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 ١ 

 
اهللا  مـن قد فاحلمد هللا وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد 

فكلمـا   وعلواً املشركني له رفعةً أن جعل ذمبعلى نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم  تعاىل
 أنومن ذلـك   )١(يا وما فيهاذمه ذام منهم وانتقصه أكرمه اهللا ببشارة هي خري من الدن

 فإمنـا  دعوه: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كرذُ إذاكان  يالسهم وائل بن العاص
 يف تعـاىل  اهللا فـأنزل  ، منه واسترحتم ذكره انقطع هلك لو ، له عقب ال أبتر رجل هو

   .)٢( السورة آخر إىل )  الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا ( ذلك
 بـن  كعـب  قـدم : قـال  مارضي اهللا عنه عباس ابن سبب نزوهلا ما رواه يفمما قيل و

 قومه من املنبتر  املُصنرب هذا إىل ترى أال سيدهم أنت: قريش له فقالت مكة )٣(األشرف
 خـري  أنتم: فقال ؟ السقاية وأهل السدانة وأهل ، احلجيج أهل وحنن منا، خري أنه يزعم
وهذا هو ديدن اليهود واملنافقني يف كـل  . )٤( ) األبتر هو شانِئَك إِنَّ( : فرتلت: قال. منه

                                 
 فقـال  -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول على جربيل أبطأ:  لاق رضي اهللا عنه جندبومن ذلك ما رواه )  ١(

رواه مسـلم  )   قَلَى وما ربك ودعك ما سجى إِذَا واللَّيلِ والضحى ( وجل عز اهللا فأنزل حممد ودع قد املشركون
 أتتـه ف ليلـتني  أو ليلة يقل فلم سلم و عليه اهللا صلى النيب اشتكى:  بلفظ ) ٤٦٩٨(ورواه البخاري  )٤٧٥٧(

 ودعـك  ما سجى إِذَا واللَّيلِ والضحى ( جل و عز اهللا فأنزل تركك قد إال شيطانك أرى ما حممد يا فقالت امرأة
كبا رمقَلَى و ( . 

تفسري البغوي : وانظر ) ١١٧(والبيهقي يف البعث والنشور  ٣٠٧/رواه الواحدي يف أسباب الرتول )  ٢(
 ٥/٣٢٨البداية والنهاية  ٧/٣٠٥تفسري اخلازن  ٨/٥٦٠
 من عربيا وكان املدينة يهود من وادعه نم مجلة يف صلى اهللا عليه وسلم للنيب موادعا األشرف بن كعبكان )٣(
 دين وفضل لقريش ورثاهم مكة إىل وذهب عليه ذلك شق بدر أهل تلقُ فلما النضري بين من أمه وكانت طيء بين

 بِالْجِبت يؤمنونَ الْكتابِ من نصيبا أُوتواْ الَّذين إِلَى تر أَلَم(  فيه اهللا أنزل حىت اإلسالم دين على اجلاهلية
الطَّاغُوتقُولُونَ ويو ينلَّذواْ لالء كَفَرؤى هدأَه نم ينواْ الَّذنبِيالً آم٥١( س (كلَئأُو ينالَّذ مهنلَع ن اللَّهمو لْعنِي 

فَلَن اللَّه جِدت ا لَهريصا يهجو األشعار ينشد أخذ املدينة إىل رجع ملا مث)  )٥٢( ن صلى اهللا عليه وسلم النيب 
 اهللا آذى قد فإنه األشرف بن لكعب نم( صلى اهللا عليه وسلم  النيب قال حىت آذاهم حىت املسلمني بنساء ويشبب
وقد قتله حممد بن مسلمة وآخرون رضي اهللا عنهم  ٣/١٩١اد املعاد ز ٣/١٤١٩أحكام أهل الذمة ) . ورسوله

 . )٤٧٦٥(ومسلم ) ٣٨١١(يف قصة رواها البخاري 
وصححه ابن حبان ) ١٨٨٢(وابن املنذر ) ٩٧٨٦(وابن جرير ) ١١٧٠٧(رواه النسائي يف الكربى )  ٤(
 ٨/٥٠٤التفسري . صحيح : زار واللفظ له قال ابن كثري عن إسناد الب) ٢٢٩٣(والبزار يف مسنده ) ٦٥٧٢(
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 ٢ 

 زمان ومكان يزينون للمشركني ما هم عليه من كفر وضالل تصرحيا تارة وتلميحا أخرى
–بل تعدى األمر هذا عند كثري من أبناء املسلمني فقد قاموا بتعداد حماسن املشـركني  

 وسائل اإلعالم املتنوعة املقروء منـها  وتزيينها يف نفوس الشباب والفتيات عرب -زعموا
والتقليل من شأن العلماء الربانيني يف التحذير مـن  وانتقاص املسلمني واملرئي واملسموع 

 ال اللَّـه  وعـد ( تعـاىل   مبا هم منه براء ناسني أو متناسني قول اهللاهم وذلك بل ووصم
فلخي اللَّه هدعو نلَكو اسِ أَكْثَرونَ ال النلَمعونَ) ٦( يلَمعا يرظَاه نم اةيا الْحينالد مهو 

 واَألرض السماوات اللَّه خلَق ما أَنفُِسهِم في يتفَكَّروا أَولَم) ٧( غَافلُونَ هم اآلخرة عنِ
 أَولَـم ) ٨( لَكَافرونَ ربهِم بِلقَاء الناسِ من كَثريا وإِنَّ مسمى وأَجلٍ بِالْحق إِالَّ بينهما وما

 قُـوةً  مـنهم  أَشـد  كَانوا قَبلهِم من الَّذين عاقبةُ كَانَ كَيف فَينظُروا اَألرضِ في يِسريوا
 اللَّـه  كَـانَ  فَما بِالْبينات رسلُهم موجاءته عمروها مما أَكْثَر وعمروها اَألرض وأَثَاروا
مهمظْلين للَكوا وكَان مهونَ أَنفُسمظْل٩( ي (ةَ كَانَ ثُمباقع ينوا  الَّذـاؤـوأَى  أَسأَن الس 
 ترجعونَ إِلَيه ثُم يعيده مثُ الْخلْق يبدأُ اللَّه) ١٠( يستهزِؤون بِها وكَانوا اللَّه بِآيات كَذَّبوا

)١١( مويو قُومةُ تاعالس سلبونَ يرِمجالْم )١٢ (لَمكُن وم ين لَّهم  هِمكَائـراء  شـفَعش 
 الَّـذين  مافَأَ) ١٤( يتفَرقُونَ يومئذ الساعةُ تقُوم ويوم) ١٣( كَافرِين بِشركَائهِم وكَانوا
 وكَـذَّبوا  كَفَـروا  الَّذين وأَما) ١٥( يحبرونَ روضة في فَهم الصالحات وعملُوا آمنوا
   )الروم ١٦( محضرونَ الْعذَابِ في فَأُولَئك اآلخرة ولقَاء بِآياتنا

  . )١(القرآن يف ورةس صرأق وهي قصار آيات ثالثفهي ثر الكوسورة عودا إىل و
 الـيت  املصـاحف  مجيع يف السورة هذه مسيت: " قال الطاهر بن عاشور رمحه اهللا تعاىل 

 التفسري كتاب يف الترمذي عنوا وكذلك الكوثر سورة أيضاً التفاسري مجيع ويف رأيناها
 ومل ) الْكَـوثَر  أَعطَيناك إِنا : ( سورة )٣() صحيحه(  يف البخاري وعنوا،  )٢(جامعه من

                                 
 ١/٧٤تفسري القرطيب )  ١(       

 )٨٩(باب رقم )  ٢(
 )٤٦٢(باب رقم )  ٣(
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 ٣ 

 بسعدي الشهري اهللا سعد ونقل ، اسم من أكثر هلا اليت السور مع)  )١(اِإلتقان(  يف يعدها
  . )٣() النحر سورة(  تسمى أا )٢(البِقاعي عن)  البيضاوي تفسري على حاشيته(  يف

 شديداً رضاًتعا مدنية أو مكية أا يف واآلثار األقوال تعارضت ؟ مدنية أو مكية هي وهل
 مدنيةوسورة الكوثر  )٥(هـ.ا" املفسرين أكثر عليه واقتصر )٤(اجلمهور عند مكية فهي ،
 ورجحـه   )٦(به السـيوطي يف االتقـان  وصـو  وجماهد وقتادة وعكرمة احلسن قول يف

  . رمحهم اهللا تعاىل مجيعا  )٧(يالنوو
تدل على عطية كثرية صادرة من معط كبري هذه اآلية )  الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا( قال تعاىل 

