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 هذا الكتاب تم تنزيله من موقع العقيدة

www.aqeedeh.com 
 

 book@aqeedeh.com  العنوان الربيدي: 
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 تقديم فضيلة الشيخ
 صاحل بن عبد اهلل الدرويش

وعىل آله ، وصىل اهلل وسلم عىل النبي األمني، احلمد هلل رب العاملني

 : أما بعد، موصحبه وسل

، فإن عداوة الشيطان لإلنسان ال ختفى عىل أدنى طالب علم

 *: قال تعاىل، واآليات الواردة يف هذا املعنى كثرية         

                         & 

ه لإلنسان ألجل غوايته كل تواتخدم الشيطان يف عدويس، [6]فاطر:

 *: وتعاىل تلك الوسائل فقالوقد ذكر اهلل سبحانه ، وسيلة  

               & :وقال [021]النساء : 

*                          

                      & 

ومن سار وراء الشبهات والشهوات فقد سار وراء ، [66]اإلرساء:

بيق ويف التط، ونجد أن التنظري للعداوة كثري وواضح، خطوات الشيطان

فام ، العميل يقع كثري من الذين يعرفون هذه العداوة يف حبائل الشيطان

 .بالك بغريهم
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الكبرية التي يصيد هبا الشيطان  خومن املزالق العظيمة والفخا

 : قالف، لذلك حذر اهلل تعاىل من هذا األمر، اتباع املتشابه فرائسه

*                                   

   & :[7]آل عمران. 

ومن األصول املقررة عند أهل العلم رد املتشابه إىل املحكم وهذه 

قاعدة عظيمة نافعة حمكمة حلل فتن الشبهات وإبطال األقيسة 

 *: تعاىلقال ، فإن إبليس أول من قاس وقارن، الشيطانية       

                 & :فنظر إبليس ، [02]األعراف

خلق منها املادة التي و، لعنه اهلل إىل املادة التي خلق منها اإلنسان

 الذيوأن ، وأن اخللق كله هلل، ونيس أو تناسى اخلالق سبحانه، الشيطان

ره بالسجود مفنيس اخلالق الذي أ، جود هو اهلل سبحانه وتعاىلأمره بالس

 .والتفت إىل أمر خارج عن املطلوب

عبد اهلل بنن : كنت يف بيت اهلل احلرام مع الشيخ: وهلذا الكتاب قصة

يف صننيع عننام ، وحممنند البنناروت، وعبنند اهلل البلننوي، محننود التننو ري

املشاركني يف حفظ حييى اليحيى  :وجاءين بعض طلبة الشيخ هن(0626)

وكنان الرجنل يعنرف بنفسنه أننه ، الصحيحني مع رجل يف العقند الرابنع

منن  اسنتمر وبعند نقنا ، طالب علم عنده شبهات حيب أن يسأل عنهنا
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، (1)ظهننر أن الرجننل حجننة اإلسنن م، صنن ة العإنن إىل صنن ة العشنناء

والرجنننل الثالننند يف إحننندت السنننفارات اإليرانينننة يف إحننندت الننندول 

وكنان الرجنل ، ول عن ملع التشيع يف تلك الدولنةسئوهو امل، اإلفريقية

وزخرفها وزينها ويسنأهلم عنن صنحيح  يطرح عىل الطلبة شبهات نمقها

وال يظهر حقيقتنه وال ، وعن تلك األحاديد موطن الشبهات، البخاري

بننة أنننه يتمنننى أن يلتحننق بالطلبننة وحيفننظ لبننل يقننول للط، يعننرف بنفسننه

 .معهم

وكشنع  -ونحسبه صادق يف ذلك-توبته  وبعد نقا  طويل أعلن

 .النقاب عن حقيقته ونسأل اهلل لنا وله التوفيق والسداد

أخيننا الشنيخ عبند اهلل بنن  فعرضت بعنض تلنك اإلشنكاالت عنىل

وتابعتنه فيهنا حتنى ي ن ، واستنهضت مهته لكتابة هذه الرسنالة، عبشان

 .متاهاااهلل 

وإيضاح ، تي طرحهاوفيها شمولية للمسائل ال، وهي فريدة يف باهبا

وبنار  اهلل يف ، ودفاع عن صحابة الرسنول   فندونك الرسنالة، للحق

 .كاتبها

 .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

                                                                                                                    

 درجة علمية متقدمة عند اإلمامية متنحها احلوزة لط هبا. (0)
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 ةـدمـاملق
وأشنهد أن ال إلنه إال اهلل ، احلمد هلل عىل توايل نعمه وعظنيم أفضناله

 .وال يف أسنامئه وصنفاته، تنهوحده ال رشينك لنه يف ربوبيتنه وال يف ألوهي

 .وعىل آله وأصحابه  وأشهد أن حممدًا عبده املجتبى ونبيه املصطفى 

 : أما بعد

ومنن ، بخصائص كثرية وعطايا وفرية   فلقد خص اهلل تعاىل نبينا

ت بنذلك األخبنار  ذلك احلوض املورود يف عرصات القيامنة كمننا صنحب

ي خنري أمنة أخرجنت وألمتنه التني هن   كرامنة مننه تعناىل لنه ؛  عنه

 .للناس

يف ثنايا هذه األحاديند عنن أنناس منن أمتنه ينذادون    وقد أخرب

وا بعده وارتندوا ؛ويطردون عن حوضه املبار  حيند عنربب ، لكوهنم غريب

وغريهنننا منننن  #مننننكم$و، #أعنننرفهم$و، #أصنننحاي$: بقولنننه   عننننهم

الننة عننىل معرفتننه هبننم ننن  غاينن، العبننارات الدب ننق هبننذه األحادينند مي ة فتعلب

والبحنند عننن    مقصننودهم الطعننن يف أصننحاب حممنند رسننول اهلل
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لوها عىل خري جيل عرفته البرشية، مثالبهم  !حيد نزب

ولكم جرت من نقا  معهم فكانت هذه األحاديد هي من أوائنل 

كام كانت كذلك مثار نقا  واستفهام من العوام وبعض ط ب ، أدلتهم

 .العلم

قصود من هذه األحاديد بنام امل -رمحهم اهلل-ولقد أبان أهل العلم 

 .هو أبعد ما يكون عن مراد أهل األهواء وفهمهم

ة  دب ولوال وجود هذا الننص النبنوي ملنا كاننت للكتابنة يف موضنوع ر 

وأينَّى ملينت  أن يعنيب بنني ، فهي دعوت ولدت ميتة، الصحابة أي حاجة

 !!األحياء

نداعى إىل إحيائهنا يف هنذا العإن املفتوننون بتصنيد ال عثنرات وقد تي

البحند العلمني ): فنفخنوا فيهنا النروح بندعوت، والتجريح بالشهوات

ورحنم اهلل اإلمنام  !! وهي دعوت أوهلا سفسطة وآخرهنا زندقنة(املتجرد

اعلمننوا @: السننيوطي عننندما قننال عننن دعننوت قريبننة مننن هننذه النندعوت

ال ، ومننن اآلراء كهيئننة اخلنن ء، يننرمحكم اهلل أن مننن العلننم كهيئننة النندواء

 .(1)!عند داعية الرضورة ُتذكر إال

                                                                                                                    

 .5: مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة ص (0)
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ويف بعنض ، ولو ُطلب من هؤالء النقا  يف أقوال أصحاب العامئم

وأرصوا ، واستغشنننوا ثيننناهبم، ذاهننننمآعقائننندهم جلعلنننوا أصنننابعهم يف 

 !اواستكربوا استكبارً 

الذي ربى ذلنك    طعن يف الرسول يإن الطعن يف الصحابة 

اه الذي أثنى عليهم كثريًا بل هو طعن يف الرب تبار  وتعاىل ، اجليل وزكب

ب هلم مثً  ، يف كتابه ي َضي  ! يف التنوراة واإلنجيلوي

   *: قال تعاىل               

                                

    & [2: اجلمعة]. 

وشنننواهد الواقنننع وحقنننائق التننناريخ تبطنننل هنننذا القنننول وتشنننهد 

ة الندين ، فضً  عن نصوص الكتاب والسنة !بسخافته وهو دليل عىل رقَّ

بل واتباعه غري سنبيل أهنل ، واتباعه غري سبيل املؤمنني، يف قلب صاحبه

 .مثل هذه الشناعةالكتابني من قبلنا حيد مل  رؤ عىل 

 أولئنننك أتبننناع النبننني وحزبنننه
 

 ولوالهم ما كان يف األرض مسنلم 
 

 ولوالهم كانت ظ مننًا بأهلهننا
 

 ولكننن هننم فيهنننا بننندور وأنجنننم 
 

 ولننوالهم كاننننت متيننند بأهلهنننا
 

 ولكنننن رواسنننيها وأوتادهننننا هننننم 
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، لنمأنني أهٌل للكتابة نيابة عن أهل الع -أخي القارئ  -وال أدبعي 

ولكني مل أري من أفرد هذا املوضوع يف بحد مسنتقل إال يف القلينل الننادر 

بالرغم من حاجة البناحثني لنه وخاصنة منن لنه اهنتامم بمناقشنة ، املفقود

كام أين مل أري من استدل باألحاديند التني اسنتدللت هبنا ، الشيعة اإلمامية

منن الفصنل  مثل ما سرتاه منها يف املبحند األول، عىل بط ن هذا القول

قت يف هذا البحند للصنواب ففإن أكن و .الثالد ويف غريه من املباحد

وإن كنان خن ف ، فذلك فضل اهلل وحده وهنو املحمنود عنىل كنل نعمنة

 .وهو حسبي ونعم الوكيل، ذلك فإليه املشتكى وأستغفر اهلل منه

 :  ورحم اهلل القائل

 وراء الركنننننب ذا عنننننرج أسننننري
 

 ن عنننرجمؤمنننً  جننرب منننا القينننت منن 
 

 فإن حلقت هبم من بعند منا سنبقوا
 

 فكم لنرب الورت يف الناس من فننرج 
 

نر األرض منقطعناً  ف   وإن ظللت ب قي
 

 فننام عننىل أعنننرج يف ذا  منننن حنننرج 
 

فنإن اإلنسنان عرضنة ، وال أدبعي براءة هنذا البحند منن كنل عينب

وكاملنه يف أن ، وخاصة مع قلة العلنم وكثنرة النذنوب، للسهو والنقصان

 .زيد صوابه عىل خطئهي

 .«تأمالت يف أحاديث احلوض»: وقد سميته
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، ودعا لنه بخنري عنىل منا بذلنه وأسنداه، أنصع أخاه أً فرحم اهلل امر

دب اخللل والنقص بالنصيحة واإلرشاد  .وسي

وأن يرزقننا ، واهلل أسأل أن  عل هذا العمنل خالصنًا لوجهنه تعناىل

يف    ا هبنم وبنبينناوأن  معن، واألدب معهم،   ُحبب أصحاب حممد

ي  املظلومية، جنات النعيم ، وعسى أن يكون سببًا لفكا  املعتقلني يف رشي

 .وقيود األوهام

 ..وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 ..واحلمد هلل رب العاملني

 
 /وكتبه

 عبد اهلل بن عبشان الغامدي
 ـه1427 شوال -الـدمــــام 

«1515871854» 
aaggcam@hotmail.com 

 

* * * 

 

mailto:aaggcam@hotmail.com
mailto:aaggcam@hotmail.com
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 خطة الكتاب
 : وفيه ثامنية مباحد: الفصل األول

 .عقيدة أهل السنة واجلامعة يف احلوض: املبحث األول

 .تواتر أحاديد احلوض: املبحث الثاين

 ؟من أنكر احلوض: املبحث الثالث

 ؟ل نبي حوضهل لك: املبحث الرابع

 هل احلوض موجود اآلن؟: املبحث اخلامس

 .  صفات حوض نبينا: املبحث السادس

 .«احلوض أنا فرطكم عىل»:   معنى قوله: املبحث السادس

 .ترتيب احلوض بني أهوال القيامة: املبحث الثامن

 :  وفيه متهيد وأربعة مباحد: الفصل الثاين

 .يف معنى الذود: املبحث األول

 .أحاديد الذود عن احلوض: ايناملبحث الث

 .إيضاح معنى الذود يف أحاديد احلوض: املبحث الثالث

 .األلفاظ التي يتمسك هبا الطاعنون: املبحث الرابع
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 : وفيه متهيد وث ثة مباحد: الفصل الثالث

أول الواردين حلوضه الشناربني    أصحاب النبي: املبحث األول

 .منه

 يب والسننة عنىل الصنحابة ثناء نصنوص الكتنا: املبحث الثاين
 .ينقض القول بردهتم

 .وقفات مهمة: املبحث الثالث

 

* * * 
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 ل األولـالفص
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 املبحث األول
 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة يف احلوض
أمجع أهل السنة واجلامعة عىل إثبات احلنوض النذي أكنرم اهلل تعناىل 

ؤمننون منن أمتنه دون يرشنب مننه امل، يف عرصات يوم القيامة   به نبينا

ق أو مكدر نب وال ظمنأ، معوب صي نب وال وي كنام ، ف  يناهلم بعند ذلنك نيصي

 .  صحت بذلك األخبار عنه

ذكنر ، وكل من ذكر اعتقناد أهنل السننة واجلامعنة  منً  أو مفصن ً 

فهني إذن منن املسنائل العقدينة املتفنق عليهنا عنند أهنل ، مسألة احلنوض

 .السنة واجلامعة

منن ك مهنم يف إثبنات هنذه العقيندة التني اتفنق  وسوف أذكر مُج ً 

ولنيس مقصنودنا ، عليها املسلمون إال من شذ واتبع غري سنبيل املنؤمنني

فك مهنم مشنهور ، التتبع واالستقصاء لك م أهل العلم يف هذه املسنألة

ولكنن املقصنود االسنتئناس ، منشور يف دواوينن العلنم يعرفنه منن طلبنه

 .سلكنا اهلل وإياكم يف سلكهم وطريقهم ،بذكر أقواهلم يف هذا األمر

 : وها  أقواهلم مرتبة بحسب تسلسل سني وفياهتم رمحهم اهلل تعاىل
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يف رسالته لعبدوس  / هن(260: ت)قال اإلمام أمحد بن حنبل  -

ينوم القيامنة تنرد  واإليامن باحلوض وأن لرسنول اهلل حوضناً @: بن مالك

 .(1)!..عليه أمته

: يف كتنناب السنننة / هننن(287: ت) صننموقننال اإلمننام ابننن أي عا

ثنم ، ثم حشند النصنوص يف إثباتنه (2)!صيف ذكر حوض النبي : باب@

توجننب    واألخبننار التنني ذكرناهننا يف حننوض النبنني@: قننال يف هنايتننه

 ×وعنىل منا وصنع بنه نبيننا ، هنا كنذلكأأن يعلم كنه حقيقته ، العلم
إىل  ونرغننب، فنننحن بننه مصنندقون غننري مرتننابني وال جاحنندين، حوضننه

وخذل املنكرين له املكذبني به عنن اإلقنرار بنه  -الذي وفقنا للتصديق به

أن يوردنا فيسقينا منه رشبة نعدم هلنا  -والتصديق به ليحرمهم لذة رشبه 

 !ونسأله ذلك بتفضله، ظمأ األبد بطوله

النذي  -واحلنوض @: / (نهن220: ت) وقال اإلمام الطحاوي -

 .(3)!حق -هأكرمه اهلل تعاىل به غياثًا ألمت

اإليامن باحلوض الذي @: / هن(261: ت): وقال اإلمام اآلجري

                                                                                                                    

 .2/210املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة  (0)

 .267-217: ص كتاب السنة (2)

 .227: رشح العقيدة الطحاوية ص (2)
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فنعنوذ بناهلل @: ثنم قنال، وساق النصوص الدالنة علينه !  أعطي للنبي

وفيام ذكرنناه منن التصنديق بناحلوض ، ممن ال يؤمن باحلوض ويكذب به

 .(1)!كفاية عن اإلكثار   نبينا حممداً  الذي أعطاه اهلل 

يف رسنالته ، / هن(286: ت)بن أي زيد القريواين وقال اإلمام ا -

ُدُه أمتننه ال يظمننأ مننن ،   واإليننامن بحننوض رسننول اهلل@: املشننهورة تننر 

ل وغريب ، رشب منه  .(2)!ويذاد عنه من بدب

سنياق منا روي عنن @: / هنن(608: ت)وقال اإلمنام ال لكنائي 

 يوسننناق رواينننة عننندد منننن الصنننحابة  (3)!يف احلنننوض   النبننني
 .وضألحاديد احل

يعنني  -ويؤمننون @: / (هنن664: ت)وقال اإلمنام الصنابوين  -

 .(4)!والكوثر باحلوض -أهل السنة 

وأمنا احلنوض فقند @: / هنن(656 )ت:وقال اإلمام ابنن حنزم  -

 .(5)!وملن ورد عليه من أمته،   وهو كرامة للنبي، صحت اآلثار فيه

                                                                                                                    

 .268 -262: الرشيعة ص (0)

 .67: قطع اجلنى الداين ص (2)

 .6/0088رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة  (2)

 .60: عقيدة السلع وأصحاب احلديد ص (6)

 .2/271الفصل يف امللل واألهواء والنحل  (5)
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واإلينننامن @: / هنننن(662 )ت:وقنننال اإلمنننام ابنننن عبننند النننرب  -

واإلقنرار بنه عنند اجلامعنة ، احلوض عند مجاعة علنامء املسنلمني واجنبب

  .(1)!الزم

وحننديد احلننوض @: / هننن(566 )ت:وقننال القنناا عينناض  -

وهو عنىل وجهنه ، والتصديق به من اإليامن، واإليامن به واجب، صحيح

 .(2)!...ال يتأول وال حيال عن ظاهر، عند أهل السنة واجلامعة

ويف @: / هنننن(728 )ت:ابنننن تيمينننة وقنننال شنننيخ اإلسننن م  -
 .(3)!  احلوض املورود ملحمد: عرصات يوم القيامة

فهذه بعض أقنوال أهنل العلنم رمحهنم اهلل منن حمندثني وفقهناء منن 

وهني مسنألة حمنل اتفناق بنني    مجيع املذاهب يف إثبات احلوض لنبيننا

وليس منع منكرهنا مستمسنك إال كنام ، املسلمني ال حتتاج إىل كثري إثبات

 .(4)!..وال ندري ملن أنكره متعلقًا إال اجلهل باآلثار@: /قال ابن حزم 

   .واهلل املوفق

                                                                                                                    

 .2/240التمهيد  (0)

 .7/261إكامل املعلم  (2)

 .28: العقيدة الواسطية ص (2)

 .2/271الفصل يف امللل واألهواء والنحل  (5)
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 املبحث الثاني
 أحــاديث احلــوض (1)تواتر

رواهنا عنن ، األحاديد النواردة يف ذكنر احلنوض تبلن  حند التنواتر

وهنذه األحاديند تتفنق متوهننا ، يعدد كثري من الصحابة    النبي

: /قنال القناا عيناض ، تلع بعض تفاصيلهاوخت، يف إثبات احلوض
ن   !رواه مجاعة من الصحابة، وهو حديد ثابت متواتر النقل@ ثم ساق مي

ويف بعض هذا ما ُُي رج هذا احلديد عن خرب الواحد إىل @: ثم قال، رواه

  (2)!حديد االستفاضة و التواتر

األحاديد الواردة يف ذكر احلنوض @: /وقال ابن أي العز احلنفي

 .(3)!تبل  حد التواتر

                                                                                                                    

حتينل العنادة تنوافقهم عنىل ، رواه قوم ال حُيىصن عنددهم هو ما: احلديد املتواتر (0)

 الكذب. وله رشوط.

، 21/258 مننوع الفتنناوت ، 2/626تنندريب الننراوي ، 58: النكننت ص :انظننر

  .268: معجم مصطلحات احلديد ص ،08/51

 .7/261إكامل املعلم  (2)

 .227 ص: رشح العقيدة الطحاوية (2)
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قال احلافظ ابن حجر مستدركًا عىل القاا عياض والننووي عندد 

فجمينع منن ذكنرهم عيناض @: من روت أحاديد احلوض من الصحابة

وزدت علنيهم أمجعنني ، وزاد علينه الننووي ث ثنة، مخسة وعرشون نفساً 

وبلغنني أن بعنض  ...فزادت العندة عنىل اخلمسنني ،قدر ما ذكروه سواء

 .(1)!خرين وصلها إىل رواية ثامنني صحابياً املتأ

فأنت ترت أن أحاديند احلنوض قند رواهنا هنذا العندد الكثنري منن 

هنننا علننامء احلننديد يف جننوامعهم ومسننانيدهم ،   أصننحاب النبنني ودوب

هنذه األخبنار  وهذا  عل عند املسنلم اليقنني التنام بصنحة، وصحاحهم

، واتر يفيد العلم الرضنوريإن اخلرب املت: وهلذا قال أهل العلم ؛وقطعيتها

ومعننى العلنم ، وهو النذي يضنطر اإلنسنان إلينه بحيند ال يمكنن دفعنه

فهنو حاصنل ملنن لنيس لنه أهلينة ، نه ال حيتناج إىل اسنتداللإ: الرضوري

، بخن ف العلنم النظنري ؛والصنبيان وغنريهم، والُبلنه، كالعامي ؛النظر

 .واهلل أعلم

                                                                                                                    

 .00/571فتح الباري  (0)
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 املبحث الثالث
 ؟وضــر احلــكـن أنـــم

أمجع أهل السنة واجلامعة عىل إثبنات احلنوض كنام دلنت عنىل ذلنك 

نة املتنواترة عننه وقند أنكنر بعنض أهنل البندع واألهنواء ثبنوت ،   السب

ُيردب عليهم بأمرين  :  احلوض وي

   .يف إثبات حوضه   األحاديد املتواترة عن الرسول-0

 .إمجاع أهل السنة قاطبة عىل ذلك -2

ويصندق ، كنل مكلنع أن يعلمنه مما  ب عنىل@: /قال القرطبي 

وقند  ...بالكوثر الذي هنو احلنوض   ن اهلل تعاىل خص نبيه حممداً إ: به

وغلوا يف تأويله من غنري ، وأحالوه عن ظاهره، أنكرته طائفة من املبتدعة

وال منازعة سنمعية ، تلزم من إقراره عىل ظاهره، وال عادية، إحالة عقلية

ه حتريع صدر عن عقل سخيع خنرق فتأويل، وال نقلية تدعو إىل تأويله

 .(1)!وفارق به مذهب أئمة اخللع، به إمجاع السلع

أنكننره : قلننت@: معلقننًا عننىل كنن م القرطبنني /قننال ابننن حجننر 

 .(2)!اخلوارج وبعض املعتزلة
                                                                                                                    

 .6/41املفهم  (0)

 .00/564فتح الباري  (2)
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وقنند روي عننن ، وأنكننرت املعتزلننة احلننوض@: /قننال األشننعري 

 .(1)!ب  خ ف يوروي عن أصحابه ، من وجوه كثرية   النبي

وقنند نفنناه أهننل البنندع مننن اخلننوارج @: /وقننال ابننن عبنند الننرب 

  .(2)!  وأهل احلق عىل التصديق بام جاء عنه يف ذلك، واملعتزلة

واملعتزلة جتري يف إنكارها للحوض وفق أصوهلا الضالة منن إنكنار 

، يف كننل مننا ُيننالع أصننوهلا   األحادينند املتننواترة والثابتننة عننن النبنني

وذلك لزعمهم أن األدلنة  ؛وحتيلها عن ظاهرها، ل أكثر السمعياتوتؤو  

، بخ ف األدلة العقلية التي تفيد اليقني عنندهم، السمعية ال تفيد اليقني

: وهلذا كنان مننهجهم خليطنًا منن التخرصنات والظننون النذي يسنمونه

   .تقديم العقل عىل النقل

ولقنند انتإنن لفكرهننا واعتنننق مننذهبها يف هننذا العإنن أصننحاب 

 وأصنوله والتي أخضعت اإلس م يف عقيدته، نية احلديثةاملدرسة العق 

ُيضع يف تفسنري الغيبينات وغريهنا لنذوق فاسند ، إىل فكر عق ين مادي

 .يتمشى مع املفاهيم العق نية البرشية املحدودة

                                                                                                                    

 .066: اإلبانة ص (0)

 .2/240 التمهيد (2)
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 :  تنبيــــه
عرشنية يف عقائندهم سنري املعتزلنة يف  ياإلمامية اإلثن يسري متأخرو 

وأمنا عمندهتم يف النظنر @: شنيخ اإلسن م قنال، مسائل الصفات والقدر

ووافقننوهم يف ، فقنند اعتمنند متننأخروهم عننىل كتننب املعتزلننة :والعقليننات

لكنن يف أواخنر املائنة الثالثنة  ...@: وقال أيضناً  !مسائل الصفات والقدر

  (1)!...دخل من دخل من الشيعة يف أقوال املعتزلة

قً  وهلذا ال ر   ما هو مسطور يف كتب ا بني آراء املعتزلة وبنيتكاد جتد في

فهنل يلنزمهم عنىل هنذا إنكننار ، (2)اإلمامينة يف كثنري منن مسنائل العقيندة

 ؟احلوض كام أنكرته املعتزلة

ع هذه ي  ولكنبها تك،   فاإلمامية تثبت احلوض لنبينا، ال: اجلواب

 :  حيد تستدل به عىل أمرين، العقيدة خلدمة املذهب

 تار  فنيكم منا إن متسنكتم إين$:   إثبات اإلمامة يف قوله: األول 

حبنل ممندود ، كتناب اهلل: أحدمها أعظنم منن اآلخنر، به لن تضلوا بعدي

َّ ، وعنرت  أهنل بيتني، من السامء إىل األرض نيلي ولنن يفرتقنا حتنى ينردا عي

                                                                                                                    

 .72، 0/71منهاج السنة النبوية  (0)

أصننول ، 0/042امللننل والنحننل ، 65-66: مقنناالت اإلسنن ميني ص :انظننر (2)

 .2/664مذهب الشيعة 



 

 تأمالت في أحاديث الحوض
26 

 
 .(1)#فانظروا كيع ختلفوين فيهام ؛احلوض

وهني شناملة ، وأنت ترت أن احلديد ليس فينه إال الوصنية بنالعرتة

ولنيس فينه ، وهو ما ال يقول بنه هنؤالء، يوبقية أهل بيته ، لزوجاته

فمن أقام بالوصية وشكر تلك @: قال املباركفوري، من أمر اإلمامة يء

فن  يفارقاننه يف منواطن القيامنة ، الصنيعة بحسن اخل فة فيهام لن يفرتقا

فحينئنذ    ومشاهدها حتى يرد احلوض فشكرا صنيعه عند رسنول اهلل

ومنن أضناع الوصنية ، واهلل تعاىل  ازينه بناجلزاء األوى ،هو نفسه يكافئه

 .(2) !...وكفر النعمة فحكمه عىل العكس

ة الصنحابة : الثاين دب وهنو منا سننتوىل النرد علينه يف ، يإثبنات ر 

   .الفصل الثاين من هذا الكتاب

وممن ، يوقد حصل اإلنكار للحوض يف أواخر عهد الصحابة 

، وولنده ا أحد أمراء العراق ملعاوينة، (3)كان ينكره عبيد اهلل بن زياد

                                                                                                                    

، وصححه األلبناين، ( وغريمها00016) :وأمحد رقم، (2788) :مذي رقمالرت (0)

  .(0760)رقم: الصحيحة  :وانظر

 .247-242، 7/208منهاج السنة  :وانظر، 01/047حتفة األحوذي  (2)

وكنان أول عنري قطنع ، ويل البإنة وخرسنان، عبيند اهلل بنن زيناد بنن أبينه: هو (2)

وأبغضننه الننناس  ، ينند جيشننهعننىل اكانننت فاجعننة مقتننل احلسننني ، جيحننون

 .هننن67قتلننه ابننن األشننرت يف عاشننوراء سنننة ، كننان فاحتننًا شننجاعًا جبنناراً ، لننذلك

 .6/042األع م ، 4/75البداية والنهاية  ، 2/565السري
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، أننه دخنل عنىل عبيند اهلل بنن زيناد@ :فقد أخنرج أبنو داود عنن أي بنرزة

ه مسلم -فحدثني ف ن  ط  ، سامب امي وكان يف الس 
: قنال فلام رآه عبيند اهلل، (1)

يَّكُم هذا الدحداح ففهمهنا الشنيخ
د  منا كننت أحسنب أين : فقنال إن حُميمَّ

إن صنحبة : فقنال لنه عبيند اهلل،   وين بصنحبة حممندأبقى يف قوم يعنري

إننام بيعثنت إلينك ألسنألك عنن : ثنم قنال، لك زينن غنري شنني   حممد

: يننذكر فيننه شننيئًا؟ فقننال لننه أبننو بننرزة   سننمعت رسننول اهلل، احلننوض

ب بنه ، وال مخسناً ، وال أربعناً ، وال ث ثاً ، ثنتني وال ،ال مرة؛نعم فمنن كنذب

 .(2)!مغضباثم خرج ، ف  سقاه اهلل منه

وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده من طريق يزيد بن حيبان عن زيند بنن 

ما أحاديد حتدثها : فقال، فأتيته، بعد إيلب عبيد اهلل بن زياد@: قال، أرقم

حتدث أن لنه حوضنًا  ؟ال نجدها يف كتاب اهلل   وتروهيا عن رسول اهلل

ناه   قد حدثناه رسول اهلل: قال؟ يف اجلنة دي لكنك و، كذبت :قال .ووعي

رف تي  ت ُه أذناي: قال.شيخ قد خي عي
م   ووعاه قلبني منن رسنول اهلل، إين قد سي

ومنا كنذبت  #فليتبوأ مقعده من جهننم من كذب عيلب متعمداً $: يقول  

                                                                                                                    

ننامط (0) اجلامعننة الننذين كننانو جلوسننًا عننن : اجلامعننة مننن الننناس واملننراد بننه هنننا: السب

 . 6/262اللسان ، 665:جانبيه.النهاية ص

 وصححه األلباين.، (6764): رقم-باب يف احلوض  -أبو داود (2)
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 .(1)!..  عىل رسول اهلل

وهننم يتننذاكرون  دخلننت عننىل ابننن زينناد@: قننالاوعننن أنننس 

ينا : فقنالوا، م أننسقند جناءك: قنالوا، فلام رأوين طلعت عليهم، احلوض

واهلل ما شعرت أين أعنيب حتنى أرت : فقلت؟ما تقول يف احلوض، أنس

ون يف احلوض، أمثالكم ما تصيل واحدة  لقد تركت عجائز باملدينة، تشكُّ

 .(2)!  أن يوردها حوض حممد سألت رهبا  منهن ص ة إال

يتعجب ممنن  ا أال ترون إىل أنس بن مالك@: / قال اآلجري

، إذ كان عنده أن احلوض ممن يؤمن بنه اخلاصنة والعامنة، يشك باحلوض

فنعوذ باهلل ممنن  !  أن يسقيهن من حوضه حتى العجائز يسألن اهلل 

 .!ال يؤمن باحلوض ويكذب به
، فقاتننل اهلل املنكننرين لوجننود احلننوض@: /وقننال ابننن أي العننز 

 .(3)!وأخلق  هبم أن حيال بينهم وبني وروده يوم العطب األكرب

الذي حصل من إنكار احلوض هو مصداق ما أخنرب بنه عمنر  وهذا

                                                                                                                    

: وقنال حمققنه، (644) :رقم وابن أبني عاصم، (04266): رقم 22/02أمحد  (0)

 إسناده صحيح عىل رشط مسلم.

