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 (النيب حوض )
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنوُ  وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
 َشرِي ََ َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُو، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل 

دً  ُوُتنَّ ِإَلَّ ا َعْبُدُه َوَرُسولُُو، َلُو، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ قَّ تُ قااتِِه واَلا َتا ا الَِّذينا آاماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ﴿َيا أاي ُّها
 .[ٕٓٔ]آل عمران: َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾

ا بَ ْعُد:  أَمَّ
َر اذْلَْدِي َىْدُي ُمَُ   ٍد فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِديِث َكََلُم هللِا َعزَّ َوَجلَّ، وَخي ْ ، وَشرَّ األُُموِر مَّ

 ُُمَْدََثُُتا، وُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة َضََللٌَة، وُكلَّ َضََلَلٍة ِف النَّاِر.
 عباد هللا:

احلوض ادلورود و الكوثر من  أكرم هللا تعاىل بو نبينا ما كل مسلم مما جيب أن يؤمن بو  إن 
الكوثر َثبت واحلوض و وطاعة الرمحن حُت يقوم الناس ليوم احلساب، الذي يرده أىل اإلميان 

من أنكره حىت عده أىل السنة ِف العقائد الدينية ألجل الرد على إمجاع أىل السنة ِبلنص و 
األحاديث ادلتواترة ادلتعددة  -هللا وإايكم منوسقاان –وشربو وذكره وقد ورد ِف صفتو  وجحده،

 .لصحابةاليت رواىا اخلَلئق من ا من الطرق الكثَتة ادلتضافرة
 حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوفالذي أعطاه هللا تعاىل لنبينا وأكرمو بو ىو هنر ِف اجلنة والكوثر 

َنا َرُسوُل اّلِلَِّ  :قَالَ  َعْن أََنٍس يصب ماؤه ِف احلوض،  َذاَت يَ ْوٍم بَ ُْتَ َأْظُهراَِن ِإْذ أَْغَفى  بَ ي ْ
ًماُُثَّ َرَفَع رَْأسَ  ،ِإْغَفاَءةً  أُْنزَِلْت َعَلىَّ آنًِفا »  :قَالَ  ؟َما َأْضَحَك ََ اَي َرُسوَل اّلِلَِّ  :فَ ُقْلَنا ،ُو ُمتَ َبسِّ

َناَك »فَ َقرََأ «. ُسوَرةٌ  َفَصلِّ لَِربِّ ََ َواَْنَْر ِإنَّ َشانَِئ ََ ُىَو  اْلَكْوثَ رَ ِبْسِم اّلِلَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )ِإانَّ أَْعطَي ْ
فَِإنَُّو نَ ْهٌر َوَعَدنِيِو َرّبِّ » :اّلِلَُّ َوَرُسولُُو أَْعَلُم. قَالَ  :فَ ُقْلَنا«. اْلَكْوثَ رُ أََتْدُروَن َما » :قَالَ  ُُثَّ «. األَبْ تَ ُر(

ٌر َكِثَتٌ  َلُج فَ ُيْخت َ  ،ُىَو َحْوٌض َترُِد َعَلْيِو أُمَّىِت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة آنِيَ ُتُو َعَدُد النُُّجومِ  ،َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِو َخي ْ
ىِت. فَ يَ ُقوُل َما َتْدرِى َما َأْحَدَثْت بَ ْعَدَك  ُهْم َفأَُقوُل َربِّ ِإنَُّو ِمْن أُمَّ ، فما رواه مسلم[]. «اْلَعْبُد ِمن ْ

ن منو أحدمها ويصب ِف احلوض ميزاِبعليو الصَلة والسَلم، أعظمو من إكرام لرسول اذلدى 
انِِو ِمَن اجْلَنَّةِ : )قال ، كما ر من فضةمن ذىب وآخ  ،َأَحُدمُهَا ِمْن َذَىبٍ  ،يَ ُغتُّ ِفيِو ِميزَاَِبِن مَيُدَّ

