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 3  وافؽوثر احلوض ربعون يفألا

 
 

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 مقدمة
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكعوذ باهلل من ذور أكػسـا 

 ؾم  مضل فه ومن لضؾل ؾم  دا ي فه ومن شقئات أظامفـا من هيده اهلل

وأصفد أن ال إفه إال اهلل وحده ال ذلك فه وأصفد أن حمؿًدا ظبده 

ورشوفه، ؾنن خر افؽم م ـم م اهلل وخر اهلدي ددي حمؿد 

   وذ األمور حمدثاهتا وـل حمدثة بدظة وـل بدظة ضم فة

 وـل ضم فة يف افـار.

ـوا اتؼوا اهلل حق تؼاته وال متوتن إال وأكتم ا أهيا افذين آمي﴿

افـاس اتؼوا ربؽم افذي خؾؼؽم من كػس واحدة ا ا أهيي﴿ ﴾مسؾؿون

وخؾق مـفا زوجفا وبث مـفام رجاال ـثرا وكساء واتؼوا اهلل افذي 

يا أهيا افذين آمـوا ﴿ ﴾ألرحام إن اهلل ـان ظؾقؽم رؿقباابه ون تساءفو

ًدا يصؾح فؽم أظامفؽم ويغػر فؽم ذكوبؽم اتؼوا اهلل وؿوفوا ؿواًل شدي

 .﴾ومن يطع اهلل ورشوفه ؾؼد ؾاز ؾوًزا ظظقاًم 
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ودو  ،وكعقؿه فؾؿممـغ ػاعت هللا معك نمودو ؾافؽوثر حق  أما بعد:

من األمور افغقبقة افتي جيب اإللامن هبا دا أخز اهلل هبا وأخز رشوفه 

 . 

  ِّ نث مث زث رث ّٰ    :فيقول اهلل تعاىل
 شورة افؽوثر، شورة ؿقل مؽقة وؿقل مدكقة.و

، وافدفقل ما جاء يف صحقح مسؾم ظن أكسس أن مدكقةوافصحقح أهنا 

ـان بسغ أطفركسا ؾسلؽػى إؽػساءة، ثسم ؿسام ؾؼسال:  ♀افـبي 

ِحقمِ اهلل بِْستتِم َؾَؼسسَرَأ: ، «َظتتَعآ آكًِػتتا ُشتتوَرةٌ  ُأْكِزَفتتْت » مْحَِن افتترآ  رث ژ افتترآ

 عودو  فقل أن افبسؿؾة ـاكست تـسزل مس، (1) ژ مث زث

 ظذ أهنا كزفت باددلـة.ألضا  فقل  ودوآلة. أن افبسؿؾة و ةافسور

لسا حمؿسد أي: ،  ژاَّأَعْطَيْنَ اَََّلْكََ ثْرَ ََََّّّن  َّ :.باختصسارة لساآل دذه ومعـى  

وأرض هنسر يف انـسة، ودتسد إػ افعرصسات، افؽوثر وأظطقـاك افؽوثر، 

 .ؿافه: ابن ظباس، وجمادد، وؿتا ة وؿقل اخلر افؽثرادحؼ. 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 (.044« )صحقحه»أخرجه مسؾم يف  (1) 
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، ؿقل دو خاص برشول ♀ودذا افؽوثر دو حوض افـبي 

بعس  أدسل افعؾسم صسححه وؿقل فؽل كبي حوض، جاء يف حدلث اهلل 

 .وؾقه كظر

وافذلن واحلوض أكؽره بع  أدل افبدع وادعتزفة وافػم شػة  

  .لـؽرون بع  ادغقبات حتؽقام فعؼوهلم

 نأ الإ هـم بؼل ال نأ اوجرـؾ عدبفاو ءاودألا لدأ من هرؽكأ نؿؾ

 .ءاودألا لدأ هؾضأ ند ةف ألاب م داج نوؽل

ظرضه صفر وضوفه صسفر وأن مسن ذب مـسه  أن افثابتة ومن أوصاؾه

ذبة ال لظؿل بعددا أبدا، وأكه أصد بقاضا من افؾبن وأحذ مسن افعسسل، 

لبتسدظون  افسذلنجاء دذا يف حدلث أيب درلرة، وأكه لذا  ظـه أدل افبدع 

أول مسن لؼسب  ائم ظؾقه، وأنؿ ♀رشوفـا  وأن، اهلليف  لن 

إِِّني َفبُِعْؼتِر َحتْوِ  »يف صسحقح مسسؾم:  ثوبسانمـه أدل افقؿن،جاء ظن 

ُب بَِعَص  ، وأن (1)«َحتآى َيْرَؾضآ َظَؾتْقِفمْ لي: َأُذوُد افـآاَس أِلَْهِل اْفَقَؿِن َأْْضِ

ظسن  تدذا احلوض فه مقزابان لصبان من انـة، دذه ـؾفا أوصسا  ثبتس

 .♀كبقـا 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 (.1041« )صحقحه»أخرجه مسؾم يف  (1) 
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األحا لسسث افثابتسسة يف وصسسخ حسسوض خسسر اخلؾسسق  بعسس ودسسذه  

  أن كسسسلل اهلل أن ال مرمـسسا مسسن ورو ه وافؼسسب مـسسه و

 لرىض ظـا يف افدارلن إكه شؿقع ظؾقم.
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 احلوضيف  حديثما ثبت من  

 

اهلل  َرُشوُل  َبق ـَا: َؿاَل  َأَكٍس، َظن  (: 044هسلن )رواه اإلهام  .1

  مٍ  َذاَت َ  َلو  ُفِرَكا َبغ  َػى إِذ   َأط  َػاَءةً  َأؽ   َرأ َشهُ  َرَؾعَ  ُثم   إِؽ 

اًم، ـَا ُمَتَبسِّ َحَؽَك  َما: َؾُؼؾ   «وَرةٌ ُش  آكًِػا َظَعآ  ُأْكِزَفْت »: اهلل َؿاَل  َرُشوَل  َلا َأض 

