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ملخص

احلوض مشهد من مشاهد يوم القيامة  ،وقد اخرب عنه رسول هللا ﷺ ابن له حوض
يف احملشر يرده اتباعه املؤمنون به فيشربون منه فإذا شربوا فال يظمؤوا بعده ابدا ،وهذا
احلوض غياث يغيث هللا تعاىل به امة النيب ﷺ من شدة احلر وعصيب ذلك اليوم،
وما حيصل فيه من عطش شديد  ،وهذا احلوض وصفه النيب الكرمي أبنه :حوض
طوله مسرية شهر وعرضه شهر وماؤه أشد بياضاً من اللنب  ...ترد عليه أمته.
واختلف العلماء يف مكان احلوض فمنهم من قال انه يف عرصات القيامة ،ومنهم
من رأى انه بعد امليزان ،واجلمع بني هذين القولني أبن حيمل على تعدد الشرب ،
وحيتمل اجلمع ابن الشرب لقوم قبل الصراط وقوم بعده حبسب ذنوهبم .الناس الذين
يردون احلوض هم املؤمنون االخيار من امة النيب ﷺ اآلخذون بسنته وسنة اخللفاء
الراشدين من بعده ،ألنه كرامة من هللا تعاىل لكل مسلم اتبع السنة وبقي عليها،
واملمنوعون منه واملطرودون هم أهل البدع الذين أحدثوا يف دين هللا مما ليس فيه.

كلمات الدالّة :العقيدة ،احلوض الكوثر ،النيب ،الصفات ،احملشر ،الشراب.

 -1املقدمة
ان من مجلة ما يعتقده أهل السنة واجلماعة ما صح فيه اخلرب عن رسول هللا ﷺ من مشاهد
يوم القيامة ،وما حيدث فيه ،فمن ذلك :احلوض :فإن النيب ﷺ أخربان أن له حوضاً يف يوم
القيامة يف احملشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه ،فيشربون منه ،فإذا شربوا منه شربة واحدة
مل يظمؤوا بعدها أبداً ،وذلك ألن يوم القيامة يوم شديد حره وعصيب موقفه فيحصل الظمأ
غياث
الشديد ،فجعل هللا هذا احلوض غيااثً ألمة النيب حممد ﷺ يغيثهم به ،فان احلوض ٌ
يغيث هللا به العباد عند شدة حاجتهم إىل املاء .فأهل السنة يؤمنون حبوض النيب ﷺ على
صفته الواردة يف اآلاثر.
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واحلوض هو جممع املاء ،وقد وصفه عليه الصالة والسالم أبنه حوض عظيم طوله شهر
وعرضه شهر ،وآنيته عدد جنوم السماء ،وأن من يشرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبداً ،ماؤه
أبيض من اللنب وأحلى من العسل ،فهذا هو حوض النيب ﷺ ،فيجب اإلميان به واعتقاده،
وأن يتمسك اإلنسان ابلسنة ،حىت يرد هذا احلوض ،وال يُ ّرد عنه يوم القيامة .وأخرب عليه
الصالة والسالم أنه يرده أقو ٌام مث يذادون ومينعون من الشرب منه ،ومينع من وروده أهل البدع
املضلة املخالفون لسنة رسول ﷺ الذين كفروا وارتدوا على أعقاهبم ،اتركني هدي النيب ﷺ،
وذاهبني أبهوائهم وآرائهم املنحرفة ،هؤالء مينعون من ورود احلوض؛ ألهنم بدلوا وغريوا وحرفوا
من هذه السنة ،وال يرده إال من كان متبعاً لسنة رسول هللا ﷺ قوالً وعمالً واعتقاداً.
ويف هذا البحث سابني اآلايت واالحاديث النبوية الشريفة الصحيحة الدالة على اثبات
حوض النيب حممد ﷺ واالميان به على حقيقته ،وقد تضمن البحث مبحثني :اما املبحث
االول :فقد مشل التعريف ابحلوض وادلة اثباته من الكتاب والسنة واالمجاع ،وموضع حوض
النيب ﷺ وصفاته .واملبحث الثاين :بيان الواردون على احلوض واملمنوعون منه وصفاهتم ،مث
اخلامتة واهم النتائج وقائمة املصادر واملراجع.

 -2حوض النيب حممد ﷺ
 -2.1تعريف احلوض لغة واصطالحا
اوال :احلوض لغة
ضه مبعىن حاطه ومجعه ،واستحوض
وح ّو َ
يطلق احلوض ويراد به جممع املاء ،تقول َ
حاض حوضاً َ
)(2
معروف ،واجلمع احواض وحياض.
املاء :اجتمع ،واحلوض :جمتمع املاء
ٌ
قال الفراهيدي)" :(3احلوض معروف ،واجلمع احلياض واالحواض ،والفعل
وحوضت حوضاً أي اختذته ،وحوضى
التحويض ،واستحوض املاء أي اختذ لنفسه حوضاًّ ،
 2انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على .) 1994( .لسان العرب .بريوت :دار صادر ،ط. 7/141 ،3
 3هو اخلليل بن عمر بن متيم الفراهيدي االزدي ابو عبد الرمحن ،من ائمة االدب واللغة  ،وواضع علم العروض
ولد يف البصرة سنة  100ه من مؤلفاته :معاين احلروف ،والعني  ،تويف سنة 170ه .ينظر:الزركلي ،خري الدين
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مقصور :اسم موضع) ."(4وقيل :ان اصل اشتقاقه من حضت املاء أحوضه حوضاً اذا
مجعته) .(5وقيل :حيّضت املاء يعين سيّلت ،ومن هذا قيل للحوض :حوض املاء ،الن املاء
حييض اليه أي يسيل ،والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو ،الهنما من حيز واحد
احملوض املوضع الذي يسمى
وهو اهلواء ومها حرفا لني ،وجيمع احلوض حياضاً واحواضاً ،و ّ
)(6
حوضاً.
اثنيا :احلوض اصطالحا
هو احلوض املورود حملمد ﷺ  ،ماؤه اشد بياضاً من اللنب واحلى من العسل ،آنيته عدد جنوم
)(7
السماء ،طوله مسرية شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة مل يظمأ بعدها ابداً .
وقيل :هو حوض عظيم متسع كبري جداً له زوااي واابريق وأواين كثرية جداً ،ماؤه
ابيض من اللنب ،واحلى من العسل وازكى من املسك يشرب منه املؤمنون فال يظمؤون بعد

بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي2002( .م) .األعالم .دار العلم للماليني  ،ط،15
.2/314
 4الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد( .د.ت) .العني .احملقق :د مهدي املخزومي .د إبراهيم السامرائي.
دار ومكتبة اهلالل.3/267،
 5انظر :االزدي ،أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد .)1987( .مجهرة اللغة .احملقق :رمزي منري بعلبكي .بريوت:
دار العلم للماليني ،ط.1/548 ،1
 6انظر:االزهري ،حممد بن أمحد .)2001( .هتذيب اللغة .احملقق :حممد عوض مرعب .بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط. 5/104،1
 7انظر :ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم .)1995( .جمموع الفتاوى .احملقق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم .املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.3/146 ،
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ذلك ابداً) . (8وقيل :هو حوض املاء النازل من الكوثر يف عرصات القيامة للنيب حممد ﷺ
)(10
) .(9وقيل :هو حوض املاء اعطاه هللا تعاىل لرسوله كرامة له يسمى الكوثر .
ومن خالل هذه التعريفات اليت عرف هبا العلماء احلوض يتبني ان هنالك تقارابً فيها تؤدي
اىل انه حوض عظيم له صفات معينة متيزه عن غريه من شرب منه شربة ال يظمأ بعدها ابداً.
اثلثا :أدلة اثبات احلوض
ثبت حوض النيب حممد ﷺ بنصوص صرحية من الكتاب والسنة املتواترة واالمجاع.
 االدلة من القرآن الكرمي
جاء يف القرآن الكرمي البشرى لرسول هللا حممد ﷺ ابلكوثر فقال جل يف عاله (( :اان
اعطيناك الكوثر))) (11يف هذه اآلية الكرمية داللة صرحية على اثبات الكوثر ،وجاءت السنة
النبوية الشريفة مفسرة للقرآن الكرمي فوضحت ان الكوثر هنر يف اجلنة اعطاه هللا تعاىل لنبيه
حممد ﷺ وهو حوض ترد عليه أمته يوم القيامة فقد جاء عن انس)(12رضي هللا عنه انه قال:
ٍ
ب ي نا رس ُ ِ
ِ
ِ
ْسهُ ُمتَبَ ِّس ًما ،فَ ُقلْنَاَ :ما
ات يَ ْوم بََْ
ول هللا ﷺ َذ َ
ني أَظْ ُه ِرَان إ ْذ أَ ْغ َفى إ ْغ َفاءَ ًة ُمثَّ َرفَ َع َرأ َ
َْ َ َ ُ
أَضح َكك اي رس َ ِ
ص ِّل
ت َعلَ َّي آنًِفا ُس َورةٌ» فَ َقَرأَ{:إِ َّان أَ ْعطَْي نَ َ
ول هللا قَ َال« :أُنْ ِزلَ ْ
اك الْ َك ْوثََر .فَ َ
ْ َ َ َ َُ
 8انظر :السفاريين ،حممد بن امحد بن سامل .)1994( .لوائح االنوار السنية ولواقح االفكار السنية .حتقيق :عبدهللا
بن حممد البصريي .الرايض :مكتبة الرشيد ،ط.2/1691،
 9انظر :ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد .) 1995( .تعليق خمتصر على كتاب ملعة االعتقاد اهلادي إىل
سبيل الرشاد .احملقق :أشرف بن عبد املقصود بن عبد الرحيم .مكتبة أضواء السلف ،ط ،3ص.123
 10ينظر:النيسابوري ،أيب سعد عبدالرمحن بن حممد املتويل .)1987( .الغنية يف اصول الدين .حتقيق :عماد الدين
امحد محيد .بريوت :مؤسسة اخلدمات واالحباث الثقافية ،ط ،1ص.166
 11سورة الكوثر :اآلية.1 :
 12هو انس بن مالك بن النضر بن ضمضم االنصاري ،االمام ،املفيت ،املقري ،احملدث ،اخلزرجي ،البخاري ،املدين،
خادم رسول هللا ﷺ ،روى عن النيب ﷺ وايب بكر وعثمان وعلي ومعاذ وغريهم من الصحابة ،وروى عن احلسن
وابن سريين وعمر بن عبد العزيز وخلق كثري ،تويف سنة 92ه ،انظر :الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن

