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 ی مقدمه
 جناب شیخ صالح بن عبدالله الدرویش

صحبه آله و عىلالنبي األمني و اهللا وسلم عىل صىلاحلمدهللا رب العاليمن و

 .وسلم
 ما بعد:أ

ا ت ین باره آیدر ا ،ستیده نیپوشھیچکس  طان با انسان، بریش یدشمن

يۡ ٱ إِنَّ ﴿ د:یفرما یوجود دارد، خداوند متعال م یادیز  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  نَ َ�ٰ لشَّ
ُِذوهُ ٱفَ  َّ�  ۚ� ْ يَدۡ  إِ�ََّما َعُدوًّ ْ  ۥَ�هُ ِحزۡ  ُعوا ۡص  مِنۡ  ِ�َُكونُوا

َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ  .]۶فاطر:[ ﴾٦ لسَّ

د، او فقط حزبش را یطان دشمن شماست پس او را دشمن بدانیالبته ش«
 .»ه اھل آتش سوزان جھنم باشندکند ک ین دعوت میبه ا

شاندن و کراھه یبه ب یانسان، برا ی ن دشمن قسم خوردهیطان، ایش
رد و خداوند یگ یار مکل را به یابزار و وسا ی ردن انسان، ھمهکمنحرف 

 يَعُِدُهمُ  َوَما َو�َُمّنِيِهۡمۖ  يَعُِدُهمۡ ﴿ د:یفرما یمتعال آن ابزار را نام برده است، م
يۡ ٱ  .]۱۲۰النساء: [ ﴾١٢٠ ُغُروًرا إِ�َّ  نُ َ�ٰ لشَّ

ه ک یسازد، در حال یدھد و به آرزوھا سرگرم م یطان به آنھا وعده میش«
 .»دھد یب به آنھا وعده نمیرنگ و فریجز ن

جۡ  تَِك بَِصوۡ  ُهمِمنۡ  َت َتَطعۡ سۡ ٱ َمنِ  زِزۡ تَفۡ سۡ ٱوَ ﴿ د:یفرما یز میو ن
َ
 ِهمَعلَيۡ  لِۡب َوأ

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشارِ�ۡ  َورَِجلَِك  لَِك ِ�َيۡ 
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما ُهمۚۡ وَِعدۡ  دِ َ�ٰ وۡ ۡ�  نُ َ�ٰ لشَّ

 .]۶۴اإلسراء: [ ﴾٦٤ ُغُروًرا إِ�َّ 
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ات  ادهیر سواره و پکن و لشک یکت تحریبا صدا یتوان یاز آنھا را م یکھر«
ھا  و آنھا را با وعده یت جوکدار و در ثروت و فرزندانشان شر لیرا بر آنان گس

 .»دھد یبه آنھا نم یا ب و دروغ وعدهیطان جز فریش ین! ولکسرگرم 
طان رفته است، عداوت یش یس دنبال شبھات و شھوات باشد، در پکھر

ند، اما عمًال یگو یار است و ھمه از آن سخن مکار واضح و آشیطان بسیش
طان یر دام شند، دیگو یسخن م یه خود از آن دشمنکاز مردم  یاریبس

 گران.یافتند، چه رسد به د یم
خود را  یھا ه با آن، طعمهکطان یبزرگ ش یھا ھا و دام از پرتگاه یکی

ه خداوند متعال ما را از آن کاز متشابھات است  یرویند، اتباع و پک یار مکش

ا﴿ د:یفرما یبرحذر داشته است، م مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ست، به دنبال متشابھاتند تا ه در قلوبشان انحراف اکاما آنھا «
 .»طلبند یآن م ی) برایر  (نادرستینند و تفسک یزیانگ فتنه

م باز کد به محیمتشابه را باه کن است یاز اصول مسلم نزد علماء ا یکی
 یطانیش یھا اسیگشودن راز متشابھات و ابطال ق ین قاعده برایگرداند و ا

رد، کاس یه قکاست  یسکن یطان نخستیار ساز است، شکد و یار مفیبس

۠  قَاَل ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م نَا
َ
 ِمن ۥَتهُ وََخلَقۡ  نَّارٖ  مِن َتِ� َخلَقۡ  هُ ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �

 .]۱۲األعراف: [ ﴾٧٦ ِط�ٖ 
 .»و او را از گل یدیمن از او (آدم) بھترم، مرا از آتش آفر«
دگار را و ینش خود و آدم، نظر داشت و آفریس لعنه الله به ماده آفریابل

رده که خداوند او را به سجده امر کن یه ھمه مخلوق او ھستند و اکن یا
رده است که او را به سجده امر کرا  یدگاریسپرد، آفر یاست به فراموش

 نامطلوب نظر انداخت. یرد و به امرکفراموش 
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خ یھمراه با ش ه ۱۴۲۶ه تابستان کن یدارد و آن ا یتاب، داستانکن یا
و عبدالله حیدری و محمد الباروت در مسجد  یجریعبدالله بن حمود التو

الس حفظ که در ک ییحیخ یاز شاگردان ش یه تعدادکم یالحرام بود
ه ظاھرًا دھه چھارم ک یرده بودند، ھمراه با مردکت کشان، شرین ایحیحص

رد و ک یگذراند، نزد ما آمدند، آن مرد خود را دانشجو معرف یعمرش را م
پس  ند،کخواھد در آن موارد پرس و جو  یدارد و م یاالتکاش یسر یکگفت: 

 یآخونده او کد، معلوم شد یشکنماز عصر تا عشاء طول ه از ک ییاز گفتگو
ارگزار سفارت که ھمراھش بود، کگر ید یاالسالم) است، و مرد عه (حجةیش
شور کعه در آن یش یھا تیو مسؤول فعال ییقایآفر یشورھاکاز  یکیران در یا

و  یح بخاریرد و از صحک یدانشجوھا طرح م یرا برا یبود، آن آخوند، شبھات
رد ک یرد و وانمود مک ینم یگرفت و خود را معرف یم یاالتکث آن اشیاحاد

 ند.کت کحفظ شر یھا السکه دوست دارد در ک
 -ه صادقانه بودکنم ک یگمان م–رد کاعالم توبه  یطوالن یپس از گفتگو

 ما را موفق بگرداند. ی ه ھمهکخواھم  یرد، از خداوند مکتش را برمال یو واقع
و  ان گذاشتمیخ عبدالله بن عبشان در میاالت را با برادرم شکمن آن اش

 یکز از نزدیف نیردم و در مراحل تألکق یتاب تشوکن ینوشتن ا یرا برا یو
تاب کن ید، ایان رسیه فضل خداوند، به پاکن یردم تا اک ینظارت م یار وکبر 

رده است، و کر مطرح یفراگ یا ر است و مسائل را به گونهینظ یدر باب خود ب
تاب را کن ینون اکند، اک یدفاع م شم صحابهید و از حرینما یار مکحق را آش

 د.یت بفرمایعنا یق روزافزونیسنده را توفیم، خداوند نوینک یم میبه شما تقد

 مجعني.أصحبه آله و نبينا حممد وعىل اهللا وسلم عىل وصىل





 
 

 مقدمه

 الاهللا وحده الإله إ ن الأأشهد م أفضاله وعظية ونعم تواىل احلمدهللا عىل

أشهد أن حممداً عبده يف أسامئه وصفاته و اليف ألوهيته و الرشيك له يف ربوبيته و

 .ج ىنبيه املصطفو ىجتبامل
 ما بعد:أ

 یایار و عطایبس یھا یژگیرا و ج امبر ما رسول اللهیخداوند متعال پ
ح ثابت است، یث صحیه با احادکاز آنھا  یکی ،ت فرموده استیعنا یا گسترده
 یم و بزرگداشت الھیرکه آن تکباشد،  یامت، میق یوثر، در صحراکحوض 

 ھاست. ده امتیه برگزکشان یو امت ا ج است به رسول الله
شان از یاز امت ا یه تعدادکاند  ث اعالم فرمودهیدر آن احاد ج رسول الله

جاد یر اییشان تغیرا پس از ایز ،شوند یرده مکدور  ش، رانده وکحوض مبار

، »أعرفهم«، »أصحايب«مانند:  یاند، و از آن دسته با الفاظ رده و مرتد شدهک

شان، از آن یشناخت ا یایه گوکاند  ر فرمودهیگر تعبید ی، و عبارات»منكم«

شه یندارند و ھم ج جز طعن اصحاب محمد یه ھدفک ییباشد، آنھا یدسته م
ز خود قرار یث را دستاوین گونه احادیخورده گرفتن از آنان ھستند، ا یدر پ
 دانند. یت مین نسل بشریاند و آن را ناظر بر (صحابه) بھتر داده

ن گونه یز، ایش از ھر چیان گذاشته شود، پیبا آنان در م یتا سخن
از  یاریگر، بسید ینند و از طرفک یل، عنوان میث را به عنوان دلیاحاد

م ینند، اھل علم، مفاھک یز از آن پرس و جو میمردم ن ی ان و عامهیدانشجو
و  یطانیش یھا چ گونه برخواستهیاند و به ھ ردهکن ییث را تبیآن احاد
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 ند.ک یبرداشت نادرست آنان، داللت نم
 یازیرامون موضوع ارتداد صحابه نینبود، به نوشتن پ ین نص نبویاگر ا
ا آمده است و مرده یه مرده به دنکاست  یجان یب یادعا یکن ینبود، ا

 ند.ک یان زندگان، زندگیتواند در م ینم
ھا  تیب شخصیھا و تخر ار لغزشکش ی فتهیه شک ین دوران، افرادیدر ا

اند،  دهیتازه دم یطرفانه)! در آن روح یآزاد و ب ی(بحث علم یھستند با ادعا
 یوطیاست! خداوند امام س ینید یتش زندقه و بین ادعا سفسطه و نھایآغاز ا

خدا شما را رحمت «ن ادعا، فرمود: یه ایشب یه در موردکند کرا رحمت 
ھا، مانند اجابت  شهیاند یھا مانند دواء و برخ دانش یه برخکد یند، بدانک

 .١»اد شودیاز از آن ید فقط، ھنگام نیه باکمزاج ھستند 
ا یبه سرھا و  ات عمامهینظر ی ه دربارهکنان خواسته شود یاگر از ا

نند و از ک یشان، بحث و گفتگو بشود، انگشت در گوش فرو م ینید یباورھا
 روند. یآن طفره م

ه آنان را پرورش داده کاست،  ج طعن در رسول الله شطعن در صحابه
ار یه در قرآن آنان را بسکه طعن در خداوند متعال است کاند، بل و ستوده

 مثال زده است. شانیل برایستوده و در تورات و انج

ِيٱ ُهوَ ﴿ دیفرما یخداوند متعال م  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعلُِّمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ   لَِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا
بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ   .]۲: الجمعة[ ﴾٢ مُّ

از خودشان  یامبریت درس نخوانده، پیان جمعیه در مکاست  یسکاو «
ند و به آنھا ک یه مکیخواند و آنان را تز یاتش را بر آنھا میه آکخت یبرانگ

                                           
 .۵ص:  مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة -١



 ٧   مقدمه

 

 .»ار بودندکآش یش از آن در در گمراھیآموزد و مسلمًا پ یمت مکتاب و حک
 یادیبن یزند و بر ب یه مھر بطالن مین نظری، بر ایخیق تاریشواھد و حقا

ه ین نظریدھد، چه رسد به نصوص قرآن و سنت، ا یآن شھادت م یو سست
ن در دل ھواداران آن و انحراف از راه مؤمنان و ھم ید یتیاھم ینشان ب

ز به خود یرا آنان نین است، زیشیپ یآسمان یھا تابکروان ین راه پیچن
 اند. را نداده یار زشتکن یجرأت چن

 أولئـــــك أتبـــــاع النبـــــي وحزبـــــه

 

 ولـوالهم مــا كــان يف األرض مســلم 
 

ـــت ظالمـــاً ب ـــوالهم كان  هلهـــاأول
 

 ولكـــن هـــم فيهـــا بـــدور وأنجـــم 
 

ــــد بأهلهــــا ــــت متي ــــوالهم كان  ول
 

 ولكــــن رواســــيها وأوتادهــــا هــــم 
 

ن ینون در زمکامبرند، اگر آنان نبودند، ایپ  روان و گروهیآنان (اصحاب) پ«
 وجود نداشت. یمسلمان

و ظلمت بود، اما آنان ماه و  یکیدست، تاریکا یاگر آنان نبودند، دن
 ا ھستند.یستارگان دن

 یھا خیاستوار و م یھا وهکآنان  ،گرفت ین آرام نمیاگر آنان نبودند، زم
 .»ن ھستندی) زمی (ثابت نگه دارنده

د یاز شدیستم، منتھا با توجه به نینوشتن ن یابت علما براین یمن مدع
عه یل شیه به مساک ییآنھا قت ھستند، خصوصاً یه دنبال حقک یمردم

ن موضوع بپردازد، سراغ ندارم، یه به اکمستقل  یتابکپردازند، اما باز ھم  یم
ه در بحث اوِل فصل سوم و کن آن گونه یاب، ھم چنیار نادر و نایمگر بس

ه من از ک یثیه از احادکرا سراغ ندارم  یسکد، ید دیگر خواھید یھا بحث
ن یرده باشد، اگر در اکام، استدالل  ردهکه استدالل ین نظریآن، بر بطالن ا

است  ید آن محض فضل الھیترد یام، ب مودهیقت را پیبحث راه درست و حق
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برم و  یرم و اگر جز آن باشد به او پناه مکش از او شایھا نعمت ی و بر ھمه
 ارساز است.کن یو بھتر یافکم ینم، او براک یاستغفار م

 ه گفته است:کرا  یند، شاعرکرحمت خداوند 

 أســــــري وراء الركــــــب ذا عــــــرج

 

ــرج  ــن ع ــت م ــا القي ــرب م ــؤمالً ج  م
 

 فان حلقت هبـم مـن بعـد مـا سـبقوا
 

 فكم لرب الوري يف الناس من فـرج 
 

ــاً   وإن ظللــت بقفــر األرض منقطع
 

ــرج  ــن ح ــرج يف ذاك م ــی أع ــام عل  ف
 

 ابم. ی ییرھا یراھگیتا از ب  روم، یاروان انبوه، مکن یا یدر پ«
 آورد.  یمردم فرج م یدگار برایه آفرکدم، حقا یشتازان رسیاگر با آن پ

 ینه بر لنگ مالمتین زمیابان گم شدم، در ایدم و در بیو اگر از آنان بر
 ».ستین

را انسان یز ،است کپا یب و نقصین نوشتار، از ھر عیه اکم یگو یمن نم
بار گناه،  م وکاست، خصوصًا با دانش  یشه در معرض سھو و فراموشیھم
 .»مال اوستکشتر باشد، یش بیش بر خطاھایھا یه خوبکن یھم

را  یسکند، کدم، خدا رحمت ینام» حاديث احلوضأتأمالت يف «من آن را 
ه متحمل شده است ک ید و در برابر زحمتیه با برادرش از در انصاف در آک

 د.ینمامبودھا را پر کھا و  خلل ییو راھنما یشیر اندیند و با خکر یخ یدعا
خود،  یرضا یار را خالصانه براکن یه اکم یاز خداوند متعال خواستار

ند و ما و انان را با کت یو ادب عنا ج بگرداند و به ما حب اصحاب محمد
 ییآنھا ییه سبب رھاکدوارم یدر بھشت گرد ھم آورد، و ام ج رسول الله

 ت و بند اوھام گرفتارند.یه در دام مظلومکباشد 

 صحبه وسلمآله و عىلعبده ورسوله حممد و اهللا وسلم عىل وصىل

 واحلدهللا رب العاملني



 ٩   مقدمه

 

  یعبدالله بن عبشان الغامد

 ه ۱۴۲۷شوال  –دمام     





 
 

 بخش اول

 حوض ی اهل سنت و جماعت درباره ی عقیدهبحث اول: 
دان یه خداوند متعال در مک یبه حوضاھل سنت و جماعت باالتفاق 

چ یشان بدون ھیمان دارند، مؤمنان امت ایدھد، ا ی، مج امت به رسول اللهیق
ح دارند، یح تصریث صحیه احادکنوشند و آن گونه  یاز آن حوض آب م یمانع

 شوند. یمار و تشنه نمیپس از آن ھرگز درمانده و ب
اند،  ردهکان یًال بیا تفصیاھل سنت را اجماًال  ی دهیه عقک یسانکھمه 

 یل اعتقادیاز مسا یکیحوض  ی ن مسألهیاند، بنابرا حوض را آورده ی مسأله
 ه اھل سنت و جماعت است.یمتفق عل

ه کده ین عقیاثبات ا ی از سخنان آنان را درباره یا در ادامه گوشه
نم، البته ک یر مکمان دارند، ذیبه آن ا یمسلمانان، جز افراد انگشت شمار

را گفتار آنان در یست، زین باره نیر تمام اقوال علما در اکو ذ ییجو  یھدفم پ
ه ھدفم کمندان قرار دارد، بل ن باره مشھور است و در دسترس عالقهیا

نه است، خداوند ما و شما را به راه و روش ین زمیالم آنان در اکاستشھاد از 
 آنان رھنمون گردد.

 آورم: یل وفاتشان مب ساینون اقوال آنان را به ترتکا
 کاش به عبدوس بن مال در نامه /)ه ۲۴۱امام احمد بن حنبل (ت:  -

دارند  یامت حوضیدر ق ج ه رسول اللهکن یمان به حوض و ایو ا«د: یگو یم
 .١»شوند... یشان بر آن وارد میه اصحاب اک

                                           
 .۲/۲۰۱ ةمام أمحد يف العقيدمروية عن اإلـمسائل والرسائل الـال -١
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ه: کاست  تاب السنة آوردهکدر  /)ه ۲۸۷عاصم (ت:  یامام ابن أب -
رده کر کدر اثبات آن ذ یاتیآن روا یدر پ ١»ج امبریر حوض پکباب: در ذ«

 ج امبریحوض پ ی ه دربارهک یاخبار«د: یگو ین میان آن چنیاست و در پا
ه رسول ک یقت حوض با ھمان صفاتیه از حقکم، موجب آن است یردکر کذ

گاھ ف فرمودهیتوص ج الله ، یدیو ترد کچ شیم، ما بدون ھینکدا یپ یاند، آ
ق یق آن توفیه ما را به تصدک ییم خدایدواریم و امینک یق میتصد شان رایا

دن آن یق نداد تا آنان را از لذت نوشیق تصدیران آن را توفکو من-داده است 
م، یم و ھرگز تشنه نشویبه آن حوض راه دھد تا از آن بنوش -محروم بگرداند

 ».مین ھستیدوار ایرم او امکو از 
ه خداوند متعال ک یو حوض«د: یگو یم /)ه ۳۲۱(ت:  یامام طحاو -

 .٢»ت نموده، حق استیشان عنایبه ا یراب نمودن امت ویس یبرا
ه به رسول ک یمان به حوضیا«د: یگو یم /)ه ۳۶۰(ت:  یامام آجر -

ن باره آورده و سپس یدر ا یاتیو پس از آن روا» ت شده استیعنا ج الله
ند به ک یب میذکآن را تمان ندارد و یه به حوض اک یسکاز «افزوده است: 
 ج ه خداوند به رسول اللهک یحوض ی م، با آنچه ما دربارهیبر یخداوند پناه م

 .٣»ستیشتر نیات بیبه روا یازیم، نیا ت نموده است، آوردهیعنا
د: یگو یمشھورش م ی در رساله /)ه ۳۸۶(ت:  یروانید قیامام ابوز -

از ھرکس  ابند وی یراه م شان به آنیه امت اک ج مان به حوض رسول اللهیا«

                                           
 .۳۷۴-۳۰۷ص:  السنةکتاب  -١

 .۲۲۷ص:  ةرشح العقيدة الطحاوي -٢

 .۳۶۸-۳۶۳ص:  الرشيعة -٣



 ١٣   بخش اول

 

جاد یا یرییل و تغین) تبدی(در دھرکس  شود و یگر تشنه نمیآن بنوشد د
 .١»شود یرده است از آن باز داشته مک

 ی ه دربارهک یثیر احادکذ«د: یگو یم /)ه ۴۱۸(ت:  ییاکامام الل -
چند از  یتیآن روا یو در پ ٢»ت شده استیروا ج حوض از رسول الله

 حوض آورده است. ی را درباره شصحابه
به حوض و  -اھل سنت-«د: یگو یم /)ه ۴۴۹(ت:  یامام صابون -

 .٣»مان دارندیوثر اک
حوض  ی ث دربارهیاحاد«د: یگو یم /)ه ۴۵۶امام ابن حزم (ت:  -

شان یه از امت اک یو آنان ج رسول الله یاست برا یرامتکح است و آن یصح
 .٤»ابندی یبه حوض راه م

 یبنا به نظر علما«د: یگو یم /)ه ۴۶۳امام ابن عبدالبر (ت:  -
 .٥»مان به حوض واجب و اقرار به آن الزم استیمسلمانان ا

ح است و یث حوض صحیحد«د: یگو یم /)ه ۵۴۴اض (ت: یع یقاض -
مان است و اھل سنت و یق به آن جزو ایمان به آن واجب است و تصدیا

ل و یچ گونه تأویث آمده است، بدون ھیاحاده در ک یتیفکیجماعت با ھمان 
 .٦»مان دارند...ی، به آن ایظاھر یر معناییتغ

                                           
 .۴۷ص:  قطف اجلني الداين -١

 .۶/۱۱۸۸ واجلامعة ةهل السنأصول اعتقاد أرشح  -٢

 .۶۱ص:  عقيدة السلف وأصحاب احلديث -٣

 .۲/۳۷۰ ملل واألهواء والنحلـالفصل يف ال -٤

 .۲/۲۹۱ التمهيد -٥

 ۷/۲۶۰ معلمـإكامل ال -٦
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حوض رسول «د: یگو یم /)ه ۷۲۸ه (ت: یمیخ االسالم ابن تیش -
 .١»امت قرار داردیدان قیشوند، در م یه امتش بر آن وارد مک جالله

مختلف ھان مذاھب یاز گفتار اھل علم، محدثان و فق یآنچه گذشت برخ
 ین مسئله مورد توافق تمامیبود، ا ج اثبات حوض رسول الله ی درباره

چ گونه یر آن ھکشتر ندارد و منیبه اثبات ب یازیمسلمانان است و ن
ه ک یسک یبرا«د، یگو یم /ه ابن حزم،کندارد، ھمان گونه  یزیآو دست

ث یبا احاد ییجز جھل و عدم آشنا یزیچ دست آویند ھکار کحوض را ان
 والله الموفق. .٢»میغ ندارسرا

 احادیث حوض ٣تواتربحث دوم: 
رسد، تعداد  یحوض وارد شده است به حد تواتر م ی ه دربارهک یثیاحاد

ث یاند و متون آن احاد ردهکت یروا ج آن را از رسول الله شاز صحابه یادیز
ل آن متفاوت است، یاز تفاص یبر اثبات حوض داللت دارد و برخ یھمگ
ت آن متواتر است و یث (حوض) ثابت و روایحد«د: یگو یم /اضیع یقاض

ان آن را نام برده و یآن راو یو در پ» اند ردهکت یاز صحابه آن را روا یگروھ
ث (حوض) را ین حدیه اکث چنانند ین احادیاز ا یبرخ«سپس افزوده است: 
 .٤»رساند یض و متواتر میث مستفیبرد و به حد حد یاز خبر واحد فراتر م

                                           
 .۲۸ص:  العقيدة الواسطية -١

 .۲/۳۷۰ ملل واألهواء والنحلـالفصل يف ال -٢
شمار که توافق آنان بر دروغ عادتًا  حدیث متواتر: حدیثی است که آن را گروھی بی -٣

 تدريب الراوي، ۵۸ص:  النكتمحال باشد، روایت کنند. و شروطی نیز دارد. نگا: 

 .۳۴۸ص:  معجم مصطلحات احلديث ۱۸/۵۰، ۲۰/۲۵۸ جمموع الفتاوي، ۲/۶۲۶

 .۷/۲۶۰ أكامل املعلم -٤



 ١٥   بخش اول

 

حوض وارد شده  ی ه دربارهک یثیاحاد«د: یگو یم /یالعز حنف یاب ابن
 .١»رسد یاست، به حد تواتر م

ان یتعداد راو ی درباره یاض و نوویع یبر قاض یحافظ ابن حجر در نقد
ر کاض ذیع یه قاضک یسانک ی ھمه«د: یگو یم شث حوض از صحابهیحد

سه نفر به آنان افزوده است و من به  ینفر ھستند و نوو ۲۵رده است ک
ان یه تعداد راوکام  اند، به آن افزوده ردهکر کآنان ذ یه ھر دوک یاندازه تعداد

ن یاز متأخر یکیه کده است ید... و به من خبر رسینفر رس ۵۰ش از یبه ب
 .٢»ده استیرسان یصحاب ۸۰ث حوض را به یحد یتعداد صحابه راو
از صحابه رسول  یادیث حوض را تعداد زید احادینیب یه مکھمان طور 

د و صحاح یث آن را در جوامع، مسانیحد یرده و علماکت یروا ج الله
ن یبودن ا ین امر ھر مسلمان را به صحت و قطعیاند و ا ردهکش ثبت یخو

د یه: خبر متواتر مفکند یگو ین خاطر علما میسازد و به ا یاخبار مطمئن م
علم  یابد و معنای یرفتن آن نمیجز پذ یا چارهه انسان کاست،  یعلم ضرور

به استدالل ندارد و  یازین یس علم نظرکه: آن برعکن است یا یضرور
نند، والله ک یم کق را ندارند، آن را دریت نظر و تحقیه اھلکعامه مردم  یحت

 اعلم.