 بلفـظ  الفعـل  وجاء اخلرب وحتقيق التأكيد على الدالة)  بإنَّ(  اآلية رصدو ،غين واسع 
 إعطـاء  بأن اإليذان من فيه ما يدفعه وال واقع ثابت أمر وأنه التحقيق على الدال املاضي
 ألـف  خبمسني خيلقهم أن قبل اخلالئق مقادير قدرت حني األول القدر يف سابق الكوثر

  .)٩( التعيني عدم من فيه ملا ؛ العموم يف أبلغ ليكون الكوثر موصوف وحذف )٨(سنة
  

  ما هو الكوثر ؟
 بينـا :  قالرضي اهللا عنه  أنسفسره النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث  والكوثر
 رأسـه  رفع مث إغفاءة أغفى إذ أظهرنا بني يوم ذات -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول

                                 
 ١/١٤٨اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(
 ٨/٥٤٧يف تفسريه نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )  ٢(
 ٣٠/٢٤٤انظر تفسري روح املعاين )  ٣(
 ٨/٥٢٠البحر احمليط .  اجلمهور وقول ، املشهور يف مكية السورة هذه: وقال أبو حيان )  ٤(
  ٣٠/٥١٧التحرير والتنوير   )٥(
 ١/٤٦االتقان يف علوم القرآن )  ٦(
 ٣٠/٢٤٤روح املعاين )  ٧(
 ( يقول -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول مسعت قال رضي اهللا عنهما عمرو بن اهللا عبدكما يف حديث )  ٨(

)  املاء على وعرشه - قال - سنة ألف خبمسني واألرض السموات خيلق أن قبل اخلالئق مقادير اهللا كتب
 )٦٩١٩(رواه مسلم 

 ١٦/٥٢٩جمموع الفتاوى )  ٩(
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 ٤ 

 اهللا بسم  فقرأ. ) سورة آنفا على نزلتأُ ( قال؟  اهللا رسول يا أضحكك ما فقلنا متبسما
 اَألبتـر  هو شانِئَك إِنَّ) ٢( وانحر لربك فَصلِّ) ١( الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا( الرحيم الرمحن

 ـر  فإنـه  (:  قال. أعلم ورسوله اهللا:  فقلنا ؟ ) الكوثر ما أتدرون (:  قال مث). )٣(
 عـدد  آنيتـه  القيامة يوم أمىت عليه ترد حوض هو كثري خري عليه وجل عز رىب وعدنيه
 أحـدث  ماي تدر ما:  فيقول. أمىت من إنه رب:  فأقول منهم العبد )١(ختلجفي النجوم
رضي  يسلم ومل لرواية أنس له ن يرى السورة مدنيةاستدل به م وهذا احلديث )٢() بعدك

   .)٣( إال يف املدينة رضي اهللا عنه 
 الـذي  الكـثري  اخلري الكوثر:   قال ماعنه اهللا رضي عباس ابن عن جبري بن سعيد عنو

 فقـال  ؟ اجلنـة  يف ر أنه يزعمون أناسا إن لسعيد قلت:  بشر أبو قال.  إياه اهللا أعطاه
رمحه قال احلافظ ابن حجر . )٤( إياه اهللا أعطاه الذي اخلري من اجلنة يف الذي النهر:  سعيد

 إنـه  عباس بنا قول أن جبري بن سعيد قاله ما وحاصل: معلقا على قول سعيد رمحه اهللا 
 اخلـري  أفراد من فرد النهر ألن اجلنة يف ر به املراد إن غريه قول خيالف ال الكثري اخلري
 بالنـهر  صيصهخت ثبت لكن لعمومه أوىل عباس بنا تأويل أن إىل أومأ سعيدا ولعل الكثري

٥(هـ.ا.  عنه معدل فال سلم و عليه اهللا صلى النيب لفظ نم(  
 قـول :  منـها  العشرة على تزيد هذين غري أخرى أقواال الكوثر يف املفسرون نقل وقد

،  اإلسـالم  وقيل،  تفسريه وقيل،  القرآن الكوثر احلسن وقول،  النبوة الكوثر عكرمة
 نـور  وقيل،  الذكر رفعة وقيل،  اإليثار وقيل،  اعاألتب كثرة وقيل،  التوحيد إنه وقيل
،  الـدين  يف الفقه وقيل،  الدعاء إجابة وقيل،  املعجزات وقيل،  الشفاعة وقيل،  القلب

                                 
 ٢/١٣٢الديباج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .  وينتزع يقتطع أي)  ١(
 )٦٠٧(رواه مسلم )  ٢(
 ٨/٤٩٨تفسري ابن كثري : انظر )  ٣(
 )٦٢٠٧(رواه البخاري )  ٤(
 ٩/٢٠٥حتفة األحوذي  ٨/٧٣٢الباري فتح )  ٥(
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 ٥ 

والصحيح هو ما فسره به النيب صلى اهللا عليه وسـلم واهللا   .)١( اخلمس الصلوات وقيل
  .أعلم 

  : وهذا النهر العظيم جاءت له صفات كثرية منها 
  : صلى النيب عن: رضي اهللا عنه  مالك بن أنسروى 

 : قلت اوف الدر قباب حافتاه بنهر أنا إذا اجلنة يف أسري أنا بينما(  قال سلم و عليه اهللا
  )٢() أذفر مسك طيبه أو طينه فإذا ربك أعطاك الذي الكوثر هذا: قال ؟ جربيل يا هذا ما

 سـلم  و عليه اهللا صلى بالنيب عرج ملا:  قال عنه اهللا رضي أنس عنري ويف رواية للبخا
 ؟ جربيـل  يا هذا ما فقلت جموفا اللؤلؤ قباب حافتاه ر على أتيت  (:  قال السماء إىل
   . )٣() الكوثر هذا:  قال
 قـال :  قـال رضي اهللا عنهما  عمر بن اهللا عبد ذا حافتاه من ذهب كما يف حديثوك

 علـى  وجمـراه  ذهب من حافتاه اجلنة يف ر الكوثر: (  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  . )٤() الثلج من وأبيض العسل من أحلى وماؤه املسك من أطيب تربته والياقوت الدر

  
  

  : ـ  ( -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا نىب قالرضي اهللا عنه  أنس قالفقد رىت 
  .)٥()  سماءال جنوم كعدد والفضة الذهب أباريق فيه
 

                                 
 ٥/٤٩٧احملرر الوجيز ٨/٦٥٠الدر املنثور  ٢٠/٢١٧اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ٨/٧٣٢فتح الباري )  ١(
 )٦٢١٠(رواه البخاري )  ٢(
 )٤٦٨٠(صيحيح البخاري )  ٣(
والدارمي ) ٤٣٣٤(وابن ماجه  )٣٣٦١(الترمذي و) ٣٢٣١١٩( وابن أيب شيبة ) ٦٤٧٦(أمحد رواه )  ٤(

حديث حسن :  الترمذي وقال )١٣٢(وهناد يف الزهد  ٧/٤٨٨والبغوي يف شرح السنة  )٢٨٣٧(
 .صحيح 

 ) . السماء جنوم عدد من أكثر أو(وزاد ) ١٣٥٢١(وأمحد ) ٦١٤٠(رواه مسلم )  ٥(
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 ٦ 

 : قالرضي اهللا عنهما  عمر بن اهللا عبد فكما يف حديث  :
 على وجمراه ذهب من حافتاه اجلنة يف ر الكوثر(  سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
    . )١() الثلج من وأبيض العسل من أحلى وماؤه املسك من أطيب تربته والياقوت الدر

  
رضي اهللا  مالك بن أنس يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد حدث 

 صـلَّى  اللَّه رسولُ فَقَالَ؟  الْكَوثَر ما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سأَلَ رجلًا أَنَّ عنه
اللَّه هلَيع لَّمسو  )وه رهن طَانِيهأَع اللَّه يف ةنالْج ضيأَب ننِ ملَى اللَّبأَحو نلِ مسالْع  يـهف 
ورا طُياقُهناقِ أَعنرِ كَأَعزفَقَالَ)  الْج رمع نطَّابِ با:  الْخهةٌ إِنماعا لَنولَ يسر فَقَالَ.  اللَّه 
  . )٢() منها أَنعم وهاآكلُ: ( وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ

 كَأَمثَـالِ  الْجنـة  طَيـر  إِنَّ: (  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: وراه أنس بلفظ 
تخى الْبعري ترِ فجش ةنو فَقَالَ)  الْجكْرٍ أَبا : بولَ يسر إِنَّ اللَّه هذه رةٌ لَطَيماعفَقَالَ.  ن 

