(حوض النيب )
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُوُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َّ
ض َّل لَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي َ
ي لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَوَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َىاد َ
َّ ِ
لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ين آ اامنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواَل اَتُوتُ َّن إََِّل
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ ،ا
﴿َي أايُّ اها الذ ا
َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن﴾ [آل عمران.]ٕٔٓ:
أ ََّما بَ ْع ُد:
ٍ
ِ
ِ ِ
وشَّر األ ُُموِر
ي ُُمَ َّمد َ ،
فَِإ َّن أ ْ
َص َد َق احلَديث َك ََل ُم هللا َعَّز َو َج َّلَ ،
وخْي َر ا ْذلَْد ِي َى ْد ُ
ٍ
ٍ
ض ََللٍَة ِِف النَّا ِر.
ض ََللَةٌ ،وُك َّل َ
ُُْم َد ََث ُُتا ،وُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعةٌ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
عباد هللا:
إن مما جيب أن يؤمن بو كل مسلم ما أكرم هللا تعاىل بو نبينا  من الكوثر واحلوض ادلورود
الذي يرده أىل اإلميان وطاعة الرمحن حُت يقوم الناس ليوم احلساب ،واحلوض والكوثر َثبت
ِبلنص وإمجاع أىل السنة حىت عده أىل السنة ِف العقائد الدينية ألجل الرد على من أنكره
وجحده ،وقد ورد ِف صفتو وذكره وشربو –سقاان هللا وإايكم منو -األحاديث ادلتواترة ادلتعددة
من الطرق الكثَتة ادلتضافرة اليت رواىا اخلَلئق من الصحابة.
والكوثر الذي أعطاه هللا تعاىل لنبينا وأكرمو بو ىو هنر ِف اجلنة حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف
ٍ
ول َِّ
يصب ماؤه ِف احلوضَ ،ع ْن أَنَ ٍ
ُت أَظْ ُه ِرَان إِ ْذ أَ ْغ َفى
س  قَ َال :بَْي نَا َر ُس ُ
ات يَ ْوم بَ ْ َ
اّلِل  ذَ َ
ول َِّ
ت َعلَ َّى آنًِفا
 َ َاي َر ُس َ
إِ ْغ َفاءَةًُُ ،ثَّ َرفَ َع َرأْ َسوُ ُمتَبَ ِّس ًما ،فَ ُق ْلنَاَ :ما أ ْ
َض َح َك َ
اّلِل؟ قَ َال « :أُنْ ِزلَ ْ
اك الْ َكوثَر فَ ِ
سورةٌ» .فَ َقرأَ «بِس ِم َِّ
الر ْمح ِن َّ ِ
 َ ُى َو
 َ َو ْاَنَْر إِ َّن َشانِئَ َ
ص ِّل لَربِّ َ
اّلِل َّ َ
الرحي ِم (إِ َّان أ َْعطَْي نَ َ ْ َ َ
َ ْ
َُ
اّلِلُ َوَر ُسولُوُ أ َْعلَ ُم .قَ َال« :فَِإنَّوُ نَ ْهٌر َو َع َدنِ ِيو َرِّّب
األَبْتَ ُر)»ُُ .ثَّ قَ َال« :أَتَ ْد ُرو َن َما الْ َك ْوثَ ُر» .فَ ُق ْلنَاَّ :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّج ِوم ،فَيُ ْختَ لَ ُج
َعَّز َو َج َّل َعلَْيو َخْي ٌر َكثَتٌُ ،ى َو َح ْو ٌ
ض تَ ِرُد َعلَْيو أ َُّم ِىت يَ ْوَم الْقيَ َامة آنيَ تُوُ َع َد ُد الن ُ
ت بَ ْع َد َك »[ .رواه مسلم] ،فما
ب إِنَّوُ ِم ْن أ َُّم ِىت .فَيَ ُق ُ
الْ َعْب ُد ِمْن ُه ْم فَأَقُ ُ
َح َدثَ ْ
ول َما تَ ْد ِرى َما أ ْ
ول َر ِّ
أعظمو من إكرام لرسول اذلدى عليو الصَلة والسَلم ،ويصب ِف احلوض ميزاِبن منو أحدمها
ت فِ ِيو ِميزاِب ِن ميَُدَّانِِو ِمن ْ ِ
َح ُد ُمهَا ِم ْن َذ َى ٍ
ب،
من ذىب وآخر من فضة ،كما قال ( :يَغُ ُّ
اجلَنَّة ،أ َ
ََ
َ
اآلخ ُر ِم ْن َوِرٍق) [رواه مسلم من حديث ثوِبن].