مِ : َؾَؼَرأَ  َنِ  بِس  ْح  ِحقِم، اهلل افر   نث مث زث رث  ّٰ افر 

 ُثم   ،ِّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

َؾُم، اهلل َوَرُشوُفهُ  َؾُؼؾ ـَا «اْفَؽْوَثُر؟ َما َأَتْدُرونَ »: َؿاَل  هُ »: َؿاَل  َأظ   ََنْرٌ  َؾنِكآ

ثٌِر، َخْرٌ  َظَؾْقهِ  ، َريبي  َوَظَدكِقهِ  تِي َظَؾْقهِ  َتِردُ  َحْوٌض  ُهوَ  ـَ  َيْومَ  ُأمآ

،: َؾَلُؿوُل  ِمـُْفْم، اْفَعْبُد  َؾُقْخَتَؾُج  افـُُّجوِم، َظَددُ  آكَِقُتهُ  اْفِؼَقاَمِة، هُ  َربي  ِمنْ  إِكآ

تِي ٍر، اب نُ  َزا َ  «َبْعَدكَ  َأْحَدَثْت  َما َتْدِري َما: َؾَقُؼوُل  ُأمآ َ : َحِدلثِهِ  يِف  ُحج   َبغ 

جِ  يِف  َأط ُفِرَكا  . «َبْعَدكَ  َأْحَدَث  َما»: َوَؿاَل . دِ اد َس 

 ب نِ  َأَكسِ  َظن   (:2402) «اجلاهع الكبري»الرتهذي يف رواه اإلهام و .1

َثُر؟ َما: اهلل  َرُشوُل  ُشِئَل : َؿاَل  َمافٍِك،  ََنْرٌ  َذاكَ »: َؿاَل  افَؽو 

َبِن، ِمنَ  َبَقاًضا َأَصدُّ  - اجَلـآةِ  يِف  َيْعـِي -اهلل  َأْظَطاكِقهِ   افَعَسِل، ِمنَ  َوَأْحَذ  افؾآ

َلْظـَاِق  َأْظـَاُؿَفا َضْرٌ  ؾِقَفا  َرُشوُل  َؿاَل . َفـَاِظَؿةٌ  َدِذهِ  إِن  : ُظَؿرُ  َؿاَل  «اجُلُزرِ  ـَ
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َؾُتَفا»: اهلل  ـَ « افسؾسؾة افصحقحة»]ودو يف  .«ِمـَْفا َأْكَعمُ  َأ

( 44/  1) افسمذي أخرجه»( فؾعم مة األفباين، ؿال رْحه اهلل: 1110)

 .[(103/  0) وأْحد( 145/  04) «افتػسر» يف جرلر وابن

ُتَفا َظن  َظاِئَشَة (: 0694البخاري )رواه اإلهام  .0 ، َؿاَل: َشَلف 

فِِه َتَعاَػ:  :  [1]افؽوثر:  ژمث زث رث  ژَظن  َؿو  َؿاَفت 

ـَ ََنٌَر ُأْظطَِقُه َكبِقُُّؽْم » ٌف، آكَِقُتُه  َعَدِد ، َصاضَِئاُه َظَؾْقِه ُدرٌّ ُُمَوآ

 . «افـُُّجومِ 

ِن َظب اٍس (: 0699البخاري )رواه اإلهام و .0 ُه َظِن اب  ، َأك 

َثِر: ُدَو »َؿاَل:  اهُ  اخَلْرُ يِف افَؽو  َطاُه اهلل إِل  : ُؿؾ ُت «اف ِذي َأظ  ٍ ، َؿاَل َأُبو بِؼ 

ُه هَنٌَر يِف انَ  ُظُؿوَن َأك  : َؾنِن  افـ اَس َلز  ٍ ـ ِة، َؾَؼاَل َشِعقٌد: افـ َفُر فَِسِعقِد ب ِن ُجَبر 

اهُ  َطاُه اهلل إِل  ِذي َأظ  ِ اف   .اف ِذي يِف انَـ ِة ِمَن اخلَر 

 إِِّني  َأاَل »: َؿاَل  اهلل  َرُشولِ  َظن   َشُؿَرَة، ب نِ  َجابِرِ  َظن   .1

ْوِض، َظَذ  َفُؽمْ  َؾَرطٌ  اَم  َضَرَؾْقهِ  َبْغَ  َما ُبْعَد  َوإِنآ  احْلَ َلنآ  َوَأْيَؾَة، ـَْعاءَ َص  َبْغَ  ـَ  ـَ

 (:2044)رواه هسلن    . «افـُُّجومُ  ؾِقهِ  اأْلََباِريَق 
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 َبْغَ  َما»: َؿاَل   افـ بِيِّ  َظنِ  َمافٍِك، ب نِ  َأَكسِ  َظن   .2

اَم  َحْوِ   َكاِحَقَتيْ  ـَْعاءَ  َبْغَ  ـَ  (:2040رواه هسلن )  . «َوادَِْديـَةِ  َص

َدنآ »: َؿاَل   فـ بِي  ا َأن   ،َمافٍِك  ب نُ  َأَكُس  ظن .3  َظَعآ  َفَرِ

ْوَض  آنْ  ِرَجاٌل  احْلَ  ُدوِِّن، اْخُتؾُِجوا إَِلآ  َوُرؾُِعوا َرَأْيُتُفمْ  إَِذا َحتآى َصاَحَبـِي، ِِم

 َما َتْدِري اَل  إِكآَك : ِل  َؾَؾُقَؼاَفنآ  ُأَصْقَحايِب، ُأَصْقَحايِب، أي: َربي : َؾََلَُؿوَفنآ 

 (:2040رواه هسلن )  . «َدكَ َبعْ  َأْحَدُثوا

 َؿْدرُ »: َؿاَل  اهلل  َرُشوَل  َأن   َمافٍِك، ب نَ  َأَكَس  ظن .4

اَم  َحْوِ   ـَْعاءَ  َأْيَؾةَ  َبْغَ  ـَ َعَددِ  اأْلََباِريِق  ِمنَ  ؾِقهِ  َوإِنآ  اْفَقَؿِن، ِمنَ  َوَص  ـَ