، (648): وابننن أي عاصننم يف السنننة رقننم، (852): اآلجننري يف الرشننيعة رقننم(2)

وقننال ، ابننن جنندعان ضننعيع وفيننه (02615) :رقننم20/46أمحنند يف مسنننده و

 إسناده صحيح. :األلباين عن إسناد اآلجري وابن أي عاصم

 .224: رشح الطحاوية ص (2)
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ويكننذبون ، سننيأ  قننوم يكننذبون بالقنندر$: أنننه قننال ا بننن اخلطنناب

 .(1)#ويكذبون بقوم ُيرجون من النار، ويكذبون بالشفاعة، باحلوض

 .واهلل أعلم،   ومثل هذا القول ال يقال بالرأي بل بتوقيع منه

عنن هنذا القنول فنيام أخرجنه وقد جاء ما يدل عىل رجوع ابن زيناد 

أن أبا سربة بن سلمة سمع ابن زيناد يسنأل عنن @: اإلمام أمحد واآلجري

والنرباء بنن ، بعدما سنأل أبنا بنرزة األسنلمي، ما أراه حقاً : احلوض فقال

ق: فقنال، وعابد بن عمرو املدين، عازب أال : فقنال أبنو سنربة، منا ُأصندب

، يف مننال ا معاويننةأحنندثك يف هننذا احلننديد شننفاء؟بعثني أبننو  إىل 

، وكتبته بيدي، فحدثني عبد اهلل بن عمرو بفيه، فلقيت عبد اهلل بن عمرو

 حندثني أن، ومل أنقص حرفناً ، فلم أزد حرفاً ،   ما سمع من رسول اهلل

، موعندكم حنوا -يف حنديد طوينل قنال فينه -: قنال   رسول اهلل

هنو  منا ُحندثت عنن احلنوض حنديثاً : فقال ابن زيناد ..عرضه مثل طوله

وأخذ الصحيفة التي جاء هبنا أبنو ، أشهد أن احلوض حق، أثبت من هذا

 .(2)!سربة

                                                                                                                    

 حنديد موقنوف حسنن.: . وقنال األلبناين(647) :ابن أي عاصم يف السنة رقم (0)

 ورواه غريه بدون ذكر احلوض.

: رقنم جنريواآل، (704) :وابن أي عاصم يف السنة رقنم، (6506): أمحد رقم (2)

ي احلوض والكنوثر لبقني ذجزء يف ما روي : وانظر، وصححه األلباين ،(824)

 .016: ص بن خملد
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 املبحث الرابع
 ؟هل لكل نبي حوض

التني مل يشناركه فيهنا أحند منن    هل احلوض من خصائص نبيننا

 أم أن لكل نبي حوضًا؟، األنبياء عليهم الص ة والس م

كننل نبنني أن ل: وقنند ورد يف أحادينند@: /قننال شننارح الطحاويننة 

 .(1)!أعظمها وأح ها وأكثرها وارداً    وأن حوض نبينا، احوًض 

 :وهو يشري إىل ما أخرجه الرتمذي منن حنديد احلسنن عنن سنمرة

أهينم ، وإهننم يتبناهون، إن لكنل نبني حوضناً $:   قال رسنول اهلل: قال

ة دي ار  هنذا : قنال أبنو عيسنى #وإين أرجنو أن أكنون أكثنرهم واردة، أكثر وي

: وقد روت األشعد بن عبند امللنك هنذا احلنديد، بحديد حسن غري

وهننو  ،عننن سننمرة: ومل يننذكر فيننه ؛مرسننً  ،   عننن النبنني، عننن احلسننن

  .(2)!أصح

منن طرينق  (7/256 )وقد روت احلديد كذلك الطرباين يف الكبري

والبخناري يف التناريخ الكبنري ، وهني سلسنلة ضنعيفة، سلسلة آل سمرة

                                                                                                                    

 .228: رشح العقيدة الطحاوية ص (0)

 (.2662): رقم -باب ما جاء يف صفة احلوض ، كتاب صفة القيامة-الرتمذي (2)
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كلهنم منن حنديد  ؛(726) :قنموابن أي عاصنم يف السننة ر، (0/66)

واحلسنن ، ويف سامع احلسن من سمرة خ ف مشهور، احلسن عن سمرة

ولنذا قنال الرتمنذي عنن رواينة  ؛ومل يإح بالسنامع، وقد عنعن، مدلس

 .وصححها، إهنا مرسلة :احلسن

   وقند اشنتهر اختصناص نبيننا@ (1): / قال احلنافظ ابنن حجنر

إن لكنل نبني »: ة رفعنهلكن أخرج الرتمذي من حديد سنمر، باحلوض

 .وأن املننرسل أصنح، وأشار إىل أنه اختلع يف وصله وإرسنناله «حوضاً 

قنال : واملرسل أخرجه ابن أي الدنيا بسند صحيح عن احلسن قال: قلت

وهو قائم عىل حوضه بينده عصنا ، إن لكل نبي حوضاً »:   رسنول اهلل

وإين أرجنو أن ، اً أال إهنم يتباهون أهيم أكثر تبعن، يدعو من عرف من أمته

وأخرجه الطرباين من وجه آخر عن سمرة موصوالً  .«أكون أكثرهم تبعاً 

ا منن حنديد أي وأخرج ابن أي الندنيا أيًضن، مرفوعًا مثله ويف سنده لني

فمننهم منن يأتينه ، ولكل نبي حوض، وكل نبي يدعو أمته»: سعيد رفعه

ومننهم منن ، حندومننهم منن يأتينه الوا، ومنهم من يأتينه العصنبة، الفئام

وإين ألكثننر األنبينناء تبعننًا يننوم ، ومنننهم مننن ال يأتيننه أحنند، يأتيننه االثنننان

الكننوثر الننذي    وإن ثبننت فنناملختص بنبينننا، ويف إسننناده لننني «القيامننة

                                                                                                                    

 00/568فتح الباري  (0)
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ووقع االمتنان علينه ، فإنه مل ينقل نظريه لغريه، يصب من مائه يف حوضه

 .انتهى !به يف السورة املذكورة

ابق مسلسل بالعلل سوت ما ُذكر من تندليس وحديد الرتمذي الس

واإلرسننال الننذي رجحننه ، وال سننيام عننن سننمرة وقنند عنننعن، احلسننن

قنال ، وهنو ممنن ُتكلنم فينه( سنعيد بنن بشنري األزدي): فإن فيه الرتمذي

أمحند بنن @: ومع ما يف شيخ الرتمذي، (1)!ضعيع@: احلافظ يف التقريب

ي زي 
، يف أمننره نظنر: ل ابنن عنديقا@: قال الذهبي، من ك م !حممد بن ن 

اه غريه  .(3)!صدوق يف حفظه يء@: وقنال احلنافظ.(2)!ومشب

، السند ال يقبنل التحسنني@: عن سند الرتمذي /لذا قال األلباين 

ثم ذكر أنه وقنع عنىل ، وهي التي ذكرناها سابقاً  !...فإن فيه ث ث علل

كننر أن لكنننه ذ، ويف إسننناده ضننعع كننذلك، إسننناد الطننرباين يف الكبننري

ثنم قنال ، وذكرهنا وشناهدًا آخنر مرسنً  ، للحديد شاهدين موصنولني

أن احلننديد بمجمننوع طرقننه حسننن أو : ومجلننة القننول@: /األلبنناين 

 .انتهى ملخصاً  (4)!واهلل أعلم .صحيح

                                                                                                                    

 .276ص:التقريب  (0)

 0/246ميزان االعتدال  (2)

 48 :التقريب ص (2)

 (.0584: )الصحيحة رقم  (6)
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هو الذي مال إليه ابنن القنيم ، اوهذا القول وهو أن لكل نبي حوًض 

 .(1)يف هتذيب السنن

توهبننذا يتضننح أن احلننديد بمج ويؤيننده ، مننوع هننذه الطننرق يتقننوب

بحكمتنه وعدلنه كنام  إن اهلل @: /املعنى كام قال الع مة ابن عثيمني 

كنذلك  عنل لكنل ، ا يرده املؤمنون من أمتهحوًض    جعل للنبي حممد

لكننن احلننوض ، حتننى ينتفننع املؤمنننون باألنبينناء السننابقني، نبنني حوضنناً 

 .(2)!ص األعظم هو حوض النبي

، وأكربهنا حجنامً ، أكثرهنا وارداً    وض نبينناوعىل هنذا يكنون حن

ويكنون ، من الكوثر الذي يصب فيه   ما خص به مع، وأح ها مذاقاً 

كنل غرينب    ويذود نبينا، لكل نبي حوض يرد عليه املؤمنون من أمته

، (3)يعنرفهم بسنيامهم وهني الغنرة والتحجينل، ليس من أمته عن حوضه

، ا هنذه األمنة املرحومنةوهي سيام ليست ألحند منن األمنم اختصنت هبن

 كننام رواه مسننلم وغننريه مننن حننديد أي هريننرة، وغريهننا مننن الع مننات

وإين ألُصدُّ الناس عنه كام يصدُّ الرجل  ...»: قال   عن الرسول ا

                                                                                                                    

 02/57هتذيب السنن بحاشية عون املعبود  (0)

 .2/054رشح العقيدة الواسطية  (2)

بينناض يف ينندهيا : التحجيننل، بينناض يف جبهننة الفننرس فننوق النندرهم: (الغننرة2)

 .225ص:  الصحاحخمتار ، 2/025مسلم برشح النووي ، ورجليها
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، نعنم: ؟قنال.قالوا ينا رسنول اهلل أتعرفننا يومئنذ، إبل الناس عن حوضه

ني مننن أثننر غننرًا حمجلنن  ليسننت ألحنند مننن األمننم تننردون عننيلَّ لكننم سننيام

 .(1) «الوضوء

 :  فائدة

   أننه، واحلكمنة يف النذود املنذكور@: / قال احلافظ ابنن حجنر

، ايريد أن يرشد كل أحد إىل حوض نبيه عىل ما تقدم أن لكل نبي حوًضن

فيكون ذلك منن مجلنة إنصنافه ورعاينة ، وأهنم يتباهون بكثرة من يتبعهم

وحيتمنل أننه يطنرد ، باملاء  عليهمال أنه يطردهم بخً  ، إخوانه من النبيني

 .(2)!والعلم عند اهلل تعاىل، من ال يستحق الرشب من احلوض

 

                                                                                                                    

 .(267) :رقم - طهارةكتاب ال -(مسلم 0)

 . 00/577فتح الباري  (2)
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 املبحث اخلامس
 ؟هل احلوض موجود اآلن

إين $: أننه قنال ا من حديد عقبنة بنن عنامر   ثبت عن النبي
، (1)#..وإين واهلل ألنظر إلنى حننوا اآلن، وأنا شهيد عليكم، فرط لكم

ويف حنديد أي ، (2)#ألنظر إليه من مقامنني هنذا وإين$: ويف رواية أخرت

 بينام نحن جلوس يف املسجد خرج علينا رسول اهلل$: سعيد اخلدري قال

فجاء حنتى قنام عىل ، يف املرض الذي تنوفني منه عاصبًا رأسه بخرقة  

والنذي نفسني بيده إين لقنائم عنىل احلنوض : فلام استوت عليه قال، املنرب

 .(3)#...الساعة

منا بنني بيتني $: قنال   عن النبنيا اء يف حديد أي هريرةوج

 .(4)#ومنربي عىل حوا، ومنربي روضة من رياض اجلنة

 «واهلل إين ألنظننر إىل حننوا اآلن»: قولننه@: / قننال ابننن حجننر
                                                                                                                    

 (0266) :رقم - كتاب اجلنائز -البخاري  (0)

: رقم -كتاب الفضائل  -ومسلم ، (6162) :رقم -كتاب املغازي  -البخاري  (2)

(2246.) 

 .80بقي بن خملد يف جزء مجعه يف احلوض والكوثر ص  (2)

: رقننم -كتنناب احلنن - لمومسنن، (0046) :رقننم -كتنناب الصنن ة-البخنناري  (6)

 .ا( من حديد عبد اهلل بن زيد 0241)
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وحيتمنل أننه يريند ، حيتمل أنه كشع له عنه ملا خطنب وهنذا هنو الظناهر

األصنل محنل الكن م عنىل ألن  ؛أما رؤية القلنب فبعيند .(1)!رؤية القلب

وهني جنائزة عقنً  منع منا ، وهي آلة اإلبصنار، وهو رؤية العني، حقيقته

وخاصننة أهنننا جنناءت ، أعنن م النبننوة فيكننون احلننديد مننن، صننح رشعنناً 

منع منا ُذكننر يف ، (2)الدالنة عنىل أن الرؤيننة للعنني البنارصة (بنإىل)مقروننة 

وهذا هو النذي ، احلديد من املؤكدات من القسم والنون املؤكدة وال م

وفيه أن احلنوض خملنوق موجنود الينوم وأننه @: رجحه العيني حيد قال

 (3)!حيد نظر إلينه يف الندنيا وأخنرب عننه   وفيه معجزة للنبي، حقيقي

  .واهلل أعلم

قننال @: / فقننال النننووي #ومنننربي عننىل حننوا$   وأمننا قولننه

: قنال، الندنيا املراد مننربه بعيننه النذي كنان يف: قال أكثر العلامء: القاا

إن لنه هننا  : وقينل: قال، وأنكر كثري منهم غريه: قال، وهذا هو األظهر

إن قصد منربه واحلضور عنده مل زمة األعنامل : وقيل، منربًا عىل حوضه

 .(4)!واهلل أعلم، يورد صاحبه احلوض ويقتيض رشبه منه، الصاحلة

                                                                                                                    

 .00/578فتح الباري  (0)

 . 646:وحادي األرواح ص، 026 :االعتقاد ص: انظر (2)

 .8/220عمدة القاري (2)

 .4/062رشح مسلم للنووي  (6)
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 املبحث السادس
 ^ صفات حوض نبينا

يف أحاديد عديدة حنددت م منح    جاءت صفات حوض نبينا

ال  واخت ف العبارات يف بعض ألفناظ األحاديند، هذا احلوض املبار 

ألهننا أحاديند جناءت عنن غنري واحند منن  ؛ُتوجب تناقضًا أو اضطراباً 

ُياطنب كنل    وقند كنان، يف منواطن خمتلفنة   الصحابة سمعوه منه

، جهنة املعننى وكلهنا متقاربنة منن، قوم بام يفهمون من الك م واألمثنال

 .واهلل أعلم

 :    وإليك صفات احلوض املبار  كام جاءت هبا األحاديد عنه

 :  ماؤه: أوالً
مناؤه أبنيض $: ويف رواية عنند مسنلم، أما ماؤه فهو أبيض من اللبن

ق  .الفضة :أي (1)#من الور 

 .#ا من الثل هلو أشد بياًض $: ويف رواية

 :  ريحه: ثانيًا
 .رحيه أطيب من املسك

                                                                                                                    

 . (267): رقم -كتاب الطهارة -و، (2242): رقم -كتاب الفضائل -مسلم  (0)
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 :  كيزَانُهُ: ثالثًا

   .(1)ما ُيغرتف فيه فيرشب: والُكوز

تننرت فيننه اآلنيننة مثننل $: ويف روايننة، كيزانننه كعنندد نجننوم السننامء

 .(2)#الكواكب

تننرت فيننه أبنناريق الننذهب والفضننة كعنندد $: ويف روايننة عننند مسننلم

  .(3)#نجوم السامء

والذي نفس حممد بيده آلنيته أكثر من عندد @: ويف رواية عند مسلم

   .(4)!..لسامء وكواكبها أال يف الليلة املظلمة املصحيةنجوم ا

وقد جناءت هنذه الصنفات السنابقة يف حنديد عبند اهلل بنن عمنرو 

، مناؤه أبنيض منن اللنبن ،حنوا مسنرية شنهر$:   قال النبني: ب

من رشب منه ف  يظمأ ، وكيزانه كنجوم السامء، ورحيه أطيب من املسك

 .(5)#اأبدً 

                                                                                                                    

 .806: النهاية ص، 0528:صالقاموس  (0)

كتنناب  –ومسننلم ، (6542): رقننم -الرقنناق كتنناب  –متفننق عليننه.البخاري  (2)

 .2248: رقم-الفضائل 

 .(2212) :رقم –الفضائل كتاب  –مسلم  (2)

 .امن حديد أي ذر  (2211) :رقم–الفضائل كتاب –مسلم  (6)
: رقننم -لالفضننائكتنناب –ومسننلم ، (6574) :رقننم–الرقنناق كتننا –البخنناري  (5)

 وهذا لفظ البخاري.، (2242)
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 :  آثاره: رابعا 
  .اه فإن من رشب منه ف  يظمأ أبدً رأما آثا

دَّ وجهه أبدً ...$: ويف رواية وي س   .(1)#اومل يي

 :  طعمه: خامسًا
 .(2)#أحىل من العسل$

 :  برودته: سادسًا
 .(3)#أبرد من الثل $

 :  استمداده: سابعًا

: قنننال عنننن احلنننوض   أن النبننني ا جننناء يف حنننديد أي ذر

ُخب فيه ميزابان من اجلنة$ ُغنتُّ فيننه $: ا يد ثوبانويف حد# ...ييش  يي

ق، أحندمها منن ذهب، ميزابان يمدانه من اجلنة ر   .(4)# واآلخنر من وي

ومعناه يدفقان فيه املاء دفقًا متتابعنًا : قال اهلروي$: /قال النووي 

 .(5)#يصبان فيه دائاًم صبًا شديداً : وقيل...شديداً 

                                                                                                                    

وقنال  (،724): وابنن أي عاصنم رقنم ،06/271وابنن حبنان ، 5/251أمحد  (0)

 إسناده صحيح.: حمقق صحيح ابن حبان

 .بمن حديد أي ذر وثوبان  (2210،  2211) رقم، الفضائلكتاب  ،مسلم (2)
 إسناده حسن.: ينوقال األلبا (725،  726)رقم  وابن أي عاصم (5/241) أمحد(2)

 .بمن حديد أي ذر وثوبان ( 2210، 2211)مسلم، كتاب الفضائل، رقم  (6)
 .05/62مسلم برشح النووي  (5)
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ُد هنا ر   ؟هل احلوض هو الكوثر أم ال: والسؤال الذي يي

واختلع أهل التأويل يف الكنوثر النذي ُأعط ينه @: /قال القرطبي 

أنننه : الثاااين ..أنننه هنننر يف اجلنننة: األول: عننىل سننتة عرشنن قننوالً    النبنني

عنن أننس  (1)ويف صحيح مسلم .قاله عطاء، يف املوقع   حوض النبي

ثنم رفنع رأسنه ، إذا أغفنى إغفناءة   بيننام نحنن عنند رسنول اهلل$: قال

َّ آنفنًا سنورة : قال ؟ما أضحكك يا رسول اهلل: متبساًم فقلنا نيلي  -نزلنت عي

 *: -بسننم اهلل الننرمحن الننرحيم  -فقننرأ             

                 & [2-0:الكننوثر ] .ثننم قننال :

فإننه هننر وعدنينه ري : قنال.ه أعلنماهلل ورسنول: قلنا ؟أتدرون ما الكوثر

 ،هو حنوض تنرد علينه أمتني ينوم القيامنة آنيتنه عندد  ،عليه خري كثري

تيل  العبد منهم فأقول، النجوم إننك ال تندري : فيقال، إنه من أمتي: فُيخ 

  .#ما أحدث بعد 

ذكرناهننننا يف كتنننناب ، واألخبننننار يف حوضننننه يف املوقننننع كثننننرية

 رضوان اهلل عليهم األربعة خلفاءه األربعة وأن عىل أركانه ، (2)(التذكرة)

                                                                                                                    

 (.611) :رقم - كتاب الص ة -مسلم  (0)

 0/660التذكرة  (2)
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وذكرننا هننا  منن يطنرد ، (1)وأن من أبغض واحدًا منهم مل يسنقه اآلخنر

لكثنرة النواردة ، ثم  وز أن يسمى ذلنك النهنر أو احلنوض كنوثراً ...عنه

ويسمى بنه ملنا فينه منن اخلنري الكثنري .هنا   ×والشاربة من أمة حممد 

 . !...واملناء الكثري

أصننح هننذه األقننوال األول : قلننت@ :بعنند ذكننره األقننوالثننم قننال 

  .(2)!نص يف الكوثر   ألنه ثابت عن النبي، والثاين

ومناؤه يصنب ، الكوثر هنر داخل اجلننة@: /قال احلافظ ابن حجر

وقند أخنرج ، ويطلنق علنى احلننوض كنوثر لكوننه يمند مننه، يف احلوض

 :  مسلم من حديد أي ذر أن احلوض

ويف  ،(3)وله شاهد من حديد ثوبنان #من اجلنة يشخب فيه ميزابان$

 .(5()4)#وُيفتح هنر من الكوثر إىل احلوض$: حديد ابن مسعود عند أمحد

                                                                                                                    

بنراهيم بنن إ: حتت ترمجنة، واحلافظ يف اللسان، 0/061ذكره الذهبي يف امليزان  (0)

  .0/005املجروحني  :وانظر، أحد املرتوكني عبد اهلل املصييص

 بتإف. 211 – 21/048اجلامع ألحكام القرآن  (2)

 سبق قبل قليل. (2)

 إسناده ضعيع.: . وقال حمققه(2786) :رقم 6/228املسند  (6)

 بتإف. 00/567فتح الباري  (5)
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، وقد ورد يف صفة احلوض ينوم القيامنة@: /قال احلافظ ابن كثري 

وجناء يف صنفة ، (1)!...أنه يشخب فيه ميزابان من السامء من هنر الكنوثر

وهننو ، (2)#وأبننيض مننن الننثل ، مننن العسننلمنناؤه أحننىل ...$: الكننوثر أنننه

وعىل هذا فاحلوض هو  مع املياه النذي يصنب ، بعض صفات احلوض

، فهو غري الكنوثر وإن كنان هنو أصنل مادتنه واسنتمداده، فيه هنر الكوثر

  .واهلل أعلم

 :سعته: ثامنًا
، يف حتدينند سننعة احلننوض   جنناءت روايننات كثننرية عننن النبنني

 : وهذه الروايات هي، مد اهللظاهرها التعارض وال تعارض بح

ُرحي » -0 اءي وأيذ  بي ر   .«كام بني جي

ن البلقاء»-2 ن إىل عدن@: ويف رواية «من عدن إىل عامَّ    .!كام بني عامب
لية وصنعاء من اليمن» -2 ي   .«كام بني أي

 #كام بني صنعاء إىل املديننة$: ويف رواية «كام بني املدينة وصنعاء»-6
 .#اء ويثربكام بني صنع$: ويف رواية
ة»-5 في    .«عرضه كام بني أيلة إىل اجُلح 

                                                                                                                    

 .6/720تفسري ابن كثري  (0)

 (. 6226): وابن ماجه رقم ،(2260): الرتمذي رقم (2)
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ن إىل أيلة»-6 ن ما$: ويف رواية«مابني عامَّ   .#بني أيلة إىل عامَّ
ن ما» -7 ن$ :ويف رواية «بني املدينة وعامَّ  .#من مقامي إىل عامَّ
   .«إىل احلجر األسود كام بني الكوفة» -8

 .«بني الكعبة وبيت املقدس ما» -4

لة إىل عدنألبعُد »-01  .#بني عدن إىل أيلة ما$: و يف رواية «من أيي 
  .#...بني قدر ما$: ويف رواية .«بني أيلة إىل مكة أبعد ما»-00
  .«ما بني البيضاء إىل البإت» -02

 .«كام بني أيلة ومإ»-02

 .«بني أيلة إىل الكعبة أوسع ما»-06

ن واليمن» -05  .«ما بني عامب

 .«صنعاء ما بني اجلابية إىل» -06

 .#عرضه مثل طوله$: ويف رواية، «مسرية شهر زواياه سواء» -07
 .«ما بني مكة وصنعاء»-08

 .«كام بني صنعاء إىل بإت» -04

   .«كام بني املدينة وُعامن»-21

  .«بني أيلة إىل املدينة ما»-20

 .«بني املدينة إىل بيت املقدس ما»-22
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لة ما» -22   .(1) «بني ُعامن إىل أيي 

ُرحجي ) اء وأيذ  بي  .مها قريتان بالشام بينهام ث ث ليال: (ر 

بلد معروف فيام بني مإ والشام بطرف بحر القلزم وبينهنا : (أيلة)

 .وبني املدينة شهر بسري األثقال

ت)   .بلد معروف بطرف الشام من جهة احلجاز: (ُبإ 

البلند املعنروف بنني مكنة ، البيضاء بنالقرب منن الربنذة: (البيضاء)

   .دينةوامل

  .حي بدمشق: (اجلابية)

بينها وبني املديننة ثامنينة ، قرية جامعة أحد مواقيت احل : (اجلحفة)

 .(مهيعة): مراحل وهي عىل طريق مكة وهى

وزوايناه ، حوا مسنرية شنهر»: وقوله@ :/ قال القاا عياض

بسننائر    ذكننر بعضننهم يف االسننتدالل عننىل علمننه، أي أركانننه «سننواء

وأن هننذا مننن علننم اهلندسننة ، عننل مجيننع املعننارفواحتوائننه ، العلننوم

كام قال ، وأن معنى ذلك كونه مربعًا معتدل الرتبيع، والتكسري واحلساب

                                                                                                                    

السنة البنن ، 575-00/572فتح الباري  :للتوسع يف معرفة هذه األقوال انظر (0)

 وغريها.022-44ص: كشع الغمة ، 266-217 :أي عاصم ص
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 .(1)..«عرضه مثل طوله»: فني احلديد اآلخر