أمحد بن عثمان .)1985( .سري اعالم النبالء .احملقق :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط.
مؤسسة الرسالة ،ط. 3/ 395-406،3
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)(13
ِ
ِ
ك َو ْاْنَْر .إِ َّن َشانئَ َ
لَربِّ َ
ك ُه َو ْاألَبَْ ُرت} ُمثَّ قَ َال« :أَتَ ْد ُرو َن َما الْ َك ْوثَ ُر؟» فَ ُق ْلنَا هللاُ َوَر ُسولُهُ
ِ
ِ
ِِ
ض تَ ِرُد َعلَْي ِه أ َُّم ِيت يَ ْوَم
أ َْعلَ ُم ،قَ َال" :فَِإنَّهُ َهنٌْر َو َع َدنيه َرِّيب َع َّز َو َج َّلَ ،علَيْه َخ ٌْري َكثريٌُ ،ه َو َح ْو ٌ
الْ ِقيام ِة ،آنِي تُهُ َع َد ُد النُّج ِوم ،فَي ْختَ لَج الْعْب ُد ِمنْهم ،فَأَقُ ُ ِ
ولَ :ما تَ ْد ِري
ب ،إِنَّهُ ِم ْن أ َُّم ِيت فَيَ ُق ُ
ولَ :ر ّ
ََ َ
ُ ُ ُ َ ُْ
(
14
)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني أَظْ ُه ِرَان ِيف الْ َم ْسجدَ .وقَ َالَ « :ما
َح َدثَ ْ
ت بَ ْع َد َك" َز َاد ابْ ُن ُح ْج ٍر ِ ،يف َحديثه :بََْ
َما أ ْ
)(15
ث بَ ْع َد َك».
َح َد َ
أْ
ويفهم من هذا احلديث ان الكوثر هنر يف اجلنة وعد هللا به نبيه وان مصب ماء هنر
الكوثر هو احلوض الذي اعطاه جل وعال لنبيه حممد ﷺ.

 االدلة من السنة النبوية املطهرة:
جاء عن جندب)(16رضي هللا عنه قال :مسعت النيب ﷺ يقول«:أ ََان فَ َرطُ ُك ْم)َ (17علَى
ِ
احلَْو ِ
س ِم ْن
ض» (18).وجاء عن انس رضي هللا عنهَ ،ع ِن النِ ِّ
ْ
َّيب ﷺ قَ َال" :لََريَد َّن َعلَ َّي َان ٌ
َح َدثُوا
َص َح ِايب ،فَيَ ُق ُ
اختُلِ ُجوا ُد ِوين ،فَأَقُ ُ
ضَ ،ح َّىت َعَرفْ تُ ُه ْم ْ
ول :أ ْ
َص َح ِايب احلَْو َ
أْ
ول :الَ تَ ْد ِري َما أ ْ
بَ ْع َد َك" .(19).وعن انس بن مالك رضي هللا عنه قال :ملا عر ابلنيب ﷺ إىل السماء قال:
 13سورة الكوثر :اآلايت3-1 :
 14هو :امحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي العسقالين ،الشافعي ،ولد سنة 773ه من كتبه :فتح الباري
يف شرح صحيح البخاري ،وبلوغ املرام  ،تويف سنة 852ه .انظر :االعالم للزركلي .168/1
 15النيسابوري ،مسلم بن احلجا أبو احلسن القشريي .صحيح مسلم .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .بريوت :دار
احياء الرتاث العريب ،كتاب الصالة ،ابب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة،300/1 ،
برقم(.)400
 16هو جندب بن عبدهللا البجلي العقيلي ،صاحب النيب ﷺ له عدة احاديث  ،روى عنه احلسن وابن سريين،
وبقي اىل حدود سنة سبعني .انظر :الذهيب ،السري .175-174/3 ،
 17فرطكم :أي متقدمكم اليه .انظر :ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد،1399( .ه/
1979م) .النهاية يف غريب احلديث واالثر .بريوت :املكتبة العلمية. 3/434،
 18البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا1407( .ه1987 -م) .صحيح البخاري .بريوت :دار ابن كثري،
ط ،3كتاب الرقائق ،ابب يف احلوض 2408/5 ،برقم()6217؛ واالمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الفضائل،
ابب اثبات حوض نَبِيَِّنا ﷺ َو ِص َفاتِِه 1792/4برقم(.)2289
 19البخاري ،كتاب الرقائق ،ابب يف احلوض 2406/5 ،برقم(.)6211
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ِ
ِ
السم ِاء الدُّنْيَا بِنَ َهريْ ِن يَطَِّرَد ِان ،فَ َق َالَ :ما َه َذ ِان الن َ ِ ِ ِ
ِ
يل
"فَإ َذا ُه َو يف َّ َ
َ
يل؟ قَ َالَ :ه َذا النّ ُ
َّهَران َاي ج ْرب ُ
وال ُفرات عنْصرُمهاُ ،مثَّ مضى بِِه ِيف َّ ِ
ِ
صٌر ِم ْن لُْؤلُ ٍؤ َوَزبَ ْر َج ٍد،
َ َ ُ ُ ُُ َ َ َ
آخَر َعلَْيه قَ ْ
الس َماء ،فَإِ َذا ُه َو بِنَ َه ٍر َ
ِ
ِ
ِ
ك
ب يَ َدهُ فَِإذَا ُه َو ِم ْس ٌ
يل؟ ،قَ َالَ :ه َذا ال َك ْوثَ ُر الَّذي َخبَأَ لَ َ
فَ َ
ضَر َ
ك أَ ْذفَ ُر ،قَ َالَ :ما َه َذا َاي ج ْرب ُ
ول ِ
هللا ﷺ :ال َك ْوثَ ُر َهنٌْر ِيف
ك"  (20).و َع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن ُع َمَر رضي هللا عنه ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
َربُّ َ
ُّر والياقُ ِ
وت ،تُرب تُه أَطْي ِ ِ ِ
اجلَن َِّةَ ،حافَّتَاهُ ِم ْن ذَ َه ٍ
َحلَى
ب م َن الْم ْسكَ ،وَم ُاؤهُ أ ْ
بَ ،وَْجمَراهُ َعلَى الد ِّ َ َ
َْ ُ َ ُ
)"(21
ِ
ض ِم َن الثَّ ْل ِج.
الع َس ِلَ ،وأَبْيَ ُ
م َن َ
فالكوثر هو أحد أهنار اجلنة املشهورة ،وهو أعظمها وأحالها ،وأحسنها وهو كرامة
وهداية من هللا عز وجل أكرم به نبينا حممداً ﷺ خصوصية له من بني سائر األنبياء ،وهو
دليل على علوه قدره صلى هللا عليه وسلم ،وارتفاع منزلته عند هللا تعاىل وليس يف وسعنا
أن نصف هذه املنزلة غري أنه يكفينا أن نقول :إنه خري البشر وأفضلهم على اإلطالق .
وظاهر األحاديث اليت تقدم ذكرها يف بيان صفة الكوثر تدل داللة واضحة على
أن الكوثر غري احلوض املورود الذي يكون يف عرصات القيامة وقبل الصراط.
ونقل عن االمام النووي) (22عن القاضي عياض) – (23رمحه هللا – ان احاديث
احلوض صحيحة ،واالميان به واجب والتصديق به من االميان ،وهو على ظاهره عند اهل

 20املرجع السابق ،كتاب التوحيد  ،ابب وكلم هللا موسى تكليما 149/9برقم(.)7517
21
يث
سنن الرتمذي ،ابواب تفسري القرآن ،ابب ومن تفسري سورة الكوثر307/5 ،برقم( )3361قالَ :ه َذا َح ِد ٌ
حسن ِ
يح.
صح ٌ
َ ٌَ َ