 ثوِبن[.( ]رواه مسلم من حديث َواآلَخُر ِمْن َورِقٍ 
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 آنيتو وعددُ  وو وريُ مائو ولونُ  كان ىذا احلوض من إكرام هللا لنبيو فكيف سيكون طعمُ إذا  و 
 ،وأطيب من ريح ادلس َ ،اللنبو ج ثلالد بياضا من وأش ،ماؤه أحلى من العسلف، وولُ ط ماو 

َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل هللِا ف، ضوعر ك  لوطو و  هرش ةسَت فمو ولط ماوأ، وآنيتو كعدد جنوم السماء
  :َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل ِمَن الث َّْلجِ ذَلَُو َأَشدُّ بَ َياًضا  ِإنَّ َحْوِضي أَبْ َعُد ِمْن أَيْ َلَة ِمْن َعَدٍن،»قَاَل ،

، َوآَلنِيَ ُتُو َأْكثَ ُر ِمْن َعَدِد النُُّجومِ  ، َوِإّّنِ أَلَُصدُّ النَّاَس َعْنُو َكَما َيُصدُّ الرَُّجُل ِإِبَل النَّاِس َعْن ِِبللَّنَبِ
، َحْوِضِو، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، أَتَ ْعرِفُ َنا يَ ْوَمِئٍذ؟ قَاَل: نَ َعْم، َلُكْم ِسيَما لَْيَسْت أِلََحٍد ِمَن اأْلَُممِ 

ِلَُت ِمْن أَثَ    ]رواه مسلم[. «.ِر اْلُوُضوءِ َترُِدوَن َعَليَّ ُغرِّا ُُمَجَّ
شراب ِف حُت يتاج الناس للبوا من حوضو على أمتو ليشر  من حرص رسول هللا وىذا 

 ويشتد العرق ويعظم اذلول واخلطب، اخلَلئقرؤوس حر يوم القيامة حُت تدنو الشمس من 
 َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ عن ، أبداشربة َّل يظمأوا بعدىا فيشرب أىل اإلميان واَّلتباع منو 

، َوَزَوااَيُه َسَواٌء، َوَماُؤُه أَبْ َيُض ِمَن َمِسَتَُة َشْهرٍ َحْوِضي : »: قَاَل َرُسوُل هللِا هللا عنهمارضي 
 «.َماِء، َفَمْن َشِرَب ِمْنُو َفََل َيْظَمأُ بَ ْعَدُه أََبًدااْلَورِِق، َورُِيُو َأْطَيُب ِمَن اْلِمْس َِ، وَِكيزَانُُو َكُنُجوِم السَّ 

 رواه البخاري ومسلم[.]
 هللا:عباد 

وىم يتفاوتون فيما بينهم أيّهم أكثر  ،ميوم القيامة ترد عليو أممه اأن لكل نيب حوضً علموا ا
لكل نيب إن : )قال : قال رسول هللا  عن مسرة ، واردة حلوضو، وأكثرىم ىو نبينا 

]رواه الًتمذي  .(وإّن أرجو أن أكون أكثرىم واردة ،وإهنم يتباىون أيهم أكثر واردة ،حوضا
 وحسنو األلباّن[.

شرب منو الشربة اليت َّل يظمأ في عباد هللا أن تكونوا ممن يرد حوض النيب فاجتهدوا 
رضي عن ابن عمر بعدىا أبدا، وأكثروا من سؤال ربكم ذل َ وادعوا ألنفسكم وأىليكم بذل َ، 

 ،وصل عليو ،اللهم ِبرك فيو): ُث يقول : أنو يكرب على اجلنازة ويصلي على النيب هللا عنهما
  (. حوض نبي َوأورده  ،واغفر لو

 أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللَا الَعِظيَم ِل َوَلُكْم ِمْن ُكلِّ َذْنٍب فَاْستَ ْغِفُروُه، ِإنَُّو ُىَو الَغُفورُ 
 الرَِّحيُم.