  . )٣() بكْرٍ أَبا يا منها يأْكُلُ ممن تكُونَ أَنْ لَأَرجو وإِني(  ثَلَاثًا قَالَها)  منها أَنعم أَكَلَتها( 
 مـن  جـنس  أي طري أطرافه يف أو النهر ذلك يف: " ه اهللا تعاىل القاري رمحقال مال علي 

 واملعـىن  جزور مجع والزاي اجليم بضم اجلزر كأعناق اأعناقه وكبريه العنق طويل الطيور
ـ .ا"  الدهر عيش يتم ا فإنه النهر ذلك شرب أصحاب منه ليأكل للنحر أعد أنه    )٤(هـ

  .)٥( مترفة مسان أي)  لناعمة( وقوله 
 
 

                                 
 . تقدم خترجيه قريبا) ١(
والبيهقي يف البعث والنشور  )٢٥٤٢(والترمذي  )١١٧٠٣( والنسائي يف الكربى  )١٣٥٠٥(  دمحأ)  ٢(

 حسن حديث هذا :الترمذي  وقال) ٧٦(وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة )١١٢٨(ومتام يف الفوائد ) ٢٥٤(
 .  غريب

حتفة  )٥٦٩٠(الترغيب والترهيب . أمحد بإسناد جيد : قال املنذري واملباركفوري ) ١٣٣٣٥( رواه أمحد )  ٣(
 ٤٥٤٦(ي يف املغين عن محل األسفار وصحح إسناده العراق ٧/٢١٢األحوذي 

  ١٦/٢٥٤مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )  ٤(
 ٧/٢١٢حتفة األحوذي  ٥/١٨٦النهاية يف غريب احلديث )  ٥(
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 ٧ 

 
 سِ حلديثمن غري شق فيهانِ أَنب  ـكالم 

 اللَّـه  صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ ) الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا ( الْآيةَ هذه قَرأَ نهأَرضي اهللا عنه 
هلَيع لَّمسو ) يتطأُع ثَرفَإِذَا الْكَو وه رهرِي نجي لَمو قشا يقفَإِذَا ش اهافَتح اببلُؤِ قاللُّؤ 

تبرفَض يبِيإِلَى د هتبرفَإِذَا ت وكَةٌ هسةٌ مرإِذَا ذَفو اهصح لُؤ١( ) اللُّؤ(.  
 اجلنة أار أن تظنون أظنكم:  قالرضي اهللا عنه  مالك بن أنس عن قرة بن معاوية عنو

 ، اللؤلـؤ  حافتيها إحدى ، األرض وجه على لسائحة إا ، واهللا ال!  األرض يف أخدود
 ال الـذي :  قال ؟ األذفر ما:  قلت : قال.  األذفر املسك وطينها ، قوتاليا واألخرى
   .)٢( له خلط

 ولكنـها  ال:  قـال وسأل مساك ابن عباس رضي اهللا عنهما عن أار اجلنة أيف أخدود ؟ 
 .)٣( فكانت كوين هلا اهللا قال هنا ها وال هنا ها تفيض ال مستكفة اجلنة أرض على جتري

)٤(  
  :رمحه اهللا تعاىل  قال ابن القيم
ــا ــري يف أاره ــدود غ ــرت أخ   ج

  
  الفيضـان  عـن  ممسكها سبحان  

ــن   ــهم م ــري حتت ــا جت ــاؤوا كم   ش
  

  )٥(نقصـان  من للنهر وما مفجرة  
                                   )٥(نقصـــــــــــان

 )٦٤٧١(وصححه ابن حبان ) ٦٤٧١(والبزار) ٢٥٢٩(وأبو يعلى ) ١٣٦٠٣(رواه أمحد )  ١(
قال ) ٣٣٧(ويف صفة اجلنة أيضا  ٦/٢٠٥نعيم يف احللية  وأبو) ٦٦(رواه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة )  ٢(

) ٥٦٦٦(الترغيب والترهيب .  بالصواب أشبه واملوقوف مرفوعا غريه ورواه موقوفا الدنيا أيب ابن رواه: املنذري 
 )٢٥١٣(السلسلة الصحيحة . ابن أيب الدنيا صحيح  إسناد: قال األلباين 

حسن إسناد ابن أيب الدنيا و)  ١٤٠( وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ) ٥٩٩(رواه أبو الشيخ يف العظمة   )٣(
وابن أيب حامت يف ) ٣٥٠٩١(رواه ابن أيب شيبة . وصح ذلك عن مسروق   ٥/٨٥يف فيض القدير  املناوي

وأبو نعيم يف صفة اجلنة ) ٥٠٩(وابن جرير ) ١٤٩٠(وابن املبارك يف الزهد ) ٥٥٠٤) (٤٦٧٨(التفسري 
 )٢٧٩(هقي يف البعث والنشور والبي) ٣٣٦(

فقد .  فرسخ ألف سبعون عمقه اجلنة يف ر أنه: أما ما يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف الكوثر )  ٤(
 هـ.ا.منكر جدا موقوف : قال األلباين ) ١٤١(وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ) ١٠٧٧(رواه اآلجري يف الشريعة 

 .  )٢١٩٩(ضعيف الترغيب والترهيب 
 ١/٣٢٦النونية )  ٥(
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 ٨ 

  
  :  

 ـر :  قالـت ؟  الكوثر ما رضي اهللا عنها لعائشة قلت:  قال اهللا عبد بن عبيدة أىب عنف
 قالت ؟ اجلنة )١(بطنان وما قلت:  قال.  اجلنة طنانب يف سلم و عليه اهللا صلى النيب أعطيه

قوله تعـاىل  وقد قال ابن مسعود رضي اهللا عنه مفسرا  .)٢( جموف درة حافتاه وسطها: 
)اتنج ندع (طنان اجلنة ب)٣(.  

  
  له أخلص أي: قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل 

 تعاىل اهللا فأمره هلا، ويذحبون األصنام يعبدون كانوا املشركني فإن وذبيحتك، صالتك
 هللا اإلخالص على والعزم والنية بالقصد واإلقبال ، فيه هم عما واالحنراف مبخالفتهم

   )٤(هـ.ا تعاىل
 املراد إن ) وانحر لربك فَصلِّ ( قوله يف آخرون وقال: " ابن القيم رمحه اهللا تعاىل وقال 

 معـىن  فهضموا بنحرك القبلة استقبل املعىن وقال غريه وتكايس حنرك على يدك ضع به
  )٥(هـ.ا" والنسك الصالة العظيمتني العبادتني بني مجعت اليت اآلية هذه

 العبادتني هاتني بني جيمع أن اهللا أمره: ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  اإلسالم شيخ قالو
 الظن، وحسن واالفتقار والتواضع القرب على الدالتان النسكو الصالة ومها العظيمتني،

 حال عكس وخلفه، وفضله، وأمره، عدته وإىل اهللا، إىل القلب وطمأنينة اليقني، وقوة
 إياها، يسألونه رم إىل صالم يف حاجة ال الذين اهللا عن الغين وأهل والنفرة الكرب أهل

                                 
 به واملراد املهملة بفتح ووسط نون بعدها املهملة وسكون املوحدة بضم طنانب: قال احلافظ ابن حجر )  ١(

 ٨/٧٣٢هـ  الفتح .ا أعدهلا املراد أو قدرا أرفعها أي أعالها
والبيهقي )١١٧٠٥(ى والنسائي يف السنن الكرب) ٢٦٤٤٦(رواه عبد اهللا بن أمحد يف زوائده على املسند )  ٢(

 )١٣٩(وهناد يف الزهد ) ١١٦(يف البعث والنشور 
) ١٠٣٠٤(ابن أيب حامت يف التفسري و) ٣٥١٦٧(وابن أيب شيبة ) ١٣٣٠(عبد الرزاق يف التفسري رواه )  ٣(

 )١٤٥٥(وابن املبارك يف الزهد  )١٦٩٤٧(وابن جرير يف تفسريه 
  ٣/٣٨٢تفسري ابن كثري )  ٤(
  ٢/٦٩٥ملرسلة الصواعق ا   )٥(
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 منهم الظن وسوء وإعطائهم، الفقراء إلعانة كًاوتر الفقر، من خوفًا له ينحرون ال والذين
  )١(هـ.ا. برم

امتثاال ألمر ربه واملتتبع لسريته صلى اهللا عليه وسلم جيده قد قام اتني العبادتني خري قيام 
 علَيـه  زِد أَو) ٣( قَليالً منه انقُص أَوِ نِصفَه) ٢( قَليالً إِلَّا اللَّيلَ قُمِ) ١( الْمزملُ أَيها يا (