اَمءِ  ُكُجومِ   (:2040وهسلن )   (2144]وأخرجه افبخاري ). «افسآ

َرَة، يِب أَ  َظن   .5  َظنْ  أَلَُذوَدنآ »: َؿاَل   افـ بِي   َأن   ُدَرل 

اَم  ِرَجااًل  َحْوِ   بِلِ  ِمنَ  اْفَغِريَبةُ  ُتَذادُ  ـَ ]وأخرجه افبخاري . «اْْلِ

 (:2042وهسلن ) (1023)

َباَن، َظن   .14  َحْوِ   َفبُِعْؼرِ  إِِّني »: َؿاَل  اهلل  َكبِي   َأن   َثو 

ُب  اْفَقَؿنِ  أِلَْهلِ  افـآاَس  َأُذودُ   َؾُسِئَل . «َظَؾْقِفمْ  َيْرَؾضآ  بَِعَصلي: َحتآى َأْْضِ
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ِضهِ  َظن   نَ  إَِػ  َمَؼاِمي ِمنْ »: َؾَؼاَل  َظر  ابِهِ  َظن   َوُشِئَل  «َظامآ  َأَصدُّ »: َؾَؼاَل  َذَ

َبِن، ِمنَ  َبَقاًضا اكِهِ  ِمقَزاَبانِ  ؾِقهِ  َيُغتُّ  اْفَعَسِل، ِمنَ  َوَأْحَذ  افؾآ ـآِة، نَ مِ  َيُؿدآ  اجْلَ

ا  (:2042رواه هسلن )  . «َوِرٍق  ِمنْ  َواْْلَخرُ  َذَهٍب، ِمنْ  َأَحُدُُهَ

 َأَماَمُؽمْ  إِنآ »: َؿاَل  اهلل  َرُشوَل  َأن   اهلل، َظب دِ  َظن   .11

اَم  َحْوًضا ـُُجومِ  َأَباِريُق  ؾِقهِ  َوَأْذُرَح، َجْرَباءَ  َبْغَ  ـَ اَمءِ  ـَ َب  َوَرَدهُ  َمنْ  افسآ  َؾَؼِ

ْ  ـْهُ مِ  رواه هسلن    .([2133وأخرجه افبخاري )  . «َأَبًدا َبْعَدَها َيْظَؿلْ  َل

 ( :2266ورواه هسلن )(.2266)

، َأيِب  َظن   .11 ضِ  آكَِقةُ  اهلل َما َرُشوَل  َلا: ُؿؾ ُت : َؿاَل  َذرٍّ َو   احل 

دٍ  َكْػُس  َوافآِذي»:  َؿاَل  َثرُ  َْلكَِقُتهُ  بَِقِدهِ  ُُمَؿآ ـْ  ُكُجومِ  َظَددِ  ِمنْ  َأ

اَمءِ  َواـِبَِفا افسآ ـَ ْقَؾةِ ا يِف  َأاَل  ،َو ـآةِ  آكَِقةُ  ادُْْصِحَقِة، ادُْْظؾَِؿةِ  فؾآ َب  َمنْ  اجْلَ  ِمـَْفا ََشِ

 ْ ـآِة، ِمنَ  ِمقَزاَبانِ  ؾِقهِ  َيْشَخُب  َظَؾْقِه، َما آِخرَ  َيْظَؿلْ  َل َب  َمنْ  اجْلَ ْ  ِمـْهُ  ََشِ  َل

نَ  َبْغَ  َما ُضوفِِه، ِمْثُل  َظْرُضهُ  َيْظَؿْل، َبِن، ِمنَ  َبَقاًضا َأَصدُّ  هُ َماؤُ  َأْيَؾَة، إَِػ  َظامآ  افؾآ

  (.2044رواه هسلن )  .«اْفَعَسلِ  ِمنَ  َوَأْحَذ 

 َبْغَ  َما َحْوُضهُ »: َؿاَل   افـ بِي   َشِؿعَ  هُ َأك   َحاِرَثَة، َظن   .10

ِر ُ  َفهُ  َؾَؼاَل  «َوادَِْديـَةِ  َصـَْعاءَ  َتو  هُ  َأَل  : اد ُس  َؿع   اَل،: َؿاَل ؟ «اأْلََواِِّن »: َؿاَل  َتس 
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ِر ُ  َؾَؼاَل  َتو  ]وأخرجه افبخاري . «اْفَؽَواـِِب  ِمْثَل  اْْلكَِقةُ  ؾِقهِ  ُتَرى»: اد ُس 

 . (:2262هسلن )و  ([2151)

: اهلل  َرُشوُل  َؿاَل : َؿاَل  ،بن مسعو  اهلل َظب دِ  َظن   .10

ْوِض، َظَذ  َؾَرُضُؽمْ  َأَكا»  َيا: َؾَلُؿوُل  َظَؾْقِفْم، أَلُْؽَؾَبنآ  ُثمآ  َأْؿَواًما َوأَلَُكاِزَظنآ  احْلَ

. «َبْعَدكَ  َأْحَدُثوا َما َتْدِري اَل  إِكآَك : َؾُقَؼاُل  َأْصَحايِب، َأْصَحايِب، َربي 

 (:2262هسلن )و ([2131]وأخرجه افبخاري )

َبةَ  َظن   .24  َظَذ : اهلل  َرُشوُل  َصذ   َؿاَل  َظاِمٍر، ب نِ  ُظؼ 

عِ  اد ِـ َزَ  َصِعدَ  ُثم   ُأُحٍد، َؿت َذ  اد َُو ِّ   ـَ
ِ
َقاء َح  َواِت، فِْل  َم   إِِّني »: َؾَؼاَل  َواأل 

ْوِض، َظَذ  َؾَرُضُؽمْ  اَم  َظْرَضهُ  َوإِنآ  احْلَ ْحَػِة، إَِػ  َأْيَؾةَ  َبْغَ  ـَ  َفْسُت  إِِّني  اجْلُ