 اخلطبة الثانية
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ََلُم َعَلى َرُسوِل هللِا، َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َوَمِن ات َّ  ، َوالصَََّلُة َوالسَّ َبَع ُىَداُه، َوَأْشَهُد أَن احلَْمُد ّلِلَِِّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو الَِّذي أَْرَسَلُو رَبُّ  ُو َرمْحًَة َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ اّلِلَُّ َوْحَدُه ََّل َشرِي ََ َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

 لِْلَعاَلِمَُت.
ا بَ ْعُد:  أَمَّ

وظلم  سيكون فسادأنو  انحُت أخرب واجلماعة  السنةِبلصرب على  رسول هللا أمران لقد ف
وعدم التقاتل على الدنيا  على اجلماعة أكد على الصرب وعدم اخلروجف واستئثار ِبحلقوق

أََنَس ْبَن فعن ، وأن ذل َ من أعظم أسباب ورود حوضو حُت يتقدمنا عليو  ،والتنافس عليها
َوَمْوِعدُُكْم  ،تَ ْلَقْوّن فَاْصربُوا َحىتَّ  ،ِإنَُّكْم َستَ ْلَقْوَن بَ ْعِدي أَثَ َرةً ) :ِلْْلَْنَصارِ  قَاَل النَّيبُّ : َماِل ٍَ 

على جور الوَّلة من أعظم أسباب ورود احلوض، وَّل فالصرب  [.ومسلم ]رواه البخاري(. احْلَْوضُ 
ظلمهم سببا لشق  ولكن َّل جنعلواستئثارىم، فَل نرضى ِبلظلم بظلمهم  يعٍت ذل َ الرضى

قال لكعب بن   أن النيب جابر فعن وتفريقهم واخلروج على وَّلُتم، مُت عصا ادلسل
أمراء يكونون بعدي َّل ) :قال ؟وما إمارة السفهاء :قال (أعاذك هللا من إمارة السفهاء) :عجرة

فأولئ َ ليسوا  ،بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فمن صدقهم ،يهتدون هبديي وَّل يستنون بسنيت
ومل يعنهم على ظلمهم  ،ومن مل يصدقهم بكذهبم ،يردون على حوضيوَّل  ،مٍت ولست منهم

 األلباّن[. صححو]رواه أمحد و  (وسَتدون على حوضي ،فأولئ َ مٍت وأان منهم
َعْن َأمْسَاَء بِْنِت َأِّب ف، أعظم أسباب احلرمان من الشرب من احلوضمن  الدين ِفواإلحداث 

 ِإّنِّ َعَلى احْلَْوِض َحىتَّ أَْنظُُر َمْن يَرُِد َعَلىَّ »: قَاَلْت َقاَل النَِّبُّ  -رضى هللا عنهما  -َبْكٍر 
َىْل َشَعْرَت َما َعِمُلوا بَ ْعَدَك  :اَي َربِّ ِمٌتِّ َوِمْن أُمَّىِت . فَ يُ َقالُ  :َوَسيُ ْؤَخُذ اَنٌس ُدوِّن َفأَُقولُ ِمْنُكْم ، 

َأْن نَ ْرِجَع  اللَُّهمَّ ِإانَّ نَ ُعوُذ ِب ََ  :. َفَكاَن اْبُن َأِّب ُمَلْيَكَة يَ ُقولُ «يَ ْرِجُعوَن َعَلى أَْعَقاهِبِمْ َواّلِلَِّ َما بَرُِحوا 
قال علماؤان رمحة هللا )ال القرطيب رمحو هللا: ق ]رواه البخاري[. .َأْو نُ ْفََتَ َعْن ِديِنَنا َأْعَقابَِناَعَلى 

عليهم أمجعُت: فكل من ارتدَّ عن دين هللا، أو أحدث فيو ما َّل يرضاه هللا، ومل أيذن بو هللا، 
الف مجاعة ادلسلمُت، فهو من ادلطرودين عن احلوض، ادلبعدين عنو، وأشدىم طرًدا من خ

... وكذل َ الظلمة ادلسرفون ِف اجلور والظلم، وتطميس احلق وقتل أىلو وإذَّلذلم، وفارق سبيلهم
اسقنا من اللهم .) البدعاألىواء و مجاعة أىل الزيغ و و ، وادلعلنون ِبلكبائر ادلستخفون ِبدلعاصي

  حوض نبي َ وَّل حترمنا عفوك وفضل َ ....