 منکرین حوضبحث سوم: 
بر اثبات  ج ث متواتر رسول اللهیاحاد یاھل سنت و جماعت به مقتضا

ار کگرا و ھواپرست ثبوت حوض را ان بدعت یحوض اتفاق نظر دارند، و برخ
 شود: یز بر آنان رد میه با دو چکاند  ردهک

                                           
 .۲۲۷ص:  رشح العقيدة الطحاوية -١

 .۱۱/۵۷۰ فتح الباري -٢
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 حوض. ی درباره ج ث متواتر رسول اللهیاحاد -1

 اھل سنت. ی اجماع ھمه -2
ه بداند و باور داشته کلف واجب است کبر ھر م«د: یگو یم /یقرطب

رده است. کت یعنا ج وثر را به رسول اللهکه خداوند متعال حوض کباشد 
ه حمل آن بر ظاھرش کآن  یرده و بکار کان آن را انیگرا از بدعت یگروھ

ل آن را یه تأوکداشته باشد  یتناقض ینقل یلیا با دالیو  یعقل یمستلزم محال
ف یسخ یه از عقلکاست  یفیل آن تحریاند، پس تأو ردهکل یبطلبد، تأو

 ی مهیده گرفته و از مذھب ایسرچشمه گرفته و با آن اجماع سلف را ناد
 .١»اند ز جدا شدهیخلف ن

از  یخوارج و برخ«د: یگو یم یالم قرطبکح یدر توض /ابن حجر
 .٢»اند ردهکار کمعتزله آن را ان

از رسول  یث حوض از طرق مختلفیه احادکن یبا ا«د: یگو یم /یاشعر
اند،  ردهکآن را نقل  یچ اختالفیھ یب شاصحابت شده است و یروا ج الله

 .٣»اند ردهکار کمعتزله آن را ان
 یان خوارج و معتزله آن را نفیبدعتگرا«د: یگو یم /ابن عبدالبر

ت شده است، یروا ج ه از رسول اللهکاند و اھل حق آن را ھمان گونه  ردهک
 .٤»نندک یق میتصد

                                           
 .۶/۹۰ مفهمـال -١

 .۱۱/۵۶۹ فتح الباري -٢

 .۱۶۴ص:  اإلبانة -٣

 .۲/۲۹۱ التمهيد -٤
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ث ینند و احادک یار مکان ه دارند، حوض راک یمعتزله بنابر اصول فاسد
ل یثر دالکرند و ایپذ یه با اصول آنان ھماھنگ نباشد، نمکرا  یمتواتر و ثابت

ه کپندارند  یرا میز ،نندک یف میتحر یظاھر یل و از معنایرا تأو یسمع
ن خاطر منھج یست و بدین نیقید یمف یل عقلیس دالکبرع یل سمعیدال

م عقل بر نقل یه آن را تقدک ییپندارھاھا و  نیاست از تخم یا زهیآنان آم
 نامند. یم

نند و ک یبر مذھب معتزله ھستند و از آن دفاع م یان امروزیگرا عقل
دانند و  یانه میگرایو ماد یعقالن ی شهیده و اصول اسالم را تابع اندیعق
م یه با مفاھکنند ک یر میتفس یا فاسدشان به گونه ی قهیات را با سلیبیغ

 داشته باشد. یسازگار یمحدود بشر یعقالن
 توجه:
ل صفات و قدر یدشان در باب مسایدر عقا یاثنا عشر ی هین امامیمتأخر

گاه آنان در نظر و  هکیت«د: یگو یاالسالم م خیروند، ش یبر نقش قدم معتزله م
ل یرده اند و در مساکمعتزله اعتماد  یھا تابکن آنھا بر یات: متأخریعقل

ن در اواخر یکل«... د: یگو یز میو ن» ان موافق ھستندصفات و قدر با آن
 .١»رفتندیعه اقوال معتزله را پذیاز ش یسوم برخ ی سده

چه در  معتزله و آن یان آرایل میاز مسا یاریل در بسین دلیبه ا
ا یآ ٢شود یده نمید یه نوشته شده است، تفاوت چندانیامام یھا تابک

 نند؟کار کز انیمعتزله حوض را نه مانند کن، آن است یا ی الزمه

                                           
 .۱/۷۰،۷۲ منهاج السنة النبوية -١

 .۱/۱۹۳ ملل والنحلـال، ۶۵-۴۴ص:  سالمينيمقاالت اإلنگا:  -٢
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رند، اما آن را یپذ یرا م ج ه حوض رسول اللهیامام ی عهیر، شیپاسخ: خ
رند و از آن بر دو مطلب استدالل یگ یار مکش به یخدمت مذھب خو یبرا
 نند. ک یم

إِ�ِّ تَارٌِك ِ�يُ�ْم َما إِْن «: ج ث رسول اللهین حدیه در ایاول: اثبات امام
ِ َحبٌْل َمْمُدوٌد  َخِر ِكتَاُب ا�َّ

ْ
ْ�َظُم ِمْن اآل

َ
َحُدُهَما أ

َ
ْكتُْم بِِه لَْن تَِضلُّوا َ�ْعِدي أ َ�َمسَّ

َوَْض 
ْ
َّ احل قَا َحىتَّ يَرَِدا يلَعَ ْهُل بَييِْت َولَْن َ�تََفرَّ

َ
ِ� أ رِْض وَِعرْتَ

َ ْ
 األ

َ
َماِء إىِل ِمْن السَّ

ْلُُفوِ� �ِ 
َ

 .١»يِهَمافَا�ُْظُروا َكيَْف خت
ه تا به آن چنگ کام  گذاشته یزیان شما چیمن پس از خود در م«
سمان یتاب الله، رکبزرگتر است:  یگریاز د یکید شد: ید، گمراه نخواھیا زده

گر جدا یتم، آن دو از ھمدین و عترتم، اھل بیده شده از آسمان تا زمیشک
بعد از من با آن ه کد ینیپس بب ،ندیایه بر حوض نزد من بکشوند تا آن  ینم

 .»دینک یدو چگونه رفتار م
ه شامل کعترت  یه برایث، جز توصیه در حدکد ینک یمشاھده م

 -رندیپذ ین مطلب را نمیه آنان اک -ت یه اھل بیو بق ج ھمسران رسول الله
بر ھرکس  پس«د: یگو یم یفورکست، مباریامامت ن ی درباره یزیاست، چ

ند، ک ین احسان سپاسگزاریبا آن دو از ا یند و با خوش رفتارکه عمل یتوص
نند تا ک یامت او را رھا نمیق یھا شوند و در صحنه یگر جدا نمیھرگز از ھمد

نند و ک یم یاز او سپاسگزار ج ه بر حوض وارد شود و نزد رسول اللهک نیا
پاداش  یدھند و خداوند متعال به و یشان شخصًا به او پاداش میآنگاه ا

                                           
را صحیح گفته است، نگا؛  ) آلبانی آن۱۱۱۰۴) مسند احمد (۳۷۸۸ترمذی ( -١

 ).۱۷۶۱: (الصحيحه
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 یرد و ناسپاسیده گیت را نادین وصیاھرکس  ند، وک یت میعنا یتر املک
 .١»س رفتار خواھد شدکند با او برعک

ار کم. انیپرداز یه ما در فصل دوم به آن مک شدوم: اثبات رّدت صحابه
 یاز امرا یکی ٢ادیدالله بن زید آمد و عبیپد شحوض در اواخر دوران صحابه

 ةرد، ابوداود از ابوبرزک یمار کو پسرش، آن را ان سهیعراق در دوران معاو
(مسلم از او نام  یاد وارد شد فالنیدالله بن زیاو بر عب«ه: کرده است کت یروا

دالله او را یه عبک یث گفت، وقتیم حدیه در مجلس بود. براکبرده است) 
 یه در قومکردم ک ید گفت: گمان نمیه سخن او را شنکخ ید گفت: شید

 یدالله گفت: ھمراھیطعنه بزنند، عب ج رسول الله یه مرا به ھمراھکباشم 
ب، سپس گفت: من تو را فرا خواندم یاست نه ع ینتیتو ز یبرا ج رسول الله

 یزیچ ج آن از رسول الله ی ا دربارهیه آکحوض از تو بپرسم  ی تا درباره
بار و دو بار و سه بار و چھار بار و پنج  یک، نه ی؟ ابوبرزه گفت: آریا دهیشن
ن از یند، خداوندا او را از آن ننوشاند، و خشمگکب یذکرا ت آنھرکس  ،بار
 .٣»جا خارج شد آن

د بن أرقم آورده است یان از زید بن حیزیِق یاما احمد در مسندش از طر
اد مرا فراخواند، من نزد او رفتم، او به من یدالله بن زیعب«گفت:  یه وک

ه در قرآن ک ینک یت میروا ج ه از رسول اللهکاست  یثین چه احادیگفت: ا

                                           
 .۳۹۷-۳۹۳، ۷/۳۱۸ منهاج السنة، نگا: ۱۰/۱۹۷ األحوذيحتفة -١
عبیدالله بن زیاد بن أبیه، به والیت بصره و خراسان رسید و او نخستین عربی است  -٢

وسط لشکر او باعث شد که نزد ت سکه از جیحون گذشت و فاجعه شھادت حسین
 ھ ۶۷مردم مبغوض گردد، او فاتحی شجاع و جبار بود، ابن االشتر در عاشورای سال 

 او را کشت.

 .صححه آاللباين) ۴۷۴۹( – احلوضابوداود، باب  -٣
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دارند؟ گفت:  یشان در بھشت حوضیه اک ییگو یم؟ میندار یاز آن سراغ
د الله) ین فرمودند و آن را به ما وعده دادند، (عبیبه ما چن ج رسول الله

ن ی، گفت: ایفرتوت و خرف ھست یرمردی، تو پییگو یگفت: تو دروغ م
ھر «فرمودند:  ج ل اللهه رسوکد و قلبم حفظ نموده است یم شنیگوشھا

و من بر رسول » ندکش را در جھنم آماده ید، جایس قصدًا بر من دروغ بگوک
 .١»ام... دروغ نگفته ج الله

حوض سخن  ی ه دربارهکاد وارد گشتم ید: بر ابن زیگو یم سانس
حوض  ی انس! درباره یدند، گفتند: انس آمد، گفتند: ایگفتند، چون مرا د یم

ه کنم یمانم تا امثال شما را بب یدانستم زنده م یگفتم: والله نم؟ ییگو یچه م
ه ھرگاه نماز کدم ید ینه را میرزنان مدید، من پیدار کحوض ش ی درباره

 .٢»وارد شوند ج ه بر حوض رسول اللهکردند ک یخواندند، دعا م یم
 ی ه دربارهک یسانکاز  سکه انس بن مالکد ینیب ید: میگو یم /یآجر

را به نظر او خواص و عوام ھمه به یز ،ندک یدارند، تعجب م کحوض ش
ه آنان را از کخواھند  یر زنان از خداوند متعال میپ یمان دارند و حتیحوض ا

مان ندارد و آن را یه به حوض اک یسکآب بنوشاند، از  ج حوض رسول الله
 ».میبر یند، به خدا پناه مک یب میذکت

                                           
اسناده صحيح ) محقق آن افزوده است: ۶۹۹)، ابن ابی عاصم (۱۹۲۶۶( ۳۲/۱۳احمد  -١

 .رشط مسلم عىل

) و ۱۳۴۰۵( ۲۱/۹۶) مسند احمد ۶۹۸( السنة)، ابن ابی عاصم، ۸۵۲( الرشيعهآجری،  -٢
سند وی ابن جدعان ضعیف است، آلبانی درباره ی أسناد آجری و ابن ابی عاصم 

 .: اسناده صحيحگوید می
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سته یند و شاکران حوض را تباه کخداوند من«د: یگو یم /العز یابن اب
 .١»دن به حوض بازداشته شوندیبزرگ از رس یه روز تشنگکاست 

 یاقوام«ه فرمود: کاست  سب حوض مصداق گفتار عمر بن خطابیذکت
از جھنم خارج  یه گروھکن یر، حوض، شفاعت و ایه تقدکخواھند آمد 

 .٢»نندک یب میذکگردند، را ت
ده یشن ج ست، قطعًا آن را از رسول اللهین یشخصاجتھاد  ین سخنیچن

 است، والله اعلم.
اد از یاند بازگشت ابن ز ردهکت یروا یه امام احمد و آجرک یتین روایدر ا

اد از حوض یه ابن زکد یابوسبره بن سلمه شن«ن قول نقل شده است: یا
، یه از ابوبرزه اسلمک دانم، پس از آن یپرسد و گفت: من آن را حق نم یم

د، گفت: من باور ندارم، ابو سبره یپرس یبراء بن عازب و عابد بن عمرو المدن
 ینم؟ پدرت با مقدارکان نیت، بیشفادھنده برا یثین باره حدیا در ایگفت: آ

 یثیدم، عبدالله بن عمرو حدیعمرو را د بن فرستاد، عبدالله سهیمال نزد معاو
از آن  یه حرفک آن یب ده بود،یشن ج از رسول الله یچه و گفت و من آن

 -ج گفت: رسول الله یم، با دست خود نوشتم، ویفزایب یا حرفیاھم و کب
ه عرض آن کعادگاه شما حوض من است یفرمودند: م -یطوالن یثیضمن حد

 ی ن دربارهیاستوارتر از ا یثینون حدکاد گفت: تایبرابر با طولش است، ابن ز
ه حوض حق است و کدھم  یم یان نشده است، گواھیم بیحوض، برا

                                           
 .۲۲۹ص:  رشح الطحاوية -١

دون حديث موقوف حسن، و رواه غريه بگوید:  ) آلبانی می۶۹۷( السنةابن ابی عاصم،  -٢

 .ذكر احلوض
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 .١»ه ابو سبره آورده بود، گرفتکرا  یا فهیصح

 پیامبران حوض دارند؟ یآیا تمامبحث چهارم: 
امبران یپ ی ا ھمهیاست  ج رسول الله یھا یژگیاز و یکیا حوض یآ

 دارند؟
 یامبر حوضیه ھر پکث آمده است یدر احاد«د: یگو یم /هیشارح طحاو

شتر یتر و نوشندگان از آن ب از ھمه بزرگ ج امبر مایدارد و حوض پ
 .٢»ھستند

ق حسن، از سمره یاز طر یه ترمذکاشاره دارد  یثیه به حدیشارح طحاو

 َو�ِ�َُّهمْ , َحوًْضا نيَِبّ  ِللُكِّ  إِنَّ «فرمودند:  ج ه رسول اللهکرده است کت یروا
يّهمْ  يَتَبَاَهْونَ 

َ
ْ�رَث  أ

َ
رُْجو َو�ِ�ِّ , َوارَِدة أ

َ َ
نْ  أل

َ
ُ�ون أ

َ
ْ�رَثهمْ  أ

َ
امبر یھر پ« .»َوارَِدة أ

گران بر حوض خود وارد یشتر از دیه بکنند ک یدارد و آنان افتخار م یحوض
ه واردشوندگان بر حوض من از ھمه کدوارم یشونده داشته باشند و من ام

 .»شتر باشندیب
ن یا کعبدالمل بن ب است و اشعثیث غرین حدید: ایگو یم یسیابوع

رده و در آن از سمره کت یمرسًال روا ج حسن از رسول اللهث را از یحد
 .٣»تر است حیرده است و آن صحکن یادی

 ی ه سلسلهکه آل سمر ی ق سلسلهی) از طر۷/۲۵۶» (الکبیر«در  یطبران
عاصم در  یأب ) و ابن۱/۴۴» (التاریخ الکبیر«در  یاست و بخار یفیضع

                                           
 صححه األلباين)، ۸۳۹)، آجری (۷۱۹( السنة)، ابن ابی عاصم، ۶۵۱۴مسند احمد ( -١

 .۱۰۴ر، بقی بن مخلد ص: زء ما روي يف احلوض و الكوثنگا: ج

 .۲۲۸ص:  ةاويرشح العقيدة احل -٢

 ).۲۴۴۳، (ما جاء يف صفة احلوض، باب القيامةترمذی، کتاب  -٣
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اند، و  ردهکت یاز سمره روا ق حسنیث را از طرین حدی) ا۷۳۴» (ةالسن«
وجود دارد و حسن مدلس  یسماع حسن از سمره اختالف مشھور ی درباره

چ یث، عنعنه نموده و به سماع ھین حدیت ایاست و اضافه بر آن در روا
د: آن مرسل و یگو یت حسن میروا ی درباره یلذا ترمذ ،رده استکن یحیتصر
 ح است.یصح

 ج امبر مایه حوض به پکمشھور است «د: یگو یم /حجر ابن حافظ
رده، آورده کت یه مرفوعًا رواکث سمره یدر حد ین ترمذیکاختصاص دارد، ل

ه موصول و مرسل بودن کو افزود » دارد یحوض یامبریھر پ«ه کاست 
ه آن کم: یگو یتر است. م حیث مورد اختالف است و مرسل آن صحیحد
ن آورده است یح، از حسن چنیصح یا با سندیالدن یأب  ث مرسل را ابنیحد

حوضه بيده عصا  إن للك نيب حوضا وهو قائم ىلع«فرمودند:  ج ه رسول اللهک
 أن أ�ون �� أرجو تبعا، ويدعو من عرف من أمته، أال إنهم يتباهون أيهم أ�رث

 .»�رثهم تبعاأ
ستاده و امت یدارد و عصا بدست بر حوض خود ا ی، حوضیامبریھر پ«

ش یه بکنند ک یه آنان افتخار مکد یخواند، بدان یشناسد فرا م یه مکخود را 
رو داشته یشتر پیه از ھمه بکدوارم یرو داشته باشند و من امیگران پیاز د

گر موصوال و مرفوعًا از سمره آورده ید یقیث را از طرین حدیا یطبران .»باشم
ن دارد یل هک یز با سندیا نیالدن ین ھست، ابن أبیاست، البته در سند آن ل

للك نيب حوض و� نيب يدعو أمته و«ن آورده است: ید مرفوعًا چنیاز ابو سع
منهم احد ومنهم من يأتيه الوفمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة و

 .»نبياء تبعاً يوم القيامة�� أل�رث األيأتيه أحد و منهم من الثنان ومن يأتيه األ
امبران حوض دارند، یپ ی خواند و ھمه یم ش را فرایامت خو یامبریھر پ«

 یدسته و نزد بعض یکفقط  یند و نزد بعضیآ یم یادیز یھا گروه ینزد برخ
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د و من در یآ ینمھیچکس  یند و نزد بعضیآ یدو نفر م ینفر و نزد بعض یک
 .»رو دارمیشتر پیامت از ھمه بیروز ق

وثر است کاختصاص دارد،  ج امبر مایه به پک ین ثابت باشد، حوضیاگر ا
ر آن را داشته باشد ینظ یسکه کزد و نقل نشده یر یوثر در آن مکه آب نھر ک

 .١منت نھاده است ج وثر خداوند به آن، بر رسول اللهک ی و در سوره
ه عنعنه کس حسن و آن ھم از سمره یاضافه بر تدل یث سابق ترمذیحد

حش داده است، یترج یترمذه ک ینموده است، مسلسل بالعلل است و ارسال
ه است، حافظ یلم فکز متیه او نک) وجود دارد یرازدید بن بشیدر آن (سع

 یخ ترمذیو از آن گذشته، ش» فیضع«د: یگو یاو م ی درباره» التقریب«در 
 یه: ابن عدکآورده  یه است، ذھبیلم فکز متی) نکزی(احمد بن محمد بن ن

و  .٢رندیپذ یگران به ناچار او را میو د »يف امره نظر«د: یگو یاو م ی درباره

 . ٣»ءحفظه يش صدوق يف«حافظ گفته است: 

ن سند قابل حسن گفتن یا«د: یگو یم یسند ترمذ ی درباره /یلذا آلبان
ادآور یه ما قبًال کو آن ھمان است » را در آن سه علت وجود دارد...یز ،ستین

 یدارد، البته براز ضعف ین یه اسناد طبرانکم، سپس افزوده است یشد
آن  یرده است و در پکر کز ذیشاھد مرسل ن یکث دو شاھد موصول و یحد

طرق آن،  ی ث با توجه به مجموعهین حدیه: اک نیوتاه سخن اک«گفته است: 
 .٤»ح است. والله اعلمیا صحیحسن و 

                                           
 .۱۱/۵۶۸ فتح الباري -١

 .۱/۲۹۶ ميزان االعتدال -٢

 .۹۸ص:  التقريب -٣

 ) با اندکی تلخیص.۱۵۸۹: (الصحيحه -٤
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دارد،  یامبر حوضیه ھر پکه ین نظریز به این هتذيب السننم در یابن ق
 یطرق آن، قو ی ث با مجموعهین حدیه اکم یابی ین درمیبنابرا .١ل داردیتما

د: یگو یم /نیمیعث ابن ه عالمهکگونه  گردد، ھمان ید مییو مفھوم آن تأ
 یحوض ج ه به رسول اللهکش ھمان گونه یمت و عدل خوکخداوند با ح«

دام از کشان از آن آب بنوشند، به ھریرده است تا مؤمنان امت اکت یعنا
ن یکمند شوند، ل روان مؤمن آنان، بھرهیدھدتا پ یم یز حوضین امبرانیپ

 .٢»خواھد بود ج حوض بزرگ، ھمان حوض رسول الله
گران، یآن از د ی شتر نوشنده دارد و اندازهیب ج امبر ماین حوض پیبنابرا

ه آبش در آن حوض کوثر که کژه یتر است، بو نیریاش ش قهیبزرگتر و ذا
خواھد  یحوض یامبریداده شده است، و ھر پ شان اختصاصیزد، به ایر یم

ه از کرا  ییھا بهیامبر ما غرینوشند، و پ یه مؤمنان امتش از آن آب مکداشت 
ش را با درخشش یروان خویرا پیز ،نندک یستند، از آن دور میشان نیامت ا

گر، ید ییھا ن امت است و نشانهیا یه عالمت اختصاصک یشانیپاھا و پ
ه کاند  ردهکت یروا سرهیره از ابوھریه مسلم و غکگونه  شناسند، ھمان یم

ُصدُّ  َو�ِ�ِّ ...« فرمودند: ج رسول الله
َ
 انلَّاِس  إِبَِل  الرَُّجُل  يَُصدُّ  َكَما َ�نْهُ  انلَّاَس  أل