يعني أن ما بنني األركنان  .أركانه معتدلة: أي@: / وقال القرطبي

 .(2)!فهو معتدل الرتبيع، متساو  

وكلهنا ترجننع إىل ، ه املسنافات متقاربنةوهنذ@: / قال ابن حجنر 

وقد مجع العلامء بنني  . أو تنقصنحو نصنع شهر أو تزيد عىل ذلك قليً  

ألن ذلك مل يقع  ؛هذا من اخت ف التقدير: فقال عياض، هذا االخت ف

وإنام جناء يف أحاديند خمتلفنة ، يف حديد واحد فيعد اضطرابًا من الرواة

يرضب    وكان .ه يف مواطن خمتلفةعن غري واحد من الصحابة سمعو

، يف كل منها مثً  لبعد أقطنار احلنوض وسنعته بنام يسننح لنه منن العبنارة

بني النب د النائينة بعضنها منن بعنض ال عنىل  ويقرب ذلك للعلم ببعد ما

فبهذا  منع بنني األلفناظ املختلفنة منن جهنة  :قال، إرادة املسافة املحققة

منن جهنة أن َضب املثنل والتقندير إننام وفيه نظر ، انتهى ملخصاً  .املعنى

وأمنا هنذا االخنت ف املتباعند النذي يزيند تنارة عنىل ، يكون فيام يتقارب

ظننن بعننض : قننال القرطبنني، ا وينننقص إىل ث ثننة أيننام فنن ث ثننني يوًمنن

ثنم ، القارصين أن االخت ف يف قدر احلنوض اضنطراب ولنيس كنذلك

                                                                                                                    

 .7/258إكامل املعلم  (0)

 .6/42املفهم ( 2)
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يند أننه كبنري متسنع ولنيس اخت فنًا بنل كلهنا تف: نقل كن م عيناض وزاد

ولعنل ذكنره للجهنات املختلفنة بحسنب منن : ثم قنال، متباعد اجلوانب

، حرضه ممن يعرف تلك اجلهة فيخاطب كنل قنوم باجلهنة التني يعرفوهننا

بأنننه لننيس يف ذكننر املسننافة القليلننة مننا ينندفع املسننافة : وأجنناب النننووي

وحاصنله أننه .فاألكثر ثابنت باحلنديد الصنحيح فن  معارضنة ،الكثرية

ثم أعلم باملسافة الطويلنة فنأخرب ، يشري إىل أنه ُأخرب أوالً باملسافة اليسرية

كأن اهلل تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد يء فيكنون االعنتامد عنىل منا ، هبا

 .!يدل عىل أطوهلا مسافة

ومُجع بناخت ف السنري البطنيء وهنو سنري @: / ثم قال ابن حجر

وبحمل رواينة أقلهنا ، املخع هو سري الراكبووالسري ال يع ، األثقال

فقد عهد مننهم منن قطنع مسنافة الشنهر يف ، وهو الث ث عىل سري الربيد

 .(1)!اا جدً ث ثة أيام ولو كان نادرً 

 :  تنبــيـــــــه
أمنامكم حنوض كنام بنني $:   وقع يف رواية الصحيح وغريه قولنه

ُرح  .#جرباء وأذ 

قنال احلنافظ ابنن  !وهذا فيه إشكال ألهنام قريتان متجاورتان بالشام

                                                                                                                    

 بتإف. 576-00/572فتح الباري  (0)
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وأما مسافة الث ث فإن احلافظ ضنياء الندين املقندك ذكنر @: / حجر

وذلننك  ؛أن يف سننياق لفظهننا غلطنناً : يف اجلننزء الننذي مجعننه يف احلننوض

ثم ساقه من حديد أي هرينرة ، الختصار وقع يف سياقه من بعض رواته

 بسنند حسنن إىل «عبد الكريم بن هيثم النديرعاقويل»وأخرجه من فوائد 

عرضه مثل ما بيننكم وبنني $: مرفوعًا يف ذكر احلوض فقال فيه أي هريرة

فظهننر هبننذا أنننه وقننع يف حننديد ابننن عمننر : قننال الضننياء #جربنناء وأذرح

 .فسنق  مقنامي وبنني، كام بني مقامي وبني جرباء وأذرح: حذف تقديره

وقنند ثبننت القنندر املحننذوف عننند النندارقطني  ..: وقننال احلننافظ العنن يل

وإذا تقنرر : ثنم قنال احلنافظ #بني املدينة وجرباء وأذرح ما$: ظوغريه بلف

ذلننك رجننع مجيننع املختلننع إىل أنننه الخننت ف السننري البطننيء والسننري 

 .(1)!ال يع

 

 

                                                                                                                    

حقننق عليننه صننحيح ابننن حبننان مننع تعليننق امل :وانظننر، 00/576فننتح البنناري  (0)

00/265. 
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 املبحث السابع
 على احلوض$: معىن قوله

ْ
م

ُ
ك
ُ
ط

َ
ر
َ
 #أنا ف

ومعناه كام قال # أنا فرطكم عىل احلوض$: قوله   تواتر عن النبي

 : م اهللأهل العلم رمحه

 :أي #نننا فننرطكم عننىل احلنننوضأ$قولنننه: @: /قننال ابننن األثننري
ط: يقنال، متقدمكم إليه نر  ف  ط يي نري طٌ ، في ط ،فهنو فنار  نري إذا تقندم وسنبق  وفي

ية، القوم لريتاد هلم املاء ش  الء واألير   .!وهييئ هلم الدب

 .(1)!املتقدم السابق: الفارط@: ويف اللسان

قنال أهنل  «م عىل احلنوضأنا فرطك»:   قوله@: / قال النووي

ط بفتح الفاء والراء: اللغة ري والفارط هو الذي يتقدم الوارد ليصنلح  ،الفي

فنرطكم عنىل » فمعننى، هلم احلياض والدالء ونحوها من أمور االسنتقاء

 .(2)!لهكاملهيئ سابقكم إليه «احلوض

ويف هذا املعنى ما يدل عىل كامل شفقته ورمحته بأمته وحرصه عليها 

 .فصىل اهلل عليه وآله وسلم، ى عىل أحدما ال ُيف

                                                                                                                    

 .01/222لسان العرب ، 710ص:النهاية  (0)

 .05/52مسلم برشح النووي  (2)
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 املبحث الثامن
 ترتيب احلوض بني أهوال القيامة

تعاىل يف موضع احلوض يف عرصنات  رمحهم اهللاختلع أهل العلم 

 :  يوم القيامة عىل قولني

أن الورود عىل احلوض يكون بعد نصب الإاط واملنرور : أحدمها

أمحد والرتمنذي منن حنديد واستدل أصحاب هذا القول بام رواه ، عليه

أننا : فقنال ،أن يشنفع يل ينوم القيامنة   سألت النبني$: قال ا أنس

أول منا - اطلبنني: قنال ؟فنأين أطلبنك رسنول اهلل ينا: قلت: قال، فاعل

: قنال ؟فنإن مل ألقنك عنىل الإناط: قلنت: قنال ،عىل الإناط -تطلبني

فاطلبني عنند  :قال ؟فإن مل ألقك عند امليزان: قلت، فاطلبني عند امليزان 

 .«فإين ال أخطئ هذه الث ث املواطن، احلوض

ال نعرفنه إال منن هنذا ، هنذا حنديد حسنن غرينب: قال أبو عيسى

 .(1)الوجه

وهذا القول انتإ له بعض من صنع منن أهنل العلنم يف احلنديد 

                                                                                                                    

وصنننححه  ،(2622): والرتمننذي رقنننم، (02825) :رقنننم 21/201املسننند  (0)

 األلباين.
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واالعتقنناد حينند  علننون أحادينند احلننوض ومسننائله بعنند أحادينند 

، اإلمننام البخنناري يف صننحيحه ومنننهم، الإنناط وامليننزان والشننفاعة

 .وابن أي زيد يف رسالته وغريهم، واإلمام الرتمذي يف جامعه

وإيننراد البخنناري ألحادينند احلننوض بعنند @: /قننال ابننن حجننر

إشنارة مننه إىل أن النورود عنىل ، أحاديد الشفاعة وبعد نصنب الإناط

  .!احلوض يكون بعد نصب الإاط واملرور عليه

وقنند استشننكل كننون @: ثننم قننال ،ثننم سنناق حننديد أنننس السننابق

احلوض بعد الإاط بام سيأ  يف بعنض أحاديند هنذا البناب أن مجاعنة 

ووجنه ، يدفعون عن احلوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب هبم إىل النار

اإلشكال أن الذي يمر عىل الإاط إىل أن يصنل إىل احلنوض يكنون قند 

م ُيقربنون منن ويمكن أن حيمنل عنىل أهنن؟نجا من النار فكيع ُينرد إليهنا

احلوض بحيد يرونه ويرون النار فُيدفعون إىل النار قبل أن ُيلصوا منن 

 .(1)!بقية الإاط

أن الرشنب مننه بعند احلسناب عنىل ظاهره يندل @: / قال القاا

 .(2)!...والنجاة من النار

                                                                                                                    

 .00/567: فتح الباري (0)

 .7/257إكامل املعلم  (2)
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، إن النورود عنىل هنذا احلنوض@: / وقال أبنو العبناس القرطبني

ألن ، وأهننوال القيامننة، جنناة مننن النننارإنننام يكننون بعنند الن، والرشننب منننه

والوصنول إىل موضنع ، والرشب مننه، الوصول إىل ذلك املحل الرشيع

، وأجنل اإلنعنام، منن أعظنم اإلكنرام، وال يمنع عنه   يكون فيه النبي

أو يننذوق بعنند ذلننك ، ومننن انتهننى إىل مثننل هننذا كيننع يعنناد إىل حسنناب

 .(1)!اب! فالقنول بذلك أوهنى من ال ؟تنكينل خزي وعنذاب

وهذا ظاهر صنيع كثنري منن ، أن احلوض يكون قبل الإاط: الثاين

منن : فمنهم، حيد ُيقدمون ذكر احلوض عىل الإاط العلامء يف تأليفهم

واألشنعري يف ،  عله بعد الشفاعة كاإلمام ال لكائي يف كتاب االعتقناد

، هموابنن حنزم وغنري، وأبو داود يف سننه، واآلجري يف الرشيعة، اإلبانة

دون احلنوض بعند طنول  نر  وهم يشريون يف هنذا الرتتينب إىل أن اخللنق يي

واهلل  .ا حلناهلمفيكنون ورودهنم مناسنبً ، القيام يف املوقع وهنم عطاشنى

  .أعلم

مننن  علننه قبننل الشننفاعة وبعنند القيننام مننن القبننور حينند : وماانهم 

وابنن أي ، كنابن حبنان، ُيرجون من قبورهم عطاشى فنريدون احلنوض

وهننؤالء ال يننذكرون بعنند احلننوض الإنناط أو ، ن ماجننهوابنن، عاصننم

                                                                                                                    

 .6/40املفهم ( 0)
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ينذكر بعنده الإناط واملينزان كاألصنبهاين يف احلجنة : وبعضهم، امليزان

وشنيخ ، من يطلق فيجعلنه قبنل الإناط كنالقرطبي يف التنذكرة: ومنهم

   .رحم اهلل اجلميع، اإلس م يف الواسطية

ذهننب صنناحب القننوت @: منتإننًا هلننذا القننول /قننال القرطبنني 

والصننحيح أن ، إنننام هننو بعنند الإنناط   إىل أن حننوض النبنني: وغننريه

 ،يف اجلننة :والثاين، يف املوقع قبل الإاط :أحدمها ،حوضني   للنبي

، والكوثر يف ك م العرب اخلري الكثري، ا عىل ما يأ وك مها يسمى كوثرً 

 :وقينل، امليزان قبنل :فقيل، واختلع يف امليزان واحلوض أهيام قبل اآلخر

  .والصحيح أن احلوض قبل: قال أبو احلسن القابيس، احلوض

منن قبنورهم كنام طاشًا عواملعنى يقتضيه فإن الناس ُيرجون : قلت

ُيقدم قبل الإاط وامليزان، تقدم وقال أبنو حامند يف كتناب ، واهلل أعلم في

وحكننى بعننض السننلع مننن أهننل التصنننيع أن : كشننع علننوم اآلخننرة

وهنو كنام : قنال املؤلنع .غل  من قائلنه احلوض ُيورد بعد الإاط وهو

: قنال   أن رسنول اهلل ا وقند روت البخناري عنن أي هرينرة، قال

بينام أنا قائم عىل احلنوض إذا زمنرة حتنى إذا عنرفتهم خنرج رجنل منن »

: قلنت « ..إىل الننار واهلل: فقنال ؟إىل أينن: هلم فقلت: بيني وبينهم فقال

احلوض يكون يف املوقع قبنل فهذا احلديد مع صحته أدل دليل عىل أن 

ألن الإاط إنام هو ج ن عنىل جهننم ممندود  ناز علينه فمنن  ؛الإاط
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تكنون أيضنًا  ‡وكذا حياض األنبياء ، جازه سلم من النار عىل ما يأ 

سئل رسنول : قال بابن عباس  (1)وروي عن، يف املوقع عىل ما يأ 

ي والنذي أ@: القن ؟عن الوقوف بني يدي اهلل تعاىل هنل فينه مناء   اهلل

، وإن أولينناء اهلل تعنناىل لننريدون حينناض األنبينناء، نفيسنن بيننده إن فيننه ملنناء

ويبعد اهلل سبعني ألع ملك بأيدهيم عيص من نار ينذودون الكفنار عنن 

 .(2)!حياض األنبياء

والصنحيح أن @: ا عنىل كن م القرطبنيمعلًقن (3)/قال ابنن حجنر

 ،لكوثر هنر داخل اجلننةألن ا، وفيه نظر: قلت@: قال !...للنبي حوضني

، لكوننه يمند مننه ؛ويطلق عنىل احلنوض كنوثر، وماؤه يصب يف احلوض

فنإن ، فغاية ما يؤخذ من ك م القرطبي أن احلوض يكنون قبنل الإناط

وتتسناق  الكفنار ، الناس يردون املوقع عطاشى فريد املؤمنون احلوض

: فيقال، رسابفرتفع هلم جهنم كأهنا ، يف النار بعد أن يقولوا ربنا عطشنا

وقد أخرج مسلم من حنديد  .فيظنوهنا ماء فيتساقطون فيها ؟أال تردون

ولنه شناهد منن ، «أن احلوض يشنخب فينه ميزابنان منن اجلننة»: أبني ذر

ألنه قد تقندم أن الإناط  ؛وهو حجة عىل القرطبي ال له، حديد ثوبان

                                                                                                                    

: الصحيحة حتت حديد رقنم :وانظر، يعرفوفيه من ال ، أخرجه ابن أي الدنيا (0)

(0584.) 

 .0/657التذكرة  (2)

 00/567فتح الباري  (2)
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خول وأن املؤمنني يمرون علينه لند، وأنه بني املوقع واجلنة، ج  جهنم

احلوض دونه حلالت النار بينه وبني املاء الذي يصنب منن  فلو كان، اجلنة

لينصنب  وظاهر احلنديد أن احلنوض بجاننب اجلننة، الكوثر يف احلوض

: ويف حنديد ابنن مسنعود عنند أمحند .فيه املناء منن النهنر النذي داخلهنا

حديد لقي  بنن صنربة  ثم ساق احلافظ «ويفتح هنر الكوثر إىل احلوض»

أن »: عن عاصم بنن لقني : زيادات عبد اهلل بن أمحد عىل املسندوهو من 

ي نك بنن : ومعه صاحب له يقال له   لقيطًا خرج وافدًا إىل رسول اهلل هني 

تعرضننون عليننه باديننة لننه  -ويف احلننديد- املنتفننقعاصننم بننن مالننك بننن 

بينده غرفنة منن  فيأخذ ربنك ، ال ُيفى عليه منكم خافية، صفحاتكم

، وجه أحندكم منهنا قطنرة ئفلعمر إهلك ما ختط، كم هبافينضح قبيل، ماء

يطية  البيضاء وأما الكافر فتخطمنه بمثنل ، فأما املسلم فتدع وجهه مثل الرَّ

، ويفنرتق عنىل إثنره الصناحلون، أال ثنم ينإنف نبنيكم، احلميم األسود

سَّ : فيطأ أحدكم اجلمر فيقول، فيسلكون ج ًا من النار يقول ربنك ، حي

 :تيطَّ  أال .أوانه عليهنا واهلل ناهلة  أل ُعوني عىل حوض الرسول عىل أظمفي

يطنة .!وهو رصيح يف أن احلوض قبل الإاط(1)!...ق  ما رأيتها : والرب

                                                                                                                    

قنال ابنن ، مسلسنل باملجاهينل، إسنناده ضنعيع: قنال حمققنه26/020: املسند (0)

 البدايننة والنهايننة، وألفاظننه يف بعضننها نكننارة، هننذا حننديد غريننب جننداً : كثننري

وهننو : ترمجننة عاصننم بننن لقنني يف  2/261وقننال احلننافظ يف التهننذيب  ،5/82

 (.2801)رقم : الصحيحة :حديد غريب جدًا. وانظر
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قننال شننارح  ,(1)كننل ثننوب رقيننق لننني: وقيننل، كننل ُمنن ءة ليسننت ب ل فقننني

 .(3)!قبل الإاط (2)واحلوض يف العرصات@: الطحاوية

                                                                                                                    

 .288 :(النهاية ص0)

  616: النهاية ص .وهي كل موضع واسع ال بناء فيه، مجع عرصة: العرصات (2)

 .227ص:رشح العقيدة الطحاوية  (2)
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 الثانيالفصل 



 

 تأمالت في أحاديث الحوض
58 

 



 

 تأمالت في أحاديث الحوض
59 

 

 

 هيدمت
أن أناسنًا منن أمتنه ُينذادون عنن حوضنه بسنبب    ثبت عن النبي

لوا وارتنندوا بعننده كننوهنم وا وبنندب فيننذادون ويطننردون عننن حوضننه ، غننريب

   .الرشيع

، وقد وجد بعض الناس يف ألفاظ هذه النصوص ما هتواه نفوسهم

هم ورغبتهم ووجهتهم ري  ون األحاديد عىل حسب سي ، فقاموا يسريب

ولو تكلبفوا لذلك الكذب عىل اهلل ، ت هذا الباطلوغاية مقصودهم إثبا

 *: وذلك مصداق قوله تعاىل،   ورسوله          

                           & [7: آل عمران].  

ر اهلل بصريته ف  كام ال يرتاب ،  يرتاب يف إثبات احلوضوأما من نوب

عىل طريقة الراسخني يف العلم    كٌل قد قاله، يف إثبات الذود املذكور

 *: الذين يقولون               & ، ف  يرضبون نصوص

، بل واجبهم ومقتىض إيامهنم التسليم والتصديق، الكتاب بعضها ببعض

 .ة احلق والبعد عنهبعيدًا عن  افا

وهلل  -وقنند أشننكلت أحادينند احلننوض عننىل الننبعض! ولننيس فيهننا 
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كنام اختنذها النبعض وسنيلًة وغرضنًا ، إشنكال كنام سنيظهر لنك -احلمد 

! وهننؤالء إن أرادوا احلننق فهننو واضننح !  للطعننن يف أصننحاب حممنند

وإن يكنن غنري ذلنك فلعنل هنذه ، تكفي فينه اإلشنارة عنن العبنارة، أبل 

، قمنا فيها من دالئل تكون سببًا يف قيام العقول منن سنباهتااألسطر وما أ

طر إىل رهبا  .وعودة الف 

لنك عنن ، وغرضنا هنا إحقاق احلق وإزهاق الباطنل نكي منن هي
ل  ييه 
ل 

يَّ وحييا ، بينة   .واهلل وحده املستعان، عن بينة من حي
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 املبحث األول
د
ْ
و
ُّ
 يف معىن الذ

د@ :قال يف اللسان و  ُتنه عنن : تقنول.وق والطنرد والندفعالسَّ : الذَّ ُذد 

دًا وذ ينناداً ، كنذا و  وُذدت  ...ورجنل ذائند أي حننامي، وذاده عنن الءنء ذي

دً  و  ود للقطيننع مننن اإلبننل ..ا إذا طردهتننا وسننقتهااإلبننل أُذودهننا ذي والننذَّ

منن ثن ث : وقينل .. بني الث ث إىل العرشن ما: وقيل، الث ث إىل التسع

بنني النث ث  وقينل منا ؛رشين وفوينق ذلنكإىل ع: وقيل، إىل مخس عرشة

 .(1)!ما بني الثنتني والتسع: وقينل، إلنى الث ثني

 

 

 

 

                                                                                                                    

القناموس ، 222 ص: وانظنر النهاينة يف غرينب احلنديد، 5/71 لسان العرب (0)

 .626 ص: حي امل
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 املبحث الثاني
 أحاديث الذود عن احلوض

حيند ، سبق أن ذكرنا أن أحاديد احلوض قد بلغنت مبلن  التنواتر

أوصلهم احلافظ ابنن ، يمجع كبري من الصحابة    رواها عن النبي

وذكر أن بعنض املتنأخرين أوصنلها إىل رواينة ، ياً حجر إىل مخسني صحاب

 .ثامنني صحابياً 

واعلننم أن مسننألة الننذود عننن احلننوض مل تننأت  يف مجيننع أحادينند 

 : بل األحاديد التي ورد فيها ذكر احلوض عىل أقسام، احلوض

   .  أحاديد يف صفة حوضه: األول

 .فرطنا عىل احلوض   أحاديد أنه: الثاين

د حوضهأحاديد فيمن : الثالث ر   .وصفاهتم، ومن يطرد عنه،   يي

وسنقتإ عىل أحاديد القسم الثالد بعند أن بينبنا القسنمني األول 

 .والثاين

احلاجنة إلينه منن  كام سنقتإ عىل أحاديد الصحيحني إال ما تدعو

وقد نقتإ عىل موضوع الشاهد منن احلنديد طلبنًا ل ختصنار ، غريمها

  .مع ذكر غريب كل حديد بعده



 

 تأمالت في أحاديث الحوض
63 

 
ُطُكم عىل احلوض$: قال   عن النبيا عبد اهللعن  -0 ري ، أنا في

فيعنَّ رجننننال  ننننرُي  لي ننننتيليُجنَّ دوين ماااانكموي ُيخ  يننننا ربَّ : فننننأقول، ثننننم لي

 .(1)#إنك ال تدري ما أحدثوا بعد : فيقال؟أصحايب

ليبنَّ عليهم$: ويف رواية مسلم نَّ أقوامًا ثم ألُغ   .#وألُنيازعي

نن$: قننال   عننن النبنني ا عننن أنننس -2 نَّ عننيلَّ ننناس مننن لي دي
ريي 

 ؟أصااحايب: فننأقول، اختلجننوا دوين عاارفتهمحتننى ، احلننوض أصااحايب

رجنال ممننن ...$: ويف رواينة ملسنلم #ال تندري منا أحندثوا بعند : فيقنول

 #..أصيحاباي أصايحايب$: وفيها #..حتى إذا رأيتهم ورفعوا إيلب  صاحبني
 .(2)مصغرًا مكررا

ُ تنننننذبون  :أي ،ليخنننننتلجن دوين ...@: / قنننننال ابنننننن األثنننننري

اخللن  @: وقنال يف اللسنان، اجلذب والننزع: وأصل اخلل   .!وُيقتطعون

 .(3)!ه وانتزعهذبواختلجه إذا ج ...اجلذب

                                                                                                                    

 :رقنم -كتناب الفضنائل-ومسنلم ، (6576) :رقنم -كتاب الرقاق -البخاري  (0)

(2247). 

رقنم  -كتناب الفضنائل-ومسنلم  (،6582) :رقنم -كتناب الرقناق- البخاري (2)

(2216). 

القناموس ، 6/067 لسنان العنرب، 276: ص النهاية يف غريب احلديد :انظر (2)

 .515 ص: املحي 



 

 تأمالت في أحاديث الحوض
64 

 
إين فننرطكم عننىل $:   قننال النبنني: عننن سننهل بننن سننعد قننال -2

َّ أقنوام ، ومن رشب مل يظمأ أبنداً ، من مرب عيلب رشب، احلوض نَّ عنيلي دي
نريي  لي

 .(1)#م حيال بيني وبينهمث، أعرفهم ويعرفوين

هكننذا : فسنمعني الننعامن بننن أي عينا  فقنال: قنال أبنو حننازم -6

 أشنهد عنىل أي سنعيد اخلندري: فقنال، نعنم: فقلنت ؟سمعت من سهل

إننك ال تندري منا : فيقنال، منايإهننم : فنأقول$: لسمعته وهو يزيند فيهنا

نريَّ بعندي: فأقول، أحدثوا بعد  : عبناسوقنال ابنن  #ُسحقًا ُسحقًا ملن غي

  .أبعده: وأسحقه، بعيدٌ : سحيق ٌ: يقال، بعداً  :فُسحقاً 

ث أن رسننول اهلل ا عننن أي هريننرة -5 : قننال   أنننه كننان حينندب

ينا : فأقول، عن احلوضن ؤفيحلب  أصحايبيرد عيلَّ يوم القيامة ره  من $

إهننم ارتندوا ، إنك ال علم لك بنام أحندثوا بعند : فيقول ؟أصحايبرب 

لون$ :ويف رواية .#عىل أدبارهم القهقرت ُيج   .(2)#في

ون عنننه  :أي ،عننن احلننوضن ؤيحلننف@: / قننال ابننن األثننري ُيصنندب

 .!ويمنعون من وروده

                                                                                                                    

 -كتاب الفضنائل-ومسلم ، (6586، 6582) :رقم -اب الرقاقكت- البخاري (0)

 .(2240)رقم 

 . (6586، 6585) :رقم -كتاب الرقائق-البخاري  (2)
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لي ئننًا وحتلئننةً @: وقننال يف اللسننان نن ي اإلبننل واملاشننية عننن املنناء حتي  : حي

ون ئنفيحلب $ :ويف احلنديد، طردها أو حبسها عن الورود ومنعها أن تنرده

ون عنه: أي #عن احلوض  .!ويمنعون من وروده، يصدُّ

ث ثننة أو سننبعة إىل  :دون العرشننة قيننل مننا: مننن الرجننال: الااره @

 .(1)!امرأة وال تكون فيهم، إىل األربعني :وقيل، عرشة

هنو املءن إىل اخللنع منن غنري أن : القهقنرت@: / قال ابن األثري

 .!يعيد وجهه إىل جهة مشيه

، ذا زمننرةبينننا أنننا قننائم إ$:   عننن النبنني ا عننن أي هريننرة -6

ُلم: فقال، خرج رجل من بيني وبينهم عرفتهم حتى إذا  ؟أينن: فقلت، هي

إهنننم ارتنندوا بعنند  عننىل : قننال ؟ومننا شننأهنم: قلننت، إىل النننار واهلل: قننال

حتى إذا عرفتهم خنرج رجنل منن بينني ، ثم إذا زمرة، أدبارهم القهقرت

 ؟هنممنا شنأ: قلنت، إىل الننار واهلل: قنال ؟أينن: قلنت، وبينهم فقال هلم

مانهم ال  ف  ُأراه ُيلنص ، إهنم ارتدوا بعد  عىل أدبارهم القهقرت: قال

ِل النّعمم مثل م  .(2)#مهم

                                                                                                                    

، 2/276 لسننان العننرب، 781، 226 ص: النهايننة يف غريننب احلننديد :انظننر (0)

 .201 :املفردات ص، 700: ص القاموس املحي ، 5/262

 .(6587) :رقم -كتاب الرقاق-البخاري (2)
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، الفنوج منن النناس واجلامعنة منن النناس: الزمنرة@: قال يف اللسان

   .!اجلامعات: والزمر .اجلامعة يف تفرقة :وقيل

نرة شناة زي  :ومنه قيل، اجلامعة القليلة :وهي ،زمرة@: وقال الراغب م 

 .!قليلة الشعر

م) نل النَّعي ل  ف  ُيلص$ قوله:@: قال ابن األثري (مهي ي منهم إال مثل مهي

أن الناجي منهم قلينل : أي ،هامل: واحدها ،ضوالب اإلبل: اهلمل #النعم

 .(1)!يف قلة النعم الضالة

إين عنىل $:   قنال النبني: قالنت بعن أسامء بنت أي بكر  -7

د  ر  ينا : فنأقول، وسنيؤخذ نناس دوين، منكمعيلَّ احلوض حتى أنظر من يي

! واهلل ما برحوا ؟هل شعرت ماعملوا بعد : فيقال، ومن أمتي منيرب 

 .(2)#يرجعون عىل أعقاهبم

وهو بني : يقول   سمعت رسول اهلل: تقول لعن عائشة  -8

راين أصحننابه فنواهلل ، مانكمينرد عنيل  إين عنىل احلنوض أنتظنر منن$: ظيه 

                                                                                                                    

 اللسننان، 221: ص املفننردات ،0102: ص النهايننة يف غريننب احلننديد: انظننر (0)

 .0826، 755 ص: القاموس، 6/81

 :رقنم -كتناب الفضنائل-ومسنلم ، (6542) :رقنم -كتاب الرقناق-البخاري  (2)

(2242). 
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نَّ دوين ُيقتطيعي نك ال إ: فيقول، ومن أمتي منيأي رب  : ف قولن،  رجاللي

 .(1)#تدري ما عملوا بعد  مازالوا يرجعون عىل أعقاهبم

إين $: يقننول:   أهنننا سننمعت رسننول اهلل لعننن أم سننلمة  -4
نايي ال ينأتنيَّ إلكم فنرط عنىل احلنوض في  فينذبُّ عنبني كنام ُينذب  أحادمميَّ

، إنك ال تدري ما أحندثوا بعند  :فيقال ؟فيم هذا: فأقول، البعري الضال

 .(2)#سحقاً : فأقول

وإن أناسًا من ...$: قال   عن النبيبعن ابن عباس  -01

إهنم : فيقول، أصحايب أصحايب: فأقول، يؤخذ هبم ذات الشامل أصحايب

فأقول كام قال العبد ، مل يزالوا مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم

 *: الصالح            & [007:املائدة]   إىل قوله: * 

         &#. 