 22هو حيىي ب ن شرف الدين بن حسن احلازمي الشافعي ،ولد بنينوى سنة 631ه ن مؤلفاته  :شرح صحيح مسلم
العكري ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد1406( .ه 1986 -م).
 ،واالذكار  ،تويف سنة 676ه .نظرَ :
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .حققه :حممود األرانؤوط .خر أحاديثه :عبد القادر األرانؤوط .دمشق –
بريوت ،دار ابن كثري ،ط7/618..1
 23هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصيب  ،االمام االوحد  ،شيخ االسالم ،ابو الفضل ،ولد سنة
 476ه من مؤلفاته الشفا يف شرف املصطفى  ،وشرح حديث ام زرعة ،تويف سنة 544ه .ينظر :الذهيب ،السري،
.218-212/20
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السنة واجلماعة ال يتأول وال خيتلف فيه ،وحديث احلوض متواتر رواه خلق من الصحابة –
)(24
رضي هللا عنهم .-
 دليل االمجاع:
أمجع أهل السنة واجلماعة والسلف الصاحل على ثبوت احلوض للنيب حممد ﷺ .قال ابو
العباس القرطيب)" :(25اذ قد روى ذلك عن النيب ﷺ من الصحابة نيف على الثالثني ،ويف
الصحيحني منهم نيف على العشرين ،وابقيهم يف غريمها ،مما صح نقله واشتهرت روايته ،مث
قد رواها عن الصحابة من التابعني امثاهلم مث مل تزل تلك االحاديث مع توايل االعصار وكثرة
الرواة هلا يف مجيع االقطار تتوفر مهم الناقلني هلا على روايتها وختليدها يف االمهات وقد بينها
اىل ان انتهى ذلك الينا ،وقامت به حجة هللا علينا ،فلزمنا االميان بذلك ،والتصديق به ،كما
امجع عليه السلف واهل السنة من اخللف ،وقد انكرته طائفة من املبتدعة واحالوه عن ظاهره،
وغلو يف أتويله من غري احالة عقلية وال عادية تلزم من اقراره على ظاهره وال منازعة حية،
وال نقلية تدعوا اىل أتويله ،فتأويله حتريف صدر عن عقل سخيف خرق إلمجاع السلف،
)(26
وفارق به مذهب ائمة اخللف".

 24النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف .)1972( .املنها شرح صحيح مسلم بن احلجا  .بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب  ،ط15/53.2
 25هو امحد بن عمر بن ابراهيم بن عمر االنصاري القرطيب  ،احملدث ،ولد بقرطبة سنة 578ه  ،اختصر الصحيحني،
وكان ابرعا يف الفقه والعربية عارفا ابحلديث  ،من كتبه :املفهم ملا اشكل من تلخيص كتاب مسلم ،تويف سنة
656ه .انظر :الفاسي ،حممد بن امحد الفاسي1410 ( .ه1990 /م) .ذيل التقييد يف رواة السنن واالسانيد.
حتقيق :كمال يوسف احلوت .بريوت :دار الكتب العلمية  ،ط361/1 ،1؛ والتلمساين ،شهاب الدين أمحد بن
حممد املقري .)1969( .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب .احملقق:
إحسان عباس .لبنان :دار صادر. 2/615. ،
 26القرطيب ،ايب العباس امحد بن عمر بن ابراهيم1420( .ه1999/م) .املفهم ملا اشكل من تلخيص كتاب
مسلم .حتقيق :حمي الدين ديب مستو .دمشق :دار ابن كثري ،ط6/90.2
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ونقل االمام ابو احلسن االشعري) (27االمجاع على ثبوت احلوض) .(28وقال ابن
تيمية)" :(29وما اخرب به النيب ﷺ من امر اجلنة والنار والبعث واحلساب وفتنة القرب واحلوض
وشفاعة النيب حممد ﷺ يف اهل الكبائر ،فان هذه االصول كلها متفق عليها بني اهل السنة
واجلماعة") .(30قال السفاريين)" :(31احلوض والكوثر اثبت ابلنص ،وامجاع اهل السنة
عده اهل السنة يف العقائد الدينية ،ألجل الرد على اهل البدع
واجلماعة ،حىت ّ
)(32
والضالل" .
ومن خالل ما ذكران من االدلة يف كتاب هللا تعاىل واحاديث النيب الكرمي ﷺ وامجاع
اهل السنة واجلماعة والسلف الصاحل حيصل العلم القطعي اليقيين على اثبات احلوض
للمصطفى عليه الصالة والسالم ،وال يلتفت اىل قول املخالفني إلمجاع اهل السنة واجلماعة
والسلف الصاحل من املعتزلة ومن وافقهم من الفرق االسالمية االخرى ،قال ابن عبد الرب):(33
"االحاديث يف حوضه ﷺ متواترة صحيحة اثبتة كثرية ،واالميان ابحلوض عند مجاعة علماء
املسلمني واجب ،واالقرار به عند اجلماعة الزم وقد نفاه أهل البدع من اخلوار واملعتزلة،
 27هو ابو احلسن علي بن امساعيل  ،من نسل الصحايب اجلليل ايب موسى االشعري ،ولد سنة 260ه من مؤلفاته
 :االابنة  ،ومقاالت االسالميني  ،تويف يف بغداد سنة 324ه  .انظر :الذهيب ،السري . 15/85.
 28األشعري ،أبو احلسن .)1988( .رسالة اىل اهل الثغر .دمشق :مكتبة العلوم واحلكم ،ط ،1ص.285
 29هو امحد بن عبدالسالم بن تيمية احلراين الدمشقي  ،ولد يف حران سنة661ه ،من مؤلفاته :منها السنة
النبوية ،والعقيدة الواسطية ،تويف سنة 728ه ،انظر :احلنبلي ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي( .د.ت).
العقود الدرية .احملقق :حممد حامد الفقي .بريوت :دار الكاتب العريب ،ص28؛ والزركلي ،االعالم.144/1 ،
 30ابن تيمية ،اجملموع.486/11 ،
 31هو حممد بن امحد بن سامل السفاريين ،مشس الدين  ،ابو العون ،عامل ابحلديث واالصول واالدب ،حمقق ،ولد يف
سفارين (من قرى انبلس)سنة  1114ه ،من مؤلفاته  :كشف اللثام شرح عمدة االحكام ،وشرح قصيدة غرامي
صحيح ،تويف سنة 1188ه ،انظر:الزركلي ،االعالم .14/6،
 32السفاريين ،حممد بن امحد بن سامل السفاريين .)1979( ،شرح ثالثيات مسند االمام امحد ،املكتب االسالمي.
ص.537
 33هو يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبد الرب النمريي القرطيب املالكي ،ابو عمر  ،من كبار حفاظ احلديث،
مؤرخ ،اديب ،ولد بقرطبة سنة 368ه ،من كتبه :االستيعاب ،وجامع بيان العلم وفضله ،تويف سنة 463ه .ينظر:
سري اعالم النبالء ،153/18،والزركلي ،االعالم .240/8

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)2أغسطس 2020م.

املسائل العقدية املتعلقة

خيال صالح حمد

وأهل احلق على التصديق مبا جاء عنه يف ذلك ﷺ) ،"(34مث قال رمحه هللا" :على هذا مجاعة
املسلمني إال من ذكران فإهنم ال يصدقون ابلشفاعة وال ابحلوض وال ابلدجال واآلاثر يف

احلوض أكثر من أن حتصى وأصح ما ينقل ويروى" .
ونقل احلافظ ابن حجر امجاع السلف واخللف على اثبات احلوض قائالً" :وامجع
على اثباته السلف واهل السنة من اخللف وأنكرت ذلك طائفة من املبتدعة وأحالوه على
ظاهره وغلوا يف أتويله من غري استحالة عقلية وال عادية تلزم من محله على ظاهره وحقيقته
)(36
وال حاجة تدعو إىل أتويله فخرق من حرفه إمجاع السلف وفارق مذهب أئمة اخللف".
)(35

 -2.2موضع حوض النيب ﷺ وصفاته.
 -2.2.1موضع حوض النيب ﷺ
اختلف العلماء يف حتديد مكان حوض النيب حممد ﷺ على عدة اقوال وذلك بسبب كثرة
الرواايت مما فهم منها احتماالت عديدة حيث ادى ذلك اىل اجتهاد العلماء يف فهم تلك
املروايت اىل اخلالف يف مكان احلوض على اقوال:
القول االول :ان للنيب حممد ﷺ حوضني حوضاً قبل الصراط وحوضاً بعده ،واصحاب هذا
)(37
الرأي قالوا به مجعاً بني االدلة .
 34ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد .)1968( .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد.
حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ,حممد عبد الكبري البكري .املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، .
.291/2
35املرجع السابق2/291.
 36ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين .)1960( .فتح الباري شرح صحيح البخاري.
بريوت :دار املعرفة 11/467..
 37انظر :القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر .)2004( .التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة .حتقيق
ودراسة :الصادق بن حممد بن إبراهيم .الرايض :مكتبة دار املنها للنشر والتوزيع ،ط ،.1ص702؛ وابن حجر،