شتران  یسکه کرانم، ھمان گونه  یمن مردم را از آن م« .»َحوِْضهِ  َ�نْ 
ا در آن روز ما را یا رسول الله! آیگفتند:  .»راند یگران را از حوض خود مید
 یھا دام از امتکچ یه ھکد یدار ییمای، شما سید؟ فرمودند: آریشناس یم

                                           
 .۱۳/۵۷ معبودـعون ال، حاشیه هتذيب السنن -١

 .۲/۱۵۹ رشح العقيدة الواسطية -٢
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د یدرخشنده بر اثر وضو، نزد من خواھ ییھا یشانیگر ندارد، شما با پاھا و پید
 .١»آمد

 نکته:
شان مردم را از حوض یه اکمت آن کد: حیگو یم /حافظ بن حجر

 ییامبرشان راھنمایرا به حوض پ یه ھر ملتکرانند، آن است  یش میخو
نند ک یامبران حوض دارند و افتخار میه ھمه پکم یه قبًال گفتکرا یز ،نندک
 یشین نشانه انصاف و مصلحت اندیداشته باشند، پس ا یشتریروان بیه پک
، آن دن به آبیبخل ورز یه از روکن یامبران است، نه ایگر پید یشان، برایا

دن از آب حوض را یاقت نوشیه لکرا  یسانکز احتمال دارد یرا برانند و ن
 .٢»یرانند، والعلم عندالله تعال یندارند، از آنان م

 آیا حوض اکنون وجود دارد؟بحث پنجم: 
إِ�ِّ «فرمودند:  ج ه رسول اللهکآمده است  سث عقبه بن عامریدر حد

نَا َشِهيٌد 
َ
 َحويِْض اآلنَ فََرٌط لَُ�ْم َوأ

َ
�ُْظُر إىِل

َ
ِ أل  .٣»َعلَيُْ�ْم، َو�ِ�ِّ َوا�َّ

نون کرسم و من بر شما گواھم، والله من ا یش از شما بر حوض میمن پ«
 .»نمیب یحوضم را م

�ُْظرُ  َو�ِ�ِّ « گر آمده است:ید یثیو در حد
َ
من از « .٤»هَذا َمَقاِ�  ِمنْ  إيَِلْهِ  أل

ما «ه: کآمده  سید خدریث ابوسعیو در حد .»نمیب ین جا حوضم را میھم
 یش در حالیدر مرض وفات خو ج ه رسول اللهکم یدر مسجد نشسته بود

                                           
 ).۲۴۷( – الطهارةکتاب  –مسلم  -١

 .۱۱/۵۷۷ فتح الباري -٢

 )۱۳۴۴: (اجلنايز، البخاري -٣

 )۲۲۹۶( الفضائل) مسلم، ۴۰۴۲( املغازيبخاری،  -٤
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ف آوردند و بر منبر نشستند و یده بودند، تشریچیبه سر پ یا ه پارچهک

سوگند به «. ١»واذلي نفيس بيده أ� لقائٌم يلع احلوض الساعة...« فرمودند:
 .»ام... ستادهینون بر حوض اکمن ھم اه جانم در دست اوست، کآن 

َما َ�ْ�َ بَييِْت َوِمنرَْبِي َروَْضٌة «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سرهیابوھر
َنَِّة، َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض 

ْ
 .٢»ِمْن ِر�َاِض اجل

بھشت و منبر من بر  یاست از گلزارھا یان خانه و منبرم گلزاریم«
 .»حوضم واقع است

 « فرمودند: ج ه رسول اللهکن ید: ایگو یم /ابن حجر
َ

ْ�ُظُر إىِل
َ
ِ أل َوا�َّ

ان شده یشان نمایراد خطبه برایه ھنگام اکاحتمال دارد «. »َحويِْض اآلنَ 
 .٣»باشد یت، قلبیه روکز احتمال دارد ین گونه است و نیه ظاھرًا اکباشد 
قت یالم بر حقکه کرا اصل آن است یز ،باشد یت قلبیه روکد است یبع

چ یھ یه از نظر عقلکدن، است یت با چشم و آلت دیه ھمان رؤکحمل شود 
ث یب، حدین ترتیز بر آن صحه گذاشته است و به ایندارد و شرع ن یممانعت

) یه آن مقرون به (إلکن ینبوت است، با توجه به ا یھا از نشانه یکیور کمذ
ون قسم و ھمچ یداتکیث تأیت چشم، دارد و در حدیه داللت بر رؤکاست، 

ح یز توجین /ینیه را عالمه عین نظریار رفته است، و اکد به کینون و الم تأ
ده شده است  و یه حوض آفرکآن است  یایث گویحد«داده و گفته است: 

 ج از رسول الله یا انگر معجزهیز بیاست و ن یامروز وجود دارد و آن واقع

                                           
 .۸۱ص:  احلوض والكوثريفبقی بن مخلد در جزء  -١

 .س) از عبدالله بن زید۱۳۹۰: (احلج)، مسلم. ۱۱۹۶: (الصالة. بخاری، ٢

 .۱۱/۵۷۸ فتح الباري -٣
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فرمودند و از آن خبر ا مشاھده یشان حوض را در دنیه اکن یباشد و آن ا یم
 والله اعلم. ١»داند

نقل  /ینوو .»َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض «شان: یا ی فرموده ی و اما درباره
نًا یه مراد عکت علما معتقدند یثرکا«د: یگو یاض میع یه قاضکرده است ک

ن است، و یز ھمید: و ظاھر نیگو یا داشتند، میه در دنکاست  ین منبریھم
شان آنجا بر یه: اکاند، و گفته شده است  رفتهیگر آن را نپذید ید: برخیافزا یم

ه: قصد نمودن منبر و کدارند، و گفته شده است  یش منبریحوض خو
ند و ک ی، انسان را بر حوض وارد میکن یارھاکحضور نزد آن به خاطر انجام 

 .٢»دن از آن استینوش یبه معنا

 ج حوض رسول الله یها یویژگبحث ششم: 
رامون آن یه پک یث متعددیدر احاد ج حوض رسول الله یھا یژگیو

از  یده است، و اختالف عبارت برخیان گردیت شده، بیروا کحوض مبار
ث از یرا آن احادیز ،ستین یچ گونه تناقض و اضطرابیموجب ھ ات،یروا

ت شده یاند، روا دهیشن ج ن مختلف از رسول اللهکه در اماک ین صحابیچند
شان قابل یبرا هکبردند  یار مکرا ب ییھا مثال یبا ھر قوم ج است و رسول الله
 ھستند، والله اعلم. یکات از نظر معنا با ھم نزدیروا ی فھم باشد، و ھمه

ان یب ج ث رسول اللهیه در احادکآن گونه  کحوض مبار یھا یژگیو
 ن است:یشده، چن

  

                                           
 .۸/۲۳۱ عمدة القاري -١
 .۹/۱۶۲شرح مسلم، نووی  -٢
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 اوًال: آب حوض: 

 َماُؤهُ « ه:کاز مسلم آمده  یتیدتر است و در روایر سفیآب حوض از ش
ْ�يَُض 

َ
 .»دتر استیآب آن از نقره ھم سف« .١»الَْوِرقِ  ِمنَ  أ

دتر یار سفید آب آن از برف بسیترد یب«ه: کگر آمده است ید یتیو در روا
 ».است

 آن: یثانیًا: بو
 تر است. ھم خوش کآن از مش یبو

 حوض: یھا ثالثًا: جام
گر آمده است: ید یتیآن به اندازه ستارگان آسمان است، و در روا یھا جام

 .٢»افتی یھمانند تعداد ستارگان، خواھ ییھا وانیدر آن ل«

بَاِر�ُق  ِ�يهِ  تَُرى« ه:کاز مسلم آمده است  یتیو در روا
َ
َهِب  أ ةِ  اذلَّ ِفضَّ

ْ
 َوال

ُومِ  َكَعَددِ 
ُ

َماءِ  �  .٣»السَّ
 یخواھ یا و نقره ییطال یھا جام در آن، به اندازه ستارگان آسمان«

 .»افتی

ِى« گر آمده است:ید یتیو در روا
َّ

دٍ  َ�ْفُس  َواذل ْ�رَثُ  آلنِيَتُهُ  �ِيَِدهِ  ُ�َمَّ
َ
 ِمنْ  أ

ُومِ  َعَددِ  َماءِ  �ُ الَ  َوَ�َواِكِبَها السَّ
َ
 .٤»الُْمْصِحيَةِ  الُْمْظِلَمةِ  اللَّيْلَةِ  ىِف  أ

                                           
 ).۲۴۷: (الطهارة)، ۲۲۹۲: (الفضائلمسلم،  -١

 ).۲۲۹۸: (الفضائل)، مسلم، ۶۵۹۲متفق علیه، بخاری، الرقاق: ( -٢

 ). ۲۳۰۳: (الفضائلمسلم،  -٣

 س) حدیث ابوذر۲۳۰۰: (الفضائلمسلم،  -٤
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آن از ستارگان  یھا اوست، جامه جان محمد در دست کسوگند به او «
 .»شتر استیز بیصاف، ن یبا آسمان یکتار یآسمان آن ھم در شب

ه کر شده است، کذ بث عبدالله بن عمریفوق در حد یھا یژگیو

، َوِر�ُُه «فرمودند:  ج رسول الله نَبِ
�ْيَُض ِمَن اللَّ

َ
َحويِْض َمِسَ�ُة َشْهٍر، َماُؤُه أ

ْطيَُب ِمَن الِْمْسِك، 
َ
بًَدأأ

َ
 أ

ُ
َماِء، َمْن رَشَِب ِمنْه فَال َ�ْظَمأ  .١»َوِ�َ�انُُه َكنُُجوِم السَّ

ش از یدتر و بویر سفیماه راه است، آبش از ش یکمسافت حوض من «
از آن ھرکس  ش ھمچون ستارگان آسمان است،یھا وانیتر و ل خوش کمش

 .»شود یبنوشد، ھرگز تشنه نم

 رابعًا: تأثیر آن:
شود، در  یاز آن بنوشد، ھرگز تشنه نمھرکس  هکن است یر آب آن، ایتأث

 .٢»شود یاه نمیاو ھرگز س ی چھره«... ه: کآمده است  یتیروا

 خامسًا: طعم آن:
 .٣تر است نیریطعم آن از عسل ش

 آن: یسادسًا: سرد
 .٤خ سردتر استیآب آن از 

 آن: ی سابعًا: سرچشمه
                                           

 )۲۲۹۲: (الفضائل)، مسلم، ۶۵۷۹: (الرفاقبخاری،  -١
) محقق صحیح ابن حبان ۷۲۹عاصم: ( ، ابن أبی۱۴/۳۷۰، ابن حبان ۵/۲۵۰أحمد  -٢

 .إسناده صحيحگفته است: 

 ش) حدیث ابوذر و ثوبان۲۳۰۱-۲۳۰۰: (الفضائلمسلم،  -٣
 ) و آلبانی گفته است: إسناده حسن.۷۲۵،۷۲۴عاصم: ( )، ابن أبی۵/۳۹۰احمد ( -٤
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زاب از یدو م«فرمودند:  ج ه رسول اللهکآمده است  سث ابوذریدر حد
زاب از یدو م«ه: کآمده است  سث ثوبانیو در حد» زدیر یبھشت در آن م
 .١»است یا نقره یگریو د ییطال یکیه کزد یر یبھشت در آن م

ن یآن ا یمعنا«ه: کرده است کرحمھما الله نقل  یاز ھرو یعالمه نوو
 .٢»زند...یر یو با فشار در حوض آب م یدر پ یه پکاست 

 ر؟یا خیوثر است کا حوض همان ام
 ج ه به رسول اللهک یوثرک ی مفسران درباره«د: یگو یم /یقرطب

ه وجود دارد: ینظر ۱۶ن باره یت شده است، اختالف نظر دارند و در ایعنا
در  ج وثر ھمان حوض رسول اللهک -۲است در بھشت...  یوثر نھرک -۱
ت یروا سمسلم از انسح یه عطاء است، در صحین نظریدان محشر است، ایم

به خواب  یا شان لحظهیه اکم یبود ج ما نزد رسول الله«ه: کشده است 
ا رسول یزدند، گفتم:  یش را بلند فرمودند و لبخندیرفتند و سپس سر خو

نازل گشت،  یا قبل بر من سوره یا د؟ فرمودند: لحظهیخند یالله! از چه م

ٓ ﴿ن تالوت فرمود: یسپس چن ا �ۡ  إِ�َّ
َ
 ٢ رۡ ۡ�َ ٱوَ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ  ١ ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َك َ�ٰ َطيۡ أ

 ٱ ُهوَ  َشانَِئَك  إِنَّ 
َ
وثر کد یدان یا میو سپس فرمودند: آ. ]۳-۱الکوثر: [ ﴾٣َ�ُ �ۡ ۡ�

است  یآن، نھر«دانند. فرمودند:  یم: خدا و رسولش بھتر میست؟ گفتیچ
 یھست، آن حوض یریثکر یه پروردگارم به من وعده داده است، بر آن خک

آن به تعداد  یھا شوند، ظرف یامت بر آن وارد میه امت من روز قکاست 

                                           
 ).۲۳۰۱،۲۳۰۰: (الفضائلمسلم،  -١
 .۱۵/۶۳مسلم، شرح نووی  -٢
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ه: او از امت کم یگو یشوند، م یاز حوض باز داشته م یستارگان است، برخ
 .١»رده استکه پس از تو چه ک یدان   یند: تو نمیگو یمن است، م

تاب کار است و ما آن را در یدان محشر بسیحوض در م ی ث دربارهیاحاد

ھم بر چھار یشان رضوان الله علیاربعه ا یم و خلفایا آورده ٢»التذكرة«
ز ین یگریاز آنان دشمن باشد، آن د یکیبا ھرکس  آن قرار دارند و ی گوشه

ر کشوند ذ یه از حوض باز داشته مکرا  یسانکو در آنجا  ٣دھد ینم  به او آب
ثرت کد، به خاطر یوثر نامکتوان ھم آن نھر و ھم حوض را،  یم... و میا ردهک

ر و آب یثکر یز نظر به خیو ن ج وارد شوندگان و نوشندگان از امت محمد
 ».ه دارد...ک یریثک

ن باره یه در این نظریتر حیصح«د: یگو یر اقوال، مکپس از ذ یقرطب
وثر وجود ک  درباره ینص ج را از رسول اللهیز ،اول و دوم است ی هینظر
 .٤»دارد

ه آب آن در کاست در بھشت  یوثر نھرک« د:یگو یم /حافظ ابن حجر
آن  ی ه سرچشمهکرا یز ،ندیگو یوثر مکز یزد و خود حوض را نیر یحوض م

زاب از بھشت در آن یدو م«ه: کآورده است  ست ابوذریاست، و مسلم به روا
 سث ابن مسعودیند و در حدک ید مییز آن را تأیث ثوبان نیو حد» زدیر یم

                                           
 ).۴۰۰: (الصالةمسلم،  -١

 .۱/۴۶۱ التذكرة -٢

ی: ابراھیم بن عبدالله المصیصی،  تحت ترجمه اللسان، حافظ، ۱/۱۶۰ امليزانذھبی،  -٣

 .۱/۱۵۱ مجروحنيـالیکی از متروکین و نگا: 

 با اندکی تفاوت. ۲۰۰-۲۰/۱۹۸ اجلامع ألحكام القرآن -٤
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وثر در حوض گشوده کاز  ینھر«ه: کآمده است  ١ت امام احمد،یبه روا
 .٢»شود یم

ه: کامت آمده است یدر وصف حوض روز ق«د: یگو یم /ریثکحافظ ابن 
وثر آمده کو در وصف  .٣»زد...یر یوثر در آن مکزاب از آسمان از نھر یدو م«

از  ین برخیو ا .٤»دتر استیتر و از برف سف نیریآب آن از عسل ش«ه: کاست 
ه کاست  ییھا ن حوض محل جمع شدن آبیبنابرا ،حوض است یھا یژگیو

 ی وثر است، گرچه سرچشمهکر از ی یزیزد، پس آن چیر یوثر فرو مکاز نھر 
 وثر است، والله اعلم.کآن ھمان 

 ثامنًا: وسعت حوض:
ت شده است یروا ج از رسول الله یادیث زیوسعت حوض احاد ی درباره

ندارند،  یچ تعارضیدر واقع بحمدالله ھ ه ظاھرًا با ھم متعارض ھستند، وک
 ن ھستند: یات چنیآن روا
 از جرباء تا اذُرح. -1
 از عدن تا عمان. -2
 منیله تا صنعاء یاز ا -3
 نه تا صنعاء.یاز مد -4
 له تا جحفه.یاز ا -5
 له.یاز عمان تا ا -6

                                           
 .إسناده ضعيف) محقق آن گفته است: ۳۷۸۶، شماره: (۶/۳۲۸ مسندـال -١

 با اندکی تفاوت. ۱۱/۵۶۷ فتح الباري -٢

 .۴/۷۲۱تفسیر ابن کثیر  -٣
 ).۴۳۳۴)، ابن ماجه: (۲۲۶۱ترمذی: ( -٤
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 ن جا تا عمانی: از ایتینه تا عمان و در روایاز مد -7

 .حجراألسودوفه تا کاز  -8

 المقدس. تیعبه تا بکاز  -9
 له تا عدن.یدورتر از ا  -10
 ه.کله تا میدورتر از ا  -11
 .یضاء تا بصریاز ب -12
 له تا مصر.یاز ا -13
 عبه.کله تا یتر از ا عیوس -14
 من.یاز عمان تا  -15
 ه تا صنعاء.ییاز جا -16
ه کآمده است  یتیش برابر است و در روایھا هیماه و زاو یکمسافت  -17

 باشد. یعرض آن ھمانند طولش م
 ه تا صنعاء.کاز م -18
 .یاز صنعاء تا بصر -19
 نه تا عمان.یاز مد -20
 نه.یله تا مدیاز ا -21
 المقدس. تینه تا بیاز مد -22
 .١لهیاز عمان تا ا -23

                                           
 كشف الغمة، ۳۴۶-۳۰۷عاصم ص:  ال بن ابی السنة، ۵۷۵-۱۱/۵۷۲ فتح البارينگا:  -١

 .۱۲۲-۹۹ص: 
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گر یدیکروز از  ه سه شبانهک(جرباء و اذُرح) دو روستا ھستند در شام 
 یایان مصر و شام در ساحل دریاست م یله) شھر معروفیفاصله دارند. (ا

 ماه راه است. یکنه یسرخ و از آنجا تا مد
 شام به طرف حجاز. ی نارهکاست  ی(بصري) شھر معروف

 نه.یه و مدکان میاست م یربذه، شھر معروف یک(البیضاء): نزد
 است در دمشق. یا (الجابیه): محله

نه ھشت یحج است، و تا مد یھا قاتیاز م یکی(الجحیفة): روستا و 
 عه) است.یه و ھمان (مھکمرحله، و در راه م

َحويِْض َمِسَ�ةُ «فرمودند:  ج ه رسول اللهکن ید: ایگو یم /اضیع یقاض
ن، ی، از ایه چھار ضلع آن برابرند و برخکن یا یعنی. »َشْهٍر وزواياه سواء

گاھیگر نیاز علوم و فنون د ج ه رسول اللهکاند  ردهکاستدالل  داشتند  یز آ
ه حوض کن است ین سخن، ایا ین از علم ھندسه و حساب است و معنایو ا

گر فرمودند: ید یثیه در حدکچھار ضلع دارد و ھمه با ھم برابرند، آن گونه 
 .١»باشد یعرض آن ھمانند طولش م

 .٢»: ھر چھار ضلع آن با ھم برابرندیعنی«د: یگو یم /یقرطب
بًا یاست و تقر یکن مسافات با ھم نزدیا ی ھمه«د: یگو یم /ابن حجر

ه ین مسئله را توجیرسند، علما ا یش میا بیم ک کیھمه به نصف ماه اند
ث یحد یکگردد و در  ین برمین اختالف به تخمید: ایگو یاض میع ،اند ردهک

ث متعدد است و یه در احادکمحسوب گردد، بل یه اضطرابکواقع نشده است 
آن را  ین مختلفکاند و در اما ردهکت یآن را روا یصحاب یکش از یب

                                           
 .۷/۲۵۸ إكامل املعلم -١

 .۶/۹۲ مفهمـال -٢
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ان وسعت حوض یب یث، برایاز آن احاد دامکدر ھر  ج اند، رسول الله دهیشن
ان یگر بوده است نه بیشھرھا از ھمد یاند و ھدف دور ان فرمودهیب یمثال
ث معنا با یث از حین گونه الفاظ متفاوت حدید: پس ایگو یمسافت، م یقطع

 ».گردد یھم متفق م
ن در دو شئ یه و تخمیه تشبکن یال دارد و آن اکن سخن اشیالبته ا

ماه  یکه گاه از کن تفاوت فاحش یرد اما ایگ یصورت مبه ھم  یکنزد
د: یگو یم یست، قرطبیابد، موجه نی یاھش مکگذرد و گاه به سه روز  یم

 ین اندازه حوض، اضطرابییه اختالف در تعکپندارند  یوتاه نظران مک یبرخ
ه: کو افزوده است   اض را آوردهیالم عکست، و سپس ین گونه نیه اکاست، 

ار یه حوض بسکآن ھستند  یایات گویه ھمه رواکست، بلین ین اختالفیا
به خاطر  ج د رسول اللهید: شایگو یع و گسترده است، سپس میوس

اند، در خطاب به ھر  داشته ییھا آشنا ه با آن مسافتکش یمخاطبان خو
گاه بوده استکاند  را مثال زده ی، مسافتیمخاطب  ».ه شنونده از آن آ
رد مسافت  یوتاه ھرگز به معناکر مسافت ک: ذهکپاسخ داده است  ینوو

چ گونه یح ثابت است، و ھیث صحیتر با احاد یست، مسافت طوالنین یطوالن
وتاه به اطالع که، ابتدا مسافت ک نیوتاه سخن اکست، یدر آن ن یتناقض

ز یافتند و آن را نیتر اطالع  یده است و سپس از مسافت طوالنیشان رسیا
شان، مسافت حوض را در یخداوند متعال به پاس احترام اا یان فرمودند، گویب

تر  گسترده یه بر مسافتک یاتین مرحله توسعه داده است و آن روایچند
 ».داللت دارد، مورد اعتماد است

ن یه اکن گونه است یات این رواید: جمع بیگو یابن حجر پس از آن م
بار، و  کسب یسوار ریبار و س نیسنگ یاروانکنِد کر یگردد به س یاختالف برم

ر یه ھمان سه روز است بر سکن مدت یتر وتاهکت یه رواکن گونه یز به این
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 یماه را در سه روز ط یکه مسافت که اتفاق افتاده است کحمل شود  یکپ
 .١»ار به ندرت اتفاق افتاده استین امر بسیه اکن یند ولو اک

 نکته:

َماَمُ�مْ « فرمودند: ج ه رسول اللهکح آمده است یت صحیدر روا
َ
 َحوٌْض  أ

ْذُرحَ  َجْرَ�اءَ  َ�ْ�َ  َكَما
َ
ان ید به مسافت میش رو داریدر پ یشما حوض« .»َوأ

 .»جربا و اذرح
مجاور در شام  یه جرباء و أذرح دو روستاکن است یت این روایال اکاش

ن یاء الدیحافظ ض«د: یگو یال مکن اشیدر رفع ا /ھستند، حافظ ابن حجر
ت سه یحوض فراھم نموده است، در مورد روا ی ه دربارهک یتابکدر  یمقدس
صورت  یث اشتباھیان، در متن حدیراو ید: به سبب اختصار برخیگو یروز م

م بن یرکعبدال«از فوائد  سرهیامل را از ابوھرکث یگرفته است، و سپس حد
ت ین گونه روایمرفوعًا ا سرهیح تا ابوھریصح یبا سند» یر عاقولیثم الدیھ