ذات اليمنني وذات  أصحااايبثم يؤخذ برجنال منن  ...$: ويف رواية

 .#...أصحايب: فأقنول، الشامل

هنم : عنن قبيصنة قنال، ُذك ر عنن أي عبند اهلل: قال حممد بن يوسع

  .ا فقاتلهم أبو بكر، هد أي بكراملرتدون الذين ارتدوا عىل ع
                                                                                                                    

 (.2246) :رقم -كتاب الفضائل- مسلم (0)

 .(2245) :رقم -كتاب الفضائل-مسلم  (2)
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: فنأقول، ال من أمتي فيؤخذ هبم ذات الشنامل... برج$: ويف رواية 

 .(1)#...أصيحايبيا رب 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

، 2667رقنم: )وأطرفنه يف ( 2264)رقنم:  -كتاب أحاديد األنبياء-البخاري  (0)

6625) . 
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 املبحث الثالث
 إيضاح معىن الذود يف أحاديث احلوض 

هننذه هنني األحادينند التنني يسننتدل هبننا الطنناعنون يف خيننار األمننة 

خنري  -بجهل أو سوء فهم  -سني مدنب ،   صحابة رسول اهلل، وأكابرها

مسننقطني هبننذه العقينندة بنيننان األمننة وتارُيهننا ، قننرن طلننع عننىل البرشننية

متناسنني كنل عنز و ند ، إىل آخنر الندهر   املرشق من عهد رسول اهلل

وهنذا القنول ومنا فينه منن فسناد يفنوق احلإن ، حتقق ل مة عىل أيندهيم

ثنم ، عينني بنه سنبحانهمسنت، وسوف نبني احلق بنإذن اهلل تعناىل، والتعداد

طننالبني للحننق والعنندل مبتعنندين عننن رد الباطننل ، بننأقوال أهننل العلننم

والظلنم ، فالعدل واجب لكل أحد عىل كنل أحند يف كنل حنال، بالباطل

 .حمرم مطلقًا ال يباح ق  بحال

املعنننى املننراد مننن الننذود يف  -رمحهننم اهلل-وقنند أبننان أهننل العلننم 

م منا ُيظهنر املقصنود ويعننيب وسوف نسوق من أقنواهل، أحاديد احلوض

سنائلني اهلل تعناىل أن ننتحىل ، طنالبني العنون منن اهلل وحنده ، املطرود

تصندع بناحلق وتعنرض عننن ، سناعية إلينه، للحنق بروح علمية متجردة

 .اجلاهلني
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 : أقوال أهل العلم في معنى الذود عن الحوض

عنىل هذا ممنا اختلنع العلنامء يف املنراد بنه @: /قال اإلمام النووي 

 : أقوال

فيجنوز أن حيرشنوا بنالغرة ، املنافقون واملرتادونأن املراد به : أحدها

لنيس هنؤالء : فيقال، للسيام التي عليهم   فينادهيم النبي (1)والتحجيل

مل يموتنوا عنىل منا ظهنر منن : أي، إن هؤالء بدلوا بعند ، مما وعدت هبم

  .إس مهم

فيننادهيم ، م ارتاد بعاد ث   من مان يف زمن النبيأن املراد : والثاين

يف حياتنه    ملنا كنان يعرفنه ؛وإن مل يكن عليهم سيام الوضنوء   النبي

 .ارتدوا بعد : فيقال، من إس مهم

أصحاب املعاا  والكباا ر الاذين مااتوا عا  أن املراد به : والثالث

 .وأصحاب البدع الذين مل خيرجوا ببدعتهم عن اإلسالم، التوحيد

                                                                                                                    

َّ أمتننني »  :قنننال رسنننول اهلل  ايشنننري إىل حنننديد أي هرينننرة  (0) نننىلي تنننرد عي

احلوض،وأنا أذود الناس عنه كام يذود الرجل إبنل الرجنل عنن إبلنه ،قنالوا : ينا 

ًا  لكنم سنيام ليسنت ألحند غنريكم، نبي اهلل أتعرفنا ؟قال : نعم ، تنردون عنيلب غنرب

نَّ عنني طائفنة مننكم فن  يصنلون، فنأقول: ينا  حمجلني من آثار الوضوء، ليُيصدَّ وي

وهل تدري ما أحدثوا بعد ؟(.  رب هؤالء من أصحاي  فيجيبني ملك فيقول:

 (.264 -266) :رواه مسلم كتاب الطهارة برقم
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بنل  نوز أن ، طع هلؤالء الذين يذادون بالنناروعىل هذا القول ال يق

قال  ،(1)ويدخلهم اجلنة بغري عذاب ـثم يرمحهم اهلل ، يذادوا عقوبة هلم

وحيتمنل أن ، وال يمتنع أن يكون هلم غرة وحتجينل: أصحاب هذا القول

 .وبعده لكن عرفهم بالسيام   يكون كانوا يف زمن النبي

 مل من أحدث يف الدين@: لربوقال اإلمام احلافظ أبو عمر بن عبد ا

وساااا ر ، والاارواف ، مااااخلوار فهننو مننن املطنننرودين عننن احلننوض 

وطماس ، وماذل  الللماة املوافون يف ا اور: قنال .أصحاب األهاوا 

وكل هؤالء ُياف علنيهم أن يكوننوا ممنن : قال.واملعلنون بالكبا ر، احلق

 .(2)!واهلل أعلم، عنوا هبذا اخلرب

فكال : -رمحة اهلل عليهم أمجعني-امؤنا قال عل@: /وقال القرطبي 

فهنو ، ومل يأذن به اهلل، أحدث فيه ما   يرضا  اهللأو ، من ارتد عن دين اهلل

طاردا  مان لاال  وأشندهم ، من املطرودين عنن احلنوض املبعندين عننه

، اخلاااوار  عااا  الاااتال  فرقهاااا ؛وفاااارب سااابيلهم مجاعاااة املسااالمن

فهنؤالء ، ة عا  أصانا  أهوا هااواملعتزلا، ضاالاا والرواف  ع  تباين

                                                                                                                    

هنل القبلنة بمطلنق ا منن أوهذا بناء عىل عقيدة أهل احلق أهننم ال يكفنرون أحندً  (0)

 .22ص:املعايص والكبائر. الواسطية 

 .027-2/026مسلم برشح النووي  (2)
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لون ، ومااذل  الللمااة املواافون يف ا ااور و ت ماايس احلااق، كلهننم مبنندب

ومجاعاة ، املساتفّفون باملعاا  واملعلناون بالكباا ر، وقتل أهله والذ ام

ثم البعند قند يكنون يف حنال ويقربنون بعند ، أهل الزيغ واألهوا  والبدع

وعننىل هننذا  ؛يكننن يف العقائنندومل ، املغفننرة إن كننان التبننديل يف األعننامل

 وإن كنانوا منن، ُسنحقاً  :التقدير يكون نور الوضوء يعرفون بنه ثنم يقنال

يظهنرون اإلينامن وي نون    الذين كانوا عىل عهد رسول اهلل املنافقن

ُسننحقًا : ثننم يكشننع هلننم الغطنناء فيقننول هلننم.الكفننر فيأخننذهم بالظنناهر

ليس يف قلبنه مثقنال حبنة  وال ُيلد يف النار إال كافر جاحد مبطل، ُسحقاً 

 .من خردل من إيامن

إن من أنفذ اهلل عليه وعيده من أهل الكبائر إننه وإن ورد : وقد يقال

احلننوض ورشب منننه فإنننه إذا دخننل النننار بمشننيئة اهلل تعنناىل ال يعننذب 

 .بعطب واهلل أعلم

:   قال يل رسول اهلل: عن كعب بن عجرة قال (1)وروت الرتمذي 

فمن غء ، من أمراء يكونون من بعدي !عب بن عجرةأعيذ  باهلل يا ك$

فلنيس منني ولسنت  ؛وأعاهنم عىل ظلمهنم، قهم يف كذهبمفصدَّ ، أبواهبم

                                                                                                                    

 ،(08026)رقننم: وأمحنند ، (6208) :والنسننائي رقننم ،(606) :رقننم الرتمننذي (0)

 وصححه األلباين.



 

 تأمالت في أحاديث الحوض
73 

 
قهم فلنم يصند  ، أو مل يغب، ومن غء أبواهبم، وال يرد عيلَّ احلوض منه

وسنريد عنيلَّ ، وأنننا منننه، فهننو مننني؛ولنم يعنهم عىل ظلمهم، يف كذهبم

 .(1)!#....احلوض

ارتادوا بعاد وال أرت هنذا يرجنع إال للنذين @: /ال ابن هبرية وق

يق عنىل ذلنك إىل ، ومنعوا الزماة   موت النبي  اخلاوار فقاتلهم الصندب

وهننم أهننل النهننروان ، بالننذين رأوا تكفننري الصننحابة كعننثامن وعننيل 

 .(2)!ومن شاهبهم وتابعهم

م ارتد عان اإلساالهذا احلديد ال ينإف إال إىل من @: اوقال أيًض 

وهنذا ممنا يندل  .حدا  لوجوهبااجمالذين منعوا الزماة    بعد رسول اهلل

تركهم عنىل منا تنركهم    ألنه؛   عىل أن ردهتم كانت بعد رسول اهلل

إننك ال $: فقينل لنه .حتنى اختلجنوا دوننه #أصحاي$: فلذلك قال، عليه

أننه    وال يؤثر يف هنذا التأوينل منا روي عننه، #تدري ما أحدثوا بعد 

إذ هؤالء بنالردة خرجنوا عنن أن يكوننوا  #تعرض عيلَّ أعامل أمتي$ :قال

 .(3)!من أمته

                                                                                                                    

 .665 -0/666التذكرة  (0)

 .212-7/210اإلفصاح  (2)

 .2/200اإلفصاح  (2)
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يندل  «رجال ممن صناحبني» :قوله يف رواية أنس@: / قال عياض

: فنيهم × ولنذلك قنال، أهال الاردةعىل صحة تأويل من تنأول أهننم 

بنل يشنفع ، ال يقنول ذلنك يف منذنبي أمتنه ×والنبي : #سحقًا سحقاً »

: وقينل .ويرضع إىل اهلل تعاىل يف رمحتهم والعفو عنهم، همبأمر وهيتم مهل

املبادلون عملهام ، العصاة املرتدون عان ا ساتقامةمنهم : بل هم صنفان

واسننم التبننديل ، املرتاادون عاا  أعقاااهبم بااالكفرومنننهم ، الصااالب بغاا  

 .(1) !«يشملهم كلهم

ُذكر عنن أي عبند اهلل البخناري : قال الفربري@: / قال ابن حجر

، ارتادوا عا  عهاد أيب بكار فقااتلهم أباو بكارهم الذين : عن قبيصة قال

وقد وصله اإلسامعييل من وجنه آخنر .يعني حتى قتلوا وماتوا عىل الكفر

ارتد قاوم مان وإنام  ،أحد مل يرتد من الصحابة: وقال اخلطاي .عن قبيصة

وذلننك ال يوجننب قنندحًا يف ، جفاااة األعااراب  اان    يفااة لااه يف الاادين

بالتصننغري عننىل قلننة  «أصننيحاي»: وينندل قولننه .ابة املشننهورينالصننح

أمنة  #بأمتي$واملراد ، هو عىل ظاهره من الكفر: قيل: وقال غريه .عددهم
بعندًا : فأقول$: وُرجح بقوله يف حديد أي هريرة.الدعوة ال أمة اإلجابة

ولننو كننانوا مننن أمننة ، ويؤيننده كننوهنم خفنني عليننه حنناهلم، #هلننم وسننحقاً 

                                                                                                                    

 .7/264، 2/50: إكامل املعلم (0)
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ه قولنه يف دب وهنذا ينر .ف حاهلم بكنون أعامهلنم تعنرض علينهاإلجابة لعر

وقنال ابنن  .وكذا يف حنديد أي هرينرة #حتى إذا عرفتهم$: حديد أنس

قاوم : وقيل هام.أو من مرتكبي الكبا ر، حيتمل أن يكو وا منافقن: التني

  .رغبة ورهبة اإلسالممن جفاة األعراب دللوا يف 

 !الكبا ر والبادع يف ذلا    يمتنع دلول أصحاب: وقال الداودي
نح عيناض والبناجي @: ثم ذكر ابن حجر قول النووي السابق وقال ورجب

وال يلنزم منن ،   ارتد بعد وغريمها ما قال قبيصة راوي اخلرب أهنم من 

، ألهنا كرامنة يظهنر هبنا عمنل املسنلم ؛معرفته هلم أن يكون عليهم السيام

ال بصفاهتم باعتبنار منا  واملرتد قد حب  عمله فقد يكون عرفهم بأعينهم

مان ماان يف وال يبعد أن يدخل يف ذلنك أيضنا ، كانوا عليه قبل ارتدادهم

وتبقنى هنذه األمنة فيهنا $: وسيأ  يف حديد الشنفاعة، زمنه من املنافقن

فدل عىل أهنم حيرشون مع املؤمنني فيعرف أعيناهنم ولنو مل  .(1)#منافقوها

اه مستصنحبًا حلالنه التني فمنن عنرف صنورته نناد، يكن هلم تلنك السنيام

وأمننا دخننول أصننحاب البنندع يف ذلننك فاسننتبعد ، فارقننه عليهننا يف النندنيا

ثوا بعنده #أصنحاي$: لتعبريه يف اخلرب بقولنه ندي ، وأصنحاب البندع إننام حي

واسنتبعد أيضنًا أننه ال يقنال ، وأجيب بحمل الصحبة عىل املعننى األعنم

                                                                                                                    

: بننرقم -كتنناب اإليننامن-ومسننلم ، (816) :رقننم -كتنناب األذان-البخنناري  (0)

(082.) 
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 يمتنع أن يقنال ذلنك وأجيب بأنه ال، (1)سحقاً  :للمسلم ولو كان مبتدعاً 

فيكنون ، ملن علم أنه قيض عليه بالتعذيب عىل معصية ثم ينجو بالشفاعة

وكذا القنول يف أصنحاب ، تسلياًم ألمر اهلل مع بقاء الرجاء #سحقاً $ :قوله

ارتادوا نصنًا يف كنوهنم  #مرتندين$: ليس قولنه: وقال البيضاوي .الكبائر

عصاااة املاا منن أهنننم  وحيتمننل أن يننراد، بننل حيتمننل ذلننك، عاان اإلسااالم

 .انتهى .املرتدون عن ا ستقامة يبدلون األعامل الصاحلة بالسيئة

سنمعت رسنول  :بسند حسن عنن أي سنعيد (2)وقد أخرج أبو يعىل

فنإذا ، يا أهيا الناس إين فرطكم عنىل احلنوض$: فذكر حديثًا فقال   اهلل

نا ف ن بنن أ: وقال آخر، يا رسول اهلل أنا ف ن بن ف ن: جئتم قال رجل

 #ولعلكم أحدثتم بعدي وارتنددتم، أما النسب فقد عرفته :فأقول، ف ن
 .(3)!وألمحد والبزار نحوه من حديد جابر

                                                                                                                    

: )أصنحاي( ولكنن لقولنه:  إدخال أهل البدع يف املعنيني بالذود ليس لقولنه  (0)

)أمتني...( :  لقولنه ، ولدخول عموم أمته يف معنى احلديد، حدثوا بعد (أ)

هنو األمنر احلنادث املنكنر النذي : )احلندث: 042 :قال ابن األثري يف النهاية ص

ث هننو األمننر املبتنندع نفسننه ومنننه : لننيس بمعتنناد وال معننروف يف السنننة واملُحنندي

ثننة ، )إينناكم وحمنندثات األمننور(: احلننديد وهننو مننا مل يكننن  :-بننالفتح -مجننع حُم دي

 معروفًا يف كتاب وال سنة وال إمجاع( وباهلل التوفيق. 

 ،(00028): وأمحند رقنم، (2225) :رقم والطياليس، (0222): رقم يعىلأبو  (2)

 صحيح لغريه.: وقال حمققه

 .664-00/668فتح الباري  (2)
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وإمنننا  املرتااادونوهنننم إمنننا : قنننال الكرمننناين@: / قنننال العينننني

 .(1)!العصاة

فنن  أراه ُيلننص منننهم إال مثننل مهننل »قولننه: @: / وقننال العيننني

: وهذا يشعر بأهنم صننفان، لنار إال قليلال ُيلص منهم من ا: أي«النعم

 .(2)!مفار وعصاة

 :«...فليذادن رجال عن حنوا»: عن حديد /وقال الشاطبي 

املرتادين ومحله آخرون عىل ، أهل البدع محله مجاعة من العلامء عىل أهنم@

  .عن اإلسالم

والننذي ينندل عننىل األول مننا خرجننه خيثمننة بننن سننليامن عننن يزينند 

إن هاهننا قومنًا يشنهدون : فقلنت، أنس بن مالنك سألت: قال ؛الرقاي

فهنل سنمعت منن ، ويكذبون باحلوض والشفاعة، علينا بالكفر والرش 

: يقنول   سنمعت رسنول اهلل ؛نعنم: قال ؟يف ذلك شيئاً    رسول اهلل

، فننإذا تركهننا فقنند أرش  ؛بننني العبنند والكفننر أو الرشنن  تننر  الصنن ة$

فنن  ، أقننوام ذابلننة شننفاههموسننريده  ...وحننوا كننام بننني أيلننة إىل مكننة

ب بنه الينوم، يطعمون منه قطنرة واحندة مل يصنب مننه الرشناب  منن كنذب

                                                                                                                    

 .22/216عمدة القاري  (0)

 .22/206 عمدة القاري (2)
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فنسننبتهم أهننل ، فهننذا احلننديد ينندل عننىل أهنننم مننن أهننل القبلننة #يومئننذ

والتكننذيب بنناحلوض مننن ، اخلننوارج اإلسنن م إىل الكفننر مننن أوصنناف

   .أوصاف أهنل االعتزال وغريهم

ألننه  ؛(1)#أالهلنمب $:   لنبنيمنن قنول ا (املوطنأ)مع ما يف حنديد 

وإال فلنو مل ، عرفهم بالغرة والتحجينل النذي جعلنه منن خصنائص أمتنه

ثننم سنناق الشنناطبي  !مل يعننرفهم بالع مننة املننذكورة ؛يكونننوا مننن األمننة

هنؤالء مل يزالنوا مرتندين : فيقنال@حديد ابن عباس السابق والذي فينه 

أهال يد أن يراد به وحيتمل هذا احلد@: وقال !عىل أعقاهبم منذ فارقتهم

 (2)  ارتاد بعاد النبايوحيتمنل أن ينراد بنه منن  (املوطأ)كحديد ؛البدع

  .انتهى

فكينع : فنإن قينل ...@وقال ابن العري يف رشحه للحديد السابق 

 ؛فينه وجهنان: قينل .فسنحقاً : يكون علنيهم ننور الوضنوء ثنم يقنال هلنم

هنذا إن كنان ، رأهنم يبعدون يف حال ويقربون بعد املغفرة يف آخ: أحدمها

كننانوا  املنااافقونهننم : وقيننل .التبننديل يف األعننامل ومل يكننن يف العقائنند

فيؤتى كل واحد منهم ننورًا حتى يظنن ، يظهرون اإليامن وي ون الكفر

                                                                                                                    

  (.264): ومسلم رقم ،وهو صحيح( 62): رقم -كتاب الطهارة-  املوطأ (0)

 .48 - 0/46 االعتصام (2)
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رجال عن فليذادن »: وقوله@: وقال .!أنه عىل يء ثم يكشع له الغطاء

التبنديل يف ما وقع من : أحدمها، ألنه خرب عن معنيني ؛معجزة .«حوا

منا يكننون منن احلكنم ينوم القيامنة ممنا مل : والثاننني،   الناس بعد موته

 .(1)!يعلمه أحد غريه

 املنااافقن واملرتاادينحيتمننل أن : قننال البنناجي@: / وقننال الزرقنناين

مل تكنن  ولنو، وكل من توضأ حيرشن بنالغرة والتحجينل ف جلهنا دعناهم

وحيتمل أن يكون ذلك ، منهم السيام إال للمؤمنني ملا دعاهم وملا ظن أهنم

لعلمنه هبنم أينام    فدعاهم النبني، فبدل بعد  وارتد   ملن رأى النبي

ولكنن ، حياته وإظهارهم اإلس م وإن مل تكن هلم يومئذ غرة وال حتجيل

، وظناهره قنال عيناض لكوهنم عنده يف حياتنه وصنحبته باسنم اإلسن م

 ،ويطفنأ عنند احلاجنة فقند ورد أن املننافقني يعطنون ننوراً  ؛واألول أظهنر

فكام جعل اهلل هلم نورًا بظاهر إيامهنم ليغرتوا به حتى يطفأ عند حناجتهم 

كذلك ال يبعند أن يكنون هلنم غنرة وحتجينل حتنى ينذادوا ، عىل الإاط

 .عند حاجتهم إىل الورود نكاالً من اهلل ومكرًا هبم

لننيس يف هننذا مننا حيننتم للمننذادين بنندخول النننار : وقننال الننداودي

ة فيحتمل ثم يت فناهم ، سحقاً  :ويقول هلم، أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدب

                                                                                                                    

 .0/027القبس  (0)
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  .  ويشفع فيهم النبي، اهلل برمحته

 .أهل الكباا ر مان املا مننوكأنه جعلهم من : قال عياض والباجي

وعنىل : غنريه قنال .بّدل ببدعة   خترجه عان اإلساالممن  أو: زاد عياض

 .(1)!وهنم من مجلة املؤمننيلك ؛أهل غرة وحتجيل هذا ال يبعد أن يكونوا

هذ  هي أقوال أهال العلام يف معنال الاذود عان احلاوض واملعنيان  

 .بالذود

 : وخ صة أقواهلم هي

 .يتظاهرون باإلس م   أهنم املنافقون الذين كانوا يف عهده - 0

يق، ممن كان يف زمنه   أهنم من ارتد بعد موته -2  فقناتلهم الصندب

   .وماتوا عىل الكفر ا

  .أهنم أصحاب املعايص والكبائر الذين ماتوا عىل التوحيد -2

أهنم أصنحاب البندع واألهنواء النذين مل ُيرجنوا ببندعهم عنن  -6

  .أو الذين خرجوا ببدعهم عن اإلس م، اإلس م

أهنننم الظلمننة امل ننفون يف اجلننور وطمننس احلننق وقتننل أهلننه  -5

، م عنىل ظلمهنممنن األمنراء والنوالة ومنن أعناهن املعلنون هبنا ،وإذالهلم

                                                                                                                    

 .48 -0/47رشح الزرقاين  (0)
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إال أن ، وهم وإن كنانوا يندخلون يف مطلنق أصنحاب الكبنائر واملعنايص

لعظنيم رشه عنىل  ؛جناء بتخصنيص هنذا الصننع -كام سنبق  -احلديد 

  .واهلل أعلم .عموم األمة

  .يف كنل زمان   أهنم املنافقون واملرتدون من أمته -6

 .أهنم من أهل الكفر كام سيأ  -7 

 :  أن الذود عن احلوض ذودان لعلموقد ذكر بعض أهل ا

وهنذا ،   يشمل مجيع الناس من غنري أمنة حممند: ذود عام :األول

، إرشنادًا أن ينذهبوا إىل حيناض أنبينائهم   أمتنهالذود للناس من غنري 

وإين ألصنند الننناس عنننه كننام يصنند الرجننل إبننل الننناس عننن $:   قننال

   أننه: واحلكمنة منن النذود املنذكور@: / حجنر قال ابن (1)#حوضه

، يريد أن يرشد كل أحد إىل حوض نبيه عىل ما تقدم أن لكل نبي حوضناً 

،   فيكنون ذلنك منن مجلنة إنصنافه، وأهنم يتبناهون بكثنرة منن تنبعهم

وحيتمل أنه ، ال أنه يطردهم بخً  عليهم باملاء، ورعاية إخوانه من النبيني

  .(2)!والعلم عند اهلل تعاىل، يطرد من ال يستحق الرشب من احلوض

عىل ما جاءت به ألفاظ    ألناس من أمة حممد: ذود خاص :الثاين

                                                                                                                    

 سبق قبل قليل. (0)

 .00/577فتح الباري  (2)
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واهلل  .وغريهننا #...مننني ومننن أمتنني$:   كقولننه، األحادينند السننابقة

 .أعلم

، دخول اجلمينع فنيمن ينذاد عنن احلنوض -واهلل أعلم-وال يمتنع  

: أو (أصننحاي): فالنصننوص الننواردة وإن كننان عامتهننا جنناءت بلفننظ

بنل ، كام قرره أهل العلنم   ا ختصيص ذلك بزمنهف  يلزم منه (منكم)

وذلك لداللة بعض النصنوص كنام سنبق يف  ؛يشمل أمته إىل قيام الساعة

  .ك م أهل العلم
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 املبحث الرابع
 األلفاظ التي يتمسك بها الطاعنون

مننر بننك يف أحادينند احلننوض بعننض األلفنناظ التنني وجنند فيهننا 

،   أصننحاب النبنني الطنناعنون وأصننحاب األهننواء بغيننتهم للطعننن يف

ولو كان األمنر وفنق مننه  ، فجردوا ألسنتهم بني قول  رصيح  وملز خفي

إن صاحبه  تهد مصيب أو خمطئ  :ولقلنا !علمي هلان األمر عىل بشاعته

واحنرتاف الطعنن ، فإذا بنا نقع أمام مصنادرة العقنل والتناريخ !معذور

 .واهلل املوعد ،بالظنون والتخرصات

   :وإليك هذه األلفاظ

 -عااارفتهم  - ااان صااااحبني  -أصااايحايب  -أصاااحايب  -مااانكم )

اِل  -أحدمم  -مني  -أعرفهم ويعرفوين  م فال أرا  خيلص منهم ال  مثل مهم

 .(النَّعمم

هذه هي غالب األلفاظ التي متسك هبنا الطناعنون وطناروا هبنا كنل 

وسنيتبني لنك ، ليس فيها أي مستمسك هلنم -وهلل احلمد  -وهي ، مطار

وبعندها سنيكون ، بام هنو أبعند منا يكنون عنن منراد الطناعنني املراد منها

 :  هؤالء بني خيارين ال ثالد هلام
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والتسنليم ، إما الرجنوع إىل احلنق وهنو أوىل منن النتامدي يف الباطنل

وه ، قد وضعوا احلق نصابه نوهنا يكونو، ل دلة الرشعية والعقلية وأقنرب

 .وأتوا األمر األرشد من بابه، يف إهابه

وبني منا يتلوننه منن ، ء يف دوامة التصادم بني تراثهم الكاسدأو البقا

، احلافنل يوما هو مسطور منن تناريخ الصنحابة ، نصوص الوحيني

واجننتامع  !وآثننارهم الباقيننة يف الننب د وعننىل العبنناد بقنناء األرض بأهلهننا

بعنند تزكيننة اهلل تعنناىل  !!ممتنننع لذاتننه -املنندح والننذم-الضنندين يف حقهننم 

  .وإمجاع األمة عىل ذلك، مهل   وتزكية رسوله

 .( ن صاحبني -أصيحايب  -أصحايب ): لفظة: أو   

والعنرف ، وال يف اللغة، اسم جنس ليس هلا حدب يف الرشع: الصحبة

 .فيها خمتلع

ولكن الذي دل عليه الندليل منهنا ، وقد قيل يف حد الصحبة أقنوال

اللقناء  سنواء أطنال، مؤمنًا به ومات عىل ذلك   منن لقي الرسول: هو

 .(1)وهذا هو قول مجهور العلامء، أو قإ

                                                                                                                    

، 2/667 تنندريب الننراوي، 064: الباعنند احلثينند ص، 064: النكننت ص (0)

 .8/282منهاج السنة 
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رها بقندر   والنبي بنل علبنق احلكنم ، مل يقيد الصحبة بقيد وال قندب

طننوبى ملنن $:   وهنو رصينح قولنه، وال مطلق هلا إال الرؤية، بمطلقها

 .احلنديد (1)#...وطوبى ملن رأت من رآين، رآين

منن صنحبه  ومعلنوم أن صنحابته مننهم، الصحبة بالرؤية   فعلق

 .ومنهم من صحبه املدة القصرية، املدة الطويلة

: وقنند تطلننق الصننحبة ويننراد هبننا املصنناحبة اللغويننة والتنني بمعنننى

ولنننيس فيهنننا اشنننرتاط طنننول املننندة أو ، املعنننارشة وامل زمنننة واملرافقنننة

ولغنننة ،   وسنننة رسننوله، تعنناىل وهننذا كثننري يف كنن م اهلل .(2)قإننها

   .العرب

 :  فمن القرآن

 *: عاىلقوله ت          & [22:التكوير] *    

         & [05:لقامن] وهذا شامل لكل مصاحبة ، وغريها كثري

  .طالت أو قإت

 *: وكقوله تعاىل          & [67:النساء]  فسامهم اهلل

                                                                                                                    

 (.0256) :الصحيحة رقم :وانظر ،(6446احلاكم رقم )(0)

 .466: القاموس ص، 7/286 لسان العرب (2)
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وقال ، ألهنم فعلوا هذا املنكر يف يوم السبت ؛تعاىل أصحاب السبت

 *: تعاىل        & [05:العنكبوت] ، وهم قد أقاموا

  .فيها مدة سفرهم فق 

 *: وأوضح منه قوله تعاىل              & 

ه صاحبًا مع االخت ف يف الد [26:الكهع] ، ين املوجب للعداوةفسامب

 *: ومثله قوله تعاىل       & [24:يوسع].  