فتح الباري466/11 ،؛ والسفاريين ،مشس الدين ،أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي1402( .ه -
1982م) .لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية .دمشق :مؤسسة
اخلافقني ومكتبتها  ،ط2/195.، 2
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القول الثاين :ان للنيب حممد ﷺ حوض واحد ،وهؤالء اختلفوا يف مكانه ،أهو قبل الصراط
ام بعد الصراط وذهبوا اىل ذلك القول مبذهبني:
املذهب االول :ان احلوض يورد بعد الصراط ،وهذا رأي مجهور اهل العلم) ،(38واستدل
اصحاب هذا املذهب حبديث انس رضي هللا عنه قال :سألت نيب هللا ﷺ ،أن يشفع يل
يوم القيامة ،قال" :أان فاعل" قال :فأين أطلبك يوم القيامة اي نيب هللا؟ قال" :اطلبين أول ما
تطلبين على الصراط" قال :قلت :فإذا مل ألقك على الصراط؟ قال" :فأان عند امليزان" قال:
ق لت :فإن مل ألقك عند امليزان؟ قال" :فأان عند احلوض ،ال أخطئ هذه الثالث مواطن يوم
)(39
القيامة".
)(40
املذهب الثاين :ان احلوض يورد قبل الصراط وقال هبذا مجع من اهل العلم.
وهؤالء اختلفوا على رأيني:
الرأي االول :قيل ان احلوض قبل امليزان وهذا املعىن يقتضي ان الناس خيرجون من قبورهم
)(41
عطشاً.
الراي الثاين :قيل ان احلوض قبل الصراط) ،(42واستدلوا حبديث أَِيب ُهَريْ َرةَ)(43رضي هللا عنه،
ِ ِ
َّيب ﷺ قَ َال " :بَْي نَا أ ََان قَائٌِم إِ َذا ُزْمَرةٌَ ،ح َّىت إِ َذا َعَرفْ تُ ُه ْم َخَر َ َر ُج ٌل ِم ْن بَْي ِين َوبَيْنِ ِه ْم،
َعن الن ِّ
فَ َق َال :هلُ َّم ،فَ ُقلْت :أَين؟ قَ َال :إِ َىل النَّا ِر و َِّ
تَ :وَما َشأْ ُهنُْم؟ قَ َال :إِ َّهنُُم ْارتَ ُّدوا بَ ْع َد َك
اَّلل ،قُلْ ُ
َ
َ
ُ َْ
 38انظر :القرطيب ،التذكرة ،ص702؛ وابن حجر ،الفتح 466/11 ،؛ والسفاريين ،اللوامع.195/2،
 39ابن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 1421( .ه  .)2001 -مسند
االمام امحد .احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون .مؤسسة الرسالة ،ط ،.1مسند انس بن مالك،
 210/20برقم( )12825احلديث رجاله رجال الصحيح ومتنه غريب .
40
علي بن حممد ابن أيب العز
انظر :القرطيب ،التذكرة 703/1 ،؛ وابن ايب العز ،صدر الدين حممد بن عالء الدين ّ
احلنفي ،األذرعي الصاحلي الدمشقي .)1998( ،شرح العقيدة الطحاوية .حتقيق :أمحد شاكر .وزارة الشؤون
اإلسالمية ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط ، 1ص ،201ومعار القبول .773/2
 41انظر :القرطيب ،التذكرة 703/1 ،؛ وابن ايب العز ،شرح العقيدة الطحاوية ،ص.201
 42املرجع السابق.
 43هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي ،صاحب رسول هللا ﷺ ،وحافظ الصحابة ،كان حافظا متثبتا ذكيا ويل
امرت املدينة تويف سنة 57ه .انظر :ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين.
( .)1984هتذيب التهذيب .بريوت ،دار الفكر ،ط12/288..1
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َعلَى أ َْد َاب ِرِه ْم ال َق ْه َقَرىُ .مثَّ إِ َذا ُزْمَرةٌَ ،ح َّىت إِ َذا َعَرفْ تُ ُه ْم َخَر َ َر ُج ٌل ِم ْن بَْي ِين َوبَ ْينِ ِه ْم ،فَ َق َالَ :هلُ َّم،
قُلْت أَين؟ قَ َال :إِ َىل النَّا ِر و َِّ
تَ :ما َشأْ ُهنُْم؟ قَ َال :إِ َّهنُُم ْارتَ ُّدوا بَ ْع َد َك َعلَى أ َْد َاب ِرِه ْم
اَّلل ،قُلْ ُ
َ
ُ َْ
ِ )(44) (45
ال َقه َقرى ،فَالَ أُراه َخيْلُ ِ ِ ِ
َّعم "  ،يقول القرطيب" :فهذا احلديث
ص منْ ُه ْم إَّال مثْ ُل َمهَ ِل الن َ
َُ ُ
َْ
مع صحته أدل دليل على أن احلوض يكون يف املوقف قبل الصراط ،ألن الصراط إمنا هو
)(46
جسر على جهنم ممدود جياز عليه ،فمن جازه سلم من النار".
ومن امجل ما قيل يف هذا الباب ما قاله ابن القيم) – (47رمحه هللا – حيث مجع بني االدلة
فقال ما نصه" :وليس بني أحاديث رسول هللا ﷺ تعارض وال تناقض وال اختالف وحديثه
كله يصدق بعضه بعضاً ،وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن احلوض ال يرى وال يوصل إليه
إال بعد قطع الصراط ،فحديث أ يب هريرة رضي هللا عنه هذا وغريه يرد قوهلم ،وإن أرادوا أن
املؤمنني إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا هلم احلوض فشربوا منه ،فهذا يدل عليه حديث
لقيط) (48هذا ،وهو ال يناقض كونه قبل الصراط ،فإن قوله طوله شهر ،وعرضه شهر ،فإذا
كان هبذا الطول والسعة ،فما الذي حييل امتداده إىل وراء اجلسر ،فريده املؤمنون قبل الصراط
وبعده ،فهذا يف حيز اإلمكان ،ووقوعه موقوف على خرب الصادق وهللا أعلم" .

)(49

 2.2.2صفات حوض النيب حممد ﷺ

44
ِ
ِ
اإلبِ ِل ،و ِ
ضو ُّال ِْ
اح ُدهاَ :ه ِام ٌل .أ ْ ِ َّ
الضالّة ،واملعىن :ال
َّعم َّ
يل ِيف قلة الن َ
َمهَ ِل الن َ
َّاجي منْ ُهم قَل ٌ
َّعم :ا ْهلََم ُلَ َ :
َي إن الن َ
ينجو من النار منهم إال القليل .انظر :ابن االثري ،النهاية .274/5 ،
 45البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،ابب يف احلوض 121/8برقم(.)6587

 46القرطيب ،التذكرة ،ص.703
 47هو حممد بن ايب بكر بن ايوب بن سعد الدمشقي  ،احد العلماء الكبار ولد سنة 691ه  ،من كتبه :اعالم
املوقعني ،وجالء االفهام  ،تويف سنة 751ه .انظر :الزركلي ،االعالم .56/6،
 48هو لقيط بن عامر العامري  ،ابو زرين العقيلي ،روى عنه ابن اخيه وكيع بن عدس ،وعمرو بن اويس .انظر:
ابن حجر ،االصابة .509-508/5 ،
 49ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي1415 ( .ه 1994/م) .زاد
املعاد يف هدي خري العباد .بريوت ،الكويت :مؤسسة الرسالة ،مكتبة املنار اإلسالمية ،ط3/596.، 27
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صفة حوض النيب حممد ﷺ كما استنبطها العلماء من احاديث رسول هللا ﷺ عن
احلوض ابنه هو حوض عظيم مورده من هنر الكوثر يف اجلنة ،اشد بياضاً من اللنب ،وابرد من
الثلج ،واحلى من العسل ،واطيب رحياً من املسك ،وانه يف غاية االتساع ،وان طوله وعرضه
سواء وهو مسرية شهر ،وان من شرب منه ال يظمأ بعده ابداً ،وان اابريقه بعدد جنوم السماء.
 .1سعة احلوض :ان مسرية حوض النيب ﷺ شهر ،والدليل على ذلك ما جاء يف حديث
ِ ِ
عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺَ « :ح ْوضي َمس َريةُ َش ْه ٍرَ ،م ُاؤهُ
ك ،وكِيزانُه َكنج ِوم َّ ِ
أَب ي ِ
نب ،وِرحيه أَطْي ِ ِ ِ
ِ
ب ِمْن َها فَالَ
َْ ُ
الس َماءَ ،م ْن َش ِر َ
ب م َن امل ْس َ َ ُ ُ ُ
ض م َن اللََّ َ ُ ُ َ ُ
)(50
يَظْ َمأُ أَبَ ًدا».
 .2شكل احلوض :وقد اختلف العلماء يف شكل احلوض ،قيل انه مدوراً وفهموا ذلك من
قوله ﷺ "حوضي مسرية شهر" ،فان احلديث يقتضي ان يكون احلوض مدوراً ألنه ال
)(51
يكون هبذه املساحة من كل جانب اال اذا كان مدوراً.
 .3مساحة احلوض :قيل ان احلوض شكله مربع الن زواايه متساوية االضالع كما جاء
ول هللاِ
احلديث بلفظ اخر عن عبد ِ
هللا بْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اص رضي هللا عنه قال :قَ َال َر ُس ُ
َْ ُ
ﷺَ « :حو ِضي َم ِسريةُ َش ْه ٍر ،وَزو َاايهُ َسواءٌ ،وَم ُاؤهُ أَبْيَ ُ ِ ِ ِ ِ
ب ِم َن
ْ
ض م َن الَْورقَ ،ورحيُهُ أَطْيَ ُ
َ َ
ََ
َ
)(52
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب منْهُ فَ َال يَظْ َمأُ بَ ْع َدهُ أَبَ ًدا»  ،أي ان اركانه
جوم َّ
الس َماء ،فَ َم ْن َش ِر َ
الْم ْسكَ ،وك َيزانُهُ َكنُ ُ
معتدلة ،يعين ان ما بني االركان متسا ٍو فهو معتدل الرتبيع ،وقد اختلفت االلفاظ الدالة
)(53
على مقدار احلوض.
 .4ماء احلوض :يكون لون ماء احلوض اشد بياضاً من اللنب او من الورق) ،(54اما طعمه
فانه يكون احلى من العسل ،واما رحيه فانه يكون اطيب من املسك وبرودته ابرد من
 50اخرجه االمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقائق ،ابب يف احلوض 2405/5 ،برقم(.)6208
 51انظر :ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني .)1998( .شرح العقيدة الواسطية ،احملقق :سعد فواز
الصميل ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،دار ابن اجلوزي ،ط.159/2 ، . 5