آن مانند  یپھنا«، »أذرح�� جر�اء وم وعرضه مثل ما بين�« رده است:ک
شود  ین معلوم مید: بنابرایگو یاء می، ض»شما تا جرباء و اذرح است ی فاصله

ن یت در واقع چنیصورت گرفته است و روا یحذف سث ابن عمریه در حدک

ذُْرحَ  َجْرَ�اءَ  َ�ْ�َ  َكَما«بوده است: 
َ
از آن افتاده » نیب«و » یمقام«ه ک . »َوأ

و  یعبارت حذف شده نزد دارقطن«... د: یگو یم یاست، و حافظ عالل

سپس حافظ  .»أذرحما ب� املدينة وجر�اء و« ن گونه، ثابت است:یگران اید
گردد به  ین مطلب، پس اختالف بر مید: با اثبات ایگو یآن م یابن حجر در پ

 .٢»ع و شتابانیر سریند و سکر آھسته و یس

                                           
 با اندکی تصرف. ۵۷۴-۱۱/۵۷۳ فتح الباري -١

 .۱۱/۳۶۵بن حبان با تعلیق محقق آن ، نگا: صحیح ا۱۱/۵۷۴ فتح الباري -٢
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 »أنا َفَرُطکم علي الحوض« یمعنابحث هفتم: 
با تواتر نقل شده  ج از رسول الله »احلوض أنا فََرُط�م ىلع«  ی جمله

 ن است: یاھل علم چن ی آن براساس گفته یاست و معنا

ش از شما یمن پ یعنی .»احلوض أنا فََرُط�م ىلع«د: یگو یم /ریابن االث

ط د: یگو یرسم، م یبر حوض م طفَرَ ، وفَرَ طٌ ط، فهو فارِ رِ فْ ه از ک ی: در صورتيَ
سمان یآنان دلو و ر یطلب آب زودتر برسد تا برا یگران جلوتر باشد و براید

 .١»الفارط: جلو افتاده، سابق«آمده است » اللسان«و در » ندکآماده 
ند: الَفَرط، با فتح فاوراء و الفارط، یگو ید: اھل لغت میگو یم /ینوو

گر ابزار را یگران بر آب برسد تا حوض و دلو و دیاز د شیه پکاست  یسک

رسم و  یش از شما به حوض می: پیعنی .»فرط�م يلع احلوض«ند کفراھم 
 .٢»نمک یآن را آماده م

نسبت به امت  ج رسول الله یمال شفقت و مھربانکث بر ین حدیا
 ش، داللت دارد.یخو

 ؟قیامت قرار دارد یحوض در کجابحث هشتم: 
 ه دارند:یامت دو نظریگاه و محل حوض در قیجا ی دربارهعلما 
ن یه حوض بعد از صراط و عبور از آن، قرار دارد و طرفداران اکن یاول: ا

اند، استدالل  ردهکت یروا ساز انس یه احمد و ترمذک یثیه از حدینظر
م یامت برایه روز قکردم کتقاضا  ج د: از رسول اللهیگو ینند، و مک یم

ا رسول الله! در یدم: یرد، پرسکار را خواھم کن ینند، فرمودند: اکشفاعت 

                                           
 .۱۰/۲۳۳ لسان العرب، ۷۰۱ص:  النهايه -١
 .۱۵/۵۳صحیح مسلم با شرح نووی  -٢
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صراط دنبالم  ینم؟ فرمودند: نخست بر باالکدا یجا پکامت شما را در یق
زان (ترازو)، سراغم را ینار مکد؟ فرمودند: آنگاه یبگرد، گفتم: اگر آن جا نبود

وض مرا جستجو نار حکافتم؟ فرمودند: آنگاه یر، گفتم اگر آنجا شما را نیبگ
 ».ن سه جا خواھم بودیاز ا یکیو من حتمًا در  ،نک

ق آن را ین طریب است، فقط از ایث حسن غرین حدید: ایگو یم یسیابوع
 .١میشناس یم

، یف دارند، امثال: امام بخاریده تألیث و عقیه در باب حدکاز علما  یبرخ
را در یز ،نندک ید مییه را تأین نظریگران اید و دیز یو ابن أب یامام ترمذ

زان یث صراط و میل آن را پس از احادیث حوض و مسایخود احاد یھا تابک
 اند. و شفاعت آورده

ث یث حوض را پس از احادیاحاد یه بخارکن ید: ایگو یم /ابن حجر
دن از آب حوض پس یه نوشکشفاعت و نصب صراط آورده، اشاره به آن است 

 ».از نصب صراط و گذر از آن، خواھد بود
با توجه به «را آورده و افزوده است،  سث سابق انسیپس از آن حد

است به  یکه نزدک یه گروھکآن است  یایه گوکن باب یث ایاز احاد یبرخ
شوند، در قرار گرفتن حوض  یحوض برسند، از آن رانده و به جھنم برده م

از صراط عبور ھرکس  هکن است یشود و آن، ا یجاد میا یالکبعد از صراط اش
پس چگونه به  ،رده استکدا یند و به حوض برسد در واقع از جھنم نجات پک

شدن به حوض  یکه منظور نزدکشود؟ احتمال دارد  یده میگردان جھنم باز 
صراط عبور  یه از انتھاکن ینند و قبل از ایه آن را ببک یا باشد به گونه

 .٢»شوند ینند، در جھنم انداخته مک

                                           
 .صححه األلباين)، ۲۴۳۳)، ترمذی: (۱۲۸۲۵، شماره: (۲۰/۲۱۰ مسندـال -١

 .۱۱/۵۶۷ فتح الباري -٢
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دن آب حوض یه نوشکرساند  یظاھر آن م«د: یگو یم /اضیع یقاض
 .١»افتن از جھنم خواھد بودیپس از حساب و نجات 

دن از آن، پس یدن به حوض و نوشیرس«د: یگو یم /یابوالعباس قرطب
دن به آن محل یرا رسیز ،آن خواھد بود یھا یاز نجات از جھنم و سخت

ف یآنجا تشردر  ج ه رسول اللهک یانکدن به میدن از آن و رسیف و نوشیشر
 یگاھیبه چنان جاھرکس  ن انعام است ویم و باالتریرکن تیدارند، بزرگتر

ا پس از آن چگونه عذاب و یشود و  یده میبرسد، چگونه به حساب باز گردان
 .٢»ادتر استیبن یز بیاز سراب ن ین نظریچشد؟! چن یرا م ییرسوا

رد کعملن ظاھِر یه حوض قبل از صراط خواھد بود، و اکن یدوم: ا
ر که حوض را قبل از صراط ذکفاتشان است، چرا یاز علما، در تأل یاریبس
در  یائکاند مانند: امام الل آن را پس از شفاھت قرار داده یاند، برخ ردهک
و ابوداود در » الشریعة«در  یو آجر» ةاالبان«در  یاشعرتاب االعتقاد و ک

ه، کن ینند به اک یاشاره مب، ین ترتیگران، آنان به ایسنن و ابن حزم و د
آن، بر حوض وارد  یدان محشر و تشنگیدر م یمردم پس از انتظار طوالن

 ن مناسب حال آنان است، والله اعلم.یشوند، و ا یم
اند  رون آمدن از قبر دانستهیگر آن را قبل از شفاعت و پس از بید یبرخ

: ابن حبان و روند، مانند یزند و سر حوض میخ یه مردم تشنه از قبر بر مک
زان را پس از حوض ین گروه از علما صراط و میعاصم و ابن ماجه و ا یابن اب

را پس از صراط و  آن» الحجة«در  یاصفھانگر امثال ید یآورند، و برخ ینم
اند. امثال:  ز آن مطلقًا قبل از صراط قرار دادهین یدانند. و برخ یزان میم

 ع. یالله الجم رحم» ةالواسطی«خ االسالم در یو ش» التذکرة«در  یقرطب

                                           
 .۷/۲۵۷ إكامل املعلم -١

 .۶/۹۱ مفهمـال -٢
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و » القوت«د: صاحب یگو یه مین نظریاز ا یدار با جانب /یقرطب
ن یح ایبعد از پل صراط است، صح ج ند: حوض رسول اللهیگو یگران مید

 یدان محشر قبل از طراط و دومیدر م یکیشان دو حوض دارند یه اکاست 
ر گفته یثکر یبه خ یعرب وثر در زبانکوثر نام دارند، کدر بھشت، و ھر دو 

است،  یگریجلوتر از د یکدام که کزان و حوض یم ی شود و درباره یم
زان قبل از حوض است و گاه یه مکنظر وجود دارد، گاه گفته شده  اختالف

ه حوض قبل از کح آن است ید: صحیگو یم یس آن، ابوالحسن قابسکع
 زان قرار دارد. یم

زند پس یخ یرا مردم تشنه از قبر برمیز ،ن مناسب استیز ایبه نظر من ن
تاب کشود، والله اعلم، ابوحامد در  یزان قرار داده میحوض قبل از طراط و م

ه کسندگان سلف گفته است یاز نو یکید: یگو یم» كشف علوم اآلخرة«
د: سخن یگو ین سخن اشتباه است. مؤلف میحوض قبل از صراط است. و ا

ه رسول کرده است کت یروا سرهیراز ابوھ یابوحامد درست است، بخار
شوند  یم یکبه من نزد یه گروھکام  ستادهیمن بر حوض ا«فرمودند:  جالله

دن آنان به من یمانع رس یشناسم، ناگاه شخص یه آنان را مک ییتا جا
 .»جھنم.... ید: به سویگو یجا؟ مکم به یگو ید، مید: برویگو یشود و م یم

دان محشر و یه حوض در مک نیبر ا یاست مبن یل قاطعیث دلین حدیا
ه کده شده است یشکه بر جھنم کاست  یرا صراط پلیز ،قبل از صراط است

دا یند از جھنم نجات پکاز آن عبور ھرکس  نند وک یمردم از آن عبور م
دان محشر قرار یز در میامبران نیگر پید یھا ن حوضیچن ند، و ھمک یم

شگاه یوقوف در پ ی درباره هکت شده است یروا سدارد، از ابن عباس
جا آب ھست؟ فرمودند:  ا آنیه آکده شد یپرس ج خداوند، از رسول الله

 یایجا آب ھست، و اول ه جانم در دست اوست، آنک یی، سوگند به خدایآر«
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د و خداوند ھفتاد ھزار فرشته را یامبران آب خواھند نوشیپ یھا خدا از حوض
 یھا افران را از حوضکمارد تا گ یدر دست دارند، م یآتش ییه عصاھاک
 .١»امبران برانندیپ

دو حوض  ج ه رسول اللهک« یبر سخن قرطب یدر پانوشت /ابن حجر
ه کاست در بھشت  یوثر نھرکرا یز ،ال داردکاش  ن سخنید: ایگو یم» دارند

ه، کند یگو یوثر مکن خاطر حوض را یزد و به ایر یآب آن در حوض م
ه حوض قبل از کرساند  ین را میا یقرطبوثر است، سخن کاش  سرچشمه

جا از حوض،  روند و مؤمنان آن یدان محشر میصراط است، مردم تشنه به م
در برابر  ینند، سرابک یم یه اظھار تشنگک نیفار پس از اکنوشند و  یآب م

شود، مگر شما آب  یشود و به آنان گفته م یار مکدگانشان آشید
ه سرانجام در جھنم سقوط که از آن بنوشند کروند  ید؟ و میخواھ ینم
زاب از بھشت یدو م«ه: کرده است کت یروا سنند، امام مسلم از ابوذرک یم

ث ین حدیز شاھد آن است، و ایث ثوبان نیو حد» زندیر یدر حوض فرو م
است  یه گذشت، صراط پلکگونه  را آنیز ،نه له او یه قرطبیاست عل یحجت
ورود به  ین محشر و بھشت و مؤمنان برادایجھنم حد فاصل م یبر رو

بود، جھنم مانع  ینند، اگر حوض قبل از پل صراط مک یبھشت از ان عبور م
ه حوض کرساند  ین را میث ایشد، و ظاھر حد یوثر مکدن آب به حوض یرس
ن کوثر از بھشت، در آن ممکختن آب نھر ینار بھشت است، تا فرو رکدر 

شود تا  یوثر گشوده مکنھر «ه: کآمده است  سث ابن مسعودیباشد، و در حد
ه از کط بن صبره را یث لقیسپس حافظ حد» زدیآب آن در حوض فرو ر

ط با یلق«ه: کباشد، آورده است  یادات عبدالله بن احمد بر مسند میز
 ج بن المنتفق نزد رسول الله کبن عاصم بن مال یکقش نھیرف یھمراھ

                                           
 .۱/۴۵۷ التذكرة -١
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ه صفحات ک ید در حالیشو یعرضه مشما بر خدا  -هکث آمده یدر حد -رفت
ست، یده نیاز شما بر او پوش یزیچ چیار است و ھکامًال بر خداوند آشکشما 

پاشد،  یدارد و بر شما م یف آب برمک یکش یآنگاه پروردگار تو با دست خو
د، آن کچ یاز آن آب م یا دام شما قطرهکتو بر صورت ھر یسوگند به خدا

گرداند و صورت  ید میروشن، سف یا پارچهقطره صورت مسلمان را مانند 
ند و ک یت مکامبر شما حریند، آنگاه پک یاه میافر را مانند زغال، سک
 یسکنند و ک یاز آتش عبور م یافتند و بر پل یشان راه میا یاران، در پکویکن

 یشنود، آنگاه خدا یخاموش شدن آن را م ینھد و صدا یاز شما بر اخگر پا م
گاهیگو یتو م  ج د بر حوض رسول اللهیا ه تشنهک یه شما در حالکد یباش د: آ

ه حوض کح دارد یث تصرین حدیا ١»د...ید نوشید و از آن آب خواھیرس یم
دان صاف قبل یحوض در م«د: یگو یه میقبل از صراط است، و شارح طحاو

 .٢»از صراط است

                                           
، ابن کثیر مجاهيلـمسلسل بال، إسناده ضعيفگوید:  محقق آن می ۲۶/۱۲۱ مسندـال -١

، حافظ در ۵/۸۲ هذا حديث غريب جداً، والفاظه يف بعضا نكارة، البدايةگوید:  می

، نگا: هو حديث غريب جداً گوید:  ی عاصم بن لقیط می تحت ترجمه ۲/۲۶۰. التهذيب

 )۲۸۱۰: (الصحيحه

 .۲۷۷ص/ رشح العقيدة الطحاوية -٢





 
 

 دومبخش 

 تمهید
ه کل یر و تبدییبه علت تغ ج از امت رسول الله یه مردمانکثابت است 

اند از حوض بازداشته و طرد  اند و مرتد شده ردهکجاد یشان، ایپس از ا
 شوند. یم

اند و  ردهکدا یخواستند، پ یه مکرا  یا ث سوژهین احادیاز مردم در ا یبرخ
اند و تنھا  ردهکر یش تفسیخوقه و نظر یش، سلیث را براساس گراین احادیا

ن راستا از دروغ بستن ینشاندن نظر باطلشان است و در ا یرسکھدفشان به 
ه خداوند متعال که ھستند ین آیندارند و مصداق ا ییبر خدا و رسول ھم ابا

ا﴿ د:یفرما یم مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  نَةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ    ءَ تَِغا
ۡ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾ۦوِ�لِهِ تَأ

ه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابھات ھستند تا کاما آنان «
آن  ی) برایر (نادرستینند (و مردم را گمراه سازند) و تفسک یزیفتنه انگ

 .»طلبند یم
در اثبات حوض  رده است نهکت یرت عنایه خدا به آنان نور بصکاما آنان 

ان یب ج ه رسول اللهکور کدارند و نه در اثبات ممانعت مذ یدیترد
  ند:یگو یرند و میگ یش میالعلم را در پ ین فیاند، آنان روش راسخ فرموده

 .]۷عمران:  آل[ ﴾َرّ�َِنا ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا﴿
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. آنگاه »ماستم، ھمه از جانب پروردگار یمان داریآن ا ی و ما به ھمه«
فه و یه وظکدھند بل یگر قرار نمیدیک یچگاه نصوص قرآن را رو در رویھ

 از مبارزه با حق است. یق و دوریم و تصدیمان آنان، تسلیا یمقتضا
سؤال  یبرخ یندارد، برا یالکچ اشیه بحمدالله ھکث حوض با آن یاحاد

طعن اصحاب رسول  یبرا یا گر، آن را حربهید یز شده است و برخیبرانگ
ار و کنان اگر دنبال حق ھستند، پس حق واضح و آشیاند، ا قرار داده ج الله

تاب و کن یه اکدوارم ین باشد امیر از ایاست و اگر غ یافکبه آن  یا اشاره
عقل و وجدان آنان گردد و به  یداریم باعث بیا ه در آن آوردهک یلیدال

 باز گردند. یفطرت الھ
و گمراه  که ھالکو ابطال باطل است تا آنھا ھدف ما احقاق حق 

شوند از  یت میه زنده و ھداکشوند و آنان  کشوند، با اتمام حجت ھال یم
 ل و برھان باشد، والله المستعان.یدل یرو

ود«کلمه  یمعنابحث اول:   »الذَّ
ود«ه: کدر اللسان آمده است  ردن، ک: سوق دادن، طرد و دفع الذَّ

دتُه : ییگو یم  بازدارنده...: رجل ذائدذوداً و ذِياداً، و ءكذا وزاده عن اليشعن ذُ

. والذود: به یو بران ینکه آن را طرد ک یھنگام ذدت االبل، أذودها ذوداً:و 
تا  ۳ا از یو  ۱۰تا  ۳ز گفته شده: از یشود و ن یگفته م ۱۰تا  ۳گله شتر از  یک
 .۹١و  ۲ان یا میو  ۳۰تا  ۳ا از یشتر و یب کیو اند ۲۰و تا  ۱۵

 

                                           
ص:  محيطـالقاموس ال، ۳۳۲ص:  النهاية يف غريب احلديثنگا:  ۵/۷۰ لسان العرب -١

۶۲۶. 
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 احادیث ممانعت از حوضبحث دوم: 
 یادیز ی ده است و صحابهیث حوض به حد تواتر رسیه احادکم یقبًال گفت

اند و حافظ بن حجر تعداد آنان را پنجاه  ردهکت یروا ج آن را از رسول الله
ث یان احادین تعداد راویاز متأخر یکیه کداند و گفته است  یم یصحاب

 ده است.یرسان یحوض را به ھشتاد صحاب
امده است، یث نیه مسأله ممانعت از حوض در تمام آن احادکد دانست یبا

 شوند: یم میث حوض به چند گونه تقسیه احادکبل
 حوض. یھا یژگیانگر ویث بیاول: احاد
ش از ھمه بر حوض یپ ج ه رسول اللهکن مطلب یانگر ایث بیدوم: احاد

 رسند. یم
ابند و ی یبه حوض راه م یسانکه چه کدارند  یان میه بک یثیسوم: احاد

ث نوع اول و یشوند و صفات آن افراد، ما قبًال احاد یاز آن طرد م یسانکچه 
م یث نوع سوم اشاره خواھین جا فقط به احادیم و در ایردکان یدوم را ب

ه ک کاند یم مگر در مواردینک یتفا مکن ایحیث صحینمود و تنھا به احاد
ث را یگاه به خاطر اختصار فقط موضع استدالل حد گران باشد ویبه د یازین

 م.ینک یر مکذ

نَا فََرُطُ�ْم ىلع«فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سعبدالله -۱
َ
احلَوْض،  أ

و لَُ�فعنَّ رجال من�م ثم يَلُختَلَُجنَّ دو�، فأقول: يا رّب أصحايب؟ 
 .١»فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

                                           
 ).۲۲۹۷: (الفضائل)، مسلم، ۶۵۷۶: (الرقاقبخاری،  -١
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شوند و  یان میاز شما نما یرسم و مردان یم ش شما بر حوضیشاپیمن پ«
جا بردند؟ کم: پروردگارا! اصحاب مرا یگو یشوند، م یان ربوده میناگاه از م

 .»اند ردهکه پس از تو چه ک یدان یشود نم یگفته م

 .»وألنازَ�ّن اقواماً ثم ألغلنب عليهم«ه: کت مسلم آمده است یو در روا
 .»گردم یمغلوب م نم و سرانجامک یدفاع م یاز گروھ«

لَ�َِدنَّ يلّع ناس من أصحايب «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سانس -۲
احلوض، حيت عرفتهم اختلجوا دو�، فأقول: أصحايب؟ فيقول: ال 

 .»تدري ما احدثوا بعدك
شناسم  یه آنان را مکند تا آن یآ یاز اصحاب من بر حوض م یمردمان«

د: یگو یشد؟ م یم: اصحاب مرا چیگو یشوند، م یان ربوده میناگاه از م
 .»اند ردهکه پس از شما چه ک یدان ینم

نْ  رَِجاٌل «: ت مسلم آمده استیدر روا ْ�تُُهمْ  إَِذا َحىتَّ  َصاَحبَِ�  ِممَّ
َ
 َوُرفُِعوا َرأ

 َّ
َ

م و بر ینیب یه آنان را مک نیاند تا ا ه ھمراه من بودهکاز آنان  یمردان« .»إىِل

رار وارد کر و تیبا تصغ» أصيحايب أصيحايب«و در آن  .»شوند... یمن عرضه م
 .١شده است

 ىلَعَ  فََرُطُ�مْ  إِ�ِّ «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سسھل بن سعد -۳
َوِْض 

ْ
َّ  َمرَّ  َمنْ  ،احل   لَمْ  رَشَِب  َوَمنْ  ،رَشَِب  ىلَعَ

ْ
بًَدا َ�ْظَمأ

َ
َّ  لََ�َِدنَّ  ،أ قَْوامٌ  ىلَعَ

َ
 أ

ْعِرُ�ُهمْ 
َ
ش شما بر یشاپیمن پ« .٢»َوَ�يْنَُهمْ  بَيِْ�  ُ�َاُل  ُ�مَّ  ،َو�َْعِرفُوِ�  أ

از آب ھرکس  نوشد و ید از آن میاینزد من بھرکس  رسم، یحوض م

                                           
 ).۲۳۰۴: (الفضائل)، مسلم، ۶۵۸۲: (الرقاقبخاری،  -١

 ).۲۲۹۱: (الفضائل). مسلم، ۶۵۸۴، ۶۵۸۳بخاری، ارقاق: ( -٢
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شناسم و آنان  یه آنھا را مک یشود، اقوام یآن بنوشد تا ابد تشنه نم
 ان من و آنان فاصلهیه ناگاه مکند یآ یشناسد، نزد من م یز مرا مین

 .»شود یانداخته م
د و یث) را از من شنین (حدیاش ایع ید: نعمان بن ابیگو یابوحازم م -۴

، آنگاه گفت من ی؟ گفتم: آریا دهیا تو آن را از سھل شنیگفت آ
 یادتین زیبا ا ید خدریث را ابوسعیه من آن حدکدھم  یم یگواھ

قُوُل « فرمودند: ج ه رسول اللهکدم یشن
َ
 الَ  إِنََّك  َ�يَُقاُل . ِم�ِّ  إِ�َُّهمْ  فَأ

ْحَدثُوا َما تَْدرِى
َ
قُوُل .  َ�ْعَدكَ  أ

َ
َ  لَِمنْ  ُسْحًقا ُسْحًقا فَأ  .»َ�ْعِدى َ��َّ

ه پس از کد یدان یشود: شما نم یه آنان از من ھستند، گفته مکم یگو یم«
جاد یر اییه پس از من تغک یسکم: دور باد یگو یاند، پس من م ردهکشما چه 

 .»رده استک

باد) است و سحیق  ُبعدًا (دور یمعنابه  سحقاً د: یگو یم سعباسابن 
 د. یدور گردان : او رایعنید و أسحقه یبع یعنی

َّ  يَرِدُ «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سرهیابوھر -۵ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ىلَعَ
ْ
 ال

ْصَحاىِب  ِمنْ  ١رَْهٌط 
َ
َوِْض  َعِن  َ�يَُحلَّئُونَ  أ

ْ
قُوُل  احل

َ
ْصَحاىِب  رَبِّ  يَا فَأ

َ
.  أ

ْحَدثُوا بَِما لََك  ِعلْمَ  الَ  إِنََّك  َ�يَُقوُل 
َ
وا إِ�َُّهمُ  ،َ�ْعَدكَ  أ ْدبَارِِهمُ  ىلَعَ  اْرتَدُّ

َ
 أ

َقْهَقَرى
ْ
 .٢»ال

ه ناگاه از حوض کشوند  یامت بر من وارد میاز اصحابم روز ق یگروھ«

                                           
رھط: گروھی از مردان کمتر از ده نفر و نیز گفته شده است: سه یا ھفت نفر تا ده  -١

، ۲۲۴: ص النهايةنفر و تا چھل نفر که در میان آنان زن نباشد، نیز گفته شده است. 
۷۸۰. 