 : ومن الُسنّة

الصنحابة بنأي $: يف حنديد اهلجنرة   للنبني ا قول الصديق

   .!أريد املصاحبة :أي@: / قال ابن حجر  .(1)#أنت يا رسول اهلل

ال يف أصننحاي اثنننا عرشنن منافقننًا فننيهم ثامنيننة $:   وقننول النبنني

: / قنال الننووي .(2)#اخليناط م  يدخلون اجلنة حتنى يلن  اجلمنل يف سن
الذين ينسبون إىل صنحبتي كنام قنال يف  :فمعناه «يف أصحاي» :  قوله$

 .!«يف أمتي»: الرواية الثانية
                                                                                                                    

 فننتح البنناري :وانظننر ،(2415) :رقننم -كتنناب مناقننب األنصننار  -البخنناري (0)

7/246.  

رشح  :وانظننر ،(2774): رقننم -كتنناب صننفات املنننافقني وأحكننامهم -مسننلم  (2)

 .07/026مسلم للنووي 
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ين ك  ...$:   وقولننه أال أخننربكم بأشنندَّ حننرًا منننه يننوم القيامننة هننذي

يني  لنرجلني حي  قنال الننووي (1)#نئنذ منن أصنحابهالرجلني الراكبني امُلقف 

ال أهننام ممنن ، إلظهارمها اإلسن م والصنحبة ؛ساممها من أصحابه@: /

 .!نالته فضيلة الصحبة

، رأت املننننافقني ورأوه   وهلنننذا ال ُيتلنننع النننناس يف أن النبننني

، وعرف أعياهنم وأنسناهبم، واجتمع هبم واجتمعوا به، وعرفهم وعرفوه

املعارشة واملرافقة ورؤية فقن  : بمعنى وكانت صحبتهم له صحبة لغوية

وهو أمر تعرفنه العنرب منن لسناهنا كنام منر ، بدون قصد اإليامن واالتباع

  .بك

وهنؤالء ال ، وهذا ما يرجح أهنم أهل الردة مع ما يأ  من أحاديند

 وال يشنننملهم مصنننطلح الصنننحبة وحقيقتهنننا، يننندخلون يف الصنننحابة

ملنا أراد قتنل  ا طنابلعمنر بنن اخل   وهلذا قال الرسنول، الرشعية

نهُ $: عبد اهلل بنن ُأيب بنن سنلول رأس املننافقني ع  ال يتحندث النناس أن  ؛دي

وقننال . !أتباعننه :أي@: / قننال ابننن حجننر .(2)#حممنندًا يقتننل أصحابنننه

                                                                                                                    

رشح  :وانظننر، (2782) :رقننم -كتنناب صننفات املنننافقني وأحكننامهم -مسننلم  (0)

 .8/202وإكامل املعلم  ،07/028مسلم للنووي 

كتنناب الننرب -ومسننلم ، (6417-6415): رقننم -كتنناب التفسننري-البخنناري  (2)

  .(2586): رقم -والصلة
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ومل يقنل أحند .  (1)!  ألهنم كانوا معدودين يف أصحابه@: / النووي

   !أن ابن سلول من الصحابة أبداً 

يف اللغننة ( الصنناحب) :معلننوم أن لفننظ@: / قننال شننيخ اإلسنن م

ليس فيه داللة بمجرد هذا اللفظ عىل أننه وليبنه ، يتناول من صحب غريه

 .إال ملا يقرتن به، أو مؤمن أو كافر، أوعدوه

 * :وقد قنال تعناىل            & [26:النسناء] ،

ولنيس فينه داللنة عنىل إينامن أو ، وهو يتناول الرفينق يف السنفر والزوجنة

 *: وكذلك قوله تعناىل .كفر                   

  & [النجم] ،وقوله :*           & [22:التكوير] 

فإننه إذا كنان قند صنحبهم كنان ، لكونه صحب البرشن   املراد به حممد

ومنا ، ينهم من املشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاء من وحيبينه وب

، بخ ف امليلينك النذي مل يصنحبهم، ويفقهون معانيه، يسمعون به ك مه

كقولنه ، وهذا بخ ف إضافة الصنحبة إلينه ..فإنه ال يمكنهم األخذ عنه

  *: تعننناىل          & [61:التوبنننة] ،ال $:   وقننننول النبنننني
ن إضافة الصحبة إليه يف خطابه وخطاب املسلمني إف #...تسببوا أصحاي

 .#..وذلك ال يكون إال باإليامن به، تتضمن صحبة مواالة له
                                                                                                                    

 . 8/828فتح الباري ، 06/024النووي رشح مسلم  (0)
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صحبه ساعًة : فيقال، الصحبة فيها عموم وخصوص@: وقال أيضاً 

 : وقد قال تعاىل .وصحبه عمره كله، ويومًا ومجعًة وشهرًا وسنةً 

*         & [26: النساء]. 

وك مها تقلب صحبته ، الزوجة: وقيل، هو الرفيق يف السفر: قيل

ى اهلل الزوجة صاحبة يف قوله .وتكثر    *: وقد سمب     

      & [010:األنعام]. 

د قنن: وال ريننب أن  ننرد رؤيننة اإلنسننان لغننريه ال توجننب أن يقننال

، ولكننن إذا رآه عننىل وجننه االتبنناع لننه واالقتننداء بننه دون غننريه، صننحبه

 .(1)!...واالختصاص به

 :  يف أحاديد احلوض   وعىل هذا فيحمل قوله

عىل هذا املعنى اللغنوي العنام النذي منر  !ممن صاحبني، أصحاي@

وألن محله عىل معنى الصحبة الرشعية هدم للدين من أركاننه ، بك معناه

، فتدل عىل القلة كام هو معلوم، مصغراً  (أصيحاي): أما لفظة! !ب  دليل

  .وعليه فهو دليل عىل قلة من يذاد كام سيأ 
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 :!عرفتهم - يعرفوين -أعرفهم @: لفظة: ثا يا  

فقد جاء ما يوضح هذه املعرفة وأهننا  #أعرفهم ويعرفوين$: أما لفظة

يف    فمننن األول قولننه .معرفااة أعيااانأو  أوصااا قنند تكننون معرفننة 

د عيلَّ $: عند مسلم ا حديد أي هريرة
ر  وأننا أذوُد ، أمتني احلنوض تي

ينا نبني اهلل : قنالوا، كنام ينذوُد الرجنُل إبنلي الرجنل عنن إبلنه  ، الناس عننه

لكننم سننيام ليسننت ألحنند غننريكم تننردون عننيلَّ غننرًا ، نعننم: قننال ؟أتعرفنننا

بل  ،وسيام الوضوء ليست خاصة بالصحابة (1)#حمجلني من آثار الوضوء

  .ممن تلبس هبذه الصفة املباركة   هي عامة يف مجيع أمته

منا بنال رجنال @: ا يف حنديد أي سنعيد   قولنه: ومن الثاين

بننىل واهلل إن رمحنني ، ال تنفننع قومننه   إن رحننم رسننول اهلل: يقولننون

فإذا ، وإين أهيا الناس فرط لكم عىل احلوض، موصولة يف الدنيا واآلخرة

أنا ف ن بنن : وقال آخر، ل اهلل أنا ف ن بن ف نيا رسو: جئتم قال رجٌل 

، ولكنننكم أحنندثتم بعنندي، أمننا النسننب فقنند عرفتننه: قننال هلننم، فنن ن

 .(2)#وارتددتم القهقرت

                                                                                                                    

 (.267): رقم -الطهارةكتاب  –مسلم  (0)

( 0222): رقنننم يعنننىل و( وأبننن2225) :والطياليسننن رقنننم، 07/204أمحننند  (2)

 صحيح لغريه.: قال األرنؤوطو، وغريهم
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يعنننرف أمتنننه ويعرفوننننه بوثنننار الوضنننوء منننن الغنننرة    فنننالنبي

: وهلنذا قنال،   وهي سيام ليست ألحد  من األمم إال أمتنه، والتحجيل

فيه إشارة إىل  #هل شعرت ما عملوا بعد $: وقوله، #أعرفهم ويعرفوين$

وإن كان قد عرف أهنم منن هنذه األمنة ، أنه مل يعرف أشخاصهم بأعياهنا

  .كام قال احلافظ ابن حجر، بالع مة

، وقد تكون معرفة عنني حيند يعنرف أعيناهنم وأنسناهبم كنام تقندم

الننذين قنناتلهم    وهننذا قنند يقننوي قننول مننن جعلهننم أهننل الننردة بعننده

ومنا ، حيند خناطبوه بنام يعنرف منن ظناهر أمنرهم، ا يق األمةصدب 

  .تركهم عليه قبل موته

أن هنذا اللفنظ لنيس فينه أي مستمسنك عنىل الصنحابة : واخل صة

 .واهلل املوفق .مجيعها داخلة يف هذه األحاديد   وأن أمته .ي

 :(أحدمم، منكم، مني): لفظة: ثالثا  

نَّ رجنال مننكم$:   قوله عي ينا رب منني : فنأقول$: لنهوقو، #ولنرُيفي

 .#ومن أمتي

، فهذه األلفاظ فيها دليل رصينح عنىل أن املقصنود هبنم عمنوم أمتنه

 .#مننني ومننن أمتنني$: حينند قننال ؛ولننيس أهننل وقتننه وصننحابته فقنن 
حيرش  ..$: وفيهم املنافقون كام جاء يف احلديد، واملقصود هبم عموم أمته
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فمننهم منن يتبنع ، ليتبنعمن كان يعبند شنيئًا ف: فيقول، الناس يوم القيامة

وتبقى هنذه ، ومنهم من يتبع الطواغيت، ومنهم من يتبع القمر، الشمس

 .(1)#األمة فيها منافقوها

عنن  هنؤالء هنم املطنرودون: قال بعض العلنامء@: / قال النووي

 .(2)!واهلل أعلم، احلوض الذين يقال هلم سحقًا سحقاً 

ق بعضه بعضاً    وحديد النبي لفناظ عنىل فتحمل هنذه األ، يصدب

أهننا معرفنة أوصناف  #...أصنحاي$و #...أعرفهم$:   ما سبق يف قوله

 أو معرفنة أعينان، من الغنرة والتحجينل كوهنم من أمته فعرفهم بسيامهم

  .التي صاحبهم عليها يف الدنيا وفارقهم عليها بأسامئهم وأعياهنم

اي ال يأتني أحدكم فيذب عنيإفي $: أما قوله  فجاءت يف سنياق #...يَّ

وُمرغبًا هلنم يف الثبنات ، لصحابته مرهبًا هلم من االنتكاس   حتذير منه

، وهذا منن كنامل حبنه وشنفقته علنيهم، عىل دينهم الذي سيفارقهم عليه

إذ العننربة بعمننوم ، واخلطنناب وإن كننان لصننحابته فهننو عننام ل مننة كلهننا

 .اللفظ ال بخصوص السبب

                                                                                                                    

 :رقننم -كتنناب اإليننامن-( ومسننلم 816) :رقننم -كتنناب الصنن ة-البخنناري  (0)
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 تعاىل لنبيهقال ، وهذا األسلوب شائع يف خطاب الشارع احلكيم

  :*                        & [0:األحزاب]. 

فإننه تعناىل إذا ، هذا تنبينه بناألعىل عنىل األدننى@: / قال ابن كثري 

ينأمتر منن دوننه بنذلك بطرينق األوىل  ف ن، كان يأمر عبده ورسوله هبذا

 .(1)!واألحرت

بنل ، النهي عن الءء ال يدل عىل وقوعنه@: / شيخ اإلس مقال 

 -ثم ساق اآلية السابقة وقال  -لئ  يقع فيام بعد ، يدل عىل أنه ممنوع منه

 .(2)!فهذا ال يدل عىل أنه كان يطيعهم

لصحابته يف أحاديد    وقل مثل هذا الك م يف خطاب الرسول

، (3)#...رقاتإياكم واجللوس عىل الط$:   ومثله قوله !احلوض

مما يدل  ؛وغريها الكثري ،(4)#...إياكم والدخول عىل النساء$: وحديد

جال ، عىل أمته يف حتذيرها من هذه األمور   عىل شفقته كام حذرها الدب

                                                                                                                    

 .2/606 تفسري القرآن العظيم (0)

 .8/657منهاج السنة النبوية  (2)
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  *: مصداق قوله تعاىل، والفتن         

                        & 

 .[028التوبة ]

! وهنل يلنزم منن النهني ؟فهل يلزم من التحذير الوقوع يف املحذور

! إنام هو منن متنام التبلين  للرسنالة والشنفقة والرمحنة ؟عن الءء وقوعه

 .باألمة

م @ :  قوله :رابعا   ُْلُص ِمنُْهْم ال ّ ِمْثُل مهم اُ  خيم مِ فمال ُأرم  :!ِل النَّعم

ل من النعم واملقصود به كام ، وهي الضوال، هي اإلبل ب  راع: اهليمي

وكنادوا  يعني منن هنؤالء النذين دننوا منن احلنوض$: / قال ابن حجر

ألن اهلمنل ، أنه ال ينرده مننهم إال القلينل: واملعنى ...يردونه فصدوا عنه

 .(1)!يف اإلبل قليل بالنسبة لغريه

زمرتني ال ُيلص منهم إال مثل مهنل  فيه ذكر واحلديد كام مر معك

أن من يذاد عن احلنوض ويطنرد عننه ال ينجنو مننهم إال : واملعنى، النعم

فإذا علمنا أن من يطنرد عننه قلينل بالنسنبة ملنن ينرده  .(مهل النعم): مثل

وخاصنة أننه منر  !علمنا أنه ال مستمسك فيه ألبتة للطاعنني، وهم األكثر

                                                                                                                    

 .00/578فتح الباري  (0)
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 (رهننن ) و (زمنننرة):   حلنننوض قولنننهمعنننك يف ألفننناظ أحاديننند ا

: وكلها تدل عىل القلة مع منا حيوينه لفنظ (البعري الضال)و  (أصيحاي)و

  (.زمرة) :ويف هذا احلديد قال، من قلة كذلك (الذود)

 .قليلة الشعر ؛شاة زمرة :ومنه قيل، اجلامعة القليلة: والزمرة

ما فنيهم من ث ثة أو سبعة إىل العرشة أو ما دون العرشة و: والره 

 .امرأة

 .أو ما بني الثنتني والتسع، إىل عرش من ث ث: والذود

ومل يكنن يريند ، خاطب الناس بام يفهمونه منن اخلطناب   والنبي

 إن النبني :فن  يقنول قائنل، يف ك مه إال حقيقة ما أبلغه هلم منن الكن م

لرشننيعة ربننه تبليغننه فننإن هننذا طعننن يف  !مل ُينرد حقيقننة هننذه األلفنناظ  

 .ورد للحق بدون برهان ودليل، وهذا مدخل من مداخل الزندقة، تعاىل

ُرد عنىل أصنحاب هنذا القنول مؤيندًا منا ذهبننا  :قال ابن قتيبة وهو يي

الستدلوا عنىل أننه مل ينرد ، وفهموا ألفاظه، إهنم لو تدبروا احلديد@: إليه

 .بذلك إال القليل

أرادهنم ولنو كنان  «لريدن عيلَّ احلوض أقنوام»: يدل عىل ذلك قوله

: لقنال -سيأ  معك منن هنؤالء النذين مل يرتندوا  -مجيعًا إال من ذكروا 
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: أال تنرت أن القائنل إذا قنال (ثنم لتخنتلجن دوين، لرتدن عيلَّ احلنوض)

فإنام يريند قلنيً   (وأقوام من أهل الكوفة، أتاين اليوم أقوام من بني متيم)

وأتناين ، أتناين بننو متنيم): ولو أراد أهنم أتوه إال نفرًا يسريًا قنال !من كثري

 .ألن القننوم هننم الننذين ختلبفننوا (قننوم): ومل  ننز أن يقننول (أهننل الكوفننة

وإنام يريد بذلك تقليل ، بالتصغري «يا رب أصيحاي» :ا قولهويدلك أيًض 

 .(مررت بُجميبعة)و (مررت بأبيات متفرقة): كام تقول، العدد

وحيرضن ، اهداملشن   ونحن نعلم أنه قد كان يشهد منع رسنول اهلل

 .والشا ، واملرتاب، والرقيق الدين، معه املغازي املنافق لطلب املغنم

إال السننتة الننذين  -وأمننا مجيننع الصننحابة  ...وقنند ارتنند بعننده أقننوام

  (1)!؟فكيع ُيتلجون -ذكروا 

ن مننن يننذاد عننن احلننوض قليننل كننام جنناء يف إ: وخ صننة القننول

، (مهننل النننعم) :ومننن ينجننو مننن هننذا القليننل مثننل،   األحادينند عنننه

  .واهلل أعلم، فيقلُّوني عىل هذا أكثر

 : ملحوظة

كام حاول  (منكم): ومل يقل، (منهم):   جاء يف هذا احلديد قوله
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ن نن! (1)التلبننيس بننه الننبعض هبننم غننري الصننحابة  يب وفيننه دليننل عننىل أن امليع 

   .فتأمل، ي

وهنذا احلنديد مننن بنني أحادينند احلنوض لننيس فينه أي إشننارة إىل 

 !عىل كثرة ما يستدل به أهل األهنواء، من قريب أو بعيد ي الصحابة

: وقولننه، وقنند بينبننا هننذه املعرفننة #حتننى إذا عننرفتهم$: غايننة مننا فيننه قولننه

إىل  :وقينل، وهذه تشمل من ارتد بعند موتنه منن العنرب #ارتدوا بعد $

 .واهلل أعلم .ينوم القيامة

 : تنبيه

ة الصحابة دب  : بقوله تعاىل، يستدل الطاعنون عىل صحة قوهلم بر 

*                             

                            

        & [066:آل عمران] إن اهلل تعاىل : ويقولون

 !  أثبت يف كتابه ردة الصحابة بعد موت النبي

أن هذه اآلية أكرب دليل عىل أن املعني بنالردة يف أحاديند : واجلواب

                                                                                                                    

فرحنان كتاب )الصحابة بني الصحبة اللغوية والصحبة الرشنعية( حلسنن  :( انظر0)

 :للشننيخ عبنند املحسننن العبنناد ص (خينناراألللصننحاب االنتصننار )و، 62 :ص

028-021. 
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وقتنال الشناكرين    احلوض ما حصل من ردة العرب بعد موت النبي

وهنم أبنو بكنر وأتباعنه ، وهم الذين صربوا عىل دينهم وثبتنوا علينه، هلم

 .فكان جزاء هذا الشكر التمكني هلم يف األرض، ن قاتلوا املرتدينالذي

هنم النذين عرفنوا قندر النعمنة : والشناكرون@: / قال ابنن القنيم

تناب، فثبتوا عليها حتى مناتوا أو قتلنوا وحكنم هنذا ، فظهنر أثنر هنذا الع 

وثبنت ، وارتند منن ارتند عنىل عقبينه،   اخلطاب يوم منات رسنول اهلل

هم وظفر، الشاكرون عىل دينهم وجعل ، هم بأعدائهمفنإهم اهلل وأعزب

 .(1)!العاقبة هلم

ن : إذا كانت الردة من الصحابة كام تقولون: وهنا يقال فكيع يمكب

 *: وقد قنال تعاىل، هلم اهلل تعاىل         &؟! ،

وهؤالء باإلمجاع مل ، وأتباعه ا والشاكرون عىل قولكم هم عيل

ن اهلل تعاىل هلم بعد رسولهيم  فأين جزاء الشاكرين؟!  !كب

يق عنىل    هبذه اآلية يوم مات رسنول اهلل ا وقد استدل الصدب

ت نه دون أي نكنري منن  !(املرتند) فعجبًا أيسنتدل، (2)مجيع الصحابة دب بوينة ر 

 ! ؟فأين الشاكرون إذن، الصحابة
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ضنيلة ويف هذه اآلينة أيضنًا أعظنم دلينل عنىل ف@: / قال السعدي

يق األكرب أي بكر وأصحابه الذين قاتلوا املرتدين بعند رسنول    الصدب

   .(1)!ألهنم هم سادات الشاكرين

وقد ذكر بعض العلامء أن سبب نزول هذه اآلية ملا اهننزم منن اهننزم 

فوقنع ذلنك يف ، وشاع يف الناس أن الرسول قتنل، من املسلمني يوم أحد

ىل هنذه اآلينة معاتبنًا هلنم عنىل هنذا فنأنزل اهلل تعنا، قلوب كثري من الناس

 .الصنيع

 *: وقد قال أهل التفسري إن قوله        & [066:عمران آل] 

واالنق ب @: / قال الزخمرشي، ليس املقصود به الردة عن اإلس م

يقوم به من أمر اجلهاد    اإلدبار عام كان رسول اهلل: عىل األعقاب

  (2)!..وما ارتد أحد من املسلمني ذلك اليوم، االرتداد: يلوق، وغريه

 *: عن عيل يف قوله@: / قال الشوكاين        

 & [066:عمران آل] فكان ، أبا بكر وأصحابه، الثابتني عىل دينهنم: قال

 .(3)!كان أبو بكر أمري الشاكرين: عيلب يقول
                                                                                                                    

 .0/268تفسري السعدي  (0)

 .0/627الكشاف  (2)

 .0/586فتح القدير  (2)
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لك أن هذه اآلية من أظهر األدلة عىل إيامن وبعد هذا العرض يتبني 

وأن اسنتدالل اخلصنم هبنا دلينل عنىل التعننت يف ، الصحابة وعدم ردهتم

 .واهلل املوفق .فهم اآليات واتباع املتشابه
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 الثالثالفصل 
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 متهيد
فيها داللة رصحية واضحة أن    جاء كثري من األحاديد عنه

   وأنه، الشاربني منه،  حوضههم أول الواردين عىل يأصحابه 

، وهذا هو رصيح القرآن والسنبة، ينتظرهم عىل حوضه ويفرح بقدومهم

وإثبات للتناقض ، وما سواه طعن يف الكتاب والسنة بالطعن يف محلتهام

وهو مقصود أهل الزي  الذين يرتكون املحكم من ، يف ك م الشارع

   *: ال تعاىلكام ق، ويتبعون املتشابه قصداً ، اآليات عمداً   

                                 

                                 

                                 

                    & [7:عمران آل]  ،قال السعدي :

بعون فالذين يف قلوهبم مرض وزي  وانحراف لسوء قصدهم يت@

طلبًا ، وآرائهم الزائفة، فيستدلون به عىل مقاالهتم الباطلة، املتشابه منه

و تأويً  له عىل مشارهبم ومذاهبهم لييضلوا ، للفتنة وحتريفًا لكتابه

أما أهل الرسوخ يف العلم واإليامن فيدركون سخافة القول ، (1)!وُيضلوا

                                                                                                                    

 .0/218تيسري الكريم الرمحن  (0)
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ة الصحابة وهتافته دب هلدم الدين   رسواًل  وأن الشيطان وجد يف قائله، بر 

  !من أركانه

 : وهنا س ال مهم

إال ث ثة أو    ماذا يبقى من اإلس م إذا ارتد مجيع أصحاب حممد

 !  ؟مخسة

إن اسرتسال الفكر يف الزم هذا القول يقوده إىل اعتناق دينن جديند 

ننرد الننناس -والعينناذ بنناهلل -  فهننل يتصننور عاقننل متجننرد مننن هننواه أن يي

! وهنل كنان إينامن ؟ن نارصه وآواه وهاجر معهويطرد عنه م   حوضه

ن  بعدهم إال هبم وهم نقلة الكتاب والسنبة وأين تنذهب وعنىل مناذا  ؟!مي

ج املئات من اآليات واألحاديد يف مدحهم والثنناء علنيهم ! وعنىل ؟خُترب

! وعىل يد من دخل النناس يف ؟يد من كانت هذه الفتوحات رشقًا وغرباً 

ر قيإ إال أولئك ! ب ُمل ك ك ت! ومن ك؟دين اهلل أفواجاً   !وقإب ُعم 

: ! هل سيقولون؟وماذا سيقول هؤالء ملن يريد الدخول يف دين اإلس م

فنوا إو !إن أصحاب من تريدون الدخول يف دينه قد ارتدوا بعنده هنم حرب

لوه ن تربيته وتزكيته هلم مل إو !ن جهادهم معه كان نفاقاً إو !كتاب اهلل وبدب

إنننا نطالنب  ؟!فأي دينن بربنك يسنتبدلون،  مخسة أو أقليستفد منها إال

والبحنند اجلنناد ، وحتريننر العقننول، أصننحاب هننذا القننول بننرت  التقلينند
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والتنني ، الصننادق عننن احلننق بعينندًا عننن التأويننل األسننطوري للروايننات

 .وهي مراد الشيطان وأعوانه، ويكذهبا التاريخ، يناقضها الواقع

*                              

                         

      & [60:املائدة]. 
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 املبحث األول
 صلى اهلل عليه وسلم أصحاب النبي

 واردين حلوضه الشاربني منهأول ال
ب ُعقنر  حنوا أذود $: قنال   أن نبي اهللا عن ثوبان - 0 إين لي

فضب علننيهم ننر  فسننئل عننن ، الننناس ألهننل الننيمن أَضب بعصنناي حتننى يي

ن: عرضه فقال أشند بياضنًا : فقنال، وسئل عن رشابه، من مقامي إىل عامب

أحندمها ، جلنةيغتب فيه ميزابان يمدانه من ا، وأحىل من العسل، من اللبن

ق  .(1)#من ذهب واآلخر من ور 

نر) @: قال ابن األثري يف النهاية ، !موضنع الشناربة مننه :بالضنم (ُعق 
ننر): وقنننال صننناحب القامنننوس ر احلننوض: بالضننم (ُعق  خب أو مقننام ، ُمننوي

 .(2)!الشارب منه

أذود الناس ألهنل النيمن أَضب @:   والشاهد من احلديد قوله

أطنرد النناس : معنناه@: / قنال الننووي .!بعصاي حتى ييرفضب عليهم

وهذه كرامة ألهل اليمن يف ، عنه غري أهل اليمن لريفض عىل أهل اليمن

                                                                                                                    

 (  2210): رقم -كتاب الفضائل  -مسلم  (0)

 .0087: القاموس املحي  ص، 621: النهاية ص (2)
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تقننديمهم يف الرشننب منننه  ننازاة هلننم بحسننن صنننيعهم وتقنندمهم يف 

فيدفع غريهم حتى يرشنبوا كنام دفعنوا يف ، واألنصار من اليمن، اإلس م

نرفضب ): معننىو، أعداءه واملكروهات   الدنيا عن النبي يسنيل : أي (يي

 .(1)!عليهم

السابقني من أهل النيمن النذين نإنه : يعني@: / وقال القرطبي

وقند تقندم أن املديننة منن ، وأظهر الدين هبم بعد وفاته، اهلل هبم يف حياته

ملا ثبت هلم من سابق النإة ، وأهنم أحق هبذا اإلكرام من غريهم، اليمن

 .(2)!«اصربوا حتى تلقوين عىل احلوض»: ولذلك قال ل نصار ؛واألثرة

، يوأصنحابه    هل رأيت مقندار احلنب والوفناء بنني النبني 
حتى أنه يطرد الناس عن حوضه حتى يكون أهل النيمن وهنم األنصنار 

 !  ؟! وكيع سريدب الطاعنون عليه؟فأي دليل بعد هذا !أول الشاربني

حنوا منن عندن إىل @: قنال،   عنن النبني يعن ثوبان  -2

وأكاويبنه ، وأحنىل منن العسنل، ماؤه أشد بياضًا منن اللنبن، ن البلقاءعامب 

أول النناس ، مل يظمنأ بعندها أبنداً  من رشب منه رشبةً ، عدد نجوم السامء

نُعُد رءوًسن، فقنراء املهناجرين ورودًا عليه نس ثيابناً ، االشُّ النذين ال ، الندُّ

                                                                                                                    

 .05/62مسلم برشح النووي  (0)

 .6/46املفهم  (2)
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ن ك حون املتنعامت دد، يي  .(1)#وال تفتح هلم السُّ

أول الناس ورودًا عليه فقنراء $:   نه قولهوالشاهد م 

املراد من املهاجرين الذين @: / قنال املباركفوري !..املهاجرينن

وهذا مصداق قول اهلل ، (2)!سيدهم   هاجروا من مكة إىل املدينة وهو

 *: تعاىل                     

                          

 & [8:احلرش]. 