52اخرجه االمام مسلم يف صحيحه ،متاب الفضائل ،ابب اثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته1793/4 ،برقم(.)2292
 53انظر :القرطيب ،املفهم ملا اشكل .29/19 ،
 54الورق :املقصود به الفضة .انظر :شرح النووي على مسلم.5/15 ،
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ول ِ
احلَْو ِ
ض قَ َالَ « :والَّ ِذي
هللا َما آنِيَةُ ْ
تَ :اي َر ُس َ
الثلج ،فعن ايب ذر رضي هللا عنه قال :قُ ْل ُ
ِ
الس َم ِاء َوَك َواكِبِ َها ،أََال ِيف اللَّْي لَ ِة الْ ُمظْلِ َم ِة
س ُحمَ َّم ٍد بِيَ ِد ِه َآلنِيَ تُهُ أَ ْكثَ ُر ِم ْن َع َد ِد ُجنُوم َّ
نَ ْف ُ
ِ
ِ
الْمص ِحي ِة ،آنِيةُ ا ْجلن َِّة من َش ِر ِ
ب فِ ِيه ِم َيز َااب ِن ِم َن ا ْجلَن َِّة،
ُ ْ َ َ َ َْ َ
ب منْ َها َملْ يَظْ َمأْ آخَر َما َعلَيْه ،يَ ْش َخ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
من َش ِر ِ
ِ
اضا م َن
ني َع َّما َن إ َىل أَيْلَ َةَ ،م ُاؤهُ أ َ
َش ُّد بَيَ ً
ب منْهُ َملْ يَظْ َمأَْ ،ع ْر ُ
ضهُ مثْ ُل طُولهَ ،ما بََْ
َْ َ
ِ )(55
اللََّ ِ
َحلَى ِم َن الْ َع َسل»  .واما برودة ماء احلوض فانه ابرد من الثلج  ،كما جاء يف
نبَ ،وأ ْ
حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه ان قال :إن رسول هللا ﷺ قال" :حوضي كما
بني عدن وعمان أبرد من الثلج ،وأحلى من العسل ،وأطيب رحيا من املسك ،أكوابه مثل
جنوم السماء ،من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا") .(56وان من ااثره ان من شرب
منه مل يظمأ ابداً .وان احلوض يستمد ماءه من هنر الكوثر يف اجلنة كما جاء يف لفظ
اجلَن َِّة" اي من هنر الكوثر ،وجاء يف احلديث الصحيح
ب فِ ِيه ِم َيز َااب ِن ِم َن ْ
احلديث" :يَ ْش َخ ُ
اجلَن َِّة،
ت فِ ِيه ِم َيز َااب ِن ميَُدَّانِِه ِم َن ْ
عن ثوابن رضي هللا عنه ان رسول هللا ﷺ قال" :يَغُ ُّ
َح ُد ُمهَا ِم ْن َذ َه ٍ
بَ ،و ْاآل َخ ُر ِم ْن َوِرٍق») .(57وبَّني احلافظ ابن حجر العسقالين املقصود
أَ
ابلكوثر ،فذكر ابنه هنر داخل اجلنة وأييت ماؤه يصب يف احلوض ،ويطلق على احلوض
)(58
الكوثر لكونه ميد منه ،وانه مادة احلوض.
 .5اابريق احلوض وآنيته :إن اآلنية املعلقة على حوض النيب ﷺ موصوفة ابن عددها كثرية
كنجوم السماء من حيث العدد كما جاء يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب
ﷺ " :اكوابه مثل جنوم السماء") .(59وان هذه االكواب واالابريق موصوفة ابإلضاءة
واللمعان وان ملعانه كلمعان النجوم اليت يف السماء كما جاء يف حديث عبدهللا بن عمرو
رضي هللا عنه عن النيب ﷺ "كيزانه كنجوم السماء" ويتضح من جمموع االحاديث الواردة
 55اخرجه االمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الفضائل ،ابب إِثْب ِ
ات َح ْو ِ
ض نَبِيِّنَا ﷺ َو ِص َفاتِِه1798/4،
َ
برقم(.)2300
 56اخرجه االمام امحد يف مسنده ،من حديث ابن عمر  302/10برقم( )6162احلديث صحيح لغريه.
 57اخرجه االمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الفضائل ،ابب إِثْب ِ
ات َح ْو ِ
ض نَبِيِّنَا ﷺ َو ِص َفاتِِه1798/4،
َ
برقم(.)2301
 58انظر :ابن حجر،فتح الباري .467-466/11 ،
 59سبق خترجيه يف ص.10
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يف احلوض ان له كيزاانً كنجوم السماء ،وفيه اني ًة كنجوم السماء ،وفيه اكواب كنجوم
)(60
السماء ،وفيه اابريق كعدد جنوم السماء ،اعطاه هللا تعاىل لنبينا حممد ﷺ شرفاً وكرامةً.

 -3الواردون على احلوض واملطرودون منه وصفاهتم
 -3.1الواردون على احلوض وصفاهتم
يرد على حوض النيب حممد ﷺ اقوام من املؤمنني املتبعني لشريعة النيب حممد ﷺ كما جاء يف
حديث سهل بن سعد)(61رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ« :إِِّين فَ َرطُ ُك ْم َعلَى احلَْو ِ
ض،
ال بَْي ِين
ب َملْ يَظْ َمأْ أَبَ ًدا ،لََِريَد َّن َعلَ َّي أَقْ َو ٌام أ َْع ِرفُ ُه ْم َويَ ْع ِرفُ ِوينُ ،مثَّ ُحيَ ُ
بَ ،وَم ْن َش ِر َ
َم ْن َم َّر َعلَ َّي َش ِر َ
َوبَْي نَ ُه ْم») (62ويرد هذا احلوض املؤمنون ابهلل ورسوله ،املتبعون شريعته) . (63وان سائر املعاصي
)(64
ال متنع املؤمن من ورود احلوض والشرب من مائه.
كما جاء يف حديث ايب هريرة رضي هللا عنه انه قال :قال رسول هللا ﷺ« :تَ ِرُد
ِِ
يب
الر ُج ُل إِبِ َل َّ
ود َّ
الر ُج ِل َع ْن إِبِله» قَالُوا َاي نَِ َّ
َّاس َعنْهَُ ،ك َما يَ ُذ ُ
ضَ ،وأ ََان أَذُ ُ
َعلَ َّي أ َُّم ِيت ا ْحلَْو َ
ود الن َ
ِ
هللا أَت ع ِرفُنا؟ قَ َال" :نَعم لَ ُكم ِسيما لَيست ِأل ٍ
ِ
ني ِم ْن آ َاث ِر
َْ َ
َحد َغ ِْريُك ْم تَ ِرُدو َن َعلَ َّي ُغ ًّرا ُحمَ َّجل َ
َْ ْ َ ْ َ ْ َ

 60انظر :ابيل ،وحيد عبد السالم ابيل ،تيسري الكرمي العلي يف وصف حوض النيبﷺ ،شبكة االلوكة (.ابيل)،
ص.94-92
 61هو سعد بن سهل بن مالك اخلزرجي ،االمام الفاضل املعمر بقية اصحاب رسول هللا ﷺ ،ابو العباس االنصاري
الساعدي ،روى عدة احاديث عن رسول هللا ﷺ تويف سنة 91ه .انظر :الذهيب  ،السري.423-422/3،
 62اخرجه االمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،ابب يف احلوض120/8 ،برقم( ،)6583وصحيح االمام
مسلم ،كتاب الفضائل ،ابب إِثْب ِ
ات َح ْو ِ
ض نَبِيِّنَا ﷺ َو ِص َفاتِِه1793/4برقم(.)2290
َ
 63انظر :ابن عثيمني ،شرح العقيدة الواسطية.158/2 ،
 64انظر :املال اهلروي القاري ،علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين (ت1014:ه )1422( ،ه -
2002م) ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،بريوت – لبنان  ،دار الفكر ، ،ط8/3538.، 1
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الْو ِ
ِِ
َّن ع ِين طَائَِفةٌ ِمْن ُكم فََال ي ِ
ِ
َص َح ِايب .فَيُ ِجيبُِين
صلُو َن ،فَأَقُ ُ
ُُ
ب َه ُؤَالء م ْن أ ْ
ولَ :اي َر ّ
صد َّ َ ّ
ضوءَ ،ولَيُ َ
ْ َ
)(65
َح َدثُوا بَ ْع َد َك؟" .
ك ،فَيَ ُق ُ
َملَ ٌ
ولَ :وَه ْل تَ ْد ِري َما أ ْ
وان اول الناس ورودا عليه وشرابً منه هم فقراء املهاجرين الذين هاجروا من مكة اىل
املدينة ورسول هللا ﷺ سيدهم وكل من جاء يف معناهم أي هاجر من وطنه االصلي هلل
سبحانه ،واختار الفقر على الغىن ،واخلمول على الشهرة ،وزهد يف حتصيل املال واجلاه
واشتغل ابلعلم والعمل يف رضا مواله) ،(66كما جاء يف حديث ثوابن رضي هللا عنه عن النيب
ِ
نب وأ ِ
َش ُّد ب ي ِ
ِ ِ
الع َس ِل،
"ح ْوضي م ْن َع َد َن إِ َىل َع َّما َن البَلْ َقاءَ ،م ُاؤهُ أ َ ََ ً
اضا م َن اللََّ ِ َ ْ
َحلَى م َن َ
ﷺَ :
وأَ ْكوابه عدد ُجن ِوم َّ ِ
ب ِمنْهُ َش ْربَةً َملْ يَظْ َمأْ بَ ْع َد َها أَبَ ًدا ،أ ََّو ُل الن ِ
ودا َعلَيْ ِه
َ َ ُُ َ َ ُ ُ
َّاس ُوُر ً
الس َماءَ ،م ْن َش ِر َ
الدنْس ثِيااب الَّ ِذين الَ ي ْن ِكحو َن الْمت نَ عِم ِ
ِِ
ات َوالَ تُ ْفتَ ُح َهلُُم
ُّع ُ
ين ،الش ْ
ث ُرءُ ً
وساَ ّ َ ُ ُ َ َ ً َ ُ ُّ ،
فُ َقَراءُ الْ ُم َهاجر َ
ِ )(67
الس َدد".
اب ُّ
أَبْ َو ُ
ومعىن احلديث :ان أول الناس وروداً حوض النيب ﷺ هم فقراء املهاجرين الذين
كانت شعور رؤوسهم متفرقة ،وثياهبم دنسة ،حبيث لو خطبوا املتنعمات من اوليائهن مل
)(68
جيابوا ،ولو دقوا االبواب مل يفتح هلم هواانً.