 )۶۵۸۶، ۶۵۸۵: (الرقائقبخاری،  -٢
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د: یگو ینان اصحاب من ھستند، میم: پروردگارا! ایگو یشوند، م یبازداشته م
اند، آنان به پشت سر خود  ردهکه پس از تو چه ک یتو اطالع ندار

 .»اند بازگشته

نَا بَيْنَا«فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سرهیابوھر -۶
َ
 ُزْمَرٌة، إَِذا قَائِمٌ  أ

ْ�نَ  َ�ُقلُْت . َهلُمَّ  َ�َقاَل  َوَ�يِْنِهمْ  بَيِْ�  ِمنْ  رَُجٌل  َخَرجَ  َعَرْ�تُُهمْ  إَِذا َحىتَّ 
َ
 أ

  قَاَل 
َ

ِ  انلَّارِ  إىِل ُ�ُهمْ  َوَما قُلُْت .  َوا�َّ
ْ
وا إِ�َُّهمُ  قَاَل  َشأ  ىلَعَ  َ�ْعَدكَ  اْرتَدُّ

ْدبَارِِهمُ 
َ
َقْهَقَرى أ

ْ
 بَيِْ�  ِمنْ  رَُجٌل  َخَرجَ  َعَرْ�تُُهمْ  إَِذا َحىتَّ  ُزْمَرةٌ  إَِذا ُ�مَّ . ال

ْ�نَ  قُلُْت .  َهلُمَّ  َ�َقاَل  َوَ�يِْنِهمْ 
َ
  قَاَل  أ

َ
ِ  انلَّارِ  إىِل ُ�ُهمْ  َما قُلُْت .  َوا�َّ

ْ
 قَاَل  َشأ

وا إِ�َُّهمُ  ْدبَارِِهمُ  ىلَعَ  َ�ْعَدكَ  اْرتَدُّ
َ
َقْهَقَرى أ

ْ
َراهُ  فَالَ .  ال

ُ
 إِالَّ  ِمنُْهمْ  َ�ْلُُص  أ

 .١»انلََّعمِ  َهَملِ  ِمثُْل 
را ه آنان ک نیشوند تا ا یم یکبه من نزد یام گروھ ستادهیه اک یدرحال«

م: یگو ید، مید: برویگو ید و میآ یرون میان من و آنان بیم یشناسم مرد یم
ست؟ یم: داستانشان چیگو ید: به خدا قسم به جھنم، میگو یجا؟ مک
ان یگر نماید یاند، سپس گروھ د: آنھا پس از تو به پشت سر برگشتهیگو یم
شود و  یم ان من و آنان خارجیم یشناسم مرد یه آنان را مک نیشود تا ا یم
م: یگو ید: به خدا سوگند، به جھنم، میگو یجا؟ مکم: یگو یم د:ید: برویگو یم

اند،  ش بازگشتهید: آنان پس از تو به پشت سر خویگو یست؟ میداستانشان چ
 .»ابدی یدا نمی(به ندرت شتر سر گشته) نجات پ یاز آن جز افراد معدود

 ىلَعَ  إِ�ِّ « ودند:فرم ج د: رسول اللهیگو یم برکب یاسماء بنت اب -۷
َوِْض 

ْ
�ُْظرُ  َحىتَّ  احل

َ
َّ  يَرِدُ  َمنْ  أ قُوُل  ُدوِ�  نَاٌس  وََسيُؤَْخذُ  ِمنُْ�ْم، ىلَعَ

َ
 يَا فَأ

ىِت  َوِمنْ  ِم�ِّ  رَبِّ  مَّ
ُ
ِ  َ�ْعَدكَ  َعِملُوا َما َشَعْرَت  َهْل  َ�يَُقاُل . أ  بَرُِحوا َما َوا�َّ

                                           
 ).۶۵۸۷: (الرقائقبخاری،  -١
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ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  يَرِْجُعونَ 
َ
 .١»أ

د، یآ یاز شما نزد من م یسکه چه کنم یستم تا ببیا یحوض م من سر«
م: پروردگارا! آنان از یگو یشوند، م یدن به من ربوده میقبل از رس یمردمان

اند؟!  ردهکپس از تو چه  یدان یا میشود: آ یمن و امت من ھستند، گفته م
 .»گشتند یوالله آنان پس از تو ھمواره به عقب بر م

در جمع اصحاب  ج ه رسول اللهکدم یشند: یگو یم لعائشه -۸

َوِْض  ىلَعَ  إِ�ِّ « ش فرمودند:یخو
ْ
ْ�تَِظرُ  احل

َ
َّ  يَرِدُ  َمنْ  أ ِ  ِمنُْ�مْ  ىلَعَ  فََوا�َّ

قُولَنَّ  رَِجاٌل  ُدوِ�  يَلُْقتََطَعنَّ 
َ
ىْ  فَأل

َ
ىِت  َوِمنْ  ِم�ِّ  رَبِّ  أ مَّ

ُ
 الَ  إِنََّك  َ�يَُقوُل  .أ

ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  يَرِْجُعونَ  َزالُوا َما َ�ْعَدكَ  َعِملُوا َما تَْدرِى
َ
 .٢»أ

د، یآ یاز شما نزد من م یسکه چه کنم یمن سر حوض منتظرم تا بب«
دن به من باز داشته خواھند شد و من خواھم گفت: یاز رس یوالله مردان
ه پس از تو ک یدان ید: تو نمیگو ینان از من و امت من ھستند، میپروردگارا! ا

 .»گشتند یآنان ھموراه به عقب باز ماند،  ردهکچه 

 لَُ�مْ  إِ�ِّ « ه فرمودند:کدم یشن ج د: از رسول اللهیگو یم لسلمه ام -۹
َوِْض  ىلَعَ  فََرٌط 

ْ
ِ�َ�َّ  الَ  فَإِيَّاىَ  احل

ْ
َحُدُ�مْ  يَأ

َ
َِع�ُ  يَُذبُّ  َكَما َ��ِّ  َ�يَُذبُّ  أ  ابلْ

الُّ  قُوُل  الضَّ
َ
ْحَدثُوا َما تَْدرِى الَ  إِنََّك  َ�يَُقاُل  َهَذا ِ�يمَ  فَأ

َ
قُوُل . َ�ْعَدكَ  أ

َ
 فَأ

 .٣»ُسْحًقا
د و یایاز شما نزدم ب یسکرسم، مبادا  یش از شما بر حوض میمن پ«

ند: تو ید؟ و بگویران یم: چرا او را میمانند شتر گم شده، رانده شود و من بگو

                                           
 ).۲۲۹۳: (لالفضائ)، مسلم ۶۵۹۳: (الرقائقبخاری،  -١

 )۲۲۹۴: (الفضائلمسلم،  -٢

 ).۲۲۹۵: (الفضائلمسلم،  -٣



 نگرشی به احادیث حوض   ٥٢

 

 .»م: دور بادیاند، و من بگو ردهکه پس از تو چه ک یدان ینم

 ِمنْ  نَاًسا َو�ِنَّ ...« فرمودند: ج د: رسول اللهیگو یم سابن عباس -۱۰
ْصَحايِب 

َ
َماِل، َذاَت  بِِهمْ  يُؤَْخذُ  أ قُوُل  الشِّ

َ
َصيَْحايِب،: فَأ

ُ
َصيَْحايِب، أ

ُ
: َ�يَُقوُل  أ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إِ�َُّهمْ  َ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ
َ
قُوُل  فَاَرْ�تُُهْم، ُمنْذُ  أ

َ
َعبْدُ  قَاَل  َكَما فَأ

ْ
 ال

اِلحُ  ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ .»الصَّ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
نَت 

َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

َ
ٰ  َوأ �ۡ  إِن ١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ

نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ 
َ
-۱۱۸: ةالمائد[ ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

۱۱۹[. 
م: اصحاب من، یگو یبرند، م یاز اصحاب مرا به سمت چپ م ی... مردمان«

، ھمواره به عقب یه از آنان جدا شدکد: پس از آن یگو یاصحاب من، م
تا «م: یگو ی) م÷یسیار خدا (عکویکن ی گشتند، من ھمانند بنده یبرم
ه مرا از ک یھنگام یول ،مراقب و گواھشان بودم ان آنھا بودم،یه مک یزمان

، اگر آنھا یز گواھی، و تو بر ھر چی، تو خود مراقب آنھا بودیانشان برگرفتیم
 .»یمکی، توانا و حی، بندگان تواند و اگر آنان را ببخشینکرا مجازات 

ْصَحاىِب  ِمنْ  بِرَِجالٍ  يُؤَْخذُ  ُ�مَّ  ...« گر آمده است:ید یتیو در روا
َ
َِم�ِ  َذاَت  أ

ْ
 ايل

َمالِ  وََذاَت  قُوُل  الشِّ
َ
ْصَحاىِب  فَأ

َ
 .»... أ

م: یگو یبرند، پس م یاز اصحاب مرا راست و چپ م یسپس مردان«
 .»اصحاب من...

ه کصه نقل شده است ید: از ابوعبدالله از قبیگو یوسف میمحمد بن 
با  سرکمرتد شدند و ابوب سرکه در دوران ابوبکھستند  یسانکگفت: آنان 

 د.یآنان جنگ



 ٥٣   بخش دوم

 

ىِت  ِمنْ  بِرَِجالٍ  ...«: گر آمده استید یتیدر روا مَّ
ُ
َماِل، َذاَت  بِِهمْ  َ�يُؤَْخذُ  أ  الشِّ

قُوُل 
َ
َصيَْحاىِب  رَبِّ  يَا فَأ

ُ
 .١»...أ

م: پروردگارا! یگو یبرند، پس من م یاز امت مرا سمت چپ م ی... مردان«
 .»اصحاب من ھستند...

 ممانعت از حوض چیست؟ یمعنابحث سوم: 
ن یتر کپا ج رسول الله ی ه طعنه زنندگان به صحابهکاست  یثین احادیا

ا با برداشت ینند و نادانسته و ک ین امت، از آن استناد میافراد و بزرگان ا
 ی دهین عقینند و با اک یدار م هکت را لیخ بشرین قرن تاریغلطشان، بھتر

ن امت یا یه آنان براک یمت و افتخارسپردن عظ یفاسد خود و با به فراموش
گرفته  ج ن امت، از دوران رسول اللهیخ درخشان ایان و تاریاند، بن رقم زده

ن سخن دربر دارد، فراتر از حصر یه اک یند، مفاسدک یا را نابود میان دنیتا پا
حق را با  یق الھیو با توف ییو حق جو یو شمارش است و ما با عدالتخواھ

گر ید یم نمود و از رد باطل با باطلیان خواھینه بین زمینقل گفتار علما در ا
گر در ھمه حال ید یسکرا عدالت بر ھمگان در مقابل ھر یز ،میپرداز یم

مباح نخواھد  یطیچ شرایداد مطلقًا حرام است و تحت ھیواجب و ظلم و ب
 بود.

ق یاند و ما با توف ردهکان یممانعت از حوض را ب یعلما رحمھم الله معنا
م تا مقصود روشن شود و ینک یاز گفتار آنان را نقل م یا گانه گوشهی یخدا

ه ما را با کم یمتعال خواستار یان گردند و از خدایرانده شوندگان نما
 د.یارایزار از جاھالن، بیگو و ب ، حق طلب و حقیعلم یا هیروح

                                           
 ).۴۶۲۵، ۳۴۴۷) و (۳۳۴۹: (نبياءحاديث األأبخاری،  -١
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 گفتار علما پیرامون ممانعت از حوض
ن مراد آن ییه علما در تعکاست  ین از مواردیا«د: یگو یم /ینووامام 

 دارند: یمتفاوت ینظرھا
ه احتمال دارد با پاھا و که منظور منافقان و مرتدان ھستند کن یاول: ا

ه دارند، ک یبه خاطر عالمت ج حشر شوند و رسول الله ١درخشان ییھا چھره
ه به شما وعده ک ینان از گروھیه: اکشان گفته شود یآنان را صدا زند و به ا

ه به آن ک یبر اسالم یعنیافتند، یر ییرا پس از شما تغیستند، زیداده شده ن
 ردند، نمردند.ک یتظاھر م

اند و پس از  بوده ج ه در زمان رسول اللهکھستند  یسانکو دوم: منظور 
ه رسول کندارند، چون  یا درخشنده یمایاند، گرچه س شان مرتد شدهیا

زدند و  یاند، آنان را صدا م دانسته یش آنان را مسلمان میات خویر حد جالله
 اند. ه: آنان پس از شما مرتد شدهکشود  یگفته م

اند و  د مردهیه به اصل توحکھستند  یسوم: منظور گناھگاران
 رده است.کاسالم خارج ن ی رهیه بدعتشان آنان را از داک یانیبدعتگرا
 ین، الزامًا به معنایشوند ا یحوض رانده م ه ازک ییه، آنھاین نظریبنابرا

ه رانده شدن از حوض مجازات کان دارد کست، و امیبودن آنان ن یجھنم
ند و بدون عذاب به بھشت کآنان باشد و پس از آن خداوند بر آنان رحم 

                                           
امت من بر «فرمودند:  ج گوید: رسول الله کند که می اشاره می سبه حدیث ابوھریره -١

کنم ھمان گونه که مردی شتران  شوند و من مردم را از حوض دور می حوض وارد می
شناسید؟  کند، گفتند: یا نبی الله! آیا ما را می دیگران را از شتران خود جدا می

ھایی  فرمودند: آری شما سیمایی دارید که دیگران ندارند، شما با پاھا و چھره
شوید، گروھی از شما از رسیدن به من بازداشته  ضو، بر من وارد میدرخشان بر اثر و

ای بر مکن پاسخ  گویم: یا رب! اینھا اصحاب من ھستند، فرشته شوید و من می می

 )۲۴۹-۲۴۶: (الطهارةمسلم، » اند؟ دانی که پس از شما چه کرده دھد که: می می
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ن افراد پاھا و یه اکست ید نیند: بعیگو یه مین نظریطرفداران ا ١ببرد،
ه آنان در زمان رسول کان دارد کز امیباشند و ندرخشان داشته  ییھا چھره

شان یمایآنان را با س ج شان باشند و رسول اللهیا پس از ایو  ج الله
 بشناسند.

جاد یا ین بدعتیس در دکھر«د: یگو یم /امام حافظ ابوعمر بن عبدالبر
گر ھواپرستان، از رانده شوندگان از حوض یند امثال: خوارج، روافض و دک

 ییوشند حق را بپوشانند و آنھاک یه مک ییھا شهین ستم پیھمچنھستند، و 
ن یه ھمه آنان منظور اکرود  یم آن میشوند، ب یره میبکب گناه که علنًا مرتک

 .٢»ث باشندیحد
ن یاز دھرکس  ند:یگو یما رحمھم الله م یعلما«د: یگو یم /یقرطب

است و نه به  یراضه خداوند نه به آن کند کجاد یا یا در آن بدعتیبرگردد و 
 ییتر آنھا آن اجازه داده است، از رانده شوندگان از حوض خواھد بود، و رانده

روند،  یگر مید یناره گرفتند و به راھکه از جماعت مسلمانان ک ھستند
گوناگونشان، معتزله با  یھا متعددشان، روافض با ضاللت یھا خوارج با فرقه

ردند و کجاد یر اییه تغکھستند  یانسکھا متفاوتشان، ھمه آنان از  شیگرا
نند و اھل آن را به کوشند حق را نابود ک یه مکشه ین ظالمان ستم پیھمچن

ره یبکب گناه که علنًا مرتک ییقتل برسانند و مقھورشان سازند و آنھا
گمراھان، ھواپرستان و  ی شمارند و ھمه یم کرا سب یشوند و معاص یم

باشد و در  یحالت یکرد شدن فقط در ن طیان دارد اکان، و امیبدعتگرا
 ید، پس از مغفرت الھیجاد شده در اعمال باشد نه عقایر اییه تغک یصورت

                                           
کنند،  قبله را تکفیر نمی ی اھل حق که با ارتکاب مطلق گناه اھل بر اساس عقیده -١

 .۳۲ص:  الوسيلة
 .۱۳۷-۳/۱۳۶مسلم با شرح نووی  -٢
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شوند و  ین احتمال، آنان با نور وضو شناخته میگردند، با ا یکدوباره نزد
باشند  ج د، و اگر از منافقان عصر رسول اللهیشوند: دور شو یسپس گفته م

افر بودند، ابتدا با توجه به ظاھر، با کردند و در دل ک یمان تظاھر میه به اک
گاه به آنان گفته  شود و سپس پرده برداشته خواھد شد و آن یآنان رفتار م

ز ین یه به اندازه دانه خردلک ییافر باطل گراکد، و جز یشود: دور شو یم
 ماند. یشه در جھنم نمیھم یگر براید یسکمان نداشته باشد، یا

 در ده باشند،یحوض نوش ه ازکره یبکن گناه یبکه مرتک دان دارکام بسا
 عذاب نشوند، والله اعلم. یه به جھنم بروند، با تشنگک یصورت

 جد: رسول اللهیگو یه مکرده است کت یروا سعب بن عجرهکاز  ١یترمذ
ِ�يُذكَ « به من فرمود:

ُ
ِ  أ َمَراءَ  ِمنْ  ُعْجَرةَ  ْ�نَ  َكْعُب  يَا بِا�َّ

ُ
 َ�ْعِدى ِمنْ  يَُ�ونُونَ  أ

بَْواَ�ُهمْ  َغىِشَ  َ�َمنْ 
َ
َ�ُهمْ  أ اَعَ�ُهمْ  َكِذبِِهمْ  ىِف  فََصدَّ

َ
 َولَْسُت  ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُظلِْمِهمْ  ىلَعَ  َوأ

َّ  يَرِدُ  َوالَ  ِمنْهُ  َوَْض  ىلَعَ
ْ
بَْواَ�ُهمْ  َغىِشَ  َوَمنْ  احل

َ
وْ  أ

َ
ْ�ُهمْ  فَلَمْ  َ�ْغَش  لَمْ  أ  َكِذبِِهمْ  ىِف  يَُصدِّ

نَا ِم�ِّ  َ�ُهوَ  ُظلِْمِهمْ  ىلَعَ  نُْهمْ يُعِ  َولَمْ 
َ
َّ  وََسَ�ِدُ  ِمنْهُ  َوأ َوَْض  ىلَعَ

ْ
 .٢»...احل

ند، به خدا یآ یه پس از من مک یرانیعب بن عجره! من تو را از امک یا«
ند و آنان را بر کق ینزدشان برود و دروغشان را تصدھرکس  سپارم، یم

ستم و بر من سر حوض وارد ینست و من از او یدھد، از من ن یاریشان  ستم
ا اصًال نزدشان نرود، بر دروغشان را ینزدشان نرود و ھرکس  نخواھد شد،

ندھد، او از من است و من از او و بر من  یاریند و بر ستم، آنان را کق نیتصد
 .»سر حوض وارد خواھد شد

                                           
 .صححه االلباين) ۱۸۱۲۶)، احمد: (۴۲۱۸)، نسائی: (۶۱۴ترمذی: ( -١

 .۴۶۵-۱/۴۶۴: التذكرة -٢



 ٥٧   بخش دوم

 

 ییث راجع به آنھاین احادیبه نظر من قطعًا ا«د: یگو یم /رهیابن ھب
ات ممانعت کمرتد شدند و از پرداخت ز ج پس از رسول الله هکاست 

ه کن خوارج، ھمان اھل نھروان ید و ھمچنیبا آنان جنگ سرکدند و ابوبیورز
روان ین دو گروه و پیردند و امثال اکر یفکرا ت شیو عل صحابه امثال عثمان

 ١».آنان
از رسول ه پس کگردد  یبرم ییث قطعًا به آنھاین حدیا«د: یافزا یز میو ن

ل یات از پرداخت آن، سرباز زدند و دلکار وجوب زکمرتد شدند و با ان ج الله
رحلت فرمودند، آنان را به عنوان  ج ه رسول اللهک یه، ھنگامکن یآن ا

شوند  یان برداشته میه از مک ین جھت، ھنگامیشناختند بد یم یصحاب

ه پس از تو ک یدان ینم«شود:  یشان گفته میآنگاه به ا »صحايبأ«ند: یفرما یم

اعمال امتم بر من عرضه «، »ميتأأعمال  تعرض ىلعَّ «ث: یو حد» اند ه ردکچه 
را آنان بر اثر ارتداد از امت یز ،ندارد یچ تضادیه ھین توجی، با ا»گردد یم
از اعمال آنان مطلع  ج ن جھت رسول اللهی(و بد ٢اند شان خارج گشتهیا

 اند) نشده

در  .»رجال من صاحب�«: ج رسول الله ی د: فرمودهیگو یم /اضیع
ن خاطر یبه ا ،ر آن به اھل رده داللت داردیبر صحت تفس ست انسیروا

 ج را رسول اللهیز .»دید، دور شویدور شو« .»سحقاً سحقاً «شان فرمودند: یا
نند ک یشان شفاعت میه براکند بلیفرما ین نمیش چنیاران امت خوکبه گناھ

ه آنان را مورد عفو کخواھند  یند و از خداوند معتال مینما یو به آنان توجه م
 یگروھ ،ه آنان دو صنف ھستندکز گفته شده است یو بخشش قرار دھد. و ن

                                           
 .۲۰۲-۷/۲۰۱ اإلفصاح -١

 .۲/۲۱۲ إلفصاحا -٢
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ه از راه استقامت مرتد شدند و اعمال صالح را به کھستند  یارانکگناھ
افر شدن مرتد که: با کگر آنانند ید یردند و گروھکل یسته تبدیناشا یاعمال

 .١»گردد یل شامل ھر دو گروه میتبد ی لمهکشدند و 
صه یاز فب یه: از ابوعبدالله بخارکنقل نموده است  یاز فربر /ابن حجر

ن یاز د سرکه در دوران ابوبکھستند  یسانکه، آنان کت شده است یروا
فر مردند، کشته شدند و بر که کن یرد، تا اکبا آنان جھاد  سرکبرگشتند و ابوب

 یصه آورده است. خطابیگر، متصًال از قبید یقیرا از طر تین روایا یلیاسماع
ه مرتد شدند، کن برنگشتند، و آنان یاز صحابه از دھیچکس  د:یگو یم

ن ید یاریدر  یچ نقشیه ھکنان سخت دل بودند یه نشیاز باد یگروھ
ند، و لفظ: ک یبر صحابه مشھور وارد نم یرادیچ گونه این امر ھینداشتند و ا

ز گفته شده است یبودن آنان دارد، و ن کر داللت بر اندیتصغبا » یحابیاص«

امت دعوت است نه امت اجابت » أمتي«فر است و منظور از که مراد ھمان ک

ن یح آن است و ایسبب ترج .»فأقول: بعداً هلم وسحقاً « سرهیث ابوھریو حد
د یین احتمال را تأیردند، اکدا نیاز حال آنان اطالع پ ج ه رسول اللهکته کن
گاه  ج بودند، رسول الله یرا اگر از امت اجابت میز ،ندک یم از حال آنان آ

ذا إ حىت«: ی گردد، البته جمله یشان عرضه میرا اعمال آنان بر ایز ،شدند یم
 ند. ک یه را رد مین نظریا برهیث انس و ابوھریدر حد .»عرفتهم