َو َ
-ٔ-

وعدد آنيتو
طعم مائو ولونُو وريُو ُ
وإذا كان ىذا احلوض من إكرام هللا لنبيو فكيف سيكون ُ
وما طولُو ،فماؤه أحلى من العسل ،وأشد بياضا من الثلج واللنب ،وأطيب من ريح ادلس َ،
ول هللاِ
وآنيتو كعدد جنوم السماء ،وأما طولو فمسَتة شهر وطولو كعرضو ،ف َع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة أ َّ
َن َر ُس َ
َش ُّد ب ي ِ
ِ
ِ
َحلَى ِم َن الْ َع َس ِل
 قَ َال« :إِ َّن َح ْو ِضي أَبْ َع ُد م ْن أَيْلَةَ م ْن َع َد ٍنَ ،ذلَُو أ َ ََ ً
اضا م َن الثَّ ْل ِجَ ،وأ ْ
نب ،وَآلنِي تو أَ ْكث ر ِمن ع َد ِ
ُّج ِوم ،وإِِ
الر ُجل إِبِل الن ِ
ُّ
ُّ
َّاس َع ْن
د
ص
ي
ا
م
ك
و
ن
ع
َّاس
ن
ال
د
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ال
د
َ
َ
َّ
ْ
ّ
َ
ِِبللَّ َ ِ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ
ول هللاِ ،أَتَع ِرفُنا ي ومئِ ٍذ؟ قَ َال :نَعم ،لَ ُكم ِسيما لَيس ِ
َح ٍد ِم َن ْاأل َُم ِم،
َح ْو ِض ِو ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
َْ ْ َ ْ َ ْ
ت أل َ
ْ َ َْ َ
تَ ِردو َن علَي غُِّرا ُُم َّجلُِت ِمن أَثَِر الْوض ِ
وء»[ .رواه مسلم].
ُُ
ُ َ َّ
َ َ ْ
وىذا من حرص رسول هللا  على أمتو ليشربوا من حوضو حُت يتاج الناس للشراب ِف
حر يوم القيامة حُت تدنو الشمس من رؤوس اخلَلئق ،ويشتد العرق ويعظم اذلول واخلطب
فيشرب أىل اإلميان واَّلتباع منو شربة َّل يظمأوا بعدىا أبدا ،عن َعْب ُد هللاِ بْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اص
رضي هللا عنهما :قَ َال رس ُ ِ
ِ ِ
ض ِم َن
ول هللا َ « :ح ْوضي َمس ََتةُ َش ْه ٍرَ ،وَزَو َاايهُ َس َواءٌَ ،وَم ُاؤهُ أَبْيَ ُ
َُ
ِ
ِ
الْوِرِق ،وِريو أَطْيب ِمن الْ ِمس ِ
ب ِمْنوُ فَ ََل يَظْ َمأُ بَ ْع َدهُ أَبَ ًدا».
 ََ ،وكِ َيزانُوُ َكنُ ُجوم َّ
الس َماء ،فَ َم ْن َش ِر َ
َ َ ُُ َ ُ َ ْ
[رواه البخاري ومسلم].
عباد هللا:
حوضا يوم القيامة ترد عليو أممهم ،وىم يتفاوتون فيما بينهم أيّهم أكثر
اعلموا أن لكل نيب ً
واردة حلوضو ،وأكثرىم ىو نبينا  ،عن مسرة  قال  :قال رسول هللا ( :إن لكل نيب
حوضا ،وإهنم يتباىون أيهم أكثر واردة ،وإّن أرجو أن أكون أكثرىم واردة)[ .رواه الًتمذي
وحسنو األلباّن].
فاجتهدوا عباد هللا أن تكونوا ممن يرد حوض النيب  فيشرب منو الشربة اليت َّل يظمأ
بعدىا أبدا ،وأكثروا من سؤال ربكم ذل َ وادعوا ألنفسكم وأىليكم بذل َ ،عن ابن عمر رضي
هللا عنهما :أنو يكرب على اجلنازة ويصلي على النيب ُ ث يقول( :اللهم ِبرك فيو ،وصل عليو،
واغفر لو ،وأورده حوض نبي َ .)
ول ما تَسمعو َن وأَست ْغ ِ
ب فَ ْ ِ ِ
الع ِظيم ِِل ولَ ُك ْم ِم ْن ُك ِل ذَنْ ٍ
ور
هللا
ر
ف
أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ
َ
استَ ْغف ُروهُ ،إنَّوُ ُى َو الغَ ُف ُ
َ
َ
ُ
ّ
الرِح ُيم.