 65اخرجه االمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة ،ابب استحباب إِطَالَِة الْغَّرةِ والتَّح ِج ِيل ِيف الْوض ِ
وء،
ُُ
ُ َ ْ
217/1برقم(.)247
 66انظر :اهلروي ،مرقاة املفاتيح.3564/8 ،
 67اخرجه االمام امحد يف مسنده ،تتمة مسند االنصار ،من حديث ثوابن51/37 ،برقم( )22367حديث
ب َما َجاءَ ِيف ِص َف ِة أ ََوِاين احلَْو ِ
ض
صحيح ،والرتمذي يف سننه ،ابواب صفة القيامة والرقائق والورعَ ،اب ُ
يث غريب من هذا الوجه.
409/4برقم( )2444قال ابو عيسىَ :ه َذا َح ِد ٌ
 68نظر :املظهري ،احلسني بن حممود بن احلسن1433 ( .ه2012/م) .املفاتيح يف شرح املصابيح .الكويت :دار
النوادر  ،ط5/530. .1
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مث أييت بعد الفقراء املهاجرين اهل اليمن لفضلهم يف الدنيا ،وقوة امياهنم بدعوة
الرسول ﷺ  ،ودفاعهم عنه ،كما نص على ذلك حديث ثوابن ان النيب ﷺ قال« :إِِّين لَبِ ُع ْق ِر
ِ )(70
حو ِضي )(69أَذُود الن ِ
َض ِر ِ
ض َعلَيْه ْم»
اي َح َّىت يَ ْرفَ َّ
ب ب َع َ
َّاس أل َْه ِل الْيَ َم ِن أ ْ ُ
َْ
ص َ
ُ َ
ومعىن احلديث :ان النيب ﷺ يطرد الناس عن احلوض غري اهل اليمن و(يرفض) أي
يسيل على اهل اليمن ،وهذه كرامة ألهل اليمن يف تقدميهم يف الشرب منه جمازاة هلم حبسن
صنيعهم وتقدمهم يف االسالم واالنصار يف اليمن ،فيدفع غريهم حىت يشربوا كما دافعوا يف
)(71
الدنيا عن النيب ﷺ اعداءه واملكرهات .
ويشرب من حوض النيب كل مؤمن تقي استقام على دين هللا ومل يغري ومل يبدل
فيه ،كما جاء يف حديث انس رضي هللا عنه ان النيب ﷺ قال" :لَ ِريد َّن علَي َان ِ
َص َح ِايب
س م ْن أ ْ
َ َ َ َّ ٌ
َح َدثُوا
َص َح ِايب ،فَيَ ُق ُ
اختُلِ ُجوا ُد ِوين ،فَأَقُ ُ
ضَ ،ح َّىت َعَرفْ تُ ُه ْم ْ
ول :أ ْ
احلَْو َ
ول :الَ تَ ْد ِري َما أ ْ
)(72
بَ ْع َد َك"
وان الصرب عند الفنت من االسباب اليت جتعل االنسان يفوز بشربة ماء من حوض
النيب ﷺ فقد دعا النيب عليه الصالة والسالم اىل الصرب عند االثرة حىت يردون حوضه كما
َّاس َو ِاد ًاي َو ِش ْعبًا،
"ولَْو َسلَ َ
جاء يف حديث عبدهللا بن زيد ان رسول هللا ﷺ قالَ :
ك الن ُ
ِ
ِ
ِ
اصِ ُربوا َح َّىت تَلْ َق ْوِين َعلَى
لَ َسلَك ُ
صا ِر َوش ْعبَ ُه ْم ،إِنَّ ُك ْم َستَ لْ َق ْو َن بَ ْعدي أَثََرةً ،فَ ْ
ْت َواد َي ْاألَنْ َ
احلَْو ِ
ض") (73وكذلك اجتناب االمراء الظلمة وعدم معاونتهم يف ظلمهم او تصديقهم يف
ْ
كذهبم من اسباب الفوز ابلورود على حوض النيب ﷺ والشرب منه كما جاء يف حديث
حذيفة عن النيب ﷺ انه قال" :إهنا ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون ،فمن دخل
عليهم ،فصدقهم بكذهبم ،وأعاهنم على ظلمهم ،فليس مين ،ولست منه وليس بوارد علي
 69قعر اخلوض :بضم العني :مؤخره ،وقيل :هو موقف اإلبل إذا وردت ،وأذود مبعىن أطرد .ألهل اليمن :أي ألجلهم
لكي يتقدموا .ابن اجلوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحني.214/4 ،
 70اخرجه االمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الفضائل ،ابب اثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته،
1799/4برقم(.)2301
 71انظر :النووي ،املنها شرح صحيح مسلم.62/15 ،
 72سبق خترجيه يف ص.4
 73اخرجه االمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة  ،ابب اعطاء املؤلفة قلوهبم على االسالم 738 /2برقم (.)1061
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احلوض ،ومن مل يصدقهم بكذهبم ،ويعنهم على ظلمهم ،فهو مين وأان منه ،وهو وارد علي
)(74
احلوض"
 -3.2املطرودين عن احلوض وصفاهتم
ان الطرد والذود عن حوض النيب ﷺ يكون على قسمني:
القسم االول :طرد عام
يشمل كل االمم غري امة النيب حممد ﷺ والدليل على ذلك ما جاء من حديث ايب هريرة
َّاس َعنْهُ،
رضي هللا عنه انه قال :قال رسول هللا ﷺ« :تَ ِرُد َعلَ َّي أ َُّم ِيت ْ
ضَ ،وأ ََان أَذُ ُ
احلَْو َ
ود الن َ
ِ
الر ُج ِل َع ْن إِبِلِِه» قَالُوا َاي نَِ َّ ِ ِ
ت
الر ُج ُل إِبِ َل َّ
ود َّ
يما لَيْ َس ْ
َك َما يَ ُذ ُ
يب هللا أَتَ ْعرفُنَا؟ قَ َال " :نَ َع ْم لَ ُك ْم س َ
ِألَح ٍد َغ ِريُكم ت ِردو َن علَي ُغ ًّرا ُحم َّجلِني ِمن آ َاث ِر الْو ِ
َّن ع ِين طَائَِفةٌ ِمْن ُكم فَ َال ي ِ
صلُو َن،
ُُ
صد َّ َ ّ
ضوءَ ،ولَيُ َ
ْ َ
َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
َح َدثُوا
ك ،فَيَ ُق ُ
فَأَقُ ُ
َص َح ِايب .فَيُجيبُِين َملَ ٌ
ب َه ُؤَالء م ْن أ ْ
ولَ :وَه ْل تَ ْد ِري َما أ ْ
ولَ :اي َر ّ
)(75
بَ ْع َد َك؟" .
وحديث حذيفة رضي هللا عنه انه قال :قال رسول هللا ﷺ« :إِ َّن َح ْو ِضي َألَبْ َع ُد
ٍ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
الر ُجل ِْ
ود َعنْهُ ِ
اإلبِ َل الْغَ ِريبَةَ
الر َج َال َك َما يَ ُذ ُ
م ْن أَيْلَ َة م ْن َع َدن َوالَّذي نَ ْفسي بِيَده ،إِِّين َألَذُ ُ
ّ
ود َّ ُ
هللا وت ع ِرفُنا؟ قَ َال« :نَعم ت ِردو َن علَي ُغ ًّرا ُحم َّجلِني ِمن آ َاث ِر الْوض ِ
عن حو ِض ِه» قَالُوا :اي رس َ ِ
وء
ول َ َ ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ
َ َُ
َ ْ َْ
)(76
لَيس ِ
َح ٍد َغ ِْريُك ْم»
َْ ْ
ت أل َ
ِ
ِ َّ ِ ِ
اه ْو َن أَيُّ ُه ْم أَ ْكثَ ُر َوا ِرَدةً،
يب َح ْو ً
ضا َوإِ َّهنُْم يَتَ بَ َ
وحديث مسرة عن النيب ﷺ" :إن ل ُك ّل نَ ٍّ
َوإِِّين أ َْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أَ ْكثَ َرُه ْم َوا ِرَد ًة") .(77قال احلافظ ابن حجر" :واحلكمة يف الذود املذكور
أنه ﷺ يريد أن يرشد كل أحد إىل حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نيب حوضاً وأهنم
 74اخرجه االمام امحد يف مسنده 50/30برقم ()18126إسناده صحيح .رجاله ثقات رجال الشيخني.
 75سبق خترجيه يف ص.12
 76اخرجه االمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة ،ابب استحباب إِطَالَِة الْغَّرةِ والتَّح ِج ِيل ِيف الْوض ِ
وء،
ُُ
ُ َ ْ
217/1برقم(.)248