ره باشند یبکن گناھان یبکا مرتید آنان منافقان و ید: شایگو ین میابن الت
ه از کاز اعراب سخت دل ھستند  یه: آنان گروھکز گفته شده است یو ن
 اند. دهید به اسالم گرویا امیم و یب یرو

                                           
 ۷/۲۶۹، ۲/۵۱: اكامل املعلم -١



 ٥٩   بخش دوم

 

ان، از آنان یر و بدعتگرایباکه اصحاب کست ید نیبع«د: یگو یم یداود
رده و افزوده کرا نقل  /ی، قول سابق نوو/، سپس ابن حجر»باشند
اند  ح دادهیث را ترجیحد یصه راویگران قول قبیو د یباجاض و یع«است: 

مرتد شدند، و از  ج ه پس از رسول اللهکھستند  یسانکد: آنان یگو یه مک
 ،مسلمانان باشند یمایس یه حتمًا آنان داراکد یآ یشناختن آنان، الزم نم

آن، اعمالشان  ی لهیه به وسکمسلمانان  یاست برا یمیرکما تیرا آن سیز
ان دارد که داشته حبط شده است، و امک یشود اما مرتد ھر عمل یان مینما

مخصوص، بر اساس ھمان  یمایشخص آنان را بدون س ج ه رسول اللهک
ه منافقان زمان کست ید نیاند، بشناسند، و بع ه قبل از ارتداد داشتهک یحالت

ث شفاعت آمده یه در حدکز شامل باشد، ھمان گونه یرا ن ج رسول الله

ةُ  َهِذهِ  َوَ�بىَْق « است: مَّ
ُ
ه منافقان که داللت بر آن دارد ک .١»ُمنَافُِقوَها ِ�يَها األ

ه کن یشخص آنان را ولو ا ج شوند و رسول الله یز ھمراه با مؤمنان حشر مین
ه بشناسند کرا  یسکشناسند و ھر  یمخصوص را نداشته باشند، م یایسم

زنند،  یاند، آنان را صدا م ن، داشتهشایش از وفات ایه پک یبنا به ھمان حالت
ث یرا در حدیز ،ث باشندین حدیه اھل بدعت مشمول اکدانند  ید میبع یبرخ

ن یاند، ا د آمدهیر شده است و اھل بدعت پس از آنان پدیتعب» صحايبأ«به: 
عام آن، حمل  یه: صحبت به معناکن پاسخ داده شده است یال چنکاش
ه مسلمان، گرچه کاند  د دانستهیجھت آن را بعن یز از این یگردد، و گروھ یم

ه: کبه آن پاسخ داده شده است  ٢شود، یگفته نم» سحقاً «مبتدع باشد، به او 

                                           
 ).۱۸۲: (اليامنا)، مسلم، ۸۰۶: (االذانبخاری،  -١

» اصحايب«قرار دادن اھل بدعت از مطرودین بیان شده در حدیث برگرفته از لفظ:  -٢

است، ابن اثیر » أمتي«و معنای عام لفظ: » احدثوا بعدك«نیست، بلکه برگرفته از لفظ: 
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وم به عذاب شده است و بعدًا با کمح یتیاب معصکه به خاطر ارتک یسک

و » سحقاً «ه به او گفته شود: کندارد  یالکند، اشک یدا میشفاعت نجات پ

، یم الھکسپردن آنان به ح یبه معن» سحقاً «ره، یبکن گناه یبکھمانند مرت
قطعًا داللت بر » نیمرتد«د: لفظ: یگو یم یضاویھمراه با آمد نجات است، ب

ه کز احتمال دارد یاز احتماالت است و ن یکیارتداد از اسالم ندارد و فقط 
ح ه از راه استقامت برگشته و اعمال صالکباشند  یارکمنظور، مؤمنان گناھ

 ».اند ختهیسته آمیش را با اعمال ناشایخو
د: از یگو یه مکت نموده است یروا سدیحسن، از ابوسع یبا سند یعلیابو

ذا إاحلوض ف يها انلاس إ� فرط�م ىلعأيا «ه فرمود: کدم یشن ج رسول الله
قال آخر: أنا فالن بن فالن، ا رسول اهللا أنا فالن بن فالن، وجئتم قال رجل: ي

 یا« .١»ارتددتمالنسب فقد عرفته ولعل�م أحدثتم بعدي و ماأفأقول: 
 ید، مردییآ یشما م یرسم، وقت یش از شما بر حوض میمردم! من پ

فرزند  ید: من فالنیگو یم یگریھستم و د یفرزند فالن ید: من فالنیگو یم
دانم، البد شما پس از  یه مکم: نسب شما را یگو یھستم، آنگاه من م یفالن

                                                                                           
ی جدید و ناپسندی است که در سنت از  گوید: الحدث: پدیده می ۱۹۲ص:  النهايهدر 

د، و المحَدث: ھمان پدیده جدید است و به ھمین معنی در حدیث آن سراغی نباش

محدثات: جمع ُمحَدثة است و به چیزی گفته » مورياكم وحمدثات األإ«آمده است: 
 شود که در قرآن و سنت و اجماع شناخته شده، نباشد. می

) و محقق آن گفته است: ۱۱۱۳۸)، احمد: (۲۳۳۵)، طیالسی: (۱۲۳۳ابویعلی: ( -١
 غیره.صحیح ل
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ه آن را از جابر یاحمد و بزار شب .»دیا د و مرتد شدهیردکجاد یمن بدعت ا
  .١اند ردهکت یروا

ا یا مرتدان ھستند و یآنان «د: یگو یم یرمانکبه نقل از  /ینیع
 .٢»ارانکگناھ

َراهُ  فَالَ « ح:یو در توض
ُ
: یعنی«د: یگو یم .»انلََّعمِ  َهَملِ  ِمثُْل  إِالَّ  ِمنُْهمْ  َ�ْلُُص  أ

ه کرساند  ین مطلب میابند و ای یاز آنان از جھنم نجات م کیفقط افراد اند
 .٣»ارانکارفان و گناھکآنان، دو گروھند: 

د: یگو یم ...»ذادن رجال عن حوىضيفل«ث: یحد ی درباره /یشاطب
گر بر مرتدان از ید یاند و گروھ ردهکاز علما آن را بر اھل بدعت حمل  یبرخ

 اسالم.
رده است، بر کت یمان آن را روایثمه بن سلیه خک ید الرقاشیزیث یاز حد

ه: کدم یپرس سکد: از انس بن مالیگو یه آنان اھل بدعت ھستند، مکد یآ یم
دانند و حوض و شفاعت را  یم کافر و مشرکه ما را کھستند  ینزد ما گروھ

؟ گفت: یا دهیشن یزیچ ج آنان از رسول الله ی ا دربارهینند، آک یب میذکت
، کفر و شرکان بنده و یم ی ه فرمودند: پردهکدم یشن ج الله، از رسول یآر
 ی افر است و حوض من به اندازهکند، ک کآن را ترھرکس  نماز است، کتر
 یکشوند، و  یده بر آن وارد مکیخش یھا با لب یه است... گروھکله تا میأ

ند، در آن روز از آن کب یذکامروز آن را تھرکس  نوشند، یقطره ھم از آن نم
 ».دیخواھد نوشن

                                           
 .۴۶۹ – ۱۱/۴۶۸ الباريفتح -١

 .۲۳/۲۰۶ عمدة القاري -٢

 .۲۳/۲۱۴ عمدة القاري -٣
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افر که آنان، از اھل قبله ھستند، و کث داللت بر آن دارد ین حدیا
ب حوض از صفات معتزله و یذکخواندن مسلمانان از صفات خوارج و ت

 گران است.ید

ن مطلب داللت یز بر ھمیث مؤطا نیدر حد .١»أالهلمّ «اضافه بر آن، لفظ 

ه از کو پاھا  یشانیپ یآنان را با درخشندگ ج را رسول اللهیز ،ندک یم
ن امت ین اگر آنان از ایشناسند، بنابرا یم ن امت ھستند، یا یھا یژگیو

شناختند. سپس  یور آنان را نمکبا عالمت مذ ج بودند، رسول الله ینم
 ه در آن آمده بود:کرا آورده است  بث سابق ابن عباسیحد یشاطب

ينَ  يََزالُوا لَمْ  َهُؤالَءِ  َ�يَُقاُل « ْ�َقابِِهمْ  ىلَعَ  ُمْرتَدِّ
َ
د: یگو یو م« .»فَاَرْ�تَُهمْ  ُمنْذُ  أ

ث موطاء، اھل بدعت باشند، یث ھمانند حدین حدیه منظور اکاحتمال دارد 
مرتد  ج ه پس از رسول اللهکباشند  یسانکه  منظور کز احتمال دارد یو ن

 .٢»اند شده
اگر گفته شود: چگونه «... د: یگو یث سابق میدر شرح حد یابن العرب

شود: سحقًا؟  یوضو ھستند، به آنان گفته م یدرخشندگ یه داراکآنان با آن 
ت یوضع یکه: آنان در کن یا یکین دو احتمال دارد، یم: اییگو یدر پاسخ م

شوند،  یگر، پس از مغفرت دوباره راه داده مید یتیشوند و در وضع یرانده م
ز ید. و نیل در اعمال باشد نه در عقایجاد تبدیه اکاست  ین در صورتیالبته ا

ه ظاھرًا مسلمان و در باطن کھستند  یه: آنان منافقانکگفته شده است 
ه کنند ک یشود و گمان م یداده م یدامشان نورکاند، ابتدا به ھر  افر بودهک

ار کقت آشیشود و حق یاند، آنگاه پرده برداشته م دهیرس یا به مرتبه

                                           
 ).۲۴۹)، مسلم: (۶۲، (مؤطا، الطهارة -١

 .۹۸ – ۱/۹۶ االعتصام -٢
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 ،است یا معجزه» یذادن رجال عن حوضیفل«ث: ید: حدیگو یو م» گردد یم
ه پس از وفات کاست  یلیر و تبدیی: تغیکیدھد،  یز خبر میرا از دو چیز
ر یغ یسکافتد و  یامت میه در قک یشود، دوم: اتفاق یجاد میشان در مردم ایا

 .١»داند یاز او، آن را نم
ه منافقان کاحتمال دارد «د: یگو یرحمھما الله م یبه نقل از باج یزرقان

شوند، و به  و پاھا حشر  یشانیرد با درخشش پیوضو بگھرکس  و مرتدان و
ما مخصوص مؤمنان ین سیزند، اگر ا یآنان را صدا م ج ن خاطر رسول اللهیا
ز یزدند و ن یھستند، صدا نم یه از امت وکن یآنان را به گمان ا بود، یم

اند و پس از  دهیرا د ج ه رسول اللهکند ھست یسانکه منظور کاحتمال دارد 
 یبا توجه به شناخت قبل ج اند و رسول الله اند و مرتد شده ردهکر ییشان تغیا

ه در کن یو پا نداشته باشند، و به صرف ا یشانیپ یه درخشندگکن یولو ا
اض یزنند، ع یاند، آنان را صدا م شده یشان به نام مسلمان شناخته میات ایح
ه ابتدا به منافقان نور کت شده است یروا ،تر است هینظر اول وجد: یگو یم

شود، پس  ینند، خاموش مک یدا میاز پیه به آن نک یشود و وقت یداده م
دھد و  یشان به آنان نور م یمان ظاھریه خداوند با توجه به اکھمان گونه 

ان شیو پاھا یشانیه پکست ید نیشود، بع یاز بر پل صراط، خاموش میھنگام ن
به منظور عذاب و   از و رفتن سر حوض،یز درخشنده باشد و ھنگام نین

 شوند. تمسخر از آن رانده 
ه رانده شوندگان از حوض حتمًا کوجود ندارد  یلید: دلیگو یم یداود

مرحله رانده شوند و دچار  یکه در که احتمال دارد کھستند، بل یجھنم
گردند و به آنان گفته شود: سحقًا، و سپس مورد لطف و رحمت  یسخت

 رند.یقرار گ ج خداوند و شفاعت رسول الله

                                           
 .۱/۱۲۷ القبس -١
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ب گناه کمؤمنان مرت ی ا آنان را از جملهیند: گویگو یم یاض و باجیع
ره یه از داکھستند  ییھا یا از بدعتیاض افزوده است: و یداند و ع یره میبک

ز یه آنان نکست ید نین بعیند: بنابرایگو یان مگریاند، و د اسالم خارج نگشته
را آنان از مسلمانان شمرده یو پاھا باشند، ز یشانیپ یدرخشندگ یدارا

 .١شوند یم
ه رانده ک یسانکراندن از حوض و  یمعنا ی ن است اقوال علما دربارهیا

 ن است: یآن چن ی شوند، و خالصه یم
به اسالم تظاھر  ج ه در عھد رسول اللهکھستند  یآنان منافقان -۱

 ردند.ک یم
ر کمرتد شدند و ابوب ج ه پس از رسول اللهکھستند  یسانکآنان  -۲

 اند. ا رفتهیفر از دنکرد و با کبا آنان جھاد  سقیصد
 اند. ه با موحد در گذشتهکر ھستند یباکبان کاران و مرتکآنان گناھ -۳
ن خارج یه با بدعتشان از دکھستند  یآنان اھل بدعت و ھواپرستان -۴

 اند.  ه با بدعتشان از اسالم خارج شدهک ییا آنھایاند، و  نگشته
ردن حق و که در ظلم و نابود کھستند  یان ستمگریام و والکآنان ح -۵

ه با آنان ک یسانکن یاند و ھمچن شتن اھل آن، از حد گذشتهک
 یاران و اھل معاصکگناھ ی اند، آنان گرچه از جمله ردهک یارکھم

ث، یمسلمانان دارند، در حد یه براک یمیشر عظ ھستند، به خاطر
 اد شده است.یمخصوصًا از آنان 

 در اعصار مختلف ھستند. ج آنان منافقان و مرتدان امت رسول الله -۶
 ه خواھد آمد)کافران ھستند، (آن گونه کآنان  -۷

 ه دو نوع ممانعت از حوض، وجود دارد:کاند  از علما گفته یبرخ

                                           
 .۹۸ – ۱/۹۷ رشح الزرقاين. ١
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ه به منظور کباشد  یگر مید یھا ھمه امت ه شاملکاول: ممانعت عام: 
امبران خود بروند، ھمان یپ یھا رد تا به حوضیگ یآنان، انجام م ییراھنما
ه کرانم، ھمان گونه  یمن مردم را از آن م«فرمودند:  ج ه رسول اللهکگونه 
د: یگو یم /ابن حجر» راند یگران را از حوض خود میشتران د یشخص

را  یخواھند ھر شخص یم ج ه رسول اللهکست ور آن اکمت ممانعت مذکح
 یامبریه ھر پکه قبًال گذشت کگونه  نند، ھمانک ییبه حوض خودش راھنما

 ی ن نشانهینند، پس اک یروان خود افتخار میثرت پکدارد و ھمه به  یحوض
بخل  یه از روکن یامبران است نه ایگر پیت حقوق دیشان و رعایانصاف ا

دن از حوض را یت نوشیه صالحکرا  یسانکز احتمال دارد، یآنان را برانند و ن
 .١»ندارند، برانند، والله اعلم
 جمشخص از امت رسول الله یه مخصوص مردمانکدوم: ممانعت خاص: 

 َوِمنْ  ِم�ِّ «ث گذشته آمده بود: امثال: یه در احادکباشد، ھمان گونه  یم
ىِت  مَّ

ُ
 علم.أو غريه، واهللا . »...أ

ث یو احاد ،شوند یه از حوض رانده مکباشند  یسانکجزو   د ھمه،یشا

ص زمان یاند، اما الزامًا بر تخص آمده» مکمن«، »صحايبأ«گرچه عمومًا بالفظ: 

از نصوص، شامل  یه بنا بر اشاره برخکنند، بلک یداللت نم ج رسول الله
 امت خواھد بود، والله اعلم.یام قیتمام امت تا ق

 کنند یکه مخالفان از آن استدالل م یالفاظبحث چهارم: 
 یه بدخواھان و ھواپرستان براکرا  یاز الفاظ یث حوض برخیدر احاد

د، یردکاند مشاھده  ز خود قرار دادهیآن را دستاو  ،ج طعن اصحاب رسول الله

                                           
 .۱۱/۵۷۷ فتح الباري -١
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اند، اگر آنان براساس  ار پرداختهکن یه به ایناکآنان گاه با صراحت و گاه با 
ه بود و ما یارشان قابل توجک یردند، زشتک یار را مکن یا یاصول علم

ا به خطا رفته یده و یقت رسیه به حقکاست  یم: صاحب آن مجتھدیگفت یم
 یخیتار یھا تیناجوانمردانه و دور از واقع یارکو معذور است! اما ناگاه با 

ھا  نیھا و تخم گمان یه طعن آنان بر برخکم یافتیم و دریمواجه شد
 استوار است.اساس،  یب

 آن الفاظ عبارتند از:

أعرفهم ويعرفوين  –عرفتهم  –ممن صاحبني  –صيحايب أ –صحايب أ –منكم «

ل النَّعمأفال  –أحدكم  –مني  – َ  .»راه خيلض منهم إال مثل مهَ
ه بدخواھان و طعنه زنندگان، به آن استدالل کاست  یھا الفاظ نیا

آنان،  یبرا یزیچ دستاویبحمدالله ھه کاند  اند و آن را شاخ و برگ داده ردهک
د از آن چه طعنه ید دیم و خواھینک یان میشما منظور آن را ب یندارد، و برا
را  یکید ید است، و پس از آن از دو راه بایار بعیند بسیگو یزنندگان م

و  یل شرعیا به حق باز گردند و دالیار نخواھد بود. کدر  یرند و راه سومیبپذ
ار کن یتر ن عاقالنهیابند و ایه ھست درکت را آن گوه یو واقع رندیرا بپذ یعقل

 است.
شان با نصوص قرآن  اسدکراث یان میه باز ھم در تضاد موجود مکن یا ایو 

 یا ھست باقیه تا دنک شدان صحابهیاسر افتخار و آثار جاوخ سریو سنت و تار
آنان ممتنع لذاته  ی ن (مدح و ذم دربارهیبمانند، و اجتماع ضد  خواھد ماند،

 ف خدا و رسول از آنان و اجماع امت بر آن.یه و تعرکیاست!! آن ھم پس از تز

 ).ممن صاحبني –أصيحايب  –أصحايب وًال، لفظ: (
آن حد و مرز  یبرا یو لغو یه از نظر شرعکاست  یصحبت: اسم جنس

 نه عرف متفاوت است.ین زمین نشده است و در اییتع یمشخص
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ن یف مستند آن از ایه وجود دارد، و تعرین نظرین چندف آیدرباره تعر
رده کرا مالقات  ج مان رسول اللهیه با اکاست  یسک یقرار است: صحاب

ن نظر ی، ایا طوالنیوتاه باشد و کا برود، چه آن مالقات یمان از دنیباشد و با ا
 .١جمھور علما است

 یآن حد یاند و برا د نفرمودهیمق یصحبت را به شرط ج رسول الله
ت یاند و مطلق آن ھمان رؤ ان فرمودهیه آن را مطلق بکاند بل ردهکمشخص ن

من  ىملن رأ ملن رآ� وطو� طو�«شان فرمودند: یرا ایز ،محض است
 .٢»رآ�...
 .»رده استکده، مالقات یه مرا دک یسکا یده و یه مرا دکآن  یخوشا برا«

اند، و  مطلق معلق فرمودهت یصحبت را به رؤ ج ث رسول اللهین حدیدر ا
وتاه، در ک یگر مدتید یو برخ یطوالن یاز صحابه مدت یه برخکم یدان یم

 اند. شان بودهیخدمت ا
: معاشرت و مالزمت و یعنیآن،  یلغو یو گاه مراد از صحبت، معنا

ن یو ا ٣ندارد یوتاه بودن مدت، در آن نقشکا یو  یمرافقت است و طوالن
 دارد. یاریالم عرب شواھد بسکث و یته در قرآن و حدکن

 .]۲۲التکویر: [ ﴾٢٢ ُنونٖ بَِمجۡ  َصاِحُبُ�م َوَما﴿ د:یفرما یمثًال خداوند م

�ۡ ٱ ِ�  ُهَماَوَصاِحبۡ ﴿ ن شامل یگر و ایات دیآ یاریو بس. ]۱۵لقمان: [ ﴾اُروفٗ َمعۡ  َيا�ُّ
 وتاه.کا یو  یباشد، چه طوالن یھر نوع مصاحبت م

                                           
 منهاج السنة، ۲/۶۶۷ تدريب الراوي، ۱۶۹ص:  الباعث احلثيث، ۱۴۹ص:  النكت -١

۸/۳۸۳. 

 ).۱۲۵۴: (الصحيحه) نگا: ۶۹۹۴حاکم: ( -٢

 .۹۶۴ص:  القاموس، ۷/۲۸۶ لسان العرب -٣



 نگرشی به احادیث حوض   ٦٨

 

ٓ  َكَما﴿د: یفرما یه مکو آن گونه  ۡص  لََعنَّا
َ
بۡ ٱ َب َ�ٰ أ چون . ]۴۷النساء: [ ﴾ِت لسَّ

سته شدند، خداوند آنان را اصحاب یار ناشاکب آن کآنان در روز شنبه مرت

�َيۡ ﴿د: یفرما یگر مید یید، و جایالسبت نام
َ
ۡص  هُ َ�ٰ فَأ

َ
فِيَنةِ ٱ َب َ�ٰ َوأ ﴾ لسَّ

بودند، اما باز ھم  یشتکه آنان فقط مدت سفر در ک یدر حال. ]۱۵العنکبوت: [
 د.ینه نامیآنان را اصحاب السف

 .]۳۴الکهف: [ ﴾ۥُ�َاوُِرهُ  َوُهوَ  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�َقاَل ﴿ :ی هیارتر از ھمه آکو آش
ه موجب عداوت است، کن یه خداوند متعال با وجود متفاوت بودن دکاست 

ٰ ﴿: ی هین است آیده است و ھم چنیاو را صاحب نام جۡ ٱ ِحَ�ِ َ�ٰ َ�  ﴾نِ لّسِ
 .]۳۹یوسف [

 اما در حدیث:

َحابَةُ « گفت: سقیر صدکه ابوبکث ھجرت وارد شده است یدر حد  الصَّ
ىِب 

َ
نَْت  بِأ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا أ : یعنی«د: یگو یح آن میدر توض /ابن حجر .١»ا�َّ
 .»طلبم یرا م یھمراھ

ْصَحاىِب  ىف«ه فرمودند: کت شده است یز روایو ن
َ
 ِ�يِهمْ  ُمنَافًِقا َعرَشَ  اْ�نَا أ

َنَّةَ  يَْدُخلُونَ  الَ  َ�َماِ�يَةٌ 
ْ
ََمُل  يَِلجَ  َحىتَّ  اجل

ْ
ِيَاِط  َسمِّ  ىِف  اجل

ْ
 .٢»اخل

ه به ک یسانک«: یعنید: یگو یم» أصحايب«لفظ  ی درباره /ینوو

آمده  »يأمت يف«گر یت دیه در رواکصحبت من منسوب ھستند آن گونه 

 .»است

                                           
 .۷/۲۹۴ فتح الباريو نگا:  ۳۹۰۵، مناقب االنصار –بخاری  -١

 .۱۷/۱۲۴) نگا: شرح مسلم، نووی ۲۷۷۹( منافقني و احكامهمـصفات المسلم،  -٢
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الَ « ه فرمودند:کن یو ا
َ
ْخرِبُُ�مْ  أ

ُ
َشدَّ  أ

َ
ا بِأ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِمنْهُ  َحرًّ

ْ
 َهَذيِْنَك  ال

اِكبَْ�ِ  الرَُّجلَْ�ِ  يَْ�ِ  الرَّ ْصَحابِهِ  ِمنْ  ِحينَئِذٍ  لِرَُجلَْ�ِ . الُْمَقفِّ
َ
 .١»أ

ش بر ین جھت از اصحاب خویآن دو نفر را به ا«د: یگو یم /ینوو
ه کن ینه ا شان بودند،یردند و ھمراه اک یه تظاھر به اسالم مکشمردند 

 ».اند افتهیلت صحبت را یفض
ده و یمنافقان را د ج ه رسول اللهکندارد  ین باره سخنیس در اکچ یھ
شان یز ایو آنان ن  شناخته یآنان را م ج اند، رسول الله دهیشان را دیز ایآنان ن

با آنان اجتماع فرمودند و اشخاص و نسب  ج اند، رسول الله شناخته یرا م
معاشرت و  یبه معنا یصحبت لغو یکدانستند، صحبت آنان  یآنان را م

ن مطلب را یمان و اطاعت، ایدار محض بوده است نه به قصد ایو د یھمراھ
 دانند. یامًال مکه صاحب زبانند کھا  عرب
ه کدھند  یح مین نظر را ترجیه خواھد آمد، اک یثین مطلب و احادیا

ه جزو کان مرتدان ھستند منظور از آنان (رانده شوندگان از حوض)، ھم
آن، شامل حال آنان  یقت شرعیصحبت و حق ی ستند و واژهیصحابه ن

خواست  یه مک سبه عمر بن خطاب ج ن جھت رسول اللهیگردد، به ا ینم
س منافقان را به قتل برساند، فرمودند: ییر ،بن سلول را یعبدالله بن أب

ن، مبادا مردم کش یرھا« ٢»قتل أصحابهیتحدث الناس أن محمدًا یدعه، ال«
 ».رساند یند: محمد اصحاب خود را به قتل میبگو

                                           
 معلمـاكامل ال، ۱۷/۱۲۸)، شرح نووی، ۲۷۸۳( احكامهممنافقني و ـصفات المسلم،  -١

۸/۳۱۳. 