وا َأنْ  َظَؾْقُؽمْ  َأْخَشى ـُ ْكَقا َظَؾْقُؽمُ  َأْخَشى َوَفؽِـيي َبْعِدي، ُتْؼِ  َأنْ  افدُّ

اَم  َؾتَْفؾُِؽوا، َوَتْؼَتتُِؾوا، ؾِقَفا، َتـَاَؾُسوا انَ  َمنْ  َهَؾَك  ـَ َبةُ  َؿاَل  «َؿْبَؾُؽمْ  ـَ : ُظؼ 

ُت  َما رَ آِخ  َؾَؽاَكت  » رواه  .«اد ِـ َزِ  َظَذ  اهلل  َرُشوَل  َرَأل 

   (2269هسلن )و (0402البخاري )

ِج  َشَؾَؿَة، ُأمِّ  َظن   .12 َا ، افـ بِيِّ  َزو  ـ ُت : َؿاَفت   َأهن   ـُ

َؿعُ  ُرونَ  افـ اَس  َأش  ـُ َض، َلذ  َو  َؿع   َوَل   احل  اهلل  َرُشولِ  ِمن   َذفَِك  َأش 
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،   انَ  َؾَؾام ًمالَ  ـَ َاِرَلةُ  َذفَِك، ِمن   و  ُت  ََت ُشُطـِي، َوان   َؾَسِؿع 

َا»: َلُؼوُل  اهلل  َرُشوَل  َتل ِخِري: فِؾ َجاِرَلةِ  َؾُؼؾ ُت  «افـآاُس  َأهيُّ  اش 

َجاَل  َ َظا إِك اَم : َؿاَفت   َظـِّي، عُ  َوَل   افرِّ  افـ اِس، ِمنَ  إِينِّ : َؾُؼؾ ُت  افـَِّساَء، َلد 

ْوِض، َظَذ  َؾَرطٌ  َفُؽمْ  إِِّني »: اهلل  َرُشوُل  َؾَؼاَل   َؾنِيآلي: اَل  احْلَ

مْ  َيْلتَِغآ  ـُ اَم  َظـيي َؾُقَذبُّ  َأَحُد ، اْفَبِعرُ  ُيَذبُّ  ـَ الُّ  َهَذا؟ ؾِقمَ : َؾَلُؿوُل  افضآ

رواه هسلن   . «ُشْحًؼا: َؾَلُؿوُل  َبْعَدَك، َأْحَدُثوا َما َتْدِري اَل  إِكآَك : َؾُقَؼاُل 

(2264:) 

ُت : َتُؼوُل  َظاِئَشَة، ظن .13 : َلُؼوُل  اهلل  َرُشوَل  َشِؿع 

َ  َوُدوَ  َرايَن   َبغ  ْوضِ  َظَذ  إِِّني » َأْصَحابِهِ  َطف   ِمـُْؽْم، َظَعآ  َيِردُ  َمنْ  َأْكَتظِرُ  احْلَ

تِي َوِمنْ  ِمـيي أي: َربي : َؾََلَُؿوَفنآ  ِرَجاٌل، ُدوِِّن  َؾَواهلل َفُقْؼَتَطَعنآ  : ُؼوُل َؾقَ  ،«أمآ

. «َأْظَؼاِِبِمْ  َظَذ  َيْرِجُعونَ  َزاُفوا َما َبْعَدَك، َظِؿُؾوا َما َتْدِري اَل  إِكآَك »

 (:2260وهسلن )  (2150]وأخرجه افبخاري )

ِرو اهلل ب نُ  َظب دُ  ظن .14 اهلل  َرُشوُل  َؿاَل : اف َعاصِ  ب نِ  َظؿ 

 :«  ِِمنَ  َأْبَقُض  هُ َوَماؤُ  َشَواٌء، َوَزَواَياهُ  َصْفٍر، َمِسَرةُ  َحْو 

ـُُجومِ  َوـِقَزاُكهُ  اْدِْسِك، ِمنَ  َأْضَقُب  َوِرحُيهُ  اْفَوِرِق، اَمِء، ـَ َب  َؾَؿنْ  افسآ  ِمـْهُ  ََشِ
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 (:2262و هسلن )  (2135]وأخرجه افبخاري ). «َأَبًدا َبْعَدهُ  َيْظَؿلُ  َؾَل 

اَمء وظن .15 رٍ  َأيِب  بِـ ُت  َأش  : اهلل  َرُشوُل  َؿاَفت  َؿاَل  َبؽ 

ْوضِ  َظَذ  إِِّني »  ُدوِِّن، ُأَكاٌس  َوَشُقْمَخُذ  ِمـُْؽْم، َظَعآ  َيِردُ  َمنْ  َأْكُظرَ  َحتآى احْلَ

تِي، َوِمنْ  ِمـيي َربي  َيا: َؾَلُؿوُل  َواهلل  َبْعَدَك؟ َظِؿُؾوا َما َصَعْرَت  َأَما: َؾُقَؼاُل  ُأمآ

: َلُؼوُل  ُمَؾق َؽةَ  َأيِب  اب نُ  َؾَؽانَ : اَل ؿَ  «َأْظَؼاِِبِمْ  َظَذ  َيْرِجُعونَ  َبْعَدكَ  َبِرُحوا َما

ا افؾفمآ » رواه   . «ِديـِـَا َظنْ  ُكْػَتنَ  َأنْ  َأوْ  َأْظَؼابِـَا َظَذ  َكْرِجعَ  َأنْ  بَِك  َكُعوذُ  إِكآ

 (:2260هسلن )

ل َظن   .14 ُت : َشف   َظَذ  َؾَرُضُؽمْ  َأَكا»: َلُؼوُل   افـ بِي   َشِؿع 

ْوِض، َب  َوَمنْ  َب،ََشِ  َوَردَ  َمنْ  احْلَ ْ  ََشِ َدنآ  َأَبًدا، َيْظَؿلْ  َل  َأْؿَوامٌ  َظَعآ  َوَفَرِ