 77اخرجه الرتمذي يف سننه ،ابب صفة القيامة ،ابب ما جاء يف صفة احلوض208/4 ،برقم( )2443وقال :هذا
حديث غريب.
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يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من مجلة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيني ال أنه
يطردهم خبالً عليهم ابملاء وحيتمل أنه يطرد من ال يستحق الشرب من احلوض") .(78وذكر
االمام ابو حسن السندي انه ﷺ يذود عن احلوض الرجال من االمم االخرين حىت ال يزامحوا
)(79
امته ،وانه ﷺ يطردهم حىت ال يزامحوا امته ،او اهنم ال يستحقون ذلك.
القسم الثاين :طرد خاص
ويكون على اشخاص من امة النيب حممد ﷺ ،ألمور قامت هبا من االرتداد عن الدين
واالحداث فيه وغريها .ووردت ادلة كثرية على اثبات ذلك منها ما جاء يف حديث ايب حازم
انه قالَِ :مسعت سهل بن سع ٍد ،ي ُق ُ ِ
ول« :أ ََان فَ َرطُ ُك ْم َعلَى احلَْو ِ
ض،
َّيب ﷺ ،يَ ُق ُ
ت النِ َّ
ولَ :مس ْع ُ
ْ ُ َْ َ َْ َْ َ
ِ
فَمن ورده َش ِر ِ
ب مْنهُ َملْ يَظْ َمأْ بَ ْع َدهُ أَبَ ًدا ،لََِريُد َعلَ َّي أَقْ َو ٌام أ َْع ِرفُ ُه ْم َويَ ْع ِرفُ ِوين،
ب مْنهَُ ،وَم ْن َش ِر َ
َ ْ َََ ُ َ
ٍ
ال بَيِْين َوبَْي نَ ُه ْم» قَ َال أَبُو َحا ِزم :فَس ِم َع ِين الن ُّْع َما ُن بْ ُن أَِيب َعيَّ ٍ
ُح ِّدثُ ُه ْم َه َذا،
ُمثَّ ُحيَ ُ
اٍَ - ،وأ ََان أ َ
َ
فَ َق َال :ه َك َذا ِمسعت سه ًال ،فَ ُق ْلت :نَعم ،قَ َال :وأَان  -أَ ْشهد علَى أَِيب سعِ ٍ
يد اخلُ ْد ِر ِ ِ
ََ
َُ َ
ي ،لَ َسم ْعتُهُ
َ َ ْ َ َْ
َ
ّ
ُ َْ
ولُ :س ْح ًقا ُس ْح ًقا لِ َم ْن
َّك الَ تَ ْد ِري َما بَ َّدلُوا بَ ْع َد َك ،فَأَقُ ُ
يد فِ ِيه قَ َال" :إِ َّهنُْم ِم ِّين ،فَيُ َق ُ
يَِز ُ
ال :إِن َ
)(80
َّل بَ ْع ِدي"
بَد َ
ِ ِ
َّيب ﷺ ،قَ َال" :أ ََان َعلَى َح ْو ِضي
تأْ
وحديث ابْ ِن أَِيب ُملَْي َك َة ،قَ َال :قَالَ ْ
َمسَاءَُ :عن الن ِّ
أَنْتَ ِظ ُر َم ْن يَِرُد َعلَ َّي ،فَيُ ْؤ َخ ُذ بِنَ ٍ
ال :الَ تَ ْد ِريَ ،م َش ْوا َعلَى
ول :أ َُّم ِيت ،فَيُ َق ُ
اس ِم ْن ُد ِوين ،فَأَقُ ُ
)(81
ِ
نت» .
ال َق ْه َقَرى" قَ َال ابْ ُن أَِيب ُملَْي َكةَ« :اللَّ ُه َّم إِ َّان نَعُوذُ بِ َ
ك أَ ْن نَ ْرج َع َعلَى أ َْع َقابِنَا ،أ َْو نُ ْف ََ

 78ابن حجر ،فتح الباري.474/11 ،
 79انظر:السندي ،حممد بن عبد اهلادي التتوي ،أبو احلسن ،نور الدين السندي( .د.ت) .حاشية السندي على
سنن ابن ماجة .دار الفكر ،ط.2/579 .2
ص َّ َّ ِ
اىل{ :وات ُ ِ
 80اخرجه االمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الفنت ،ابب ما جاء ِيف قَوِل َِّ
ِ
ين
َّقوا فْت نَ ًة الَ تُ َ
َ ََ ْ
ينب الذ َ
اَّلل تَ َع َ َ
اص ًة} [األنفال ]25:وما َكا َن النَِّيب ﷺ ُحي ِّذر ِمن ِ
الف َ ِ
نت 46/9برقم(.)7050
ظَلَ ُموا ِمْن ُك ْم َخ َّ
ُّ
ََ
َ ُ َ
ص َّ َّ ِ
ِ
 81اخرجه االمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الفنت ،ابب ما جاء ِيف قَوِل َِّ
ِ
ين
اَّلل تَ َع َ
{واتَّ ُقوا فْت نَ ًة الَ تُ َ
َ ََ ْ
ينب الذ َ
اىلَ :
اص ًة} [األنفال ]25:وما َكا َن النَِّيب ﷺ ُحي ِّذر ِمن ِ
الف َ ِ
نت 46/9برقم(.)7048
ظَلَ ُموا ِمنْ ُك ْم َخ َّ
ُّ
ََ
َ ُ َ
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وحديث أَِيب وائِ ٍل ،قَ َال :قَ َال عبد َِّ
َّيب ﷺ" :أ ََان فَ َرطُ ُك ْم َعلَى احلَْو ِ
ض،
َْ ُ
اَّلل :قَ َال النِ ُّ
َ
ِ
ِ
يل ِرج ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َح ِايب،
اختُل ُجوا ُدوين ،فَأَقُ ُ
ت أل َُان ِوَهلُْم ْ
ال مْن ُك ْمَ ،ح َّىت إ َذا أ َْه َويْ ُ
بأ ْ
َي َر ّ
ول :أ ْ
لَُْريفَ َع َّن إ َ َّ َ
)(82
َح َدثُوا بَ ْع َد َك" .
يَ ُق ُ
ول :الَ تَ ْد ِري َما أ ْ
ول َِّ
وحديث ابْ ِن َعبَّ ٍ
اَّلل ﷺ فَ َق َالَ « :اي أَيُّ َها
ب َر ُس ُ
اس َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن ُه َما ،قَ َالَ :خطَ َ
النَّاس ،إِنَّ ُكم حمشورو َن إِ َىل َِّ
يدهَُ ،و ْع ًدا
اَّلل ُح َفاةً ُعَراةً غُ ْرًال»ُ ،مثَّ قَ َالَ { :ك َما بَ َدأ َْان أ ََّوَل َخلْ ٍق نُعِ ُ
ْ َْ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني} [األنبياء ]104 :إِ َىل آخ ِر اآليَةُ ،مثَّ قَ َال " :أَالَ َوإِ َّن أ ََّوَل اخلَالَئ ِق
َعلَْي نَا إِ َّان ُكنَّا فَاعل َ
ِ ِ ِ
ِِ
ٍ ِ
ول:
الش َم ِال ،فَأَقُ ُ
ات ِّ
ْسى يَ ْوَم القيَ َامة إِبْ َراه ُيم ،أَالَ َوإِنَّهُ ُجيَاءُ بِ ِر َجال م ْن أ َُّم ِيت فَيُ ْؤ َخ ُذ هب ْم َذ َ
يُك َ
ِ
الصالِ ُح:
َح َدثُوا بَ ْع َد َك ،فَأَقُ ُ
ُصْي َح ِايب ،فَيُ َق ُ
العْب ُد َّ
ال :إِن َ
َّك الَ تَ ْد ِري َما أ ْ
َاي َر ّ
ول َك َما قَ َال َ
بأَ
{وُكْنت علَي ِهم ش ِهيدا ما دمت فِي ِهم ،فَلَ َّما ت وفَّي ت ِين ُكْنت أَنْت َِّ
ت َعلَى ُك ِّل
ََ َْ
يب َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
َ َ
َ ُ َ ْ ْ َ ً َ ُْ ُ ْ
الرق َ
ِ
ِ
َشي ٍء َش ِهي ٌد} [املائدة ]117 :فَي َق ُ ِ
ين َعلَى أ َْع َقاهبِِ ْم ُمْن ُذ
ُ
ال :إ َّن َه ُؤالَء َملْ يََزالُوا ُم ْرتَ ّد َ
ْ
)(83
فَ َارقْ تَ ُه ْم"
والناظر يف هذه االحاديث يتضح له ان الشرب من احلوض ال يكون اال للذين
اتبعوا سنة النيب حممد ﷺ وساروا على طريقته .واما اهل الردة واهل االهواء والبدع الذين
احدثوا وغريوا فهم املطرودون املبعدون عنه ،وقد بني االمام السفاريين رمحه هللا بعض اوصاف
هؤالء الذين يذادون عن حوض النيب ﷺ فانه يرى اهنم من جنس املفرتين على هللا تعاىل
وعلى رسوله ﷺ من احملدثني يف الدين امثال اخلوار وسائر اصحاب االهواء والبدع املضلة
واملسرفون والظلمة املفرطون يف الظلم واجلور وطمس احلق من امته واملتهتكون يف ارتكاب
)(84
املناهي واملعلنون يف اقرتاف املعاصي اجملاهرون هبا.
ونقل االمام القرطيب عن علماء اهل السنة واجلماعة رأيهم يف اوصاف الذين
يذادون عن حوض النيب حممد ﷺ فاهنم قالوا كل من ارتد عن دين هللا او احدث فيه ما ال
يرضاه هللا ومل أيذن به فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه ،واشدهم طردا من خالف
 82املرجع السابق برقم(.)7049