 وطْئـاً  أَشد هي اللَّيلِ ناشئَةَ إِنَّ) ٥( ثَقيالً قَوالً علَيك سنلْقي إِنا) ٤( ترتيالً الْقُرآنَ ورتلِ
مأَقْويالً و٦( ق (َّإِن ي لَكارِ فهحاً النبطَوِيالً س )اذْكُرِ) ٧و ماس كبلْ رتبتو هـيالً  إِلَيتبت 

 عائشـة قدماه كما يف حديث أم املؤمنني  فقد كان يقوم الليل حىت تتفطر)  )٨املزمل (
 قدماه تتفطر حىت الليل من يقوم كان سلم و عليه اهللا صلى اهللا نيب أن:   عنها اهللا رضي
 قـال  ؟ تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك اهللا غفر وقد اهللا رسول يا هذا تصنع مل فسألته

  )٢()شكُورا عبدا أَكُونَأٌحب أنْ  أَفَلَا(
كما يف حديث أنـس   بيده ذحبهماي أقرننييضحي بكبشني  صلى اهللا عليه وسلم كانو 

صـلى   هويف حجة الوداع يروي جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن .)٣(رضي اهللا عنه 
  )٤(. غرب ما فنحر عليا أعطى مث هبيد وستني ثالثا فنحر املنحر إىل انصرفاهللا عليه وسلم 

وجاء الوعيد الشديد ملن صرف شيئا من ذلك لغري اهللا تعاىل كما حيدث اآلن يف املشاهد 
مسعت رسول اهللا صـلى اهللا  : فعن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه قال وعند األضرحة 

  . )٥() اللَّه لغيرِ ذَبح من اللَّه لَعن (عليه وسلم يقول 
 الَ) ١٦٢(الْعـالَمني  رب للّـه  ومماتي ومحياي ونسكي صالَتي إِنَّ قُلْ: (قال تعاىل و 

رِيكش لَه كبِذَلو تراْ أُمأَنلُ وأَو نيملسقالرضي اهللا عنه  أنس عنو )١٦٣األنعام (الْم 

                                 
 ١/١٥٥تيسري العزيز احلميد  ٤/٤٦٣جمموع الفتاوى )  ١(
 )٧٣٠٤(ومسلم  )٤٥٥٧(رواه البخاري )  ٢(
 )٥١٩٩(ومسلم ) ٥٢٤٤(رواه البخاري )  ٣(
 .أي أكمل علي متام املائة رضي اهللا عنه  )٣٠٠٩(رواه مسلم )  ٤(
  )٥٢٤٠( رواه مسلم  )٥(
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 كانوا : الرزاق عبد قال ) اِإلسالَمِ يف عقْر الَ ( -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال
  .)١( شاة أو بقرة القرب عند يعقرون
 اهللا صـلى - اهللا رسول عهد على رجل نذر:  قالرضي اهللا عنه  الضحاك بن ثابتوعن 
 نـذرت  إىن:  فقال -وسلم عليه اهللا صلى- النيب فأتى ببوانة إبال ينحر أن -وسلم عليه
 أوثان من وثن فيها كان هل( :  -وسلم عليه اهللا صلى- لنيبا فقال. ببوانة إبال أحنر أن

.  ؟)  يعبـد  الْجاهلية أَوثَان من وثَن فيها كَانَ هلْ (:  قال. ال:  قالوا. ؟)  يعبد اجلاهلية
 يف نذْرٍل وفَاَء الَ فَإِنه بِنذْرِك أَوف(:  -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال. ال:  قالوا
ةيصعم الَ اللَّها ويمالَ ف كلمي ناب م٢()  آد(.  

 القبـور  أفنيـة  يف أي سوحها يف حنروا بل:" قال العالمة حافظ احلكمي رمحه اهللا تعاىل 
 رد أو مـريض  شـفاء  من حاجة طلبوا أو أمر نام إذا والغنم والبقر اإلبل من النحائر
 للقربة تصلح أن إىل له ويربيها تولد حيث من للقرب يسمها موأكثره ذلك حنو أو غائب

 شـيء  يذهب ال وجاؤها وال خصيها وال تبديلها وال تغيريها عندهم جيوز وال عرفهم يف
 كفعـل  أي والبحـائر  التسـييب  أويل لعف وخبس فيها نقص عندهم ذلك إذ دمها من

 )٣(احلام وجعل البحائر بحريوت السوائب تسييبهم يف وغريهم العرب من اجلاهلية مشركي
  )٤(هـ.ا"

                                 
خالصة . بأسانيد صحيحة : قال النووي ) ٦٨٦١(والبيهقي ) ٣٢٢٤( وأبو داود) ١٣٠٥٥(رواه أمحد )  ١(

 :قال ابن األثري . جيد : وقال املناوي عن إسناد أيب داود ) ٣١٤٦(كما صححه ابن حبان ) ٣٦٨١(الكالم 
 حياته أيام لَألضياف يعقر كان القَبر صاحب إنَّ:  ويقولون ينحرونها أي:  املَوتى قُبور على اإلبِلَ يعقرون كانوا

النهاية يف غريب  . قائم وهو بالسيف الشاة أو البعري قوائم ضرب:  العقر وأصلُ.  وفاته بعد صنِيعه مبثل فنكافئُه
 ٦/٥٦٢فيض القدير ٦/١٧٩وشرح سنن أيب داود للعيين  ٥/٤٦١شرح السنة : وانظر  ٣/٥٢٩احلديث 

قال احلافظ ابن حجر ) ١٣٤١(والطرباين يف املعجم الكبري ) ٢٠٦٣٤(ي والبيهق) ٣٣١٥(رواه أبو داود )  ٢(
 )١٣٧٨(بلوغ املرام .  اإلسناد صحيح وهو .. والطرباين، داود أبو رواه: 
 من أحد حيلبها فال للطواغيت درها مينع اليت البحرية:  قال املسيب بن سعيد عن) ٤٣٤٧(روى البخاري )  ٣(

 فإذا املعدود الضراب يضرب اإلبل فحل واحلام ...شيء عليها حيمل ال آلهلتهم وايسيب كانوا والسائبة،  الناس
تفسري ابن أيب :هـ وانظر .ا. احلامي ومسوه شيء عليه حيمل فلم احلمل من وأعفوه للطواغيت ودعوه ضرابه قضى
 ٥/١٦٢سي تفسري األلو ١٥٧/تفسري اجلاللني  ٢١٠/حتفة املودود  ١١/١١٦تفسري الطربي  ٤/١٢٢٠حامت 

 ٢/٥٣٩معارج القبول )  ٤(
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 القبـور  علـى  األزمنـة  هذه يف املعروفة النذور وأما : "وقال الصنعاين رمحه اهللا تعاىل 
 ويضر ينفع أنه القرب صاحب يف يعتقد الناذر ألن حترميها يف كالم فال واألموات واملشاهد
 عبـاد  يفعله كان الذي وه وهذا السقيم ويشفي األليم ويعايف الشر ويدفع اخلري وجيلب
 الشـرك  علـى  تقرير ألنه قبضه وحيرم الوثن على النذر حيرم كما فيحرم بعينه األوثان
 لكـن  األصنام عباد يفعله كان الذي وأنه احملرمات أعظم من أنه وإبانة عنه النهي وجيب
 لقبـاض  اللـواءات  تعقد وصارت معروفا واملنكر منكرا املعروف صار حىت األمد طال
 من النحائر بابه يف وينحر الضيافات امليت حمل إىل للقادمني وجيعل األموات على ورالنذ

  )١(هـ.ا" راجعون إليه وإنا هللا فإنا األصنام عباد عليه كان الذي بعينه هو وهذا األنعام
  

 ) شانِئَك إِنَّ (: " قال العالمة السعدي رمحه اهللا تعاىل )  األبتر هو شانِئَك إِنَّ( قوله تعاىل 
 العمل مقطوع خري، كل من املقطوع: أي ) األبتر هو ( ومنتقصك وذامك مبغضك: أي
 الكمال له الذي حقًا، الكامل فهو ، وسلم عليه اهللا صلى حممد وأما،  الذكر مقطوع ،

                                 
يف  :م ما نصه ٢٠٠٦/ديسمرب/٢٨يف ) ٩٢٨(جاء يف جريدة املصري اليوم العدد  ٤/١١١سبل السالم )  ١(

مثل هذا الوقت من كل عام، ومع اقتراب عيد األضحي املبارك يستعد أكثر من مليون مواطن أغلبهم من الصعيد 
، حيث ضريح القطب الصويف سيدي أبواحلسن »محيثرة«للوقوف علي جبل  لزيارة حمافظة البحر األمحر متهيداً