بنني املهناجرين    فهل بقي بعد هذين احلديثني اللذين مجنع فنيهام

! ؟واألنصار عىل حوضه قول لدعيب يثري غبار التشكيك ودخان التشويه

هنل سيسنلبمون ويستسنلمون هلل    و موقفهم بعدما سمعوا قولهوما ه

، أم سيسننتمرون يف اللجنناج والعننناد، كحننال أهننل اإليننامن   ورسننوله

 !؟واإليامن ببعض الكتاب دون بعض

أن يشننفع يل يننوم    سننألت النبنني$: قننال ا عننن أنننس - 2

: قنال ؟ينا رسنول اهلل فنأين أطلبنك: قلت: قال، أنا فاعل: فقال ؟القيامة

فننإن مل ألقننك عننىل : قلننت: قننال، طلبننني أول مننا تطلبننني عننىل الإنناطا

                                                                                                                    

 وصححه األلباين.، (6212): ابن ماجه رقم، (2666): الرتمذي رقم (0)

 .7/005حتفة األحوذي  (2)
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؟ فنإن مل ألقنك عنند املينزان: قلنت، فاطلبني عنند املينزان: قال ؟الإاط

 .(1)#فإين ال أخطئ هذه الث ث املواطن، فاطلبني عند احلوض: قال

أنننا $:   فيقننول، الشننفاعة   يسننأل الرسننول ا فهننذا أنننس
فندل عنىل وروده ، طن الث ثنة ومنهنا احلنوضثم يواعده يف املوا، #فاعل

وهنو ا وهذا احلديد وإن كان خاصًا بأنس .ورشبه منه   حوضه

إال أن فينه فوائند ، داخل يف عمنوم حنديد ثوبنان السنابق عنن األنصنار

مننن الصننحابة الننذين ُُيصننهم اإلماميننة بننالطعن  اأن أنسننًا : منهننا

 وهنو ،واعنده   أن النبني: ومنهنا، والبغض وهذا احلديد ينردب علنيهم

حيد إن الشفاعة ال  ا إثبات إيامن أنس: ومنها، ال ُيلع امليعاد  

وهنذه شنفاعة ، ا فدل ذلك عنىل إيامننه، تكون للمنافقني والكافرين

 .واهلل أعلم، خاصة دون الشفاعة العامة التي ل مة

فنزلننا    كننا منع رسنول اهلل$: قنال ا عن زيند بنن أرقنم - 6

: قنال .جزء من مائة ألع جزء ممن يرد عيلَّ احلوض ما أنتم: فقال، منزالً 

 .(2)#أو ثامن مائة سبع مائة: قنال ؟كم كنتم ينومئذ: قلت

مننن  يفيننه داللننة رصحيننة عننىل أن صننحابته  ا حننديد زينند

                                                                                                                    

 ، وصححه األلباين.(2622): الرتمذي رقم (0)

 وصححه األلباين.، (6767): أبو داود رقم (2)
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وقد ، احلوض   وهم جزء من أجزاء كثرية ترد عليه، الواردين حوضه

نهم الرسنولوهنؤالء قن، كانوا يف هذا احلديد سنبعامئة أو ثامنامئنة  د خصب

وغريهم ممن مل يكنن معنه داخنل يف عمنوم األحاديند ، هبذه البشارة  

 .واهلل أعلم، السابقة

إن لنك  ينا رسنول اهلل: قلنت$: قالنت (1)عن خولة بنت حكنيم - 5

وأحنب $: ويف رواينة .#وأيحب من ورده عيلب قومنك، نعم: قال ؟حوضاً 

 .(2)#الناس إيلب أن يروت منه قومك

وهم من أهنل  -كسابقه فيه دليل عىل ورود األنصار وهذا احلديد 

وأهنم أحنب منن ورد علينه احلنوض وخنصب ، حوضه الرشيع -اليمن 

 وهذا كام سبق  ازاة هلم حلسنن صننيعهم معنه، منهم أخواله بني النجار

 . 

أن رجننً  مننن األنصننار خنن  $: ا عننن أسننيد بننن حضننري - 6

إنكنم : فقنال، ملت ف نناً أال تستعملني كام اسنتع: فقال،   برسول اهلل

                                                                                                                    

، حكناه ابنن املنديني، خولنة بننت ثنامر: خولة بنت قيس بن قهد ويقنال: ويقال (0)

أنصارية خزرجية ، وهي زوج محزة بن عبد املطلب، مها ثنتان :ويقال ،وأبو عمر

 .004، 8/002اإلصابة ، 842:ص . انظر االستيعابلنجارية 

 صحيح.  ، وقال األلباين: إسناد(715-716)( السنبة البن أي عاصم رقم: 2)
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ويف رواينة  (1) «ستلقون بعدي أثرة فاصنربوا حتنى تلقنوين عنىل احلنوض

 .#وموعدكم حوا ...$: للبخاري

يرشد األنصاري إىل الصرب هنو وقومنه عنىل منا    فهذا رسول اهلل

، سريونه من أثرة غريهم عليهم يف أمور الدنيا حتى يلقنوه عنىل احلنوض

وإالَّ ، هلنم بالرشنب منن حوضنه   م الرسنولوفيه أكرب دليل عىل إكنرا

كيع يواعدهم عىل حوضه بعدما وفبوا له بالصرب عىل منا عاهدهم علينه 

 !؟ثم يطردون عنه

يف حديثنه لعبيند اهلل بنن زيناد ملننبا أنكنر  ا عن زيد بن أرقم - 7

 .(2)احلديد #...ووعدناه   قد حدثناه رسول اهلل$: قال، احلوض

ناه$: ا والشاهد منه قول زيد دي  وهنو واضنح أن الرسنول #ووعي

 .وهم أصدق من وى، قد واعد أصحابه عىل احلوض  

إن $:   قننال رسننول اهلل: قننال بعننن عبنند اهلل بننن عمننرو  - 8
 .(3)احلديد #...موعدكم حلوا

                                                                                                                    

كتناب  –ومسنلم  ،(2442،  2742): رقنم -مناقب األنصاركتاب  -البخاري (0)

 ( واللفظ له.0865): رقم -اإلمارة

 سبق ختر ه وهو صحيح. (2)

 سبق ختر ه وهو صحيح. (2)
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، ا باألنصارولكن فيه أن املوعد ليس خاًص ، وهذا احلديد كسابقيه

 .ولكنه عام للصحابة مجيعاً 

تننردون عننيلب $:   قننال رسنننول اهلل: قننال ا عننن ثوبننان - 4

 .(1)#...وأنا أردب عنه النناس بعصاي، احلوض

عن عمرو بن زيند البكنايل أننه سنمع عتبنة بنن عبند  السنلمي  - 01

ث : فقنال   قام أعنراي إىل رسنول اهلل$: يقول منا حوضنك النذي حُتندب

اع ال ثنم يمندين اهلل فينه بكنر، هو كام بنني صننعاء إىل ُبإنت: فقال ؟عنه

 أمنا احلنوض:   فقال، فكربب عمر: قال، يدري برش ممن خلق أيب طرفيه

ويموتنون يف ، فيزدحم عليه فقراء املهاجرين النذين يقتلنون يف سنبيل اهلل

 .(2)#وأرجو أن ُيوردين اهلل الكراع فأرشب منه، سبيل اهلل

مشنبَّه بنالكراع ، طنرف من منناء اجلننة: (الُكراع) @: قال ابنن األثري

 .(3)!وأننه كالكراع من الندابة، لتهلق

                                                                                                                    

، ولكنه مل يسنمع منن ثوبنان، وفيه سامل بن أي اجلعد ثقة ،(827) :اآلجري رقم (0)

 .0/676تهذيب انظر ال، ويشهد له ما قبله

وأمحند خمتإنًا ، (6651) :وابن حبان رقنم، 206:ابن أي عاصم يف الُسنة ص (2)

 وصححه األلباين.، 24/040

 .748:النهاية ص (2)
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 #..أما احلوض فيزدحم عليه فقنراء املهناجرين$:   والشاهد قوله

، وهذا دليل عىل أن فقراء املهاجرين الذي يقتلون ويموتون يف سنبيل اهلل

ومعهننم شننهادة بننوروده وهننو مننا ُذكننر يف ،   يزدمحننون عننىل حوضننه

القتنل واملنوت يف سنبيل احلديد من اإليامن واهلجرة والصنرب واجلهناد و

 .وهي من أكرب ع مات الصدق مع اهلل تعاىل، اهلل

أبننا بكننر عننىل    بعنند رسننول اهلل$: عننن أي صننالح قننال - 00

فلام سار بعد عليًا يف أثره بويات من أول بنراءة فرجنع أبنو بكنر ، املوسم

أننت صناحبي يف الغنار وصناحبي ، خنري: قال ؟يا رسول اهلل ما يل: فقال

 .(1)#رضيت: أبو بكر: فقال: قال، عىل احلوض

أنننت : قننال ألي بكننر   أن رسننول اهلل$: بوعننن ابننن عمننر 

هننذا : قننال الرتمننذي .(2)#وصنناحبي يف الغننار، صنناحبي عننىل احلننوض

 .حديد حسن صحيح غريب

: أتننى املقننربة فقننال   أن رسننول اهلل$: ا عننن أي هريننرة -02

وددت ، بكنم الحقنونوإننا إن شناء اهلل ، الس م عليكم دار قوم مؤمنني

                                                                                                                    

ووصنله الطنربي ، ( مرسً  عن أي صالح077) :أمحد يف فضائل الصحابة رقم (0)

تح احلننافظ ابننن حجننر يف الفنن ذكننره ،عننن أي صننالح عننن عننيل مرفوعننًا نحننوه

8/616. 

 (.2671): الرتمذي رقم (2) 
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أننتم : قننال ؟أولسننا إخواننك ينا رسنول اهلل: قنالوا، أنا قد رأينا إخوانننا

كينع تعنرف منن مل ينأت : فقنالوا، وإخواننا الذين مل يأتوا بعد، أصحاي

أرأيت لو أن رجً  له خيل غرُُّ  حمجلة : فقال ؟بعد من أمتك يا رسول اهلل

ي خيل ُدهنم هُبنم أال يعننرف خي ري  ،بنىل ينا رسنول اهلل: قنالوا ؟لنهبني ظيه 

، وأننا فنرطهم عنىل احلنوض، حمجلني من الوضنوء افإهنم يأتون غر  : قال

، أننادهيم أال هلنمب ، أال ليذادن رجال عن حوا كام ينذاد البعنري الضنال

لوا بعد : فيقال  .(1)#سحقًا سحقاً : فأقول، إهنم قد بدب

ل وجهنه فهذا يبني أن كل من توضأ وغس@: / قال شيخ اإلس م

لنيإويديه ورجليه ف مون ، نه من الغرب املحجب وهنؤالء مجناهريهم إننام ُيقندب

ف  يكنون ، والرافضة ال تغسل بطون أقدامها وال أعقاهبا .أبا بكر وعمر

فهذا احلديد مع ما تقدم من األحاديد ، (2)!..من املحجلني يف األرجل

لنون منن آثنار الوضن أوىل منن ، وءيدل عىل أن الصحابة وهم الغنرب املحجب

: أي #أنننا فننرطهم عننىل احلننوض$:   وهلننذا قننال، شننملته هننذه املنقبننة
، كحنال صناحب الندار منع الضنيع، سابقهم إليه ومصلحه إكرامًا هلنم

أصحاي أو  :ومل يقل (رجال): يف هذا احلديد عن املذادين   وقد قال

ب س عند من هيوت التأويل أو التهوينل ويف احلنديد ، منكم حتى ال يقع لي

                                                                                                                    

 (.264) :رقم –كتاب الطهارة  -( مسلم 0)

 .7/288( منهاج السنة النبوية 2)
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وإين ألصند النناس عننه كنام يصند الرجنل إبنل $: الذي قبلنه عنند مسنلم

لكنم ، نعنم: قنال ؟مئنذوأتعرفنا ي: قالوا يا رسول اهلل، الناس عن حوضه

غننرًا حمجلننني منننن أثنننر  ليسننت ألحننند مننن األمنننم تننردون عننيلَّ سننيام 

وخننصب أصننحابه بمعننرفتهم  (بالننناس):   وهننننا عننربب ، (1)#الوضنننوء

رُد حوضهبالغرة والتحجيل و ويف الرواية األخنرت التني ، هي صفة من يي

وليصنندن عننني طائفننة منننكم فنن  $: عننن املننذادين بقولننه   أخننرب فيهننا

 ففني أول احلنديد قولنه #..يا رب هنؤالء منن أصنحاي :يصلون فأقول

فدل عىل كون أهل الطرد من عموم أمته  #..ترد عيلَّ أمتي احلوض$:  

بنني أصنحابه وهنم أهنل    بنيحيند مل  منع الن، وليس منن صنحابته

وبننني أهننل الننذود يف روايننة واحنندة دون مننا يزيننل ، الغننرة والتحجيننل

 .علمأواهلل  .اإلشكال ويوضح املثال

 :  تنبيه
يف األحاديد السابقة بلفنظ رصينح    مل يذكر النبي: إذا قال قائل

دون ، يرشننبون مننن حوضننه يأن الصننحابة  ننر  وغايننة مننا ُذكننر أهنننم يي

 !!يطردون عنه كام دلت عليه األحاديد وهننا ، حوضه فق 

قنند بنننيب يف أحادينند احلننوض بيانننًا    أن النبنني: أوالً : واجلننواب

                                                                                                                    

 (.267) :رقم –كتاب الطهارة  -( مسلم 0)
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د عليه احلوض فقد رشب ري وأن من يذاد عن احلنوض ، واضحًا أن من وي

وعىل هنذا يكنون أصنحابه أول النناس ، فإنه ُيدفع عنه قبل الوصول إليه

وذلنك لعظنيم قندرهم  ؛همثنم النناس منن بعند، ورودًا عليه ورشبًا مننه

أنننا $:   قولننه: ودليننل هننذا القننول مننع مننا سننبق مننن األدلننة،   عنننده
د رشب ري نريدن ، ومنن رشب مل يظمنأ أبنداً ، فرطكم عىل احلوض من وي لي وي

أننا $:   وقنال (1)#...عيل أقوام أعرفهم ويعرفوين ثم حيال بيني وبيننهم
هنذا $: / وويقنال النن (2)#..فمن ورد عيلَّ أفلح، فرطكم عىل احلوض

وإنننام يمنننع منننه الننذين يننذادون ، رصيننح يف أن الننواردين كلهننم يرشننبون

يعنني املمننوع @: / وكذ قال عيناض، (3)#ويمنعون الورود الرتدادهم

ننرد عليننه ، وهننم الننذين ذينندوا وذبننوا عنننه، مننن رشبننه إنننام هننو مننن مل يي

 .(4)!وأن كل من ورد رشب، واختلجوا دونه

، لرابنع األلفناظ التني يتمسنك هبنا الطناعنونبينبا يف املبحند ا: ثانياً 

 .وبينبا هنا  أنه ال دليل فيها ألبتة عىل مذهبهم الباطل

، القاعدة عند املنصع الطالب للحق هننو إعنامل مجينع األدلنة: ثالثاً 

                                                                                                                    

 (.2241): رقم -الفضائل كتاب  –مسلم  (0)

 وصححه األلباين. (،772): ابن أي عاصم رقم (2)

 .05/56مسلم برشح النووي  (2)

 .7/258كامل املعلم إ( 6)
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، بخن ف النذين يعتقندون ثنم يسننتدلون، والنظنر فيهنا بإنصناف وعندل

 .وهؤالء لن  دي معهم وعظ وال زجر

وأنه ، أكثر الناس تبعًا يوم القيامة   ت أحاديد تبني أنهجاء :رابعا  

مباهاة هبذه األمة عىل مجيع ، يرجو أن يكون أكثر األنبياء واردة حلوضه

د عليه احلوض أكثر مما ، وقد استجاب اهلل له ذلك، األمم فيكون من ير 

والشاهد من هذا أن ، ألنه أكثرهم تبعاً ، يرد عىل حياض األنبياء

وكل خري حلقها ،   م سبب اهلداية هلذه األمة بعد الرسولالصحابة ه

فيكونون أول هذه ، فهو من بركة جهادهم ودعوهتم ونرشهم للعلم

هذا الذي يقتضيه األثر ، تقدياًم ل فضل فاألفضل، األمة ورودًا حلوضه

 *: قال تعاىل، والنظر الصحيح            

                      &       

     & [الواقعة] أما الذين يرون أن ، هذا هو مذهب أهل اإلس م

ال يتجاوزون أصابع  إال نفرًا قلي ً    الصحابة قد ارتدوا بعد النبي

روا ، هبم األمم   ر الرسولفهؤالء كيع يكاث !اليدين وهم قد كفب

روا عموم املسلمني الذين ال يقولون بقوهلم يف ، الرعيل األول وكفب

 فكيع يكون، الصحابة ويف بقية عقائدهم التي ال وجود هلا يف كتاب اهلل

 ؟!أكثرهم تبعًا عىل هذا القول  
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 منا، إن يل حوضناً $: قنال   أن النبني ا عن أي سعيد اخلدري

وإين ، آنيتنه عندد النجنوم، أبنيض مثنل اللنبن، عبة وبيت املقندسبني الك

 .(1)#ألكثر األنبياء تبعًا يوم القيامة

، إن لكل نبني حوضناً $:   قال رسول اهلل: قال ا وعن سمرة

 .(2)#وإين أرجو أن أكنون أكثنرهم واردة ،وإهنم يتباهون أهيم أكثر واردةً 

زدحننام إبننل وردت لتننزدمحنب هننذه األمننة عننىل احلننوض ا$:   وقنند قننال

 .(3)#خلمس

مما يندل ، ومن امل حظ أن هذه األلفاظ جاءت يف أحاديد احلوض

ثنم أتبناعهم ، عىل صحة ما ذكرناه من كنون صنحابته أول النناس وروداً 

وأمننا مننن ، يف القننديم واحلنديد   وهنم السننواد األعظنم يف أمننة حممند

قهم ف  يكادون ُينذكرون عنددًا يف أمنة حممند رهم أو فسب فكينع ،   كفب

بق من صحابته إال أفراداً   يباهي األنبياء ويكون أكثرهم تبعًا وواردة ومل يي

 !؟ال يتجاوزون أصابنع اليدين

                                                                                                                    

 (.2464): رقم وانظر الصحيحة، وصححه األلباين، (6210): ابن ماجه رقم (0)

 (.0584): رقم وانظر الصحيحة، وصححه األلباين، (2662): الرتمذي رقم (2)

وابن بشكوال يف الذيل عىل جنزء بقني بنن خملند يف احلنوض ، الطرباين يف الكبري (2)

 .2/412أللباين يف صحيح اجلامع وحسنه ا، 022:والكوثر ص
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 املبحث الثاني
 ثناء نصوص الكتاب والسنة على الصحابة

 ينقض القول بردتهم
املتأمننل يف نصننوص الكتنناب والسنننة  نندها حافلننة بالثننناء عننىل 

فليس بيننا وبنني ، هذا األمر إىل كثري بينان وال حيتاج،   أصحاب النبي

املنكننر سننوت تقليننب صننفحات القننرآن الكننريم مننع تننر  التقلينند ونبننذ 

   .اهلوت

 :وعندها يقع الس ال املهم

ي األرشار ـهل يليق بمن يعرف ال  وأخفى  ويثني ، أن يزكب

 نويقتدو، فينخدع هبم الناس،   عليهم يف كتابه وعىل لسان رسوله

 -القوي القادر -! وهل يرت  الرب تبار  وتعاىل ؟ملجرمنيبثلة من ا

، يعارشهم ويناكحهم ويستشريهم،   هؤالء األرشار وزراء لنبيه

! أليس ؟  وال يظهر أمرهم لنبيه، ويثني عليهم، ويقودون جيوشه

أنه ال حيسن    كام هو طعن فيه -تبار  وتعاىل  -هذا طعنًا يف اهلل 

ظل يري جيً     هذا إال أن الرسولوهل معنى  !اختيار أصحابه
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  *: قال تعاىل !(1)! قرابة ث ث وعرشين سنة وهو ال يدري!( رماً )

                     

        & [62:األنفال] حصل  ! وهل؟فهل يؤيده اهلل باملرتدين

 !؟النإ بواحد  أو اثنني أو ث ثة أم بمجموع الصحابة

وهاك بع   صوص الاوحين الدالاة عا  عدالاة الصاحابة للتأمال 

 :والتدبر

 :من القرآن الكريم -أ

 *: قال تعاىل -0                

                       

                       & [011:التنوبنة] 

جتد الرب تبنار  وتعناىل ، تأمل معي هذه اآلية بروح مؤمنة متجردة

وهم أصحاب ، الذين ثبت هلم رضا اهلل عنهم هؤالء السعداء@يثني عىل 

 .(2) !وكل من تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة   رسول اهلل
                                                                                                                    

وأن منا ، وأهننم ال ُيفنى علنيهم يء، تعتقد اإلمامية أن األئمة يعلمون الغينب (0)

فيلننزم أن ، أعننىل منزلننة مننن األئمننة  يفعلونننه هننو بعهنند مننن اهلل!! والرسننول 

، 0/206الكنايف  :وأن هذا بعهد من اهلل تعاىل!! انظنر، علم بحاهلم  الرسول 

225. 

 .2/272التفسري  بدائع (2)
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    *: وتأمل قوله تعاىل    &  هل يرىض اهلل

دُّ هلم جنات خالدين فيها أبداً  ُيع  ثم يغضب عليهم بعد هذا ، عن قوم وي

فام هو ، هادة العدول من الناس مردود يف الدنيا! إن رد ش؟الفوز العظيم

 !؟  حكم من رد شهادة اهلل تعاىل يف أصحاب حممد

  *: قال تعاىل - 2               

                              

                        

                       

                & [21-08:الفتح]. 

 *: وقال تعاىل - 2                 

                            

                         

                              

                      

             & [24:الفتح]. 

 *و  &   *: تأمل معي يف هذه الكلامت         & 



 

 تأمالت في أحاديث الحوض
122 

 

 * و         & قال ابن القيم، تدر  حقيقة هؤالء السعداء 

لم منا يف قلنوهبم من اإليمنان واخلري وحمبته وحمبة إنه سبحانه ع@: /

فهل ُيعقل أن ، (1)!...رسوله فثببتها بالسكينة وقت قلقها واضطراهبا

، وُيعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار، يرىض اهلل تعاىل عن قوم

ثم  !وهيدهيم رصاطًا مستقيامً ، ويرضب هلم مثً  يف التوراة واإلنجيل

ويا ترت ما هو موقع أهل الكتاب مما يف توراهتم ! ؟يدخلهم النار

فهل هذا ، عياذًا باهلل !(املكذوبة)وأناجيلهم من هذه األمثال املرضوبة 

وتراجع عن تزكية  ،إال كذب عىل أهل الكتاب يف َضب األمثال هلم

دها اهلل ؟القدوات بعد االمتثال يف االقتداء ! وملن ستكون اجلنة التي أعب

دخنول النار بعد  (إثابتهم)! وهل تكنون ؟أهلها عنها دتعاىل بعد ارتدا

ن اهلل للمرتدين بالنإ ويرىض عنهم ؟علمه بحال قلوهبم ! وملاذا ُيمكب

 !؟وهم هبذا القبح والسوء

تعاىل اهلل ، ويف قلة األدب هناية، فهل هذا القول إال غاية الغواية

فكيع  وز @: / قال ابن قتيبة، وتقدس عام يقوله الظاملون علوًا كبرياً 

حيمدهم ويرضب هلم مثً  يف التوراة  عن أقوام أن يرىض اهلل 

إال ،   وهو يعلم أهنم يرتدون عىل أعقاهبم بعد رسول اهلل واإلنجيل

                                                                                                                    

 .6/071بدائع التفسري  (0)
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 يقول سيد قطب، (1)!وهذا هو رش الكافرين، إنه مل يعلم: أن يقولوا

/ :*          & ي بأن هذه الزرعة وتعمد إغاظة الكفار يوح

وأهنا ستار للقدرة وأداة إلغاظة أعداء ، هي زرعة اهلل أو زرعة رسوله

ومن ، فهو ثابت يف صفحة القدر، وهذا املثل كذلك ليس مستحدثاً ، اهلل

ثابت يف ، ثم ورد ذكره قبل أن  يء حممد ومن معه إىل هذه األرض

يثبت اهلل يف وهكذا  .اإلنجيل يف بشارته بمحمد ومن معه حني  يئون

فتثبت يف ،   كتابه اخلالد صفة هذه اجلامعة املختارة صحابة رسول اهلل

وهو يستمع إليها من بارئ ، وتتجاوب هبا أرجاؤه، صلب الوجود كله

لتحقق معنى ، حتناول أن حتققها، وتبقى نموذجًا ل جيال، الوجود

 .(2)!اإليامن فني أعىل الدرجات

 : وهنا لفتة

الكتاب وغريهم من أعداء هنذا الندين مننذ بعثنة  كان وما زال أهل

يسنعون هلندم هنذا الندين ، وحتى يرث اهلل األرض ومن عليها   حممد

ولو أهنم وجدوا يف هذا الدين ما يقدح ، وإطفاء نوره كام حكى اهلل عنهم

النذين ذكنرهم  -أو القرآن أو الصحابة    سواء يف رسوله، ويطعن فيه

                                                                                                                    

 .204ص: تأويل خمتلع احلديد  (0)

 .6/2222يف ظ ل القرآن  (2)
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فلننام مل يوجنند ذلننك عننىل مننر ، حوا بننه وشنناعلإنن -اهلل تعنناىل يف كتننبهم 

علم العاقل أن ما ذكر يف التنوراة واإلنجينل منن صنفة أصنحاب ، الدهر

لوا أو غنري، خاصنة هنو عنني اليقنني   حممد وا كنام يقنول ولنو أهننم بندب

 .فتأمل ..الطاعنون لكان هذا من أعظم الطعن يف دين اإلس م

 *: قال تعاىل - 6                

                          

                            

                        

                      

     & [4 -8:احلرش]. 