ُمْ »ويف رواية  َوَيْعِرُؾوِِّن، َأْظِرُؾُفمْ  اُل  ُثمآ ، «ِمـيي إَِنآ : َؾُقَؼاُل  َوَبْقـَُفمْ  َبْقـِي حُيَ

ِري اَل  إِك َك  َدَك، َظِؿُؾوا َما َتد  َل  دَِنْ  ُشْحًؼا ُشْحًؼا»: َؾَلُؿوُل  َبع  . «َبْعِدي َبدآ

 (:2264وهسلن )  (3414]وأخرجه افبخاري )

ُت : َلُؼوُل  ،ُجـَْدب ظن .11  َأَكا»: َلُؼوُل   افـ بِي   َشِؿع 

ْوضِ  َظَذ  َؾَرُضُؽمْ  و هسلن    .([2145]وأخرجه افبخاري ). «احْلَ
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(2226:) 

َرةَ  َأيِب  َظن   .11  َحْوِ   إِنآ »: َؿاَل  اهلل  َرُشوَل  َأن   ُدَرل 

وَ  َظَدنٍ  ِمنْ  َأْيَؾةَ  ِمنْ  َعُد َأبْ   اْفَعَسلِ  ِمنَ  َوَأْحَذ  افثآْؾِج، ِمنَ  َبَقاًضا َأَصدُّ  ََلُ

َبِن، َثرُ  َوَْلكَِقُتهُ  بِافؾآ ـْ اَم  َظـُْه، افـآاَس  أَلَُصدُّ  َوإِِّني  افـُُّجومِ  َظَددِ  ِمنْ  َأ  َيُصدُّ  ـَ

ُجُل  ِرُؾـَا َرُشوَل  الَ : َؿاُفوا «َحْوِضهِ  َظنْ  افـآاسِ  إِبَِل  افرآ َمِئٍذ؟ اهلل َأَتع  : َؿاَل  َلو 

ا، َظَعآ  َتِرُدونَ  اأْلَُممِ  ِمنَ  أِلََحدٍ  َفْقَسْت  ِشقاَم  َفُؽمْ  َكَعمْ » ؾِغَ  ُؽرًّ  َأَثرِ  ِمنْ  ُُمَجآ

 (:202رواه هسلن )  . «اْفُوُضوءِ 

َرَة، َأيِب  َظن   .10  َظَعآ  َتِردُ »: اهلل  َرُشوُل  َؿاَل : َؿاَل  ُدَرل 

تِيأُ  ْوَض، مآ اَم  َظـُْه، افـآاَس  َأُذودُ  َوَأَكا احْلَ ُجُل  َيُذودُ  ـَ ُجلِ  إِبَِل  افرآ  َظنْ  افرآ

ِرُؾـَا؟ َكبِي   َلا َؿاُفوا «إِبِؾِهِ  مْ  أِلََحدٍ  َفْقَسْت  ِشقاَم  َفُؽمْ  َكَعمْ »: َؿاَل  اهلل َأَتع  ـُ  َؽْرِ

ا َظَعآ  َتِرُدونَ  ؾِغَ  ُؽرًّ نآ  اْفُوُضوِء، آَثارِ  ِمنْ  ُُمَجآ  َؾَل  ِمـُْؽمْ  َضائَِػةٌ  َظـيي َوَفُقَصدآ

: َؾَقُؼوُل  َمَؾٌك، َؾُقِجقُبـِي. َأْصَحايِب  ِمنْ  َهُماَلءِ  َربي  َيا: َؾَلُؿوُل  َيِصُؾوَن،

 (:202رواه هسلن )  . «َبْعَدَك؟ َأْحَدُثوا َما َتْدِري َوَهْل 

 َحْوِ   إِنآ » :اهلل  َرُشوُل  َؿاَل : َؿاَل  ،ُحَذْيَػةَ  َظن   .10

َجاَل  َظـْهُ  أَلَُذودُ  إِِّني  بَِقِدِه، َكْػِس  َوافآِذي َظَدنٍ  ِمنْ  َأْيَؾةَ  ِمنْ  أَلَْبَعُد  اَم  افري  ـَ
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ُجُل  َيُذودُ  بَِل  افرآ ِرُؾـَا؟ َرُشوَل  َلا: َؿاُفوا «َحْوِضهِ  َظنْ  اْفَغِريَبةَ  اْْلِ  اهلل َوَتع 

ؾِغَ  اُؽرًّ  َظَعآ  َتِرُدونَ  َكَعمْ »: َؿاَل   أِلََحدٍ  َفْقَسْت  اْفُوُضوءِ  آَثارِ  ِمنْ  ُُمَجآ

مْ  ـُ  (:202رواه هسلن )  . «َؽْرِ

َرَة، َأيِب  َظن   .11 َة، َأَتى اهلل  َرُشوَل  َأن   ُدَرل  ُزَ : َؾَؼاَل  اد َؼ 

َلمُ » ا ُمْمِمـَِغ، َؿْومٍ  َدارَ  َظَؾْقُؽمْ  افسآ  َوِدْدُت  اَلِحُؼوَن، اهلل بُِؽمْ  َصاءَ  إِنْ  َوإِكآ

ا ـَا: َؿاُفوا «إِْخَواَكـَا َرَأْيـَا َؿْد  َأكآ َواَكَك؟ َأَوَفس   َأْكُتمْ »: اهلل َؿاَل  َرُشوَل  َلا إِخ 

ْ  افآِذينَ  َوإِْخَواُكـَا َأْصَحايِب  ق َخ : َؾَؼاُفوا «َبْعُد  َيْلُتوا َل ِرُ   ـَ دُ  َلل ِت  َل   َمن   َتع   َبع 

تَِك؟ ِمن   َؾةٌ  ُؽرٌّ  َخْقٌل  َفهُ  َرُجًل  َأنآ  َفوْ  َأَرَأْيَت »: َؼاَل اهلل ؾَ  َرُشوَل  َلا ُأم   ُُمَجآ