َّ
اخلطبة الثانية
-ٕ-

ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِو َوَم ِن اتَّبَ َع ُى َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللاَ ،و َعلَى آلو َو َ
ي َ لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
ََّّل إِلَوَ إََِّّل َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ الَّ ِذي أ َْر َسلَوُ َربُّوُ َر ْمحَةً
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ِ ِ
ُت.
ل ْل َعالَم َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
فلقد أمران رسول هللا ِ بلصرب على السنة واجلماعة حُت أخربان أنو سيكون فساد وظلم
واستئثار ِبحلقوق فأكد على الصرب وعدم اخلروج على اجلماعة وعدم التقاتل على الدنيا
س بْ َن
والتنافس عليها ،وأن ذل َ من أعظم أسباب ورود حوضو حُت يتقدمنا عليو  ،فعن أَنَ َ
ِ
ِ
مالِ ٍ
اصِربُوا َح َّىت تَ ْل َق ْوِّنَ ،وَم ْو ِع ُد ُك ْم
 َ  :قَ َال النِ ُّ
صا ِر( :إِنَّ ُك ْم َستَ ْل َق ْو َن بَ ْعدي أَثََرةً ،فَ ْ
َّيب  ل ْْلَنْ َ
َ
ض)[ .رواه البخاري ومسلم] .فالصرب على جور الوَّلة من أعظم أسباب ورود احلوض ،وَّل
ْ
احلَْو ُ
يعٍت ذل َ الرضى بظلمهم واستئثارىم ،فَل نرضى ِبلظلم ولكن َّل جنعل ظلمهم سببا لشق
عصا ادلسلمُت وتفريقهم واخلروج على وَّلُتم ،فعن جابر  أن النيب  قال لكعب بن
عجرة( :أعاذك هللا من إمارة السفهاء) قال :وما إمارة السفهاء؟ قال( :أمراء يكونون بعدي َّل
يهتدون هبديي وَّل يستنون بسنيت ،فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم ،فأولئ َ ليسوا
مٍت ولست منهم ،وَّل يردون على حوضي ،ومن مل يصدقهم بكذهبم ،ومل يعنهم على ظلمهم
فأولئ َ مٍت وأان منهم ،وسَتدون على حوضي) [رواه أمحد وصححو األلباّن].
َمساء بِْن ِ
ت أَِّب
واإلحداث ِف الدين من أعظم أسباب احلرمان من الشرب من احلوض ،ف َع ْن أ َْ َ
احلَْو ِ
ض َح َّىت أَنْظُُر َم ْن يَِرُد َعلَ َّى
َِّب « :إِِّّن َعلَى ْ
بَ ْك ٍر  -رضى هللا عنهما  -قَالَ ْ
ت قَ َال النِ ُّ
ِ
ت َما َع ِملُوا بَ ْع َد َك
ب ِم ٌِّت َوِم ْن أ َُّم ِىت  .فَيُ َق ُ
س ُد ِوّن فَأَقُ ُ
الَ :ى ْل َش َع ْر َ
ولَ :اي َر ِّ
مْن ُك ْم َ ،و َسيُ ْؤ َخ ُذ َان ٌ
 َ أَ ْن نَ ْرِج َع
اّلِلِ َما بَِر ُحوا يَ ْرِجعُو َن َعلَى أ َْع َقاهبِِ ْم» .فَ َكا َن ابْ ُن أَِّب ُملَْي َكةَ يَ ُق ُ
َو َّ
ول :اللَّ ُه َّم إِ َّان نَعُوذُ بِ َ
َت َع ْن ِدينِنَا[ .رواه البخاري] .قال القرطيب رمحو هللا( :قال علماؤان رمحة هللا
َعلَى أ َْع َقابِنَا أ َْو نُ ْف ََ
عليهم أمجعُت :فكل من ار َّ
تد عن دين هللا ،أو أحدث فيو ما َّل يرضاه هللا ،ومل أيذن بو هللا،
طردا من خالف مجاعة ادلسلمُت،
فهو من ادلطرودين عن احلوض ،ادلبعدين عنو ،وأشدىم ً
وفارق سبيلهم ...وكذل َ الظلمة ادلسرفون ِف اجلور والظلم ،وتطميس احلق وقتل أىلو وإذَّلذلم،
وادلعلنون ِبلكبائر ادلستخفون ِبدلعاصي ،ومجاعة أىل الزيغ واألىواء والبدع( .اللهم اسقنا من
حوض نبي َ وَّل حترمنا عفوك وفضل َ ....
-ٖ-