يننارهم الننذين أخرجننوا مننن د (الصننادقون): هننل يصننح أن يكننون

ولنيس ذلنك ، ! يبتغون فضً  من اهلل ورضنواناً ؟من أجل ماذا، وأمواهلم

ءوا الندار  (املفلحنون)و !بل وينإون اهلل ورسنوله، فحسب النذين تبنوب

ة ونفاق، واإليامن  ؟وملاذا قاتلوا وبنذلوا ؟فلامذا خرجوا إذن !هم أهل ردب

 حالنة ومهنا يف   وما هي املصالح التي سيجنوهنا من اإلس م ورسوله

  .(املفلحون)و  (الصادقنون): ولكنهم ؟من الضعع ظاهرة
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 *: وهل تأملت يف قوله تعاىل        &  يقول سيد

كام ، وقد تبوأها األنصار قبل املهاجرين ...أي دار اهلجرة@: / قطب

 وهو .وهو تعبري ذو ظ  ل، وكأنه منزل هلم ودار .فيها اإليامنتبوءوا 

لقد كان دارهم ونزهلم ، أقرب ما يصور موقع األنصار من اإليامن

ويثوبون إليه ، وتسكن إليه أرواحهم، ووطنهم الذي تعيب فيه قلوهبم

 .(1)!كام يثوب املرء ويطمئن إىل الدار، ويطمئنون له

بمن سيقتدي املسلمون بعد ذلك إذا كانت كل هذه : فقل يل بربك

وهل سيفلح ط ب مدرسة ، (2)ثة؟!النامذج ساقطة راسبة إال ث 

وأس فهم قد فشلوا يف عإ النبوة ونزول  اإلس م يف هذه العصور

 *: ! وما هو قول هؤالء يف اآلية التي تليها؟الوحي         

                    

                          & 

! وما هو موقفهم من قوله ؟منواآللذين  هل يف قلوهبم غٌل  [01:احلرش]

                                                                                                                    

 .6/2526  يف ظ ل القرآن (0)

: كان الناس أهل ردة بعد النبي )ص( إال ث ثنة فقلنت: )عن أي جعفر )ع( قال (2)

وسنلامن الفنارك(. ، وأبنو ذر الغفناري، املقداد بن األسنود: فقال ومن الث ثة؟

أينن عنيل وفاطمنة واحلسنن واحلسنني : والسنؤال .048ص:الروضة من الكايف 

 عرتة؟! هل كانوا أهل ردة كذلك؟!وبقية ال
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 *: تعاىل      & ، وقد أثبت عامل الغيب أهنم ماتوا عىل

 !؟لث ثة فق أم أن هذا خاص با، اإليامن

 *: قال تعاىل -5               

                               

                         

                                 

 & [75-76:األنفال]. 

يف ، وجاهدوا، وهاجروا، الذين آمنوا): تأمل معي يف هذه الكلامت

هلم مغفرة ورزق ، هم املؤمنون حقاً ، نإواو، وواآالذين ، سبيل اهلل

صادرة ممن هو ، كلها كلامت حق يراد هبا حق (...، منوا من بعدآ، كريم

 *: وتأمل يف قوله تعاىل، بكل يء عليم      & يف  :يعني

يف هذه اآلية مل  (منكم): فام بال، املواالة اإليامنية من احلب والنإة

، وأعرضوا عنها قصداً ، وَضب الطاعنون عنها صفحاً ، تأخذ قدرها

ويف أحاديد احلوض أقاموا الدنيا من أجلها حتى أدخلوا فيها آالف 

! إنه التحكم ؟ويف هذا السياق القرآين مل يقيموا هلا وزناً  !الصحابة

 !املحض حسب املنطق نفسه ال حسب احلق والباطل
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 *: قال تعاىل - 6                

                         

                       

            & [01:احلديد]. 

، إن النذي ينفنق ويقاتنل والعقيندة مطناردة@: / قال سنيد قطنب

غنري ، وليس يف األفنق ظنل منفعنة وال سنلطان وال رخناء، واألنصار قلة

والنإنن والغلبننة ، واألنصننار كثننرة، الننذي ينفننق ويقاتننل والعقينندة آمنننة

 .(1)!...والفوز قريب املنال

)» :/ وقال القرطبي       )  اهلل وكً  وعد

، واملتأخرون ال حقون، أي املتقدمون املتناهون السابقون «احلسنى

 .(2)!وعدهم اهلل مجيعًا اجلنة مع تفاوت الدرجات

 وال شك عند أهل اإليامن أن الصديق أبا بكر@: / وقال ابن كثري

د من عمل هبا من سائر أمم فإنه سي، له احلظ األوفر من هذه اآلية ا

ومل يكن ألحد ، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه اهلل عز ووجل، األنبياء

                                                                                                                    

 .6/2686يف ظ ل القرآن  (0)

 .07/217اجلامع ألحكام القرآن  (2)
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ُيلع  -وهي اجلنة -فهل بعد الوعد باحلسنى ، (1)!عنده نعمة  زيه هبا

) : ! وقد قال تعاىل عن نفسه أنه؟اهلل وعده ويذودهم ويطردهم  

      &   ؟أعامل عباده -سبحانه -ى عىل اخلبري فهل ُيف !

فاخل ف معهم ليس يف هذا ، وسواء كان الفتح هنا فتح مكة أو احلديبية

ع: ولكنه يف معنى، األمر  !د اهلل تعاىل للسابق وال حق باحلسنىوي

  *: قال تعالنى - 7             

                            

                 & [007:التوبة]. 

 : وهنا وقفات

، ليس من الزم التوبة أن تسبق بذنب ممن وقعنت مننه أو لنه :األوىل

 .(2)حمتاج إىل التوبة واالستغفار ألن كل العباد

هم ، أن اهلل تعاىل ذكر املهاجرين واألنصار هكذا مطلقاً : الثا ية فسنامب

ومعلننوم أن سنناعة الع ننة يف ، بننذلك دون تفريننق بننني السننابق واملتننأخر

 .العام التاسع من اهلجرة

، واملهاجرين واألنصنار   بني النبي (التوبة)أن اهلل مجع يف : الثالثة

 .  وهو االتصال الروحي بينهم وبني نبيهم: فيه ملحظ مهموهذا 

                                                                                                                    

 .6/242تفسري ابن كثري  (0)

 .2/544فتح القدير  (2)
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وتأمنل تكرينره سنبحانه توبتنه علنيهم @: / قال ابن القنيم: الرابع

فإنه تاب علنيهم أوالً بتنوفيقهم للتوبنة فلنام ، مرتني يف أول اآلية وآخرها

وتفضنل ، وهو الذي وفقهم لفعلها، تاب عليهم ثانيًا بقبوهلا منهم، تابوا

يعطيه من يشاء إحسانًا ، وله ويف يديه، فاخلري كله منه وبه، وهلاعليهم بقب

 .وغريها كثري ملن تأمل (1)!وحيرمه من يشاء حكمة وعدالً ، وفض ً 

: يقنول القائنل، سبحانه التوابالصادرة من قابل  (تاب): فهل بعد

 ! ؟مل تقبل توبتهم

 ) : وهل بعد تأكيد ذلك بقوله      & بعد ، فيهم ُيطعن

   أن أعلن تعاىل عن رضاه وتوبته عليهم يف آخر غزوة غزاها الرسول

) : وهل بعد قوله !يمع أصحابه         &   هم يصدب

 : إذن ملاذا ختم اآلية بقوله تعاىل ؟وُيوردهم النار،   عن حوض نبيه

(         & ،حيد ، سبحانه (هبم)نايته أليس ملزيد ع

وهذه سنته مع أوليائه يف مواطن ، وثببت قلوهبم أن تزي ، وفقهم للتوبة

 !؟الع ة

 :  تنبيه
   حيد خلبفه رسنول اهلل، ضمن جيب الع ة ا مل يكن عيل

ن اخلطاب لعنيل والث ثنة إ: وإنام قلنا هذا حتى ال يقول قائل، عىل املدينة

                                                                                                                    

 .2/280بدائع التفسري  (0)
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! فننن  يشنننمل بقينننة !  عننند رسنننول اهللأو األربعنننة النننذين مل يرتننندوا ب

فأي خري يف أمة يموت نبيها فرتتند بعنده إال ث ثنة؟! أهنذه ، (1)الصحابة

 !(2)! وهو عني ك مهم الذي يقولونه؟هي خري أمة أخرجت للناس

 *: قال تعاىل - 8                 

                           

                          

               & [56:املائدة]. 

 :  فوصفهم بست صفات@: / ن القيمقال اب

   .حمبتهم له: أحدها

 .حمبته هلم: والثانية

 .ذهلم ولينهم عىل أوليائه: والثالثة

 .عزهم وشدهتم عىل أعدائه: والرابعة

                                                                                                                    

 .2/524لفًا من الناس. زاد املعاد أيف غزوة تبو  ث ثون   خرج مع الرسول  (0)

 *: عننده قولنه سنبحانهقنرئ أننه ) :(  يروي القمي عنن أي عبند اهلل2)     

    & [001:عمننران آل]  يقتلننون أمننري : خننري أمننة: فقننال أبننو عبنند اهلل

جعلنت فندا  : ؟ فقنال القننارئ-علنيهم السنن م-املؤمنني واحلسنن واحلسنني 

. تفسنري القمني )كننتم خنري أئمنة أخرجنت للنناس( :نزلت: كينع ننزلت؟ قنال

0/001. 
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   .جهادهم يف سبيله: واخلامسة

 .(1)!..احتامهلم لوم اخللق هلم عىل ذلك: والسادسة

م اهلل وحيبوننه عنىل فنالقوم النذين حينبه@: / قال حممد رشيد رضا

وغن ة الرافضنة  ...هذا هم أبو بكر وأصحابه النذين قناتلوا أهنل النردة

بكننر ومننن شننايعه مننن  يزعمننون أن الننذين ارتنندوا عننن دينننهم هننم أبننو

ولكن علينًا كنان منع أي ، الصحابة وهم السواد األعظم فقلبوا املوضوع

 .(2)!...بكر ال عليه ومل يقاتله

ة: وهنا يقال ، ال: فنإن قلنتم ؟  بعند منوت النبني هل حصلت ردب

بتم بالواقع منن : فنإن قلنتم ؟ممنن :قلننا، حصلت ردة: وإن قلتم !فقد كذب

فقند ، نعنم: ! فننإن قلنتم؟فهل قناتلهم عنيل وأصنحابه: قلنا، (3)الصحابة

                                                                                                                    

 . 2/006بدائع التفسري  (0)

 .6/260تفسري املنار  (2)

تنناقض كتنب اإلمامينة يف ردة الصنحابة ، ( من املتناقض الذي يدعو إىل التعجب2)

)إن النناس ملنا صننعوا منا صننعوا إذ بنايعوا أبنا :  جعفرففي حني تقول رواية أي

مل يمنع أمنري املنؤمنني )ع( منن أن يندعو إىل نفسنه إال نظنرًا للنناس وختوفنًا ، بكر

 فيعبدوا األوثان..(.، عليهم أن يرتدوا عن اإلس م

إن ): قلنت ألي جعفنر )ع(: ويف الرواية التي تليها عن عبد الرحيم القصري قنال

إن النناس عنادوا ، عبد النرحيم: إن الناس ارتدوا؟ فقال: ون إذا قلناالناس يفزع

 .226ص:أهل جاهلية..(؟! روضة الكايف   بعد ما قبض رسول اهلل 
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ألننه مل  ؛إذًا عيل لنيس بنداخل يف هنذا الننص: قلنا، ال: وإن قلتم، كذبتم

وهننو  -ردة مننن غننري الصننحابة  حصننلت :وإن قلننتم !يقاتننل املرتنندين

يق وأتباعه -الصحيح  هنم املعنينون هبنذه  - ا وفيهم عنيل - فالصدب

 .اآلية

 .. .ألي القارئ الكريم

ولنيس املقصنود التتبنع ، أكتفي هبذا القدر من آيات الكتاب العزينز

ولكنهنا إشنارات وع منات عنىل ، يلكل ما نزل يف فضل الصحابة 

 .الطريق هيتندي هبا السالكون

*                         

  & [27: ق]. 

 : السنة النبوية -ب 

ينأ  $:   قنال رسنول اهلل: قال ا عن أي سعيد اخلدري - 0 

نن  صناحب : فيقولنون، فيغزو فئام من النناس، عىل الناس زمان فنيكم مي

، ثنم ينأ  عنىل النناس زمنان، فيفتح هلنم، نعم: فيقولون ؟  رسول اهلل

نن  صناحب أصنحاب رسنول : فيقال، فيغزو فئام من الناس هل فنيكم مي

فيغزو فئام ، ثم يأ  عىل الناس زمان، فيفتح هلم، نعم: فيقولون ؟  اهلل
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ن  صاحب من صناحب أصنحاب رسنول : فيقال، من الناس هل فيكم مي

 .(1)#ح هلمفيفت، نعم: فيقولون ؟  اهلل

 .(2)!اجلامعة الكثرية: -مهموز -الفئام @: قال ابن األثري

هننل تفننتح الننب د للمرتنندين الننذين : وأنننا أسننأل هننؤالء الطنناعنني

! وهل تفتح بعد منوهتم بربكنة رؤينتهم ورؤينة منن ؟انقلبوا عىل أعقاهبم

! ومن املعلنوم بداهنة أن الفتوحنات بعند منوت ؟رآهم إذا كانوا منافقني

فهنم ، يمل تكن إال يف خ فة الث ثة أي بكر وعمر وعثامن    النبي

وآثنار فتوحناهتم ، الذين فتحوا الب د وأدخلوا العباد يف دينن اهلل أفواجناً 

بنل ، فلم يكن فيها فتوحات ا أما خ فة عيل !ما زالت ماثلة للعيان

وإنام قلنا هنذا حتنى ، فتن وحروب داخلية حتى طمع العدو يف املسلمني

ومنن ، النذين قناتلوا معنه ا إن احلديد يف شيعة عنيل: ل قائلال يقو

مل تكننن هلننم دولننة  -بعنند عننيل  -املعلننوم كننذلك أن أئمننة االثننني عرشننية 

ولنن يكنون  !بل كان بعضنهم ضنمن جينو  اخللفناء الث ثنة، وجيو 

نري النبني ؛هذا زمن الغائنب املعندوم نري منن رآه،   ألننه مل يي أو منن ، ومل يي

 .أمل هذا تعرف احلق وأهلهفت ...رأت من رآه

                                                                                                                    

كتناب ومسنلم ، (2664): رقنم - فضائل أصنحاب النبني كتاب –البخاري  (0)

 (.2522): رقم -فضائل الصحابة 

 .01/064لسان العرب ، 684:النهاية ص (2)
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خنري $:   قال رسول اهلل: يقول بعن عمران بن حصني  - 2

 .(1)#...ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، الناس قرين

! وخنري النناس هنم !  خري الناس هم من يذاد عن حوض النبني

لون بعده ! ألنيس هنذا طعننًا يف اهلل تعناىل النذي جعنل !  املرتدون املبدب

 *: زمام            & [001:عمران آل] وطعننًا يف  !!يف يد هنؤالء

لوا بعنده   رسوله ى هذا القرن الذي فيه هنؤالء النذين بندب ! ؟الذي زكب

ا إن بعندكم قوًمن$:   فهل سيفلح من قال فنيهم، وإذا مل يفلح خري قرن

، ونويننذرون وال يفن، ويشهدون وال يستشنهدون، ُيونون وال يؤمتنون

نويظهر فيهم الس    !؟(2)#مي

:   قننال رسننول اهلل: قننال ا عننن أي موسننى األشننعري - 2

وأننا أمننة ، النجوم أمنة للسامء فإذا ذهبت النجوم أتى السنامء منا توعند$

وأصنحاي أمننة ألمتني ، ألصحاي فإذا ذهبت أتى أصحاي ما يوعندون

 .(3)#فإذا ذهب أصحاي أتى أمتي ما يوعدون

                                                                                                                    

فضنننائل كتننناب –ومسنننلم ، (2652): رقنننم -الشنننهاداتكتننناب –لبخننناري ا (0)

 (. 2522): رقم -الصحابة

فضنننائل كتننناب  –ومسنننلم ، (2650): رقنننم -الشنننهاداتكتننناب –البخننناري  (2)

 (.2525): رقم -الصحابة

 (.2520): رقم -فضائل الصحابةكتاب –مسلم  (2)
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وهنل كاننت خ فنة الث ثنة  ؟من واألمان مع اخليانةفكيع يأ  األ

وهنل كنان عهند الصنحابة إال  ؟ا وفتوحناتا وأ ادً ا وأمانً إال أمنً  ي

وهنذا احلنديد يشنمل كنل الصنحابة  ؟  خري القرون بشهادة الرسول

 .ألن احلديد عام ومل ُيص أحدًا منهم دون أحد، ي

ظنناهر وال يشننكل عننىل هننذا احلننديد والننذي قبلننه وجننود بعننض م

فننالعربة ، بعنند زمننن اخللفنناء الراشنندين الفسنناد مننن احلكننام واألمننراء

 .وليس يف بعض أفرادها بمجموع األمة

ال تسنببوا $:   النبني قنال: قنال ا عن أي سعيد اخلندري - 6

منا بلن  مندب أحندهم وال ، فلو أن أحدكم أنفق مثنل أحند ذهبناً ، أصحاي

 .(1)#نصيفه

والقنول ب نردهتم وكفنرهم ، شدواللعن أ، عن سبهم   فنهى النبي

باألدنى وهو السب عنىل منا هنو أعظنم وأعنىل    وإنام نببه النبي، أعظم

وهذا احلكنم شنامل جلمينع الصنحابة منن تقندم ، وهو لعنهم وتكفريهم

 .وليس خاصًا بسبب احلديد، إس مه ومن تأخر

إذا ، بسبهم ولعنهم والتحنذير مننهم   ملاذا ال يأمر النبي: ثم يقال

                                                                                                                    

 -ومسننلم ، (2672): رقننم -  فضننائل أصننحاب النبنني كتنناب  - البخنناري (0)

 (.2561): رقم - فضائل الصحابةكتاب 
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! ألننيس هننم أوىل باللعنننة مننن بعننض أصننحاب ؟سننريتدون بعننده كننانوا

 !؟يف بعض األحاديد   املعايص الذين لعنهم

الطوينل يف قصنة هرقنل وسنؤال أي  بحديد ابن عبناس  - 5

فننأرشاف الننناس يتبعونننه أم : قننال ...$: وفيننه،   سننفيان عننن النبنني

: قلنت ؟أيزيندون أم ينقصنون: قنال، بل ضعفاؤهم: فقلت ؟ضعفاؤهم

 ؟بعد أن يندخل فينه فهل يرتدب أحد منهم سخطة لدينه: قال، يزيدونبل 

أرشاف النناس اتبعنوه أم : وسنألتك ..$: ثم قنال لنه هرقنل #...ال: قلت

، وهنننم أتبننناع الرسنننل، أن ضنننعفاءهم اتبعنننوه: فنننذكرت ؟ضنننعفاؤهم

وكنذلك أمنر ، أهننم يزيندون: فنذكرت ؟أيزيدون أم ينقصنون: وسألتك

 ؟أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يندخل فينه: وسألتك، اإليامن حتى يتم

وكذلك اإليامن حني ختال  بشاشته القلنوب ال يسنخطه ، أن ال: فذكرت

 .(1)#... أحد

وفينه قنول ، حديد املسور بن خمرمة ومروان يف قصنة احلديبينة - 6

ثنم إن عنروة  ..$:   عروة بن مسنعود لقنريب يصنع أصنحاب حممند

 فنواهلل منا تننخم رسنول اهلل: لقنا، بعينيه   جعل يرمق أصحاب النبي

وإذا ، فدلك هبا وجهه وجلنده، نخامة إال وقعت يف كع رجل منهم  

                                                                                                                    

 (.2460): رقم -اجلهاد والسريكتاب –البخاري  (0)
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وإذا تكلنم ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون عنىل وضنوئه، أمرهم ابتدروا أمره

ون إليه النظر تعظياًم ، خفضوا أصواهتم عنده فرجع عروة إىل ،  لهوما حُيدُّ

ووفدت عىل قيإ ، ت عىل امللو واهلل لقد وفد، أي قوم: أصحابه فقال

واهلل إن رأيت ملكًا قن  يعظمنه أصنحابه منا يعظنم ، وك ت والنجاي

واهلل إن تنخم نخامة إال وقعت يف كع رجنل ، حممداً    أصحاب حممد

وإذا توضنأ ، وإذا أمنرهم ابتندروا أمنره، منهم فندلك هبنا وجهنه وجلنده

ومننا ، م عننندهوإذا تكلنم خفضننوا أصنواهت، كنادوا يقتتلننون عنىل وضننوئه

ون إليه النظر تعظيام له  .(1)!..حُيدُّ

فشنهادة منن هرقنل ملنك ،   وتتواىل الشهادات ألصحاب حممند

وشنهادة منن  -قبل إس مه  -وشهادة من أي سفيان سيد قريب ، الروم

فتنارة ، يالصنحابة  عنن -قبنل إسنن مه  -عروة الثقفي سيد ثقيع 

وتنارة عنن ، أن يندخلوا فينهأهنم ال يرتدون عن دينهم سنخطة مننه بعند 

وشننندة متنننابعتهم لنننه واقتننندائهم بنننه ،   حنننب الصنننحابة لرسنننوهلم

 .وتعظيمهم له

وإال ، وإنصاف املخالع أشد وقعنًا يف الننفس منن إنصناف املوافنق

 !فمن بلغت رتبته مناكب اجلوزاء فلن يرفعه ثناء قوم ولن يضعه ذمهم

                                                                                                                    

  (.2722): رقم -الرشوطكتاب –البخاري  (0)
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 الصننحابة فهننل بعنند شننهادة األعننداء يقننر هننؤالء الطنناعنون بعدالننة

، بعند أن طعننوا يف شنهادة اهلل هلننم، وعظنيم مكنانتهم واستحالننة ردهتننم

لوهنا عنىل غنري منازهلنا، فيهم   وشهادة رسوله خروجنًا ، وردبوهنا ونزب

 ؟ورساًم للتاريخ كام يريدون، بالنصوص عن النص

ال يندخل الننار إن $: يقنول    أهنا سمعت النبنيعن أم مبرش   - 7

 .(1)#...الذين بايعوا حتتها ،لشجرة أحدشاء اهلل من أصحاب ا

يننوم    قننال لنننا رسننول اهلل$: قننال بوعننن جننابر بننن عبننداهلل 

ولنو كننت أبإن ، ئنةوأربعام وكنبنا ألفناً ، أنتم خري أهل األرض: احلديبية

 .(2)#اليوم ألريتكم مكان الشجرة

ال ينندخلها أحنند منننهم : معننناه: قننال العلننامء@: / قننال النننووي

 .(3)!..قال إن شاء اهلل للترب  ال للشكوإنام  ...قطعاً 

يشننكو    أن عبنندًا حلاطننب جنناء رسننول اهلل$: اوعننن جننابر 

:   فقنال رسنول اهلل، يا رسول اهلل ليدخلن حاطب النار: فقال، حاطباً 

                                                                                                                    

 (.2646): رقم-الفضائلكتاب –مسلم  (0)

: رقننم-اإلمننارةكتنناب -ومسننلم، (6056): رقننم -املغننازيكتنناب –البخنناري  (2)

(0876.) 

 .06/58 مسلم برشح النووي (2)
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ومنا  ...$:   وقننال (1)#ال يدخلها فإننه شنهد بندراً  واحلديبينة، كنذبت

اعملوا ما شئتم فقند غفنرت  :فقال يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل البدر

الغفننران هلننم يف  :معننناه: قننال العلننامء$: / قننال النننووي (2)#...لكننم

 .(3)#اآلخرة

فصنىل عنىل أهنل ، خنرج يومنا ً    أن النبني: ا عن عقبنة - 8 

وأننا ، إين فنرط لكنم: فقنال ثم انإف عىل املنرب، ُأُحد ص ته عىل امليت

وإين أعطينت مفناتيح ، نوإين واهلل ألنظنر إىل حنوا اآل، شهيد علنيكم

وإين واهلل مننا أخنناف علننيكم أن  -أو مفنناتيح األرض-خننزائن األرض 

 .(4)#ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، ترشكوا بعدي

فنإن    يف هذا احلنديد معجنزات لرسنول اهلل$: / قال النووي

وأهننا ال ، اإلخبار بأن أمته متلنك خنزائن األرض وقند وقنع ذلنك: معناه

                                                                                                                    

 (.2645): رقم-الفضائلكتاب –مسلم  (0)

-فضنائل الصنحابةكتناب -( ومسنلم2117): رقم-اجلهاد والسري-البخاري  (2)

 (.2646): رقم

واملفهنننم  ،8/814فنننتح البننناري  :وانظنننر ،06/56مسنننلم برشنننح الننننووي  (2)

6/662. 

: رقنم -الفضنائلكتناب  –ومسنلم ، (6541): رقم -الرقاقكتاب  –البخاري  (6)

(2246) 
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وأهننا تتننافس يف الندنيا وقند ، وقد عصمها اهلل تعاىل من ذلنكترتد مجلة 

أن أمته ال ُياف عليهم من : وفيه@: / وقال العيني، (1)!وقع كل ذلك

ويقنننع مننننهم التحاسننند ، وإننننام ُيننناف علنننيهم منننن التننننافس، الرشننن 

، وعنىل هنذا فنام ذكنره الطناعنون منن ردة الصنحابة مجلنة، (2)!والتباخل

واهلل ، ي جنناء يف سننياقه ذكننر احلننوض كننذلكمننردود هبننذا احلننديد الننذ

 .أعلم

ه -4 : يقنول   سنمعت نبني اهلل: قنال وعن هبز عن أبينه عنن جندب

ة ً»  .(3) «أنتم خريها وأكرمها عىل اهلل، أال إنكم ُتوُفون سبعني أمب

وملا كان نبينا خري األنبياء كانت أمته خري @: / قال ابن العري

حلديد عند الرتمذي جاء بعد ت وة وا، (4)!ففضلنا بفضل نبينا، األمم

 *: قوله تعاىل   النبي            & [001:آل عمران] 

ون$: قال مُّ
ت   .احلديد بمثله #..إنكم تي

                                                                                                                    

 .05/54مسلم برشح النووي  (0)

 .8/220عمدة القاري  (2)

وابنن  ،(2110) :والرتمنذي رقنم، (21128) :رقنم 22/220أمحد يف املسند  (2)

وصححه احلافظ ابن ، ( وغريهم2812) :والدارمي رقم ،(6288) :ماجه رقم

 واأللباين واألرنؤوط.، 0/065حجر يف اإلصابة 

 .00/47( عارضة األحوذي 6)
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ولنيس ،   هذه بعض األحاديد الدالة عنىل فضنل صنحابة النبني

لكننن و، قصنندنا مجننع األحادينند وهنني كثننرية جنندًا معروفننة يف مظاهنننا

نروا ، مقصدنا تذكري القوم الذين اختذوا عداوهتم للصنحابة د ينناً  أن يتفكب

بننوا أبصننارهم يف كتنناب اهلل تعنناىل بنندون تعصننب لقننول أو ، فيهننا ويقلب

وأن يزننننوا هنننذه اآلينننات واألحاديننند بعقنننوهلم ال بعقنننول ، منننذهب

وعندها سنريت القنوم ، وأن يروها بأعينهم ال بعيون اآلخرين، اآلخرين

وأن نفوسهم التني ، الشكو  والتهم قد انقشعت عن أبصارهم أن غيوم

، قنند ختلبصننت مننن أوهامهننا، طاملننا اضننطربت وشننكت الظلننم املزعننوم

عنندها سنتعيب ، وعلمت أن دعواها  رد وهم ال رصيد له منن الواقنع

وما تراه يف الواقنع منن ، يف راحة وطمأنينة بني ما تسمعه من سرية عطرة

 .آثار تلك السرية

 *: اىلقال تع                    

                            

           & [01: احلرش]. 
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 املبحث الثالث
 همةوقفات م

 : ويف آلر امل ا  اللي  أهيا القارئ امُلنص  هذ  الوقفات

 :  الوقفة األولى
ن  آمن بالقرآن آمنن بفضنل الصنحابة منن السنابقني األولنني منن ، مي

وحفنظ هلنم سنابقتهم ، املهاجرين واألنصنار والنذين اتبعنوهم بإحسنان

وتربأ من كل قنول منناقض يندعو ، وجهادهم وقيامهم باحلق والعدل به

أو احلنن  مننن قنندرهم والقننندح يف ، لسننطو عننىل حقننائق تنننارُيهمإىل ا

، وهو ك م امللنك احلنق عن بم الغينوب، وذلك أن القرآن حق، عدالتهم

وهنذا اإلينامن الزم ال ، فام فيه من مدح وثناء صادر عن علم ال جهل فيه

 .خيار فيه وإال لزم التناقض وهو حمال

 :  الوقفة الثانية
ولنو كنان ، يرواهنا الصنحابة  أحاديد الذود عن احلوض قند

ة لكتموهنا، فيها قدح يف إس مهم دب كنام يقولنه ، أو اهتام هلم بالنفاق والنر 

واستحقاقه اإلمامة بالنص منن  ا الشانئون عن القرآن وفضائل عيل

 .مما هو معروف كذبه، ي قبل الث ثة   النبي
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 :  الوقفة الثالثة 
يق بإمجنناع الصنن ة التنني قادهننا الصنندب دب ضنند  يحابة حننروب الننر 