 ).۲۵۸۴)، مسلم (۴۹۰۷ - ۴۹۰۵: (التفسريبخاری  -٢
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را یز«د: یگو یم /یو نوو» اتباعه« یعنید: اصحابه یگو یم /ابن حجر

ه ک یدر صورت .١»شدند یشمرده م ج رسول خدا ی منافقان از صحابه
 !بوده است ج رسول الله یه ابن سلول صحابکنگفته است ھیچکس  نونکتا

لمه (الصاحب) در لغت به که کاست  یھیبد«د: یگو یم /االسالمخ یش
 یچ گونه داللتیھمراه شده است خود لفظ ھ یگریه با دکاست  یسک یمعن

ن یه قراکن یمگر ا افر بودن، ندارد، کا ی، مسلمان و یا دشمنیو  یبر دوست
 آن باشد. یایگو یگرید

اِحبِ ٱوَ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ِ  لصَّ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب النساء: [ ﴾لسَّ

چ یرد و ھم ھمسر را، و ھیگ یق سفر را در بر میلمه الصاحب ھم رفکو  .]۳۶
 د: یفرما ین میفر ندارد، و ھم چنکمان و یبر ا یداللت

و  .]۲-۱[النجم:  ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿

 .]۲۲[التکویر:  ﴾٢٢ ُنونٖ بَِمجۡ  َصاِحُبُ�م َوَما﴿ د:یفرما یم
شان با مردم مصاحبت و یرا ایز ،ھستند ج منظور از آن رسول الله

 یتکو مشار یشان و مردم ھماھنگیان این جھت میاند، و از ا نموده یھمراھ
افت یشان دریرا از ا یه وحکدھد  یان مکه به مردم امکحاصل شده است 

را بفھمند، اما فرشته با مردم  آن یبشنوند و معناشان را ینند و سخنان اک
 یینند... اما در جاکافت یدر یاز و یھمراه نبوده است تا بتوانند سخن

َ ﴿: ی هیمانند آ ،شان مضاف شده استیبه ا» صحبت«هک َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ
ْصَحاىِب  �َُسبُّوا الَ «: ثیو حد. »غم مخور خدا با ماست« .]۴۰: التوبة[ ﴾َمَعَنا

َ
. »أ

                                           
 .۸/۸۲۸ فتح الباري، ۱۶/۱۳۹نووی شرح مسلم  -١



 ٧١   بخش دوم

 

رساند و  یرا م ی، مواالت و دوستی، صحبت و ھمراھ»دییاصحاب مرا بد نگو«
 ست.   ین نکمم  ج مان داشتن به رسول اللهین بدون ایا

ه: کشود  یصحبت عموم و خصوص دارد، مثًال گفته م« د:یگو یدر ادامه م
 یکا یرده و کو مصاحبت  یا سال ھمراھیساعت، روز، ماه و  یک یبا فالن

اِحبِ ٱوَ ﴿ د:یفرما یعمر ھمراه و مصاحب او، بوده است، خداوند متعال م  لصَّ
 ِ ق سفر یه: منظور از آن رفکر آن گفته شده یدر تفس. ]۳۶[النساء:  ﴾بِ ��َۡ ٱب

وتاه و گاه کن ھر دو، گاه یا یز گفته شده است، ھمراھیاست و ھمسر ن
ه کجا  ده است، آنیمنا» صاحبه«شود، خداوند متعال ھمسر را یم یطوالن

 د: یفرما یم

﴿ ٰ َّ�
َ
ُ  تَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٞ  ۥَ�ُ  يَُ�ونُ  � ۖ َ�ٰ  ۥ�َّ [األنعام:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ  ِحبَةٞ

 یه ھمسرکداشته باشد، حال آن  ین است فرزندکچگونه مم« .]۱۰۱
 .»ندارد
او  یمصاحبت و ھمراھ یانسان، به معنا یکدن ید محض دیترد یب

ده باشد و به او ی، او را دیاز و یرویه با اتباع و پک یدر صورتست، مگر ین
 .١»افته باشدیاختصاص 
ث حوض وارد یه در احادک» ی، ممن صاحبنیاصحاب«رین، تعبیبنابر ا

را یز ،گردد یه از نظرتان گذشت، حمل مکو عام  یلغو یشده است بر معنا
اد است یاز بنن یردن دکمنھدم  یبه معنا یشرع یحمل نمودن آن بر معنا

ه کگونه  ر است، ھمانیه تصغک) یحابی(اص ی لمهکل!! و یو آن ھم بدون دل
ه از حوض ک یه افرادکن بدان معناست یند، و اک ید، بر قلت داللت میدان یم

 ھستند. کم داد) اندیح خواھیه توضکگونه  شوند، (آن یرانده م

                                           
 ، با اندکی تصرف.۴۷، ۳۸۸-۳۸۲-۸/۳۸۲ منهاج السنة النبوية -١
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 »:عرفتهم -أعرفهم، يعرفوين« :ی لمهکًا: یثان
ا معرفت اوصاف یند ک یلمات فوق به آن اشاره مکه ک یشناختمعرفت و 

معرفت اوصاف  ،ان شده استیث بیته در احادکن نیان، ایا معرفت اعیاست و 

َّ  تَرِدُ « فرمودند: ج د: رسول اللهیگو یه مک سرهیث ابو ھریمانند حد ىِت  ىلَعَ مَّ
ُ
 أ

َوَْض 
ْ
نَا احل

َ
ُذودُ  َوأ

َ
 نىَِبَّ  يَا قَالُوا. إِبِِلهِ  َ�نْ  الرَُّجلِ  إِبَِل  الرَُّجُل  يَُذودُ  َكَما َ�نْهُ  انلَّاَس  أ

 ِ َ�ْعِرُ�نَا ا�َّ
َ
َحدٍ  لَيَْسْت  ِسيَما لَُ�مْ  َ�َعمْ   قَاَل  أ

َ
ُ�مْ  أل َّ  تَرُِدونَ  َ�ْ�ِ ا ىلَعَ ِل�َ  ُغرًّ  ُ�َجَّ

 یه براکست، بلین شوضوء مخصوص صحابه یمایو س .١»الْوُُضوءِ  آثَارِ  ِمنْ 
 را دارند، کمبار یژگین ویه اکاست  ج امت رسول الله ی ھمه

ه رسول که در آن آمده است ک سدیث ابو سعیان مانند حدیو معرفت اع

ِ  رَُسولِ  رَِحمَ  إِنَّ  َ�ُقولُونَ  رَِجالٍ  بَاُل  َما« فرمودند: ج الله  بََ�  قَْوَمهُ  َ�نَْفعُ  الَ  ج ا�َّ
 ِ ْ�يَا ىِف  َموُْصولَةٌ  رَِحِ�  إِنَّ  َوا�َّ َها َو�ِ�ِّ  َواآلِخَرةِ  ادلُّ ُّ�

َ
 ىلَعَ  لَُ�مْ  فََرٌط  انلَّاُس  �

َوِْض 
ْ
ِ  رَُسوَل  اي رَُجٌل  قَاَل  ِجئْتُمْ  فَإَِذا احل نَا ا�َّ

َ
 فَُالنُ  �َنَا آَخرُ  َوقَاَل  فَُالنٍ  ْ�نُ  فَُالنُ  أ

ا لَُهمْ  قَاَل  فَُالنٍ  ْ�نُ  مَّ
َ
ْحَد�ْتُمْ  َولَِكنَُّ�مْ  َعَرْ�تُهُ  َ�َقدْ  النََّسُب  أ

َ
 َواْرتََدْدُ�مُ  َ�ْعِدى أ

َقْهَقَرى
ْ
 .»ال

شان یقوم ا ی، براج رسول الله یشاوندیند: خویگو یم یچرا مردان«
ا و آخرت برقرار یمن در دن یشاوندیخو ی والله، رشته یندارد، آر یسود

 یکید، ییآ یه مکشواز شما ھستم، شما یمردم! من سر حوض پ یاست، ا
د: من یگو یم یگریھستم و د یفرزند فالن یا رسول الله! من فالنید: یگو یم

شناسم، اما شما پس  یه مکم: نسب شما را یگو یھستم، م یفرزند فالن یفالن
   .»دید و به قھقرا باز گشتیردک یگزار از من بدعت

                                           
 )۲۴۷) الطهارةمسلم،  -١
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ل یش را با آثار وضوء غره و تحجیامت خو ج ه رسول اللهکم ینیب یم
ن یگر اید یھا شناسند، و امت یرا م ج ز رسول اللهیآنان نشناسند و  یم

 .»�عرفو�أعرفهم و«فرمودند:  ج ن خاطر رسول اللهیعالمت را ندارند، به ا
 َعِملُوا َما َشَعْرَت  َهْل «: ی و جمله .»شناسم و آنان مرا یمن آنان را م«

ه رسول کن است یا یایگو ».اند ردهکه پس از تو چه ک یدان یم« .»َ�ْعَدكَ 
ه از کدانند  یه دارند مک یشناسند، گرچه با عالمت یاشخاص آنھا را نم جالله

 ھستند، یامت و
با  یو شخص ینید منظور معرفت عیان شد، شایه قبًال بکگونه  و آن

ه رانده شوندگان از کرا  ییه آنھاین احتمال، نظریشناخت نسب باشد، ا
ر که ابوبک یھمان مرتدانند، ک یت میدانند، تقو یحوض را، مرتدان م

 ج را رسول اللهیز ،ردکبا آنان جھاد   ج پس از رحلت رسول الله سقیصد
شناخته  یش میش از رحلت خویه، آنان را پکنند ک یخطاب م یا را به گونه

 است.
ن یست و این شه صحابهیعل یزیچ دستاویلمه ھکن یه، در اک نیخالصه: ا

 رند. والله الموفق.یگ یرا در بر م ج ث تمام امت رسول اللهیاحاد

 ):مني، منكم، أحدكم: (ی لمهکثالثًا: 

َ�َعنَّ «: ی در جمله قُوُل « و. »ِمنُْ�مْ  رَِجاٌل  َولَُ�ْ
َ
ىِت  َوِمنْ  ِم�ِّ  رَبِّ  يَا :فَأ مَّ

ُ
. »أ

 فرمودند. ج الله ه رسولک
امت ه منظور از آن افراد، عموم کن دارند ین الفاظ صراحتًا داللت بر ایا

 َوِمنْ  ِم�ِّ «را فرمودند: یز ،ج ھستند نه فقط معاصران و اصحاب رسول الله
ىِت  مَّ

ُ
منظور تمام امت به ھمراه منافقان  .»از من و امت من ھستند« .»أ

ِقيَاَمِة، يَْومَ  انلَّاُس  ُ�رَْشُ « ث آمده است:یه در حدکگونه  ھستند، آن
ْ
 َ�يَُقوُل  ال
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ْمَس  يَتَِّبعُ  َمنْ  فَِمنُْهمْ .  فَلْيَتَِّبعْ  َشيْئًا َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ  َقَمرَ  يَتَِّبعُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  ،الشَّ
ْ
 ال

َواِ�يَت  يَتَِّبعُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  ةُ  َهِذهِ  َوَ�بىَْق  ،الطَّ مَّ
ُ
 .١»ُمنَافُِقوَها ِ�يَها األ

را  یزیس چکد: ھریگو یگردند، م یامت محشور میمردم در روز ق«
ماه  یدر پ ید و برخیخورش یدر پ یدنبال آن برود، بعضده است، یپرست یم

 .»مانند یه دارد، مک ین امت با منافقانیروند و ا یھا م طاغوت یدر پ یو برخ
ه از حوض ک ییه: آنھاکند یگو یاز علما م یبرخ«د: یگو یم /ینوو

شود: سحقًا  یه به آن گفته مکشوند، ھمانند منافقان ھستند  یرانده م
 .٢»سحقاً 

ن الفاظ بر ینند، پس اک یق میگر را تصدیدیک ج ث رسول الله یاحاد

ن، یشود، بنابرا یحمل م» أصحايب...«و » اعرفهم...«چه قبًال گذشت:  آن
ه کاست  یشانیپا و پ یا معرفت اوصاف و ھمان درخشندگیمنظور از آن، 

 ه درکا معرفت نام و شخص آنان است یرا جرو امت قرار داده است و  آنان 
 اند. شناخته یآنان را به آن نام م ج ا رسول اللهیدن

ِ�َ�َّ  الَ  فَإِيَّاىَ « اما جمله:
ْ
َحُدُ�مْ  يَأ

َ
از شما  یسکمبادا « .»َ��ِّ  َ�يَُذبُّ  أ

 ج ه رسول اللهکر آمده است یاق تحذیدر س .»د و از من رانده شود...یایب
بر  یداریاستقامت و پااند و آنان را به  م دادهیش را از بازگشت بیاصحاب خو

ن ینان است، امال محبت و شفقت با آکن نشان یاند و ا ق فرمودهین تشوید
را عبرت به یز ،تمام امت عام است یاست اما برا شخطاب گرچه به صحابه

 عموم لفظ است نه به سبب مخصوص.

                                           
 )۱۸۲الیمان: ()، مسلم، ا۸۰۶: (الصلوةبخاری،  -١
 .۳/۱۹مسلم، شرح نووی  -٢
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امبرش یم رواج دارد، خداوند متعال به پکیالم شارع حکن اسلوب در یا

َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یم ُّ�
َ
َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ � ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  َوَ�  �َّ ۡ ٱوَ  فِرِ�نَ َ� حزاب: [األ ﴾فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

۱[. 
 .»نکم یرویافران و مناقفان پکامبر! از خدا بترس و از یپ یا«

است، خداوند  یاالدن ی، علیه باالعلین تنبیا«د: یگو یم /ریثکابن 
د آن یبا یق اولیگران به طریدھد، د ین دستور میامبرش را چنیه پکمتعال 

 .١»دستور را به جا آورند
ه کست، بلیل وقوع آن نیز، دلیچ یکاز  ینھ« د:یگو یم /خ االسالمیش

نده یار در آک  آن شخص ممنوع است، تا آن یار براکه آن کآن است  یایگو
ن مطلب ین، داللت بر ایا -د:یگو یسابق م ی هیر آکو پس از ذ -رخ ندھد

 .٢»اند ردهک یم یرویاز آنان پ ج ه رسول اللهکندارد 
د حمل گردد و ین محمل بایث حوض، برایدر احاد ج خطاب رسول الله

ُلُوَس  إِيَّاُ�مْ « ث:ین حدیھم چن
ْ
ُرقَاِت  ىلَعَ  َواجل ھا  از نشستن سر راه« .٣»الطُّ

بر امت،  ج ه بر شفقت رسول اللهکث یگر از احادید یاریو بس .»د...یزیبپرھ
ھا بر حذر  ه از دجال و فتنهکش را ھمان گونه یه امت خوکداللت دارد، 

را  ج ن ھمه، رسول اللهیاند، ا ز ھشدار دادهیل امور نین قبیداشته از ا

نُفِسُ�ۡم َعزِ�زٌ  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿ :ی هیمصداق آ
َ
َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم  ّمِۡن أ

 دھد. یقرار م ]۱۲۸: التوبة[ ﴾١٢٨رَِّحيٞم  ۡؤمِنَِ� رَُءوٞف َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلۡمُ 

                                           
 .۶/۶۱۴ تفسري القرآن العظيم -١

 ۸/۴۵۷ منهاج السنة النبوية -٢

 )۲۱۲۱: (الباس والزينة)، مسلم، ۲۴۶۵: (مظامل والغضبـالبخاری،  -٣
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تان آمده است. ھرگونه درد و رنج و یاز خود شما به سویغمبریگمان پ یب«
د. به شما عشق یآ یه به شما برسد بر او سخت و گران مک یبتیبال و مص

محبت و  یت شما دارد و نسبت به مؤمنان دارایورزد و اصرار به ھدا یم
 .»ار مھربان استیلطف فراوان و بس

 یا نھیار ممنوع است؟! آکاب آن ک، مستلزم ارتیارکر و ھشدار از یا تحذیآ
امل رسالت و کغ یتبل ی ن نشانهیه اکاب آن است؟! بلکارت یبه معنا یارکاز 

 شفقت و رحمت بر امت است. یمنتھا

َراهُ  فَالَ « :ی رابعًا جمله
ُ
 .»انلََّعمِ  َهَملِ  ِمثُْل  إِالَّ  ِمنُْهمْ  َ�ْلُُص  أ

ه ابن کند، و آن گونه یگو یچوپان م یھمل النعم، به شتران گم شده و ب
ه به حوض ک یسانکھستند از جمله  ید، منظور افرادیگو یم /حجر

شوند....  یه برسند، اما از آن باز داشته مکنمانده  یزیشوند، و چ یم یکنزد
 یرا شترھایز ،شوند یبر حوض وارد م یکان فقط تعداد اندیاز آن م یعنی
 .١»تر ھستند مکه شتران یچوپان و گم شده، نسبت به بق یب

اد شده یث از دو زمره یث از نظرتان گذشت، در حدیه حدکھمان گونه 
: از یعنینند، ک یدا میاز آن نجات پ» ھمل النعم«مثل  یه تعداکاست 
مانند شتران  کاند یشوند، فقط افراد یه از حوض رانده مک یافراد

ه از حوض رانده ک ییم، آنھایه دانستکنون کنند، اک یدا میچوپان، نجات پ یب
ه کتر ھستند و آنھا  مکرسند  یه سر حوض مک ییشوند به نسبت آنھا یم
طعنه زنندگان نخواھد  یبرا یزیث دستاوین حدیشترند، قطعًا ایرسند ب یم

)، زمرهل: (یاز قب یالفاظ ث حوضید، احادیردکه مشاھده کبود، خصوصًا 

ه ھمه آنھا بر قلت ک) وارده شده است البعري الضال) و (اصيحايب)، (رهط(

                                           
 .۱۱/۵۷۸ فتح الباري -١
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ن یقلت است، و در ا یای) ھم گوالذوده لفظ (کنند، ھمان گونه ک یداللت م

 ) آمده است.زمرةث لفظ (یحد

 م مو است.کگوسفند  یبه معنا »شاة زمرة«و  ک: گروه اندیعنی، زمرة

ه کشود  یر ده اطالق میا، زیا ھفت تا ده نفره و یسه  یگروھ : برالرهط
 نباشد. یان آنان زنیم

 ند.ک یا از دو تا نه، داللت می: بر سه تا ده و والذود

شان مفھوم بود، خطاب نمودند یه براک یمردم را با سخنان ج رسول الله
د: یبگو یسکآن را مد نظر داشتند، مبادا  یقیحق یش معنایالم خوکو از 

است در  ین طعنیا ،نبوده است ج ن الفاظ، منظور رسول اللهیقت ایحق
زندقه و  یاست برا یا و دروازه ج عت پروردگار، توسط رسول اللهیغ شریتبل

 .یل و برھانیچ دلی، و رد نمودن حق است بدون ھینید یب
د: یگو یم، مید آن چه ما گفتییه و تأین نظریبه در رد صاحبان ایابن قت

ن یدند، از آن چنیفھم یردند و الفاظ آن را مک یث تدبر میآنان در حداگر «
بوده  کیاز آن، فقط تعداد اند ج ه منظور رسول اللهکردند ک یاستدالل م

 است.