: اهلل َؿاَل  َرُشوَل  َلا َبَذ : َؿاُفوا «َخْقَؾُه؟ َيْعِرُف  َأاَل  ُِبْمٍ  ُدْهمٍ  َخْقلٍ  َطْفَريْ  َبْغَ 

ُمْ » ا َيْلُتونَ  َؾنَِنآ ؾِغَ  ُؽرًّ ْوضِ  َظَذ  َؾَرُضُفمْ  َوَأَكا اْفُوُضوِء، ِمنَ  ُُمَجآ  َأاَل  احْلَ

اَم  َحْوِ   َظنْ  ِرَجاٌل  َفُقَذاَدنآ  الُّ  اْفَبِعرُ  ُيَذادُ  ـَ : َؾُقَؼاُل  َهُؾمآ  َأاَل  ُأَكاِدهيِمْ  افضآ

ُمْ  ُفوا َؿْد  إَِنآ   (:206رواه هسلن ) .«ُشْحًؼا ُشْحًؼا َؾَلُؿوُل  َبْعَدكَ  َبدآ

ِب  َظن   .12 ع  َرةَ  ب نِ  ـَ  اهلل  َرُشوُل  إَِفق ـَا َخَرَج : َؿاَل  ُظج 

نُ  َعةٌ  َوَكح  َبَعةٌ  ََخ َسةٌ  تِس   افَعَجمِ  ِمنَ  َواآلَخرُ  افَعَرِب  ِمنَ  افَعَدَ ل نِ  َأَحدُ  َوَأر 

هُ  َشِؿْعُتمْ  َهْل  اْشَؿُعوا،»: َؾَؼاَل   َظَؾْقِفمْ  َدَخَل  َؾَؿنْ  ُأَمَراُء؟ َبْعِدي َشَقُؽونُ  َأكآ
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َؿُفمْ   َوَفْقَس  ِمـْهُ  َوَفْسُت  ِمـيي َؾَؾْقَس  ُطْؾِؿِفمْ  َظَذ  َوَأَظاََنُمْ  بَِؽِذِِبِمْ  َؾَصدآ

ْ  َوَمنْ  احَلْوَض، َظَعآ  بَِواِردٍ  ْ  َظَؾْقِفمْ  َيْدُخْل  َل ْ  ُطْؾِؿِفمْ  َظَذ  ُيِعـُْفمْ  َوَل  َوَل

ْؿُفمْ  رواه اإلهام  .«احَلْوَض  َظَعآ  َواِردٌ  َوُهوَ  ِمـْهُ  َوَأَكا ِمـيي َؾُفوَ  بَِؽِذِِبِمْ  ُيَصدي

انامع افصحقح دا فقس »]ودو يف  (:2246) «اجلاهع الكبري»الرتهذي يف 

، ؿال اإلمام ( فإلمام افوا ظي 1451) «يف افصحقحغ

 .[«ثؼات ورواته صحقح حدلث دذا»افوا ظي: 

 اْفَؽْوَثَر، ُأْظطِقُت »: اهلل  َرُشوُل  َؿاَل : َؿاَل  َأَكسٍ  َظن   .13

َذا ََيِْري ََنَرٌ  ُهوَ  َؾنَِذا َتاهُ  اأْلَْرِض، َوْجهِ  َظَذ  ـَ ْمُفِم، ِؿَباُب  َحاؾآ  َفْقَس  افؾُّ

ْبُت  َمشُؼوًؿا، ْمُفمُ  َحَصاهُ  َوإَِذا َذؾَِرٌة، ِمْسَؽةٌ  َؾنَِذا ُتْرَبتِِه، إَِػ  بَِقِدي َؾََضَ . «افؾُّ

« افسؾسؾة افصحقحة»]ودو يف (: 22402) «هسنده»أمحد يف رواه اإلهام 

 (.111/  0) أْحد أخرجه»ل رْحه اهلل: ( فؾعم مة األفباين، ؿا1110)

 إشـا  دذا و: ؿؾت: (03/  2) «افصحقحة افسؾسسؾة» يف األفباين ؿال

 .[«مسؾم ذط ظذ صحقح

َبْقـَاَم َأَكا َأِشُر يِف »، َؿاَل: َظن  َأَكٍس، َأن  َرُشوَل اهلل    .14

ـآِة،  َتاُه ِؿَباُب  إِذْ اجْلَ ُف، َؾَؼاَل ادََْؾُك افآِذي  َظَرَض ِل ََنٌْر، َحاؾآ ْمُفِم ادَُْجوآ افؾُّ
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َب بَِقِدِه إَِػ  اُه، َوَْضَ َمَعُه: َأَتْدِري َما َهَذا؟ َهَذا اْفَؽْوَثُر افآِذي َأْظَطاَك اهلل إِيآ

ابن و (55)ص: رواه بؼي بن خمؾد«. َأْرِضِه، َؾَلْخَرَج ِمْن ضِقـِِه ادِْْسَك 

 وإشـاده صحقح.( 10/242جرلر: )

ُت َرُشوَل اهلل ِ  .15 : َشِؿع  َزِ َلُؼوُل: َظَذ اد ِـ  ملسو هيلع هللا ىلصَظن  ُأمِّ َشَؾَؿَة، َؿاَفت 

َثرِ » َؽو   (141)ص: خملد بنبقي رواه اإلهام  .«إيِنِّ َشَؾٌخ َفُؽم  َظَذ اف 

 وإشـاده صحقح.