83
ت فِي ِه ْم ،فَلَ َّما
ت َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
يدا َما ُد ْم ُ
{وُكْن ُ
اخرجه االمام البخاري يف صحيحه ،كتاب تفسري القرآنَ ،اب ُ
ب َ
تَوفَّي ت ِين ُكْنت أَنْت َِّ
ت َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد} [املائدة55/6 ]117 :برقم(.)4625
َ َْ
يب َعلَْي ِه ْمَ ،وأَنْ َ
َ َ
الرق َ
 84انظر :السفاريين ،لوامع االنوار البهية.197/2 ،
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مجاعة املسلمني وفارق سبيلهم ...،وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وتطميس احلق،
وقتل اهله واذالهلم ،واملعلنون ابلكبائر واملستخفون ابملعاصي ،ومجاعة اهل الزيغ
)(85
واالهواء .
وقال ابن عبد الرب" :وكل من أحدث يف الدين ما ال يرضاه هللا ومل أيذن به هللا
فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه وهللا أعلم وأشدهم طرداً من خالف مجاعة
املسلمني وفارق سبيلهم مثل اخلوار على اختالف فرقها واملعتزلة على أصناف أهوائها فهؤالء
كلهم يبدلون وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وتطميس احلق وقتل أهله وإذالهلم
واملعلنون ابلكبائر املستخفون ابملعاصي ومجيع أهل الزيغ واألهواء والبدع كل هؤالء خياف
)(86
عليهم أن يكونوا عنوا هبذا اخلرب"
وقال ابن حجر" :وحاصل ما محل عليه حال املذكورين أهنم إن كانوا ممن ارتد عن
اإلسالم فال إشكال يف تربي النيب ﷺ منهم وإبعادهم وإن كانوا ممن مل يرتد لكن أحدث
معصية كبرية من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب فقد أجاب بعضهم أبنه حيتمل أن
يكون أعرض عنهم ومل يشفع هلم اتباعاً ألمر هللا فيهم حىت يعاقبهم على جنايتهم وال مانع
من دخوهلم يف عموم شفاعته ألهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخرا املوحدين من النار
)(87
وهللا أعلم"
وقد اختلف العلماء يف االجابة عن ظاهر هذه االحاديث اليت اخرب فيها رسول
هللا ﷺ ان انساً من امته ﷺ يذادون ويطردون عن حوضه فيقول فيهم ﷺ سحقاً سحقاً
يعين بعداً بعداً على عدة اقوال:
القول االول :هم املرتدون الذين ارتدوا عن االسالم بعد وفاة النيب حممد ﷺ يف عهد ايب
بكر رضي هللا عنه ،فقاتلهم ابو بكر حىت قتلوا وماتوا على الكفر ،وكانوا اسلموا يف حياة
 85انظر:القرطيب ،التذكرة.711-710/1 ،
 86ابن عبد الرب ،التمهيد 262/20؛ وابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
النمري القرطيب1421( .ه 2000 -م .).االستذكار .حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض .بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1/195. .1
 87ابن حجر ،فتح الباري.4/13 ،
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النيب ﷺ ورأوه وهم على االسالم وصحبوه ،لكنهم مل يؤمنوا به امياانً حقيقياً ،مثل قبائل
العرب كبين متيم وبين حنيفة وبين االسد وغريهم ،ومن االشخاص مثل مسيلمة الكذاب
وسجاح ممن اعلنوا االسالم ومل تكن حقيقة االميان قد خالطت قلوهبم ،ويدل على عدم
ارتداد اكثر الصحابة الذين الزموه ونشروا دعوته قوله ﷺ يف بعض الرواايت السابقة
)(88
(اصيحايب) ابلتصغري ،فانه يدل على قلة الذين ارتدوا بعد النيب ﷺ.
القول الثاين :قيل هم الكفار الذين مل يؤمنوا ابلنيب ﷺ ،واملقصود هبم بقوله (اميت) هم أمة
)(89
الدعوة ال أمة االجابة.
)(90
القول الثالث :قيل هم املنافقون ،فيجوز ان حيشروا ابلغرة والتحجيل فيناديهم النيب ﷺ.
القول الرابع :قيل هم اهل االهواء والبدع الذين غريوا سنة النيب حممد ﷺ وهديه من اصحاب
الفرق الضالة املنحرفة كاخلوار واملعتزلة وغريهم من الفرق الذين ضلوا واْنرفوا واحدثوا يف
)(91
الدين وابتدعوا يف الشريعة ما مل أيذن به هللا.
القول اخلامس :قال بعض اهل العلم يدخل يف الذين يذادون عن احلوض بعض اهل الكبائر
)(92
من امة النيب حممد ﷺ وعلى وجه اخلصوص اجملاهرون ابملعاصي واملستخفون هبا.
وهذه االقوال كلها صحيحة فان الكافر واملرتد واهل الكتاب واملبتدع وصاحب الكبرية من
امة النيب حممد ﷺ داخل فيها.

 -4اخلامتة وأهم النتائج
وبعد امتام هذا البحث املاتع حبمد هللا وتوفيقه إبثبات وجود حوض النيب حممد صلى هللا
عليه وسلم واالميان به توصلت اىل نتائج مهمة امهها:

 88شرح النووي على مسلم136/3 ،؛ وابن حجر ،فتح الباري.385/11 ،
 89ابن حجر  ،فتح الباري.385/11،
 90انظر :شرح النووي على مسلم136/3 ،؛ وابن حجر ،فتح الباري.385/11 ،
 91انظر:املرجع السابق.
 92انظر :النووي ،شرح النووي 136/3 ،؛ و ابن حجر ،الفتح الباري.385/11 ،،
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 -1جيب االميان ابحلوض واالعتقاد به لصحة النصوص الواردة يف االميان به وهو معتقد
اهل السنة واجلماعة.
 -2ثبت ان لكل نيب حوض وحوض النيب حممد ﷺ اكربها واعظمها واكثرها واردة.
 -3اختلف العلماء يف مكان احلوض فمنهم من قال انه يف عرصات القيامة ،ومنهم من
رأى انه بعد امليزان ،وميكن اجلمع بني القولني ابن ذلك حيمل على تعدد الشرب ،كما حيتمل
اجلمع ابن الشرب من احلوض لقوم قبل الصراط واخرين بعده حبسب ما عليهم من ذنوب.
 -4ان مما يكون من امور يوم القيامة حوض النيب ﷺ وهو حوض طوله مسرية شهر
وعرضه شهر وماؤه اشد بياضاً من اللنب  ...ترد عليه امة النيب حممد ﷺ فيسقيهم منه شربة
ال يظمؤون بعدها ابداً.
 -5اختلفت الرواايت يف حتديد احلوض وتقديره اختالفا كبرياً اال ان هذا االختالف
واالضطراب ال ي وجب الضعف ،ألنه من اختالف التقدير والتحديد ال من االختالف يف
الرواية ،الن ذلك مل يقع يف حديث واحد وامنا يف احاديث خمتلفة ،ومسعه الصحابة يف مواطن
متعددة وكان النيب ﷺ ميثل لكل قوم حبسب ما يعلم املتكلم وما يفهم احلاضرون من اإلشارة.
 . -6يرد حوض النيب حممد ﷺ االخيار من أمته وهم املؤمنون به اآلخذون بسنته وسنة
اخللفاء الراشدين من بعده.
البدعة مانعة من ورود حوض النيب ﷺ والطرد عن احلوض من شؤم البدعة على
-7
صاحبها الن الورود على احلوض امنا هو كرامة من هللا تعاىل لكل مسلم اتبع السنة وبقي
عليها.
 -8هنالك اانس مينعون من الورود اىل حوض النيب ﷺ وهم الذين حيدثون يف الدين
ويبتدعون مما ليس فيه.
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