تبدأ مراسم الزيارة باستقالل سيارات نقل يفترش سطحها .الشاذيل، يف اليوم نفسه الذي يوافق وقفة جبل عرفات
لدينية، الرجال والنساء واألطفال ومعهم طعامهم، ويعلو كابينة القيادة مكربات صوت تردد التواشيح واألغاين ا

» محيثراء«يف وادي » عيزاب«يف شكل مهرجان ديين كبري، وتدق الطبول حيت ون مشقة الطريق إيل صحراء 
جبل  ىحج بيت اهللا احلرام عل ىعن طريق إدفو والقصري وقنا، ليقف أولئك الذين ال تساعدهم ظروفهم املادية عل

رحاب ساحة سيدي أبواحلسن الشاذيل، وحيرص  محيثرة، يتوجهون بقلوم إيل جبل عرفات ويقضون العيد يف
مريدوه علي زيارته من خمتلف البلدان العربية، خاصة املغرب وتونس واجلزائر، وتنحر الذبائح وتقدم النذور يوم 

أما مكان الذبح فيوجد يف قرية الشيخ الشاذيل . ألف رأس من اخلراف واملاعز واإلبل ١٢٠املولد وتصل إيل 
هـ .ا.كيلو متراً، ويتم توزيع األطعمة يف أوقات الظهرية، أو ليالً يف حلقات الذكر ١٣٥غرب مرسي علم بـ

  :واهللا املستعان أنظر رابط اجلريدة واخلرب 

٤٢٦٣١ http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=  
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 ١٢

 وسلم عليه اهللا صلى واألتباع األنصار، وكثرة الذكر، عرفْ من املخلوق، حق يف املمكن
  )١(هـ.ا"

 مل القلـب  يف بـاطن  هو ما منه الشنآن و: " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل 
 فاعله استحق جرم كل و أشده و الشنآن أعظم هو و اللسان على يظهر ما منه و يظهر
 أن فيجب  اهللا حد عليه نقيم و نعاقبه أن وجب عندنا اجلرم ذلك أظهر إذا اهللا من عقوبة
 التوبة أظهر إن و قتله وجب واجبا ذلك كان إذا و عداوته أبدى و آنهشن أظهر من نبتر
 يظهـر  أن شـاىنء  يشاء ال ألنه األمر غالب يف بأيدينا شاىنء له انبتر ملا وإال القدرة بعد

 خيـاف  مـن  على سهل ذلك فإن ذلك فعل إال السيف رؤية بعد املتاب يظهر مث شنآنه
 إذا املناسـب  املشتق االسم و شنآنه على نبتاراال رتب سبحانه أنه ذلك حتقيق،  السيف
 يكـون  أن فيجـب  احلكم لذلك علة منه املشتق أن على دليال ذلك كان حكم به علق
 نقـض  أو احملـض  الكفر من الشنآن تضمنه مما أخص ذلك و النبتاره املوجب هو شنآنه
 استحياؤه ازج فلو األثر و العني انقطاع يقتضي بل قتله وجوب يقتضي االنبتار و العهد
 أثره و عينه قطع الشنآن اقتضى إذا و أثره و لعينه إبقاء ذلك يف لكان الشنآن إظهار بعد

 موجب هو و إال الذمي قتل يوجب شيء ليس و الشخص لقتل املوجبة األسباب كسائر
 اهللا ألن هذا و اإلطالق على له موجب ال للقتل جموز احملض الكفر إذ اإلسالم بعد لقتله

 مـن  ذكر رفع و معه ذكر إال يذكر فال والسالم الصالة عليه حممد ذكر رفع ملا سبحانه
 أثـر  فقيه غري كان إن و حديثا لو و عنه بلغ من ذكر يبقى إنه حىت القيامة يوم إىل اتبعه
 إن و محيـد  ذكر له يبقى فال غريهم و الكتاب أهل من إخوام و املنافقني من شنأه من

 وتشريعا تقديرا أثارهم و أعيام حمقت أظهروه فإذا الشنآن هروايظ مل وقتا أعيام بقيت
 مجيع من حمقه و قطعه يقتضي البتر إذ مبتورا يكن مل ما بوجه شنآنه أظهر من استبقى فلو

  )٢(هـ.ا" مبتورا يكن مل البقاء إىل وجه له كان فلو اجلهات و اجلوانب
 اختصارها على فوائدها وأغزر سورة من أجلها ما الكوثر سورة: " وقال رمحه اهللا تعاىل  

 فيبتـر  خري كل من رسوله شانئ بتر وتعاىل سبحانه فإنه آخرها من تعلم معناها وحقيقة
                                 

  ٨٢٤/تفسري اجلاللني : وانظر  ٩١٥/التفسري )  ١(
 ١/٤٦٠الصارم املسلول )  ٢(
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 ١٣

 صاحلا فيها يتزود وال ا ينتفع فال حياته ويبتر اآلخرة يف ذلك فيخسر وماله وأهله ذكره
 فـال  أعماله ويبتر برسله إلميانوا وحمبته ملعرفته يؤهله وال اخلري يعي فال قلبه ويبتر ملعاده

 القرب مجيع من ويبتره.  عونا وال ناصرا له جيد فال األنصار من ويبتره طاعة يف يستعمله
 شارد فقلبه بظاهره باشرها وإن حالوة هلا جيد وال طعما هلا يذوق فال الصاحلة واألعمال

 ألجـل  ورده لموس عليه اهللا صلى الرسول به جاء ما بعض شنأ من جزاء وهذا.  عنها
 وأحاديـث  الصـفات  آيـات  شنأ كمن.  كبريه أو أمريه أو شيخه أو متبوعه أو هواه

 ومـذهب  مذهبه يوافق ما على محلها أو منها ورسوله اهللا مراد غري على وتأوهلا الصفات
 اهللا رسـول  قاهلا الصفات أحاديث وال أنزلت الصفات آيات تكون ال أن متىن أو طائفته
 حـني  مسعهـا  إذا أنه هلا وكراهته هلا شناءته عالمات أقوى ومن.  سلمو عليه اهللا صلى

 ملا ذلك عن ونفر وحاد ذلك من امشأز احلق من عليه دلت ما على السنة أهل ا يستدل
 أهـل  وكـذلك  هذا من أعظم للرسول شانئ فأي عنها والنفرة هلا البغض من قلبه يف

 مسعـوا  إذا والشـبابات  والدفوف دوالقصائ الغناء مساع على يرقصون الذين السماع
 وقس هذا من أعظم شنآن فأي واستثقلوه ذلك استطالوا جمالسهم يف ويقرأ يتلى القرآن
 القرآن على وعلومهم الناس كالم آثر من وكذا.  الباب هذا يف الطوائف سائر هذا على

 لقـرآن ا لينسى بعضهم إن حىت ذلك فعل ما الرسول به جاء ملا شانئ أنه فلوال والسنة
 بـه  كفـر  مـن :  ورده شنأه من أعظم ولكن وفالن فالن بقول ويشتغل حفظه أن بعد

 لـه  شنأه من وكل انبتارا وأطم أعظم فهذا يؤثر وسحرا األولني أساطري وجعله وجحده
 جعـل  بأن اهللا جازاهم وعادوه شنئوه ملا فهؤالء له شناءته قدر على االنبتار من نصيب
  )١(هـ.ا" ذلك بضد وسلم عليه اهللا صلى نبيه وخص منه همفبتر هلم معاديا كله اخلري

  
 
  
  

                                 
 ١٦/٥٢٨جمموع الفتاوى )  ١(
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 ١٤

  :بعض املسائل املتعلقة حبوض النيب صلى اهللا عليه وسلم ولعل من املناسب أن أذكر 
 

 
  

 ممـا  عياض للقاضي تبعا املفهم يف القرطيب قال : "قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل 
 حممـدا  نبيـه  خص قد وتعاىل سبحانه اهللا نأ به ويصدق مهيعل نأ مكلف كل على جيب
 الصـحيحة  األحاديـث  يف وشرابه وصفته بامسه املصرح باحلوض وسلم عليه اهللا صلى

 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ذلك روى إذ القطعي العلم مبجموعها حيصل اليت الشهرية
 غريمهـا  ويف العشرين لىع ينيف ما الصحيحني يف منهم الثالثني على نيف الصحابة من
 التـابعني  من املذكورين الصحابة عن رواه مث رواته واشتهرت نقله صح مما )١(ذلك بقية

 السـنة  وأهل السلف إثباته على مجعأو جرا وهلم ضعافهمأ ضعافأ بعدهم ومن أمثاهلم
 غري من تأويله يف وغلوا ظاهره على وأحالوه املبتدعة من طائفة ذلك نكرتأو اخللف من
 تأويلـه  إىل تدعو حاجة وال وحقيقته هظاهر على محله من تلزم عادية وال عقلية ستحالةا