ُت افـ بِي  َؿاَل َظن  ُجـ ُدٍب،  .04 َأَكا »َلُؼوُل: : َشِؿع 

ْوضِ   . (50)ص: رواه بؼي بن خمؾد .«َؾَرُضُؽُم َظَذ احْلَ

ِن َأر   .01 ِد ب  ُتم  : »َؿَم، َؿاَل: َؿاَل َرُشوُل اهلل ِ َظن  َزل  َما َأك 

 ،
ٍ
ء ًػا َوَشْبِعغَ ِمن  ِماَئِة َأف ِخ ُجز  ْوَض ».« َأف  آْن َيِرُد َظَعآ احْلَ « َأْو تِْسِعَغ َأْفًػا ِِم

؟ َؿاَل: َثاَمكاِِمئَ  ـ ُتم  ـُ م   ـَ  .ٍة، َأو  َشب َعاِمَئةٍ . َؿاُفوا: َؾَسَلُفوا: 

   رجافه ثؼات.  (45)ص: رواه بؼي بن خمؾد

َرايِبٌّ إَِػ َرُشوِل اهلل ِ ظن  .01 ، َلُؼوُل: َجاَء َأظ  َؾِؿيِّ َن َظب ٍد افسُّ ُظت َبَة ب 

ُضَك َؾَؼاَل: َلا َرُشوَل اهلل ِ َما ملسو هيلع هللا ىلص ُث َظـ ُه؟ َؿاَل: َدَذا  َحو  د  ُدَو َما »اف ِذي حَتَ



 وافؽوثر احلوض يف ربعون يفألا                                                                                            

  

 

 

 

 

08 

 

  

 
ِري َأَحٌد ِد ن  َخَؾَق  يِن اهلل ُ ؾِقِه بُِؽَراٍع اَل َلد  ى، َوَلُؿدُّ َ  إَِػ ُبْص 

ِ
َبق َضاء َ اف  َبغ 

َن َضَرَؾق هِ  َ ُظَؿُر. َؾَؼاَل: « . اهلل ُ َأل  ُد َظَؾْقِه ُؾَؼَراءُ َؿاَل: َؾَؽز  ْوُض َؾَرِ ا احْلَ  َأمآ

ادَُْفاِجِريَن افآِذيَن ُيْؼَتُؾوَن يِف َشبِقِل اهللآِ َوَيُؿوُتوَن يِف َشبِقِل اهللآِ، َوَأْرُجو َأْن 

َب ِمـْهُ   . (42)ص: رواه بؼي بن خمؾد «ُيوِرَدِِّنَ اهللآُ اْفُؽَراَع َؾَلَْشَ

ِريِّ  .00 ُد   ِنآ ِل َحْوًضا إ»َؿاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأن  َرُشوَل اهلل ِ َظن  َأيِب َشِعقٍد اخل 

َبِن، آكَِقُتُه ِمْثُل َظَدِد  ُضوُفُه َما َبْغَ اْفَؽْعَبِة إَِػ َبْقِت ادَْْؼِدِس، َأْبَقُض ِمْثُل افؾآ

َثُر  ـْ )ص: خمؾدبؼي بن  اهرو .«َقاَمةِ َتَبًعا َيْوَم اْفؼِ  اأْلَْكبَِقاءِ افـُُّجوِم، َوإِِّني َأ

41) . 

أن لشػع يف لوم ملسو هيلع هللا ىلصؿال: شلفت افـبي أكس بن مافك  ظن .00

أضؾبك؟ ؿال:  : ؿؾت: لا رشول اهلل! ؾللنؿال. أكا ؾاظلال: افؼقامة، ؾؼ

اضؾبـي أول ما تطؾبـي ظذ افرصاط. ؿال: ؾنن ل أفؼك ظـد افرصاط؟ »

اضؾبـي ظـد ادقزان. ؿال: ؾنن ل أفؼك ظـد ادقزان؟ ؿال: ؾاضؾبـي  ؿال:

 . ذه افثلث ادواضن، ؾنِّن ال أخطئ ه ظـد احلوض
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( وافضقاء ادؼدد يف 134/  0( وأْحد )34/  1أخرجه افسمذي )

شؾسؾة األحا لث افصحقحة ودو يف ( 1 - 1/  101)ق  "ادختارة  "

(2 /124)  

فؽـت امرأ من األكصار وفو  فوال اَلجرة »: بن زلد،ظبد اهلل  ظن .01

، واألكصار شؾك افـاس واديا أو صعبا فسؾؽت وادي األكصار وصعبفا

 ؼوِّن ظذصعار وافـاس دثار، إكؽم شتؾؼون بعدي أثرة ؾاصزوا حتى تؾ

 .( 01/  0( وأْحد )145) ( ومسؾم011أخرجه افبخاري ) «.احلوض

 (120/ 2)شؾسؾة األحا لث افصحقحة يف ودو 

 رشول اهللظن افرْحن بن أيب فقذ ظن أبقه ظن جده  ظن حمؿد بن ظبد

 « صـػان من أمتي ال يردان ظع احلوض: افؼدرية

 .«وادرجئة

 "افتفذلب "( وافطزي يف 112)ص  " افضعػاء "أخرجه افعؼقع يف 

ذح  "يف  وافم فؽائي (505) "افسـة  "ابن أيب ظاصم يف ( و1031)

( ظن بؼقة ؿال: حدثـا شؾقامن بن جعػر 1113/  101/ 0) "افسـن 

  .األز ي

 (420/ 2)شؾسؾة األحا لث افصحقحة ودو يف 
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ظن ظؿر بن اخلطاب رضوان اهلل ظؾقفم ؿال:  ظباسظن ابن  .02