أكرب دليل عىل أهنم هم املعنيون بنالطرد والنذود ، املرتدين ومانعي الزكاة

 .وال يمنع دخول غريهم كام مر بك، يف أحاديد احلوض

 :  الوقفة الرابعة
هلننا الطنناعنون يف  -آيننات النفنناق التنني تننذم فئننة معينننة  والتنني نيزب

هننا فهنني قنند نزلننت يف وقننائع ذكر، قنند كشننفتها األحننداث -الصننحابة 

لتها كتنب السنري والتنواريخ، وكشنفت تفاصنيلها الُسننبة، القرآن ، وسنجب

فلنم ، تمييز الصحابة من املنافقنيبوهذه الوقائع واملواقع العملية كفيلة 

 له! يعد هنا   ال ملوسوس يرسم التاريخ كام حيلو

 : الوقفة الخامسة
ُثننري ذكننر النفنناق واملنننافقني يف آيننات الكتنناب العزيننز ن وذلننك أل ؛كي

ولكننه ظناهرة مسنتمرة إىل قينام ،   النفاق ليس ظناهرة مرتبطنة بزمننه

أو    وليست كثرة النصوص دليً  عىل كثرة املننافقني يف زمننه، الساعة

 .يزمن صحابته 
من جنس    عند الرسول يز عاقل أن يكون الصحابة وكيع ُ يو  

، عن املنافقني   وقد عرف كل عاقل إعراض الرسول، املنافقني
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ومل يكن يقرب أحدًا منهم بعد غزوة تبو  ونزول سورة ، وإهانته هلم

 *: وقد قال تعاىل، براءة                

                       

                     & 

بل كانوا  اورونه ، فلام مل يغره هبم ومل يقتلهم تقتي  [60-61:األحزاب]

 .(1)دل ذلك عىل أهنم انتهوا وانقمعوا عن النفاق، باملدينة

اجلينل النذي أما اآليات التي تثني عىل الصحابة فهي خاصة بنذلك 

فه اهلل تعاىل برؤية حممد فهنم بمحبنة اهلل هلنم ، واإلينامن بنه   رشب كنام رشب

فالصننحبة غننري متعديننة إىل  !ورضنناه عنننهم ورضنناهم عنننه، وحمبننتهم لننه

 .ي األجيال التي بعدهم

 : الوقفة السادسة
كان ، يإذا أبى الطاعن إال إنزال أحاديد الذود يف الصحابة 

: ا قال عن عيل   ن النبيإ :م تقولونأنت: أن يقول (2)للناصبي
 فيكون هو املعني بقوله -وهو حق - #...إن عليًا مني$و #..هذا مني$

                                                                                                                    

 .6/222، 2/62( منهاج السنة 0)

ة ع: النواصب) (2) القناموس  (عادوه :أي، ألهنم نصبوا له ؛ا يلاملتديبنون ب ب غضي

 .06/057اللسان ، 0721ص:املحي  
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دُّ به باطل !#...مني :فأقول$: يف أحاديد احلوض   ، وهذا باطنل ُيري

وإنام ، ولكن ليس أحد القولني بأوىل من اآلخر، وإثبات جهل بجهل

 *هي ثمرة ُمرة لقول ُمر                & 

 .[2:املجادلة]

 : الوقفة السابعة
ف  ، من املعلوم عند العق ء أن النسخ ال يقع يف األخبار والفضائل

الهتم اُُيننرب اهلل تعنناىل عننن قننوم ويننزكيهم ويننذكر فضننائلهم ويننأمر بمننو

ري ثنم ينسنخه إىل األمنر أو يأمر باخل، وحمبتهم ثم يأمر بحرهبم ومعاداهتم

وفينه منن ، هذا ال يقع منه تعاىل النذي هنو علنيم بنذات الصندور، بالرش

 .ما ال ُيفى -تعاىل  -نسبة اجلهل إليه 

ولو أن رجً  من آحاد النناس قنال قنوالً فينه ثنناء عنىل شنخص ثنم 

منع أن هنذا األمنر سنائ  ، نسخ قوله فيه وذمنه لكنان جهنً  مننه ونقصناً 

فهنل يلينق ، لعجزه عنن معرفنة البناطن واخلنواتيم ؛عاً وقوعه عقً  ورش

قد خفني  -مثً   -! فإذا كان أمر الصحابة ؟مثل هذا األمر يف حقه تعاىل

 !  ؟فهل ُيفى عليه تعاىل، املؤيد بالوحي   عىل النبي

*                   & [ 06: تبار]. 
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 :  ةالوقفة الثامن

ومعلوم أن الشبهات ، من املعلوم أن املرتد إنام يرتد لشبهة أو شهوة

ل اإلس م كانت أقوت فمن كنان إيامهننم مثنل اجلبنال ، والشهوات يف أوب

كيع يكنون إيامهننم بعند ظهنور آياتنه وانتشنار ، يف حال ضعع اإلس م

 !؟أع مه

 فسنواء كاننت شنهوة رياسنة أو منال أو نكناح أو غنري: وأما الشهوة

بناع، ذلك ىل باالتب ل اإلسن م أو  فمنن خرجنوا منن دينارهم ، كاننت يف أوب

، ا هلل ورسنولهوتركنوا منا كنانوا علينه منن الرشنف والعنز حب ن، وأمنواهلم

 !؟كيع يعادون اهلل ورسوله طلبًا للرشف واملال، طوعًا غري إكراه

وإننام ، اتفنق العلنامء عنىل أننه مل يكنن يف املهناجرين مننافق: ثم يقنال

 .اق كان يف قبائل األنصار ملنبا ظهر اإلس م باملدينةالنف

أسنلم  إننام كنان ممنن   إن من ارتد بعند منوت النبني: اويقال أيًض 

، (1)أما املهاجرون النذين أسنلموا طوعنًا فلنم يرتند مننهم أحند، بالسيع

 .فتأمل هذا تعرف احلق وأهله

 

                                                                                                                    

 .678 - 7/676( منهاج السنة 0)
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 :  الوقفة التاسعة

: يف أحاديند احلنوض   قوله ي إذا ف َّ الطاعن يف الصحابة

ث يف ، بقصنة السنقيفة «إنك ال تدري ما أحندثوا بعند » ندي وأهننا أول حي

 !فيكون الصحابة هم املعنيون هبذه النصوص،   اإلس م بعد موته

ث بعد موت النبي: قابله من يقول دي هنو ردة العنرب    إن أول حي

يق والصنحابة مجيًعن، عن اإلس م ومنعهم الزكاة هم ا وفنيثم قتال الصندب

 .هم املعنيون باحلديدفيكونون ، هلم يعيل 

 : ويف القولني يقال

، لننيس القننول األول بننأوىل يف القبننول مننن الثنناين وال بننأقوت منننه

فقند  -إال عنندكم  -وخاصة أن قضية السقيفة مل يرتتب عليها ردة أحند 

رتم األمة بسببها  !كام أنه مل يقل به غريكم، كفب

عننىل    قنند أمجعننت أمننة حممنندف، وأمننا ردة العننرب عننن اإلسنن م

يق والصنحابة ، وقوعها  -هلنم  يكام أمجعت عىل صنحة قتنال الصندب
رتم الصحابة -إال أنتم  وأنكرتم فعل ، وصوبتم فعل أهل الردة !فقد كفب

 .الصحابة

إن علنني ا قند أقنر أهنل السنقيفة عنىل اختينارهم وبنايع : اويقال أيًض 
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فيكون داخً  يف مجلة ما ، لونأو مكرها كام تقو، الصديق طائعًا كام نقول

 .أدخلتم فيه الصحابة من الردة والعياذ باهلل

 !؟فأي الفريقني أحق بالصواب

 :  الوقفة العاشرة
إن اآلينات التني ُتثنني عنىل الصنحابة يف  :إذا قال املبغض للصنحابة

نم  : قلنا له !فهي ال تشمل مجيعهم (1)(مجعية ال آحادية)القرآن  لننا منن  سي

! !فلن جتند عننده غنري عندد ال يتجناوز أصنابع اليندين .زكيةتشملهم الت

! إن خ فننا منع ؟أبمثل هذا العدد ُيقام دين حيكم الدنيا إىل قيام السناعة

ثنل أي بكنر وعمنر وعنثامن ، هؤالء لنيس يف أمنر واحند  أو اثننني بنل يف م 

إن خ فننا معهنم لنيس ، يوأصحاب بدر والشنجرة ، وبقية العرشة

لبرشية التي صدرت مننهم فأقنام هنؤالء هلنا الندنيا ومل يف بعض أعامهلم ا

خ فننا معهنم يف قنوهلم بنردة مجنيعهم  !فهم ليسوا معصنومني، يقعدوها

 !!وانق هبم عىل أعقاهبم

                                                                                                                    

حننوار )و، جلعفننر سننبحاين (حننوار مننع الشننيخ صننالح النندرويب) كتنناب :( انظننر0)

 أمحد سعد الغامدي.: للشيخ (هادئ مع الدكتور القزويني
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 ةــمـاتـاخل
 ..ألي القارئ املتأمل

يَّننل إيلَّ  أنننك وقفننت طننويً  عننند هننذه النصننوص  -واهلل أعلننم  -ُُيي

وأقمنت مينزان العندل ، ودققت النظر فيهنا ،القرآنية واألحاديد النبوية

 ..بينها

قد  ..منابذ للتقليد ..أنك طالب للحق متبع للدليل ..وحسبي فيك

مت عقلك كي ن بعقلك ال بعقول اآلخرين، أح  ز  وترت بعينك ال ، فأنت تي

 .بعيون اآلخرين

أن فجر احلقيقة قد الح لنك ، فأنا أكاد أجزم، فإن كان األمر كذلك

وأن تراتيل آيات ، معامل الوصول قد ظهرت عىل الطريقوأن ، من قريب

دت ظلامت األحقاد وأننت تسنمع آياتنه تثنني عنىل  ،القرآن الكريم قد بيدَّ

وتصنننفهم بننناإليامن والصننندق والفننن ح ومجينننل ،   أصنننحاب حممننند

وتذكر خصاهلم للسالكني منن ، وتع دهم أعىل املنازل والرتب، الصفات

 .قبل وجودهم وبعده

   أن مننن رضننيهم اهلل تعنناىل وزراء لنبيننه - شننك وال -وتأملننت 

 !؟كيع ال نرضاهم نحن .وأصحابًا له وأصهاراً 
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ومننن  !ومننن وعنندهم رهبننم تعنناىل جنَّننات كيننع يرتنندون عننن دينننه

ن َّن ،فارقوا األوطنان ، وتركنوا الندار واألمنوال ،وهجنروا األوالد واخل 

وهنم  كيع يذادون عن حوضه الرشنيع،   مرضاة هلل تعاىل ولرسوله

 !؟أوىل الناس به

والقول بذودهم عن ، أن إلصاق التهمة هبم -وال ريب  -وعلمت 

وحيلنة ، هتمنة سنبئية، وزعنم ردهتنم بعند منوت رسنوهلم، حوض نبيهم

 .تعقبها ح ة أبدية، شيطانية

وفصنوص ، فإن قنعت أهيا املتأمل بام سقت لك من نصوص ربانينة

 .و اهلل بهفهذا ما أرجوه وأدع ،وبراهني عقلية، نبوية

، فحسبي أين أقمنت احلجنة وبيننت املحجنة ،وإن كان خ ف ذلك

  .ولكل وجهة هو موليها، وأظهرت لك معامل الطريق

واحلمنند هلل رب ، وصننىل اهلل وسننلم عننىل نبينننا وعننىل آلننه وصننحبه 

 .العاملني
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 عــاملراج
 .ن الكريمآالقر -

حتقيننق  -ري لإلمننام أي احلسننن األشننع-اإلباننة عننن أصننول الديانننة  -

 .هن0621الطبعة الرابعة  -دار البيان  -بشري عيون 

تقننديم  -يمحنند احلمينند -اإلبانننة ملننا للصننحابة مننن املنزلننة واملكانننة  -

 .هن0620الطبعة األوىل  - دار القاسم -الشيخ عبد اهلل السعد 

 -للحافظ ابن عبد الرب القرطبني  -االستيعاب يف معرفة األصحاب  -

 .هن 0622الطبعة األوىل  -دار األع م  - حتقيق عادل مرشد

دار  -سننليامن العلنننوان  -االسننتنفار للننذب عننن الصننحابة األخيننار  -

 .هن0622الطبعنة الثانينة  -إحيناء اجلهاد 

دار  -للحننافظ ابننن حجننر العسقننن ين  - اإلصننابة يف متييننز الصننحابة -

 .هن 0605الطبعنة األولنى  -الكتب العلمية 

 -ناصنر بن عبد اهلل القفناري  -ثني عرشية إللشيعة اأصول مذهب ا -

 .هن0608الطبعة الثالثة  -دار الرضنا 
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 -حتقينق سنليم اهلنن يل  -لإلمام أي إسحاق الشناطبي  -االعتصام  -

  .هن0606الطبعة الرابعة  -دار ابنن عفنان 

 لإلمام أي بكر أمحد بن احلسنني -االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد  -

الطبعنة األوىل  -دار الفضنيلة  -تعليق عبد الرزاق عفيفي  -البيهقي 

 .هن 0621

دار العلم للم يني  -خري الدينن الزركيل  -تراجم  األع م قامنوس -

 .م 0445الطبعنة احلنادية عرشة  -

حتقيق فنؤاد عبند  -للوزير ابن هبرية  -اإلفصاح عن معاين الصحاح  -

 .هن 0607نة الثانية الطبع دار الوطن -املنعم 

لإلمنام أي الفضنل عيناض بنن موسنى  -إكامل املعلم بفوائند مسنلم  -

الطبعننة الثالثننة  -دار الوفنناء  حييننى إسننامعيل .حتقيننق د -اليحصننبي 

 .هن 0626

 ندي حممند  -انتصار احلق مناظرة علمية مع بعض الشيعة اإلمامية  -

 .الطبعة األوىل -

تنأليع أمحند حممند  -وم احلنديد الباعد احلثيد رشح اختصنار علن -

 .هن0606الطبعة األوىل  - دار الفيحاء والس م -شاكر 
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عُه ي ني  -بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن القيم اجلوزية  - مجي

 .هن 0606الطبعة األوىل  -دار ابن اجلوزي  -السيد 

اف إرش -للحافظ عنامد الندين إسنامعيل بنن كثنري  -البداية والنهاية  -

 .هن0625الطبعة األوىل  -دار ابن رجب- مصطفى العدوي

 -مكتبننة العبيكننان  -منننذر األسننعد  -بننراءة الصننحابة مننن النفنناق  -

 .هن 0607الطبعة األوىل 

 .دار الكتب العلمية -لإلمام ابن قتيبة  -تأويل خمتلع احلديد  -

ألي العنن ء حممنند عبنند  -حتفننة األحننوذي برشننح جننامع الرتمننذي  -

 .دار الكتب العلمية -ن املباركفوري الرمح

لإلمنام حممند بنن أي بكنر  -وأمور اآلخنرة  ىالتذكرة يف أحوال املوت -

الطبعنة األوىل  -دار البخاري  - حتقيق حممود بسطوييس  - القرطبي

 .هن 0607

 - يجل ل الدين السنيوط- يتدريب الراوي يف رشح تقريب النواو -

 .هن 0607الطبعة الثالثة  -كلم الطيب دار ال -نظر الفارياي  حتقيق

مكتبة  - للحافظ أي الفداء إسامعيل بن كثري - تفسري القرآن العظيم -

 .هن 0606الطبعة األوىل  -دار الفيحاء والس م 
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دار  -حممنند رشيننند رضننا  - «تفسننري القننرآن احلكينننم»تفسننري املنننار  -

 .هن0621الطبعة األولنى  - الكتب العلمينة

حتقيننق أي  - للحننافظ ابننن حجننر العسننق ين -التهننذيب تقريننب  -

 .هن0606الطبعة األوىل  - دار العاصمة -األشبال صغري أمحد 

مؤسسة الرسنالة  -للحافظ ابن حجر العسق ين  -هتذيب التهذيب  -

 .هن 0606الطبعة األوىل  -

للحنافظ شنمس الندين ابنن  -هتذيب السننن بحاشنية عنون املعبنود  -

 .لكتب العلميةدار ا -القيم 

للشنيخ عبند النرمحن  -تيسري الكنريم النرمحن يف تفسنري كن م املننان  -

 .هن 0622الطبعة األوىل  -دار ابن اجلوزي  -السعدي 

لإلمام أي عبد اهلل حممد بنن أمحند القرطبني  -اجلامع ألحكام القرآن  -

الطبعنة األوىل  -دار الكتناب العنري  - حتقيق عبد النرزاق املهندي -

 .هن0608

حتقينق  -لإلمام ابن القيم اجلوزية  -حادي األرواح إىل ب د األفراح  -

 .هن 0607الطبعة األوىل  - طبع رمادي للنرش -حممد الزغيل

 -لإلمنام أي القاسنم إسنامعيل األصنبهاين  -احلجة يف بينان املحجنة  -

 .هن 0604الطبعة الثانية  -دار الراية  -حممد ربيع مدخىل  حتقيق
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 -جعفنر سنبحاين  -مع الشيخ صنالح بنن عبند اهلل الندرويب  حوار -

 (.شيعي) .هن 0622الطبعة األوىل  -مؤسسة اإلمام الصادق

أمحند  -حوار هادئ منع الندكتور القزوينني الشنيعي اإلثنني عرشني  -

 .سعد الغامدي

ألي القاسم ابنن  -الذيل عىل جزء بقي بن خملد يف احلوض والكوثر  -

 -مكتبنة العلنوم واحلكنم  -القادر حممد عطنا حتقيق عبد  -بشكوال 

 .هن0602الطبعة األوىل 

حتقينق شنعيب  -البن القيم اجلوزية  -زاد املعاد يف هدي خري العباد  -

الطبعنننة السنننابعة  - مؤسسنننة الرسنننالة -وعبننند القنننادر األرننننؤوط 

 .هن 0606والعرشون 

 -حممنند ناصنننر الدينننن األلبانننني  -سلسننلة األحادينند الصننحيحة  -

 .هن 0618الطبعة الرابعة  - مكتبنة املعنارف

 -املكتب اإلس مي  -للحافظ أي بكر عمرو بن أي عاصم  -السنة  -

 .هن 0602الطبعة الثالثة 

لإلمنام أي عبند اهلل حممند بنن يزيند  -برشح السنندي  هسنن ابن ماج -

 .هن0608الطبعة الثانية   -دار املعرفة  -القزويني 
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دار املعرفة  -ح احلافظ السيوطي وحاشية السندي سنن النسائي برش -

 هن0608 الطبعة الرابعة -

إرشاف شنعيب  -لإلمام شنمس الندين النذهبي -سري أع م النب ء  -

 .هن 0607الطبعة احلادية عرشة -مؤسسة الرسالة  -االرنؤوط 

للحنافظ أي القاسنم هبنة  -رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعنة  -

الطبعنة الثالثنة  - دار طيبنة -أمحد سعد الغامندي  .د -ي اهلل ال لكائ

 .هن0605

ملحمنند بننن عبنند البنناقي  -رشح الزرقنناين عننىل موطننأ اإلمننام مالننك  -

 .دار الكتب العلمية -الزرقاين 

مجاعنة منن  حققهنا -للع مة ابن أي العز  - رشح العقيدة الطحاوية -

املكتننب  -ين حممنند نننارص النندين األلبننا: خننرج أحاديثهننا، العلننامء

 .هن 0618الطبعة التاسعة  -اإلس مي 

دار ابنننن  -للشننيخ حممننند بننن عثيمننني  -رشح العقينندة الواسننطية  -

 .هن 0607الطبعة الرابعة  -اجلوزي 

حتقينق أرشف عبند  -حممد بن صالح العثيمنني  -رشح ملعة االعتقاد  -

 .هن0605الطبعة الثالثة  -مكتبة طربية - املقصود
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بننن رشف حييننى النندين حمينني لإلمننام  -عننىل مسننلم رشح النننووي  -

 .دار الكتب العلمية -النووي 

عبند  حتقينق -لإلمام أي بكر حممند بنن احلسنني اآلجنري  -الرشيعة  -

 .هن 0621الطبعة الثانية  -دار الكتاب العري  - الرزاق املهدي

 - لعنيل بنن بلبنان الفنارك -صحيح ابنن حبنان برتتينب ابنن بلبنان  -

الطبعنننة الثالثنننة  -مؤسسنننة الرسنننالة  -رننننؤوط ألعيب اشننن حتقينننق

  .هن0608

دار  -لإلمننام حممنند بننن إسننامعيل البخنناري  -صننحيح البخنناري  -

 .األرقم

 -حممنند نننارص النندين األلبننناين  -صننحيح اجلننامع الصننغري وزيادتننه  -

 .هن 0618الطبعنة الثالثة  -املكتب اإلسن مي

مكتبنة  -نن األلبناننني حممند ناصننر الدين - هصنحيح سننن ابنن ماجن -

 .هن 0607الطبعة األولنى  -املعنارف 

مكتبننة  -حممنند ناصنننر الدينننن األلبانننني  -صننحيح سنننن أي داود  -

 .هن 0604الطبعنة األولنى  -املعنارف 

مكتبنننة  -حممنند نننارص النندين األلبنانننني  - يصننحيح سنننن الرتمننذ -

 .هن 0621الطبعنة األولنى  -املعنارف 
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دار  -لإلمننام مسننلم بننن احلجنناج  -برشننح النننووي صننحيح مسننلم  -

 .الكتب العلمية

املكتنب  -حممد نارص الندين األلباننني  -ظ ل اجلنة يف ختري  السنة  -

 .هن 0602الطبعة الثالثنة  -اإلسن مني 

لإلمننام أي بكننر بننن  -عارضننة األحننوذي برشننح صننحيح الرتمننذي  -

 .هن0608 الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية  -العري 

لإلمننام أي عننثامن إسننامعيل  -عقينندة السننلع وأصننحاب احلننديد  -

 .هن 0602الطبعة األوىل  -حتقيق نبيل السبكي  -الصابوين

 - دار الصننميعي -لشننيخ اإلسنن م ابننن تيميننة  -العقينندة الواسننطية  -

 .هن 0606الطبعة األوىل 

دار  -بنندر النندين العيننني  -عمنندة القنناري رشح صننحيح البخنناري  -

 .هن 0626الطبعة األوىل  -إحياء الرتاث العري 

للحافظ أمحد بن عيل بن حجر  -فتح الباري رشح صحيح البخاري  -

حتقينق عبند العزينز  -هنن0608الطبعنة األوىل  -مكتبة دار الس م  -

الطبعنة  -مؤسسنة الرسنالة  - حممند فنؤاد عبند البناقي ترقيم، بن باز

 .هن 0608الثالثة 
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 -امع بننني فننني الروايننة والدرايننة مننن علننم التفسننري فننتح القنندير اجلنن -

 .املكتبة التجارية -الشوكناين  لإلمام حممد بن عيل

دار  -لإلمام أي حممد بنن حنزم  -الفصل يف امللل واألهواء والنحل  -

 .هن0621 الطبعة الثانية -الكتب العلمينة 

 -اس ويص اهلل عب حتقيق -لإلمام أمحد بن حنبل  -فضائل الصحابة  -

 .هن 0621الطبعة الثانية  -دار ابن اجلوزي 

الطبعننة الثالثننة  -دار الرشننوق  - سننيد قطننب -يف ظنن ل القننرآن  -

 .هن0247

 -لإلمننام أي الطنناهر  نند النندين الفريوزآبننادي  -القناموس املحنني   -

 .م2116 -بيت األفكار الدولية  -حسان عبد املنان  ترتيب

 -لإلمام أي يكنر حممند بنن العنري  -القبس يف رشح موطأ ابن أنس  -

الطبعننة  -دار الكتننب العلميننة  -حتقيننق أيمننن نإنن وعنن ء إبننراهيم 

 .األوىل

عبند  -قطع اجلنى الداين رشح مقدمة رسالة ابن أي زيند القنريواين  -

 .هن0622الطبعة األوىل  - دار الفضيلة -املحسن محد العباد 

 .هنننن 0600-عنننارف دار الت -حممننند يعقنننوب الكلينننني  -الكنننايف  -

  .(شيعي)
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الكشناف عنن حقنائق غنوامض التنزينل وعينون األقاوينل يف وجنوه  -

الطبعنة  -مكتبة العبيكنان  -للشيخ أي القاسم الزخمرشي  -التأويل 

 .هن 0608األوىل 

ألي احلسنن  -واألمنة    كشع الغمة يف بيان خصائص رسول اهلل -

 .هن 0606األوىل الطبعة  -مكتبة ابن تيمية  - مصطفى إسامعيل

 -دار إحينناء الننرتاث العننري  -لإلمننام ابننن منظننور  -لسننان العننرب  -

 .الطبعة الثالثة

 -لإلمننام بقنني بننن خملنند القرطبنني  -مننا روي يف احلننوض والكننوثر  -

الطبعة األوىل  -مكتبة العلوم واحلكم  -عبد القادر حممد عطا  حتقيق

 .هن 0602

حتقينق محندي  -بن حبان البستي لإلمام ا -املجروحني من املحدثني  -

 .هن 0621الطبعة األوىل  -دار الصميعي -السلفي 

مجع عبند النرمحن بنن حممند  - موع فتاوت شيخ اإلس م ابن تيمية  -

 .بن قاسم وابنه

عبند القنادر حممند  -يف احلنوض والكنوثر  يمرويات الصنحابة  -

 .نه 0602الطبعة األوىل  - مكتبة العلوم واحلكم - عطا صويف
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 - املسائل والرسنائل املروينة عنن اإلمنام أمحند بنن حنبنل يف العقيندة -

 .هن 0602الطبعة األوىل  -دار طيبة  -عبد اهلل األمحدي  حتقيق

 للحافظ أي عبد اهلل احلاكم النيسابوري -املستدر  عىل الصحيحني  -

 .دار الكتب العلمية -حتقيق مصطفى عبد القادر عطا  -

حتقينق  -لإلمام سليامن بن داود اجلنارود  -لطياليس مسند أي داود ا -

 .هن 0625الطبعة األوىل  - دار الكتب العلمية -حممد حسن 

 - رننؤوط وآخنرينألشنعيب ا حتقينق -مسند اإلمام أمحد بن حنبنل  -

 .هن 0604الطبعة األوىل  -مؤسسة الرسالة 

بنند حتقيننق مصننطفي ع -املوصننيل  لإلمننام أي يعننىل - مسننند أي يعننىل -

 .هن 0608الطبعة األوىل  -دار الكتب العلمية  -القادر 

تأليع حممد ضنياء  -معجم مصطلحات احلديد ولطائع األسانيد  -

 .هن 0621الطبعة األوىل  - أضواء السلع -الرمحن األعظمي 

 - دار املعرفننة -ن للراغننب األصننفهاين آاملفننردات يف غريننب القننر -

 .هن0608الطبعة األوىل 

أمحند بنن عمنر  لإلمنام -ا أشكل من تلخنيص كتناب مسنلم املفهم مل -

 .هن 0607الطبعة األوىل  -طبع دار ابن كثري  -القرطبي 
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لإلمنننام أي احلسنننن  -خنننت ف املصنننلني امقننناالت اإلسننن ميني و -

 .هن0626الطبعة األوىل  -املكتبة العإية  -األشعري 

لشنيخ اإلسن م  -منهاج السنة النبوية يف نقض ك م الشيعة القدرية  -

 حممد رشناد سناملد. حتقيق  -تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 

الطبعنة األوىل  -طبعة جامعنة اإلمنام حممند بنن سنعود اإلسن مية  -

 .هن 0616

مكتبنة الفرقنان  -حتقيق سليم اهلن يل  -املوطأ لإلمام مالك بن أنس  -

 .هن 0626 -

 بقلنم عنيل - حجنر العسنق ينللحافظ ابنن  :النكت عىل نزهة النظر -

 .هن 0606الطبعة الثالثة  - طبع ابن اجلوزي -حسن عبد احلميد 

 -للحنافظ شنمس الندين النذهبي -ميزان االعتدال يف نقند الرجنال  -

 -الكتننب العلميننة  دار –معننوض وعننادل عبنند املوجننود  حتقيننق عننيل

 .هن 0606الطبعة األوىل 

 -مننام ابننن األثننري اجلننزري لإل -النهايننة يف غريننب احلننديد واألثننر  -

 .هن 0620الطبعة األوىل  - دار ابن اجلوزي -إرشاف عىل حسن 
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