 اخلـوارج  أنكـره  : قلت ، اخللف أئمة مذهب وفارق السلف إمجاع فهحر نم فخرق
   )٢(هـ.ا" املعتزلة وبعض

                                 
ذيب سنن : انظر . وقد سرد مجع من العلماء رواة أحاديث احلوض وقد أوصلها بعضهم إىل مثانني صحابيا )  ١(

 ٢٣٨/ نظم املتناثر للكتاين ٣٣/٣٩٦عمدة القاري  ١٣/٥٦أيب داود 
أنكـر   ٣/٥٢٨فيض القـدير   ١٥/٥٣شرح النووي على صحيح مسلم : وانظر   ١١/٤٦٧فتح الباري )  ٢(

املعتزلة واخلوارج احلوض حلجج عقلية واهية أوردوها ال تعارض مبثلها النصوص املتواترة والنيب صـلى اهللا عليـه   
لق باالًوسلم مل ي بكالم من عارض حقالرضي اهللا عنه  هريرةطقية كما يف حديث أيب ه حبجج يظنها عقلية ومنكم 

 صـلى - اهللا رسول إىل فاختصموا بطنها ىف وما فقتلتها حبجر األخرى إحدامها فرمت هذيل من امرأتان اقتتلت: 
 املـرأة  بدية وقضى وليدة أو عبد غرة جنينها دية أن -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فقضى -وسلم عليه اهللا

 أكـل  وال شرب ال من أغرم كيف اهللا رسول يا اهلذىل النابغة بن محل فقال معهم ومن ولدها ورثهاو عاقلتها على
. )  الكهـان  إخوان من هذا إمنا ( -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فقال. يطل ذلك فمثل استهل وال نطق وال
  ) .٤٤٨٥(رواه مسلم .  سجع الذى سجعه أجل من
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 ١٥

 كـان :  قال  سربة أيب عنفوأول من جاء عنه إنكار احلوض عبيد اهللا بن زياد مث آمن به 
 به يكذب وكان سلم و عليه اهللا صلى حممد حوض احلوض عن يسأل زياد بن اهللا عبيد
 بـه  يكـذب  وكان آخر ورجال عمرو بن وعائذ عازب بن والرباء برزة أبا سأل ما بعد
 معاويـة  إىل مبـال  معي بعث أباك نإ هذا شفاء فيه حبديث أحدثك أنا:  سربة أبو فقال
 وأملـى  سـلم  و عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسع امم فحدثين عمرو بن اهللا عبد فلقيت
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول أن حدثين حرفا نقصأ ومل حرفا أزد فلم بيدي فكتبت علي

 تقـوم  وال(  قال)  واملتفحش الفاحش يبغض أو الفحش حيب ال اهللا نإ : ( قال وسلم
 اخلـائن  يؤمتن وحىت ااورة وسوء الرحم وقطيعة والتفاحش الفحش يظهر حىت الساعة
 آيلـة  بني كما وهو واحد وطوله عرضه حوضي موعدكم نإ الأ(  وقال)  األمني وخيون
 منه شرب من الفضة من بياضا أشد شرابه أباريق النجوم مثل فيه شهر مسرية وهو ومكة
 هـذا  مـن  أثبت حديثا احلوض يف مسعت ما:  اهللا عبيد فقال)  أبدا بعده يظمأ مل مشربا
١(. عنده فحبسها الصحيفة خذوأ به قفصد(  

 بينـهم  يتراجعون وهم ، زياد بن اهللا عبيد على دخلت:  قال رضي اهللا عنه أنس عنو 
 يف تقـول  مـا :  فقـالوا  القوم إىل فانتهيت ، أنس جاءكم قد:  قال رآين فلما احلوض
 مـثلكم  أرى حىت أعيش أن حسبت ما:  وقلت ، فاسترجعت:  قال ؟ أنس يا احلوض
 اهللا سـألت  إال صالة منهن واحدة تصلي ما عجائز بعدي تركت لقد ، حلوضا ينكرون

  .  )٢(وسلم عليه اهللا صلى حممد حوض يوردها أن وجل عز
  

 

                                 
والبيهقـي يف البعـث والنشـور     ١/١٤٧واحلاكم ) ١٦١٠(املبارك يف الزهد  وابن )٦٥١٤(رواه أمحد )  ١(
 اهلـذيل  سربة أيب غري رواته جبميع االحتجاج على الشيخان اتفق فقد صحيح حديث هذا: وقال احلاكم ) ١٤٥(

 . فيه مطعون غري التواريخ و املسانيد يف ذكره مبني كبري تابعي وهو
واللفظ له وقال  )١٤٨(البعث والنشور والبيهقي يف ) ٢٦٠(واحلاكم ) ١٦٠٩(رواه ابن املبارك يف الزهد )  ٢(

ابن حجر يف  احلافظُ وصحح إسناد البيهقي، ووافقه الذهيب . صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : احلاكم 
 ١١/٤٦٨فتح الباري 
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 ١٦

 
 

  
غـري   هو أن احلوضدليال وتعليال اختلف يف ذلك العلماء ولعل أظهر أقواهلم وأصحها 

ما دلت عليه األحاديث الصـحيحة  ر فداخلها وهذا خارج اجلنة أما الكوث الكوثر وهو
وقد سبق أن ذكرت مجلة منها واحلوض يتغذى من الكوثر إذ يصب ميزابان من الكوثر 

 آنيـة  مـا  اهللا رسـول  يا قلت : قالرضي اهللا عنه  ذر أىب كما يف حديثعلى احلوض 
 نجومِ عدد من أَكْثَر آلنِيته هبِيد محمد نفْس والَّذى ( صلى اهللا عليه وسلم قال؟  احلوض
 يظْمـأْ  لَم منها شرِب من،  الْجنة آنِيةُ الْمصحية الْمظْلمة اللَّيلَة يف أَالَ وكَواكبِها السماِء
را آخم هلَيع  ،بخشي يهف انابيزم نم ةنالْج  ،نم رِبش نمه أْ لَمظْمي  ،هضرثْلُ عم هطُول 
واحلوض يرده  .)٢() الْعسلِ من وأَحلَى اللَّبنِ من بياضا أَشد ماؤه )١(أَيلَةَ إِلَى انَعم بين ما

 يف احلـوض : يب العز احلنفـي رمحـه اهللا تعـاىل     ابن أ اجلنة قال املسلمون قبل دخوهلم
 ، أعقـام  على ارتدوا قد أقوام منه ومينع ، عنه خيتلج ألنه ، )٣(اطالصر قبل العرصات

                                 
)١  (صلى اهللا عليه وسلم النيب  ثوجاء يف أحاديث صحاح حتديده مبدن أخرى وهذا مما ال تعارض فيه فقد حد

 احلوض أحاديث يف اتدالتحدي هذه أن الناس بعض ظن" عرفون قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل كل قوم مبا  ي
 وذكر عديدة مرات احلوض حبديث سلم و عليه اهللا صلى النيب حتدث إمنا و ، كذلك ليس و اختالف و اضطراب

 بني ما الشام ألهل فيقول ، مواضعها مسافات من تعرف كانت مبا ئفةطا لكل خماطباً املختلفة األلفاظ تلك فيها
 ، شهر مسرية:  فيقول بالزمان يقدر آخرى تارة و هكذا و.  عدن إىل صنعاء من اليمن ألهل و ، جرباً و أذرح
 اجلهات تلك يعرف ممن حضره من حبسب ذلك فكان الزوايا و اجلوانب متسع كبري حوض أنه املقصود واملعىن

فتح  ٣٩٦/التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة هـ .ا" أعلم اهللا و ، يعرفوا اليت باجلهة قوم كل خاطبف
 ٧/١١٧حتفة األحوذي  ٢/٥٦٩فيض القدير  ١١/٤٧١الباري 

 )٦١٢٩(مسلم )  ٢(
  . الصراط بعد احلوض أن إىل القوت صاحب ذهب:  القرطيب قال:" قال السفاريين رمحه اهللا تعاىل )  ٣(

 وهو ، الصراط بعد يورد احلوض أن إىل السلف بعض ذهب : الغزايل قال وكذا ، قبله أنه والصحيح : قال
  . قائله من غلط

 فناسب عطاشا قبورهم من خيرجون الناس فإن الصراط على احلوض تقدمي يقتضي واملعىن:  القرطيب قال
 عن -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول سئل «:  عنهما اهللا رضي -  عباس ابن قال ، إليه الناس حلاجة تقدميه
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 ١٧