إِّن ِمسك بحجزـم ظن افـار وتؼامحون »:  ؿال رشول اهلل

أرشل حجزـم، وأكا ؾرط  ؾقفا تؼاحم افػراش واجلـادب ويوصك أن

، ؾلظرؾؽم  فؽم ظذ احلوض، ؾسدون ظع معا وأصتاتا، يؼول مجقعا

 عرف افرجل افغريبة من اْلبل يف إبؾه، ؾقذهببلشامئؽم وبسقامـم ـام ي

ذات افشامل، وأكاصد ؾقؽم رب افعادغ، ؾلؿول: يا رب أمتي،  بؽم

ال تدري ما أحدثوا بعدك، إَنم ـاكوا يؿشون افؼفؼرى  ؾقؼال: إكك

ؿل صاة َلا ثغاء يـادي: يا يليت يوم افؼقامة حي بعدك. ؾل أظرؾن أحدـم

أمؾك فك من اهلل صقئا ؿد بؾغت، وال أظرؾن  ُمؿد، يا ُمؿد! ؾلؿول: ال

فه رؽاء يـادي: يا ُمؿد، يا ُمؿد!  أحدـم يليت يوم افؼقامة حيؿل بعرا

، وال أظرؾن أحدـم يليت يوم  ؾلؿول: ال أمؾك فك من اهلل صقئا ؿد بؾغت

ُمؿد! ؾلؿول: ال أمؾك  ي: يا ُمؿد، ياافؼقامة حيؿل ؾرشا فه مححؿة يـاد

افؼقامة حيؿل  فك من اهلل صقئا ؿد بؾغت، وال أظرؾن أحدـم يليت يوم

اهلل صقئا  ؿشعا من أدم يـادي: يا ُمؿد، يا ُمؿد! ؾلؿول: ال أمؾك فك من

 .«ؿد بؾغت
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 "األمثال  "زي يف مفرم( وافرا544/  012/  1أخرجه افبزار )

شؾسؾة األحا لث افشقخ األفباين رْحه اهلل يف ؿال ، (11 - 11)

  .ؿؾت: ودذا إشـا  حسن افصحقحة

م ظن » :ؿال ملسو هيلع هللا ىلصظن ابن ظباس ظن رشول اهلل  .03 ـُ أكا آخذ بُِحَجِز

دود! ؾنذا متُّ ؾلكا َؾَرُضُؽم ! إياـم واحلوجفـمافـار: أؿوُل: إيآاـم 

ـُم ظذ احلوِض، َؾَؿن َوَرَد أؾؾح ويليت ؿوٌم ؾُقمَخ ُ ِبم ذات  وَمْوِظُد

ين  افشامل، ؾلؿول: يا ربي أمتي! ؾقؼال: ال تدري ما أحدثوا بعدك ُمرتدي

 .«ظذ أظؼاِبم

 ( :11/31/11144) "ادعجم افؽبر"أخرجه افطزاين يف 

/ 3) شؾسؾة األحا لث افصحقحةيف افشقخ األفباين رْحه اهلل: ؿال 

  .ودذا إشـا  ال بلس به يف افشواددؿؾت:  (114

أتى أشقد بن احلضر افـؼقب األصفع  ظن أكس ابن مافك ؿال: .04

، ؾؽؾؿه يف أدل بقت من بـي َطَػر ظامتفم كساء، ؾؼسم ملسو هيلع هللا ىلصإػ رشول اهلل 

من رء ؿسؿه بغ افـاس، ؾؼال رشول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهلم رشول اهلل 

ا لا أشقد! حتى ذدب ما يف ألدلـا، ؾنذا شؿعت بطعام ؿد ترـتـ":ملسو هيلع هللا ىلص

ؾؿؽث ما صاء ، أدل ذفك افبقت، أو اذـر يل ذاك أتاين6 ؾلتـي ؾاذـر يل
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 ملسو هيلع هللا ىلصضعام من خقز: صعر وَتر، ؾؼسم افـبي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، ثم أتى رشول اهلل 

ؾلجزل، ؿال: ثم ؿسم يف أدل ذفك  يف افـاس، ؿال: ثم ؿسم يف األكصار

افبقت ؾلجزل، ؾؼال فه أشقد صاـرًا فه: جزاك اهلل أي رشول اهلل! أضقب 

وأكتم معَؼ » ملسو هيلع هللا ىلصؿال: ؾؼال فه افـبي  -أو خرًا6 لشك ظاصم -انزاء

 -ما ظؾؿُت  -، ؾنكؽم-أو: أضقب اجلزاء -األكصار! ؾجزاـم اهلل خراً 

، وَشَسوَن بعدي َأَثرًة يف افَؼْسِم واألمر، ؾاصزوا حتى َتْؾَؼْوِّن  ٌة ُصُزٌ َأِظػآ

 . «ظذ احَلْوضِ 

واحلاـم  اإلحسان( ، -3133) "صحقحه "أخرجه ابن حبان يف 

 (110/ 3)شؾسؾة األحا لث افصحقحة ودو يف  ( ،0/35)

   :يهاألثر فما ثبت من   

َثِر:  َؽو  ُه َؿاَل يِف اف  ِن َظب اٍس، َأك  ْرُ اْفَؽثُِر افآِذي َأْظَطاُه اهلل »َظِن اب  ُهَو اخْلَ

اهُ  هُ  َأُبو: َؿاَل « إِيآ : َؾنِنآ َكاًشا َيْزُظُؿوَن َأكآ : َؾُؼْؾُت فَِسِعقِد ْبِن ُجَبْرٍ ََنٌْر  بِْؼٍ

ْرِ افآِذي َأْظَطاُه  ـآِة، ِمَن اخْلَ ـآِة، َؿاَل: َؾَؼاَل َشِعقٌد: افـآْفُر افآِذي يِف اجْلَ يِف اجْلَ

اهُ   وإشـاده صحقح.رواه ابن جرلر: «. اهلل إِيآ

: 00455روى ابن أيب صقبة  يف ادصـخ: ) ( َظن  َظاِئَشَة، َؿاَفت 

َثُر﴾  َؽو  ٌف ، َوؾِقِه ِمَن اأْلََباِريِق ََنٌْر بِِػـَاِء اجلَْ ﴿اف  ـآِة َصاضَِئاُه ُدرٌّ ُُمَوآ
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 وإشـاده صحقح.«.َواْْلكَِقِة َظَدَد افـُُّجومِ 

ٍ َؿاَل: 01322روى ابن أيب صقبة  يف ادصـخ: ) ( َحد َظن  َأيِب بِؼ 

ُت َشِعقَد  َثِر َؾَؼاَل:  ْبنَ َشَلف  َؽو  ٍ َظن  اف  ْرُ اْفَؽثِ »ُجَبر  ُر افآِذي َأْظَطاُه ُهَو اخْلَ

اهُ   ابن جرلر. ورواه وإشـا ه صحقح. «.اهلل إِيآ

 دغاهلل رب افعواحلؿد 