                                                                                               
 إىل لريدون اهللا أولياء وإن ، ملاء فيه إن بيده نفسي والذي إي:  قال ؟ ماء فيه هل تعاىل اهللا يدي بني الوقوف
من رواية ابن مردوية يف  ٣/٢٤٣ذكره ابن كثري يف تفسريه : قال جامعه ( " . » السالم عليهم األنبياء حياض

  )هذا حديث غريب : وقال تفسريه 
  . النار من والنجاة ، احلساب بعد يقع منه الشرب وأن ، الصراط بعد احلوض أن عياض القاضي ورجح
  .  انتهى.  الصراط جواز وبعد ، اجلنة دخول قبل املؤمنون منه يشرب:  عقيدته يف محدان ابن وقال
 ، داخلها الذي النهر من املاء فيه لينصب نةاجل جبانب احلوض أن األحاديث ظاهر:  حجر ابن احلافظ وقال

 أن من عليه أورد ما وأما:  قال ، فيه الكوثر من يصب الذي املاء وبني بينه النار حلالت الصراط قبل كان فلو
 ويرون يرونه حبيث احلوض من يقربون أم فجوابه النار إىل م ويذهب يروه أن بعد احلوض عن يدفعون مجاعة
 عليه اهللا صلى -  للنيب إن:  التذكرة يف القرطيب وقال ، الصراط بقية من خيلصوا أن قبل النار يف فيدفعون اجلنة
 كالم يف والكوثر ، كوثرا يسمى وكالمها ، اجلنة يف والثاين ، الصراط قبل املوقف يف أحدمها حوضني - وسلم
  . الكثري اخلري العرب

 الصراط بعد احلوض بأن وغريه ، احلاكم عند صحيح حديث يف التصريح ورد وقد:  السيوطي اجلالل قال
 ذلك إىل حيتاجون بل:  فاجلواب ، منه الشرب إىل حيتاجوا فلم ، اجلنة دخلوا املوقف من خلصوا إذا:  قيل فإن ،

 احلوض من الشرب يقع بأن اجلمع وحيتمل ، القصاص موقف يف الشرب فكان ، املظامل ألجل هناك حمبوسون ألم
 ، الصراط على منها يهذبوا حىت واألوزار الذنوب من عليهم ما حبسب آلخرين بعده وتأخريه لقوم طالصرا قبل

وهو دقيق  للقولني جامع التحقيق غاية يف وهذا:  جته يف مرعي الشيخ العالمة قال انتهى.  أقوى هذا ولعل
ولعل  ١/١٤٠ة يف الفنت واملالحم النهاي ١/٢٤٦التذكرة للقرطيب : وانظر ٢/١٩٥هـ لوامع األنوار البهية .ا"

:  قال رضي اهللا عنه مالك بن أنس ما رواه احلديث الذي ذكره السيوطي املتضمن أن احلوض بعد الصراط هو
 ؟ أطلبك فأين اهللا رسول يا قلت قال)  فاعل أنا(  فقال القيامة يوم يل يشفع أن سلم و عليه اهللا صلى النيب سألت
)  امليزان عند فاطلبين(  قال ؟ الصراط على ألقك مل فإن قلت قال)  الصراط على ينتطلب ما أول اطلبين(  قال
رواه أمحد )  املواطن الثالث هذه أخطئ ال فإين احلوض عند فاطلبين(  قال ؟ امليزان عند ألقك مل فإن:  قلت

وجواهر العلم  وأبوبكر الدينوري يف االسة) ٢٦٩٣(والضياء يف املختارة  )٢٤٣٣(الترمذي و) ١٢٨٤٨(
وانظر كالم ابن كثري .حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذ الوجه :  قال الترمذي) ١٨٠٣(والاللكائي) ٣٠(

   . التايل 
 أو مـردود  أو ضـعيف  ذلك عكس أفهم وما املمدود الصراط قبل املورود احلوض: قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل 

 األحاديث من تقدم ما ظاهر إن: قلت بعده أو الصراط على اجلواز لقب احلوض يكون فهل: قائل قال إن.  مؤول
 فـإن  فارقتـهم،  منذ أعقام على يرتدون يزالوا مل إم عنهم يقال أقوام عنه يذاد ألنه الصراط، قبل كونه يقتضي
 فهـم  عصاة كانوا وإن جياوزه، أن قبل النار يف وجهه على يكب بل الصراط، جياوز ال فالكافر كفاراً هؤالء كان
 أعـرفكم : " وسلم عليه اهللا صلى قال وقد الوضوء، سيما وعليهم السيما احلوض عن حجبهم فيبعد املسلمني من
مـن حـديث أيب   )٣٧٨٤(وصححه احلاكم ) ٢١٧٨٥(رواه أمحد: قال جامعه (  " الوضوء آثار من حمجلني غراً

  . ) يحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الدرداء رضي اهللا عنه وهو حديث حسن باملتابعات وأصله يف الصح
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 ١٨

                                                                                               
 قبـل  احلـوض  أن أعلـم  واهللا فاألشبه احلوض عن حيجب ال هذا فمثل مسلماً ناجياً إال يكون ال جاوز من مث" 

 أنس عن أنس، بن النضر عن ميمون، بن حرب حدثنا يونس، حدثنا: أمحد اإلمام قال الذي احلديث فأما الصراط،
 القيامة يوم أطلبك فأين: قال فاعل أنا: " قال القيامة يوم يل يشفع أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت: قال
 ألقك؟ مل فإن: قال املنرب، عند فاطلبين: قال ألقك؟ مل فإن: قلت الصراط على تطلبين ما أول اطلبين: قال اهللا نيب يا

 وابـن  احملرب بن بدل حديث من الترمذي ورواه"  القيامة يوم املواطن الثالثة هذه أخطىء ال احلوض عند فأنا: قال
 مـن  البصـري،  األنصاري اخلطاب أيب بن ميمون بن حرب عن كالمها الصمد عبد حديث من تفسريه يف ماجه
 عبـد  أيب بـن  ميمون بن حرب وبني بينه وقوفاً الغالس علي بن وعمرو املديين، بن علي وثقه وقد مسلم، رجال
 بن سليمان عن وحكى واحداً، فجعلهما البخاري وأما هذا، اوضعف األدعية صاحب أيضاً البصري العبدي الرمحن
: وقـال  واحـداً  حـديثاً  هذين جعلهما ومسلم البخاري على الدارقطين وأنكر اخللق أكذب هذا: قال أنه حرب
  .الصحيح وهو واحد، غري بينهما قوفر واحد، غري مجعهما املزي شيخنا
 هـذا  من إال نعرفه ال غريب، حسن حديث هذا: الترمذي وقال كفاية، فيه مبا كميلالت يف هذا حررت وقد: قلت

 بـه  أعلم ال وهذا أيضاً، امليزان وكذلك الصراط، بعد احلوض أن يقتضي احلديث هذا ظاهر أن واملقصود الوجه،
هـ النهايـة يف الفـنت   .ا. أعلم وتعاىل سبحانه واهللا أحد، عنه يذاد ال ثانياً حوضاً ذلك يكون أن إال اللهم قائالً،
١/١٣٩   

 وراء من احلوض أنَّ هذا ظاهر": نبيكُم حوضِ على فَتطلعون: "وقوله: "قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 
 ،"تذكرته" ىف القرطىب حكامها قوالن ذلك ىف وللسلَف اجلسر، يقطعوا حىت إليه يصلون ال فكأم اجلسرِ،

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول أنَّ هريرة، أىب عن: البخارى روى وقد اجلسر، بعد إنه: لقا من وغلَّطا والغزاىل،
 إىل: فقلت هلُم،: هلم فقال وبينهِم، بيىن من رجلٌ خرج عرفْتهم إذا حتى زمرةٌ إذَا احلَوضِ على قَائم أنا بينا: "قال
 هملِ مثْلُ إال منهم يخلُص أراه فَال أَدبارِهم، على ارتدوا إنهم: قال شأم؟ ما: قلت واِهللا، النارِ إىل: فقال أين؟
 إمنا الصراط ألن الصراط، قبل املوقف ىف يكون احلَوض أن على دليل أدلُّ صحته مع احلديث فهذا: قال". النعم
  .النار من سلم جازه نفم جهنم، على ممدود جسر هو

لَّى اهللا رسول أحاديث بني وليس: قلتص اللَّه هلَيع لَّمسكُلُّه وحديثُه اختالف، وال تناقض وال تعارض و 
قصدبعضاً، بعضه ي ض أن أرادوا إن القول هذا وأصحابى ال احلَورل وال يوصراط، قطع بعد إال إليه يالص 
 احلَوض هلم بدا وقطعوه الصراط جازوا إذا املؤمنني أنَّ أرادوا وإن قولَهم، يرد وغريه هذا هريرة أىب فحديث
 وعرضه شهر، طولُه: "قوله فإن الصراط، قبل كونه يناقض ال وهو هذا، لقيط حديث عليه يدل فهذا منه، فشربوا
 الصراط قبل املؤمنون فريده اجلسر، راءو إىل امتداده يحيل الذى فما والسعة، الطول ذا كان فإذا ،"شهر

  ٣/٦٨٢هـ زاد املعاد .ا. أعلم واهللا الصادق خرب على موقوف ووقوعه اإلمكان، حيز ىف فهذا وبعده،
املستدرك على جمموع الفتاوى . شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل : وممن قال احلوض قبل الصراط  

إن صحت األخبار أم يردون بعد الصراط فهذا ر : هللا تعاىل معلال ذلك بقوله والعالمة ابن باز رمحه ا ١/١٠٤
يردونه يف اجلنة ؛ ألن الصراط ممدود على منت جهنم يصعد الناس عليه إىل اجلنة، فمن جاوز الصراط وصل إىل 

سفر . لشيخ دهـ ول.ا. اجلنة، واحلوض يف األرض فال يرجعون إىل األرض مرة ثانية بعد صعودهم إىل اجلنة
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 ١٩

 اهللا عبـد  بـن  جندب عن ومسلم البخاري وروى.  الصراط جياوزون ال هؤالء ومثل
 فَرطُكُم أَنا(:  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت:  قال ، عنه اهللا رضي البجلي
    )٢(هـ.ا. املاء إىل يسبق ذيال:  والفرط.  )١() الْحوضِ علَى

رضـي اهللا   عمـرو  بن اهللا عبدوهذا احلوض مربع الشكل زواياه سواء كما يف حديث 
 سواٌء وزواياه شهرٍ مِسريةُ حوضى ( -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال: عنهما قال

هاؤمو ضيأَب نرِقِ مالْو هرِحيو بأَطْي نا مكسلْم هانيزكومِ وجاِء كَنمالس نفَم رِبش هنم 
كما سبق ذكر عرضه وطوله يف حديث أيب برزة وأيب ذر رضـي   )٣() أَبدا بعده يظْمأُ فَالَ

  .اهللا عنهما 
 

 
ـ  لَيرِدنَّ( قال سلم و عليه اهللا صلى النيب عنرضي اهللا عنه  أنس ما رواه  الْحـوض  يعلَ
ـ  )٤(اختلجوا يإِلَ ورفعوا رأَيتهم إِذَا حتى صاحبنِى ممن رِجالٌ  رب يأَ فََألقُـولَن  يدونِ

قـال عبـد القـاهر     )٥() بعدك أَحدثُوا ما يدرِت الَ إِنك يل فَلَيقَالَني أُصيحابِ أُصيحابِى
 صـلى  النيب وفاة بعد ارتدوا الذين أن على السنة هلأ مجعأو: البغدادي رمحه اهللا تعاىل 

 مل وائـل  ابـن  بكر وبين قشري وبىن سدأ وبين وفزارة وحنيفة كندة من سلم و عليه اهللا

                                                                                               
احلقيقة أن هذه املسألة ليس فيها نص قاطع ، وهي حتتمل هذا وذاك ، : " احلوايل حفظه اهللا وشفاه رأي فقد قال 

وهي من أمور الغيب اليت ال جيوز اخلوض وال القول فيها بالظن ، وال مبجرد االستنباط الذي يبدو لصاحبه 
إن األرجح فيها هو التوقف ، وأن يرد علم : قيل يف هذه املسألة رجحانه ، ولو دقق فيه لتبني خالفه ، وهلذا لو 

اهللا أعلم ، فنسبة العلم إليه سبحانه وتعالَى أسلم ، فهذا الذي منيل : ذلك إِلَى اهللا سبحانه وتعالَى ، فيقال يف ذلك 
  :شيخ هـ  موقع ال.ا"إليه وخنتاره ، واهللا سبحانه وتعالَى أعلم 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&c
ontentID=٤٦٢٣  

 )٦١٠٦(ومسلم ) ٦٢١٧(البخاري )  ١(
 ٢/٥١شرح الطحاوية )٢(
 ) ٦١١١(رواه مسلم )  ٣(
 ١٥/٦٤شرح مسلم للنووي .  اقتطعوا معناه)  ٤(
 )٦١٣٦(ومسلم ) ٦٢١١(رواه البخاري )  ٥(
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 ٢٠

 املهـاجرين  اسم الشرع أطلق مناإو مكة فتح قبل املهاجرين من وال نصاراأل من يكونوا
 درجوا هومن اهللا حبمد ولئكأو مكة فتح قبل وسلم عليه اهللا صلى النيب اىل هاجر من على
   )١(هـ.ا. املستقيم والصراط القومي الدين على
 عراباأل جفاة من قوم ارتد مناإو أحد الصحابة من يرتد مل :رمحه اهللا تعاىل  اخلطايب قالو

 قوله ويدل املشهورين الصحابة يف قدحا يوجب ال وذلك الدين يف هل النصرة ممن
 واملراد الكفر من ظاهره على هو قيل:  غريه وقال .عددهم قلة على بالتصغري صيحايبأ

   )٢(هـ.ا.  اإلجابة مةأ ال الدعوة مةأ بأميت
  )٣(.وقيل هم املنافقون أو أصحاب الكبائر أو أصحاب الفرق الضالة واملبتدعة 

  
 صـلى  النيب عنرضي اهللا عنه  حذيفة ممن يرد عن حوضه صلى اهللا عليه وسلم ما رواهو
 بِكَـذبِهِم  صـدقَهم  فَمـن  ويظْلمونَ يكْذبونَ أُمراُء ستكُونُ إِنها ( قال سلم و عليه اهللا

مهانأَعلَى وع هِمظُلْم سا فَلَينم تلَسو مهنلَ ماو رِدي لَيع ضوالْح نمو  لَـم  مقْهـدصي 
بِهِمبِكَذ لَمو مهنعلَى يع هِمظُلْم وي فَهنا مأَنو هنم رِديسو لَيع ضو٤()  الْح(   

  
 النيب مسعت هل:  رضي اهللا عنه برزة أليب قال زياد بن اهللا عبيد أن اجلريري العباسعن 
 كـذب  فمن مرتني وال مرة ال نعم:  قال؟  احلوض يعىن قط ذكره سلم و عليه اهللا صلى

   .)٥( منه اهللا سقاه فال به
  

                                 
)١  (قالفَرق بني الف٣٥٣/ر 
 ١٥/١٢٤شرح السنة  ٣٣/٣٣٠عمدة القاري  ١١/٣٨٥فتح الباري )  ٢(
 ١٣٧-٣/١٣٦شرح مسلم للنووي )  ٣(
من حديث حذيفة رضي اهللا عنه ومن حديث كعب بن عجرة رضي ) ٢٨٣٢(والبزار ) ٢٣٣٠٨(رواه أمحد ) ٤(

) ٤٥١٤(بن حبان وا) ٨٣٠٢(وصححه احلاكم ) ١٦٤٤٥(والبيهقي ) ٧٨٣٠(رضي اهللا عنه رواه النسائي 
 .وللحديث طرق أخرى 

) ١٤٤(والبعث والنشور ) ١٨٤(والبيهقي يف االعتقاد  )٤٧٥١(وأبو داود ) ١٩٨٢٠(رواه أمحد )  ٥(
 .واحلديث صحيح مبتابعاته وشواهده  ٢/٣٢٧واخلطيب يف موضح األوهام 
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نايف بن أمحد احلمد. رة الكوثر مجع وترتيب داللؤلؤ واجلوهر املستخرج من سو  

 ٢١

  ميزابان فيه يشخب زال ال  الذي الصايف الكوثر حوض ورأيت
  ينيان ال األيام مدى اـومه  هلهإ وقول سنته زابـــــمي

  انــميإ ذوي أفرادا الف  اآل من الإ ردونهــي ال اسـوالن
  )١(هوان عذاب أنتم ووردمت  ا أكرم مناهل بذـــع وردوا

  
 أحد كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل الذي الصمد األحد اهللا أنت بأنك أسألك ىنإ اللهم

أن جتعلنا ووالدينا ممن يرد حوض وكوثر نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم وأن تسـقينا  
مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وصلى اهللا وسلم منهما شربة ال نظمأ بعدها أبدا واحل

نايف بـن أمحـد   . مجعه ورتبه د. وزاد وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  هـ ١٤/٧/١٤٣٠احلمد القاضي يف احملكمة العامة بالرياض وانتهيت من حتريره يف 

  
   

 

                                 
 ١٤٤/النونية البن القيم )  ١(
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