َّ  لََ�َِدنَّ « ی جمله َوَْض  ىلَعَ
ْ
قَْوامٌ  احل

َ
را یز ،ن مطلب داللت داردیز بر ھمین. »أ

 لرتدن ىلع« فرمودند: ی، آن گاه مکیاگر منظورشان ھمه بودند، جز افراد اند
أتا� ايلوم أقوام «د: یبگو یسکاگر  ینیب ی، مگر نم»احلوض ثم تلختلجن دو�

ه از مجموع آنان، کن است یمنظورش ا .»قوام من أهل الكوفةأ تميم ومن ب�
، کیاند جز تعداد اند د، ھمه آمدهیآمدند و اگر بخواھد بگو کیتعداد اند

ست لفظ (قوم) را به یو روا ن .»هل الكوفةأأتا� بنو تميم وأتا� «د: یگو یم
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يا : «ی ن جملهیاند، ھم چن امدهیه نکھستند  ییھا را قوم ھمانیز ،ردیار گک

ل عدد است، یند و مراد از آن تقلک یر، بر آن داللت میبا تصغ» رب اصيحايب

ميعة«و  »مررت بأبيات متفرقة«: ییگو یه مکآن گونه  از «. »مررت بجُ

 .»گذشتم کیھا... و گروھ کا خانه
 یمت و بردگان برایبه دست آوردن غن یه منافقان براکم یدان یم

را  ج ھا رسول الله ھم، در جنگ کوکافراد دو دل و مش یپرداخت وام و حت
 ردند.ک یم یھمراھ

جز شش –مرتد شدند... اما عموم صحابه  ج پس از رسول الله یتعداد
 .١»شوند یچگونه از حوض بازداشته م -برند یه آنان نام مک ینفر

ه از ک ییث آمده است آنھایه در احادکه: ھمان گونه کن یوتاه سخن اک
ز مثل (ھمل النعم) نجات ین یند و تعدادکشوند اند یحوض بازداشته م

 شوند. یمتر مکابند، پس باز ھم ی یم
 نکته:

اند  خواسته یم)، برخکث لفظ (منھم) وارد شده است، نه (منین حدیدر ا
ن است یل بر این لفظ دلیو ا ٢نندکته را بر مردم وارونه و ملبس کن نیه اک
 .شگرانند نه صحابهیث دیه منظور از حدک

چ ینند، ھک یار استدالل میان از آن بسیگرا ه بدعتکث با آن ین حدیا
: ی ه دارد جملهک یزیندارد، تنھا چ شا دور به صحابهیو  یک، نزدیا اشاره

ن یم و ھم چنیه ما از آن معرفت، سخن گفتکاست » ذا عرفتهمإ یحت«

                                           
 با اندکی تصرف. ۲۱۸ – ۲۱۷ص:  تأويل خمتلف احلديث -١

و  ۶۳، از حسن فرحان ص: الصحبة اللغوية و الصحبة الرشعيهالصحابة بني نگا:  -٢

 .۱۳۰ – ۱۲۸، از شیخ عبدالمحسن العباد، ص: خياراالنتصار للصحب األ
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ه پس از رحلت رسول کاست  یه ناظر بر اعرابک» بعدك ارتدوا: «ی جمله

ه منظور ھمه مرتدان ھستند تا به کز گفته شده است یو ن مرتد شدند،  جالله
 امت.یق

 توجه: 

ه کنند ک یه استدالل مین آیاز ا شارتداد صحابه یطعنه زنندگان، برا
دٌ  َوَما﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل

َ
 أ

اَت  وۡ  مَّ
َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ  ا

ُ ٱ زِيَوَسَيجۡ  ٰ ٱ �َّ  .]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
ا یآ ،اند بوده و رفته یغمبرانیش از او پیست و پین یغمبریمحمد جز پ«

به عقب باز ھرکس  د ویگرد یشته شود، شما به عقب بر مکا یرد یاگر او بم
رساند و خدا سپاسگزاران را پاداش  یبه خدا نم یانین زیترکوچکگردد 

 .»دھد یم
رده کاثبات  ج صحابه را پس از وفات رسول اللهند: خداوند ردت یگو یم

ه منظور کن یبر ا یاست مبن یارکل آشیه دلین آیه اکن است یاست! پاسخ ا
ه پس از وفات کھستند  یث آمده است، ھمان اعرابیه در حدک یاز مرتدان

ن ثابت یه بر دکر و ھمراھانش کابوب ،نیرکمرتد شدند و شا ج رسول الله
ه خداوند کاالرض بود  ین فکیر تمکن شیا ی جهیدند و نتیجنگماندند، با آنھا 

 ت فرمود.یبه آنان عنا
ه قدر نعمت را شناختند کھستند  یین: آنھایرکشا«د: یگو یم /مین قیا

ن یم اکن عتاب و حیا شھادت بر آن استوار ماندند، اثر ایو تا دم مرگ و 
ن یاز ددرگذشت و مرتدان  ج ه رسول اللهکار شد کآش یخطاب روز
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 یارین استوار ماندند و خداوند آنان را غالب نمود و یران بر دکبرگشتند و شا
 .١»دیو را به آنان بخشیکد و عاقبت نیروز گردانیداد و بر دشمنان پ

د، مرتد شده بودند، ییگو یه شما مکآن گونه  شد: اگر صحابهید پرسیبا
ه خداوند فرمود: کن است ید، مگر نه این بخشکیچگونه خداوند به آنان تم

ُ ٱ زِيوََسَيجۡ ﴿ ٰ ٱ �َّ روانش یو پ سیران علکد شاییگو یشما م ﴾ِكرِ�نَ ل�َّ
ن نداد! کیخداوند به آنان تم ج ه پس از رسول اللهکم یدان یھستند، ھمه م
 !ران چه شد؟کپس پاداش شا

ه بر تمام صحابه ین آیبه ھم ج روز وفات رسول الله سقیر صدکابوب
ارتداد خود، استدالل  ی هیا مرتد در جمع صحابه به آیعجبا! آ ٢ردکاستدالل 

 !ند؟یجاکران کد؟ پس شایگو ینم یسخن یسکند و ک یم
لت یاست بر فض یارکل آشیه دلین آیا«د: یگو یم /یعالمه سعد

ردند و کبا مرتدان جھاد  ج ه پس از وفات رسول اللهکارانش یبر و کق ایصد
 .٣»ران ھستندکآنان سرور شا

 ی ه در غزوهکه، آن است ین آیه، سبب نزول اکاند  از علما گفته یبرخ
عه یان مردم شایم ج ست خوردند و قتل رسول اللهکه مسلمانان شکاحد 

سرزنش آنان  یه را براین آیگاه خداوند ا ردند، آنکآن را باور  یاریشد و بس
 رد نازل فرمود.کبر آن عمل

ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ﴿ ه:یه منظور از آکند یگو یمفسران م عۡ  َ�َ
َ
عمران:  آل[ ﴾بُِ�مۡ َ�ٰ أ

 یانقالب عل«د: منظور از یگو یم /یست، زمخشریارتداد از اسالم ن .]۱۴۴

                                           
 .۱/۵۱۵ بدائع التفسري -١

 ).۳۶۶۸: (ج فضائل اصحاب النبيبخاری،  -٢
 ۱/۲۴۸تفسیر السعدی:  -٣
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ه رسول کگر است ید یارھاکاز جھاد و  یگردان یاعراض و رو» االعقاب

 احد ی اند، در روز غزوه ارتداد گفته یبه معن یانجام دادند و برخ جالله
 .١»مسلمانان مرتد نشد...از ھیچکس 

 ی ه دربارهکت شده است یروا ج یاز عل«د: یگو یم /یانکشو

ُ ٱ زِيوََسَيجۡ ﴿ ٰ ٱ �َّ ن یه بر دک یی: آنھایعنیفرمود: . ]۱۴۴عمران:  آل[ ﴾ِكرِ�نَ ل�َّ
ران کر شایر امکفرمود: ابوب یم سیر و اصحابش، علکابوب ،استوار ماندند

 .٢»بود
 یارکل آشیه دلین آیه اکگردد  یان میشما نما ی، براین بررسیپس از ا

ل یمان صحابه و عدم ارتداد آنان، و استدالل مخالفان از آن دلیاست بر ا
 از متشابھات است. یرویات و پیلجاجت در فھم آ

                                           
 .۱/۶۳۱ الكشاف -١

 .۱/۵۸۴ القديرفتح -٢





 
 

 بخش سوم

 تمهید
شان، یه اصحاب اکاند  ردهکح یتصر یاریث بسیدر احاد ج رسول

شان در ینوشند و ا یند و از آن میآ یه بر حوض مکھستند  ین افرادینخست
ه قرآن و کاست  ین مطلبیگردند، ا یند و از آمدنشان شادمان میانتظار آنھا

است در قرآن و سنت  یآن طعن یسنت صراحتًا بر آن داللت دارد و ماسوا
 ق مّتھم ساختن حامالن آن.یاز طر

ات یآ یاند و در پ ردهکم قرآن را رھا کو مح یات قطعیه آکراھان گم
نند، خداوند متعال کجاد یالم شارع تناقض اکخواھند در  یمتشابه ھستند، م

  د:یفرما یم

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�يَتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ  ءَ تَِغا

ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ   ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .]۷عمران:  آل[
ات یاز آن آ یبخش ،ردکتاب را بر تو نازل کن یه اکاست  یسکاو «

گر از آن ید یباشند و بخش یتاب مکن یه اساس اکاست » یمکمح«
متشابھات شان انحراف دارد، به دنبال یھا ه قلبک ییاست، اما آنھا» متشابه«

 یطلبند، در حال یآن م ی) برایر (نادرستینند و تفسک یزیاند، تا فتنه انگ
ند: ما به یگو یداند، و راسخان در علم، م ینم یسکر آن را جز خدا یه تفسک
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 یسانکم، ھمه از طرف پروردگار ماست، و جز صاحبان عقل (یمان آوردیآن ا
 .»شوند یر نمکگر) متذید

، یماریشان مملو از بیه دلھاک یشانیبد اندد: یگو یم یعالمه سعد
متشابھات ھستند و از آن بر گفتار باطل و  یوانحراف است، در پ یگمراھ

ف یو تحر یزیفتنه انگ ینند و در پک یاساس خود استدالل م یب یھا دهیا
نند تا خود گمراه شوند ک یل میھا و مذاھب خود تأو دهیقرآنند وآن را طبق ا

ه یمان پایه در علم و اکاما آنان  ١»شانندکب یبه گمراھز یگران را نیود
 یف و بیه رده صحابه تا چه مقدار سخیه نظرکدانند  یدارند، م یاستوار

  !طانندین عوامل شید ی ن به آن در انھدام شالودهیاد است و قائلیبن

جز سه و یا پنج  ج اصحاب رسول الله ی ، اگر ھمهیراست سؤال مھم: کی
 ماند؟ ینفر، مرتد شده باشند، از اسالم دیگر چه م

ن یبه د -اذ باللهیوالع -ن سخن، انسان را یا ی دن به الزمهیشیاند
تواند  ینفس رھا باشد، چگونه م یه از بند ھواک یآورد، عاقل یدرم یدیجد
ه ک ییوارد شوند، اما آنھا ج گر بر حوض رسول اللهیه مردمان دکرد یبپذ

ردند، از حوض کشان ھجرت یشان را نصرت نمودند و پناه دادند و ھمراه ایا
اوردند و مگر آنان یمان نیھا توسط آنان ا یا مگر بعدیباز داشته شوند؟! آ

د، یستا یه صحابه را مک یثیه و حدیستند؟ صدھا آیحامالن قرآن و سنت ن
انجام  یسانکن ھمه فتوحات در شرق و غرب به دست چه یشود؟ ا یچه م

دند؟ چه ین اسالم گرویگروه گروه به د یسانکشد؟ مردم به دست چه 
 یسانکا یان دادند، آیصر، پایدند و به عمر قیرا برچ یسرکسلطنت  یسانک
ه بخواھد تازه مسلمان شود، چه ک یسکھا به  نیر از صحابه بودند؟ ایغ

                                           
 .۱/۲۰۸ الرمحن تيسري الكريم -١
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د، ییدرآ ین وید به دیخواھ یه مک یامبریند پیگو یا میند؟ آیگو یم
اند، و  ردهکف یرا تحر یتاب الھکاند و  شان مرتد شدهیاش پس از ا صحابه

ت و یمتر از تربکا یامبر منافقانه بوده است و جز پنج نفر یجھادشان با پ
خواھند به  یرا م ینینان چه دید ایینبردند؟! شما بگو یا بھره یو ی هکیتز
د را یه تقلکم یخواھ یدارند، م ین نظریه چنکھا  نند؟! ما ازآنیآن برگز یجا

ه با کات یروا یا ل افسانهیو صادقانه و دور از تأو یشینند و با آزاد اندکرھا 
طان و یند، و آن خواسته شک یب میذکخ آن را تیھا تضاد دارد و تار تیواقع

 نند.کقت را جستجو یاعوان اوست، حق و حق

ُ ٱ يُرِدِ  َوَمن﴿ ِ ٱ ِمنَ  ۥَ�ُ  لَِك َ�مۡ  فَلَن ۥنََتهُ فِتۡ  �َّ ۚ  ًٔ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ  يُرِدِ  لَمۡ  �َّ

ُ ٱ ن �َّ
َ
�ۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ  قُلُو�َُهمۚۡ  ُ�َطّهِرَ  أ  ﴾َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  ٞيۖ ِخزۡ  َيا�ُّ

 . ]۴۱: ةالمائد[
، آنھا یستیند، قادر به دفاع از او نکرا خدا بخواھد دچار فتنه  یسکھر «

 ییا رسوایند، در دنک کشان را پایھا ه خداوند نخواسته دلکھستند  یسانک
 .»بشان خواھد شدیبزرگ نص یو در آخرت عذاب

هستند که بر حوض  ینخستین کسان ج اصحاب رسول اللهبحث اول: 
 نوشند یروند و از آن م یم

ناره حوض کمن بر «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سثوبان -۱
من جا باز یاھل  یزنم تا برا ینار مکخود  یمردم را با عصاخودم 

نجا تا یفرمودند: از ا ؟دند: عرض حوض چه مقدار استی، پرسشود
ر و یدتر از شیفرمودند: سف ؟آب آن چگونه است :دندیعمان، پرس
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از طال و  یکیزند یر یم زاب از بھشت در آنیتر از عسل، دو م نیریش
 .١»از نقره است یگرید

اھل  ینم تا براک یگر را از آن دور می: مردم دیعنید: یگو یم /ینوو
ه به پاس خدمتشان به کمن یاھل  یاست برا یرامتکن یمن جا باز شود و ای

گران آب یش از دیند، پیه انصار از آنھاکگران، یش از دیمان آوردن پیاسالم وا
من آب بنوشند، یند تا اھل ک یگران را دور مید ج د، رسول اللهیخواھند نوش

دور  ج ھا را از رسول الله یا دشمنان و بدیه آنان در دنکھمان گونه 
 .٢ردندک

 جه رسول اللهکمن ھستند یشتازان اھل یمنظور پ«د: یگو یم /یقرطب
ت نمود، قبًال یو غلبه عنا ین را برتریدادند و خداوند توسط آنان د یاریرا 

رامت کن یگر به ایدھرکس  زنه ایمن است و اھل مدینه از یه مدکم یگفت
و  ج رسول الله  یاریس به کش از ھمه یه آنان پکرا یز ،دارتر ھستند حق

به آنان  ج الله ن خاطر رسولیردند و به اکام یشان قیدر راه ا یجان نثار

َوِْض  ىلَعَ  تَلَْقْوِ�  َحىتَّ  اْصرِبُوا« فرمودند:
ْ
د تا سر حوض با من ینکصبر « .٣»احل

 .»دینکمالقات 
م کو صحابه تا چه مقدار محبت و وفا حا ج ان رسول اللهیه مکد ینیبب
ه ھمان کمن یند تا اھل ک یمردم را از حوض دور م ج ه رسول اللهکاست 

ن؟ مخالفان چگونه آن را یتر از ا واضح یلیانصارند، از آن بنوشند، چه دل
  !دھند؟ یپاسخ م

                                           
 ).۲۳۰۱( – الفضائلکتاب  -مسلم -١
 .۱۵/۶۲مسلم، شرح نووی  -٢

 .۶/۹۶ املفهم -٣
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  َعَدنَ  ِمنْ  َحوىِْض « فرمودند: ج د: رسول اللهیگو یم سثوبان -۲
َ

 إىِل
انَ  َلَْقاءِ  َ�مَّ َشدُّ  َماُؤهُ  ابلْ

َ
ْحَ�  اللَّنَبِ  ِمنَ  َ�يَاًضا أ

َ
َعَسلِ  ِمنَ  َوأ

ْ
َ�اِو�بُهُ  ال

َ
 َوأ

ُومِ  َعَددُ  َماءِ  �ُ َ�ةً  ِمنْهُ  رَشَِب  َمنْ  السَّ   لَمْ  رَشْ
ْ
بًَدا َ�ْعَدَها َ�ْظَمأ

َ
ُل  أ وَّ

َ
 انلَّاِس  أ

ْعُث  الُْمَهاِجِر�نَ  ءُ ُ�َقَرا َعلَيْهِ  ُوُروًدا �ُْس  رُُءوًسا الشُّ ينَ  ِ�يَابًا ادلُّ ِ
َّ

 الَ  اذل
َماِت  َ�نِْكُحونَ  َددُ  لَُهمُ  ُ�ْفتَحُ  َوالَ  الُْمتَنَعِّ  .١»السُّ

دتر و یر سفی) از عدن تا عمان... است، آبش از شی (به اندازه حوض من«
از ھرکس  آسمانند، یھا ش به تعداد ستارهیھا تر است، جام نیریاز عسل ش
ه بر آن ک یسانکن یشود، اول یبنوشد، پس از آن ھرگز تشنه نم یا آن، جرعه

ده و یشان ژول یه سر و موک ییر ھستند، آنھایشوند، مھاجران فق یوارد م
نند، و درھا ک یاح نمکه زنان ناز پرورده را نک ییه دار است، آنھاکشان ل لباس
 .»گردد یشان باز نمیبه رو
ه کھستند  یسانکن یر نخستیفرمودند: مھاجرن فق ج رسول الله! یآر

ن یمنظور از مھاجر«د: یگو یم /یفورکشوند، مبار یبر حوض وارد م
سرور آنان  ج ردند و رسول اللهکنه ھجرت یه به مدکه از مکھستند  یسانک

 .٢»است

ٓ لِلۡ ﴿د: یفرما یه خداوند متعال مکاست  یا هین مصداق آیو ا  ءِ ُفَقَرا
ۡ ٱ ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ

ُ
ْ أ ٰ  مِن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]۸الحشر: [ ﴾٨ ِدقُونَ ل�َّ

                                           
 .صححه األلباين)، ۱۴۳۰۳)، ابن ماجه(۲۴۴۴ترمذی( -١

 .۷/۱۱۵ حوذيحتفةاأل -٢
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رون یبه از خانه و اموال خود کاست  یران مھاجریفق ین اموال) برای(ا«
طلبند و خدا و رسولش  یاو را م یو رضا یه فضل الھک یرانده شدند در حال

 .»انیند راستگوینند و آنھاک یم یاریرا 
ن وانصار یه مھاجرکح فرمودند یتصر ج ه رسول اللهکث ین دو حدیا با ایآ

 !ماند؟ یم ید باقیوترد کش یبرا ییبر حوض وارد خواھند شد، باز ھم جا
م یمانند مؤمنان تسل ج رسول الله ی دن فرمودهیشن ا مخالفان بایآ

ا باز ھم به لجاجت و عناد خود یرند، یپذ یشوند و سخن خدا و رسول را م یم
گر را رھا ید یآورند و بخش یمان میاز قرآن ا یدھند و به بخش یادامه م

 !نند؟ک یم
م یامت برایه در قکخواستم  ج د: از رسول اللهیگو یم سانس -۳

ا رسول الله! شما یرد، گفتم: کن خواھم یفرمودند: چن ند،کشفاعت 
ر گفتم: اگر ینم؟ فرمودند: ابتدا بر صراط سراغم را بگکدا یجا پکرا 

زان، گفتم: اگر آنجا ھم شما را ینار مکد؟ فرمودند: یآنجا نبود
 یکیر، من قطعًا در ینار حوض سراغم را بگکافتم؟ فرمودند: آنگاه ین

 .١»ودن سه جا خواھم بیاز ا
شان موافقت یدرخواست شفاعت نمود، و ا ج از رسو ل الله  سانس

وعده و  ساز آنھاست، با انس یکیه حوض کاز سه جا  یکیفرمودند و در 
بر  سه انسکن مطلب است یا یایث گوین حدیدار گذاشتند، پس ایقرار د

ث گرچه ین حدید، ایشود واز آن خواھد نوش یوارد م ج حوض رسول الله
ه درباره انصار است، کز ین سث ثوبانیمشمول حد یه وکاست  سانسژه یو
از  سه: انسک نیز دارد، منجمله این یگریات دکث نین حدیباشد، البته ا یم

                                           
 .صححه األلباين) ۲۴۳۳ترمذی( -١
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ن یعه مورد طعن و بغض قرار گرفته است و ایه از جانب شکاست  یاصحاب
وعده دادند و  یبه و ج ه: رسول اللهک نیگر ایند، دک یث، آنان را رد میحد

 سمان انسیث این حدیه: از اکنیگر اینند. و دک یشان ھرگز خلف وعده نمیا
 یا بھره ج افران از شفاعت رسول اللهکه منافقان و کرا یز ،گردد یثابت م

ن شفاعت یباشد و ا یم سمان انسیا یایث گوین، حدیبنابرا نخواھند داشت
 عموم اّمت است، والله اعلم. یبرا یلّ کخاص و عالوه از شفاعت 

در  ج رسول الله یبه ھمراھ یدر سفر«د: یگو یم سد بن ارقمیز -۴
از  یشان فرمودند: شما بخشیم، ایاستراحت منزل گرفت یبرا ییجا

 یشوند، راو یه نزد من، بر حوض وارد مکد یصد ھزار بخش ھست
د؟ گفت: یه در آن روز شما چند نفر بودکدم یپرس ید: از ویگو یم

 .١»ا ھشتصد نفریھفتصد 
 ج بر حوض رسول الله شه اصحابکصراحتًا داللت دارد  سدیث زیحد

ه بر حوض وارد کھستند  یریثکاز افراد  یوارد خواھند شد و آنان بخش
ن مژده را یا ھشتصد نفر ایبه ھفتصد  ج ث رسول اللهین حدیشوند و در ا یم

ث سابق یت احادینبودند عمومشان یه در آن سفر ھمراه اکگران یدادند و د
 شود، والله اعلم. یآنان را شامل م

 یا رسول الله! شما حوضیگفتم: «د: یگو یم ٢لمکیخوله بنت ح -۵
ه نزد من وارد ک یسانکن یتر ، و محبوبید؟ فرمودند: آریدار

 .»شوند، قوم تو ھستند یم

                                           
 صححه األلباين)۴۷۴۷ابوداوود( -١
خوله بنت قیس بن قھد و خوله بنت ثامر نیز گفته شده است، ابن مدینی و ابوعمر آن  -٢

اند، گفته شده که آنان دو نفر ھستند و وی ھمسر حمزه بن عبدالمطلب،  را نقل کرده
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راب یه از آن سکن مردم نزد من یتر ه: محبوبکآمده  یتیو در روا
 .١شوند قوم تو ھستند یم

وارد  ج ه انصار بر حوض آن حضرتکن دارد یز داللت بر ایث نین حدیا
ن یتر محبوب ج رسول الله یھا یینجار، دا یژه بنیخواھند شد و آنان و به و

ه کاست  ییھا ین پاداش خوبیشوند و ا یه بر حوض وارد مکھستند  یمردم
 اند. ردهک ج به رسول الله

در خلوت به رسول  یانصار یمرد«د: یگو یم سرید بن حضیاس -۶
ه کگونه  ، آنیگمار ینم یارکا رسول الله! مرا به یگفت:  جالله
ح یترج  ی؟ فرمودند: شما پس از من شاھد نوعیا را گماشته یفالن

 .٢»دینکدار یه سرحوض با من دکد تا آن ینکد بود، آنگاه صبر یخواھ
من و شما سر حوض  ی وعده« ه:کآمده  یگر از بخارید یتیو در روا
 ».من است

 یاش را در مقابل نوع لهیو قب یآن مرد انصار ج ه رسول اللهکم ینیب یم
ه ک د تا آنیفرما یه میتوص یتن دار شیبه صبر و خو یویح در امور دنیترج

ه کنیبر ا یاست مبن یلین دلین بزرگترینند، اکشان مالقات یسر حوض با ا
م خواھند فرمود و گرنه یرکدن از آب حوض تیوشانآنان را با ن ج رسول الله

                                                                                           
 االستيعابی بنی نجار بوده است. نگاه:  ی خزرج و تیره است که انصاری و از قبیله

  .۱۱۹، ۸/۱۱۳ ةاالصاب، ۸۹۳ص: 

 ) آلبانی گفته: إسناده صحیح.۷۰۵-۷۰۴عاصم ( ، ابن ابیةالسن -١

)، این الفاظ از ۱۸۴۵، (مارةاإل)، مسلم، ۳۷۹۲،۳۹۹۳( -نصارمناقب األبخاری،  -٢
 اوست. 



 ٩١   بخش سوم

 

شه یشان صبر پیه ایه بنابرتوصکبه آنان  ج ن است رسول اللهکچگونه مم
 حوض بدھند و آنگاه آنان از حوض رانده شوند. ی اند، وعده ردهک

ر حوض شد، گفت: کاد منیدالله بن زیه عبک یھنگام سد بن ارقمیز -۷
 .١»فرمودند و ما را به آن وعده دادند...ن یبه ما چن ج رسول الله «

ما را به حوض وعده دادند، و قطعًا رسول  ج د رسول اللهیگو ی! میآر
 ش وفا خواھند نمود.یبه وعده خو جالله

عادگاه یفرمودند: م ج رسول الله « د:یگو یم بعبدالله بن عمرو -۸
  .٢»شما حوض من است...

ه آن وعده مخصوص ک نیان ایث قبل است با بیث ھمانند حدین حدیا
 تمام صحابه عام است. یه براکست، بلیانصار ن
فرمودند: شما بر حوض من وارد  ج رسول الله « د:یگو یم سثوبان -۹

 .٣»نم...ک یم از حوض دور مید شد و من مردم را با عصایخواھ
ه کدم یشن ید: از عتبه بن عبد سلمیگو یم یالکد بیعمرو بن ز -۱۰

ه ک ید: حوضیپرس ج برخاست و از رسول الله  یاعراب یک«گفت:  یم
فاصله صنعاء تا  ی ست؟ فرمودند: به اندازهید، چییگو یم از آن سخن

چ یه ھکبخشد  یرا م ییھا رانهکاست، سپس خداوند به من  یُبصر
دام طرف حوض است، که کدانند  ینم یاز مخلوقات الھ یبشر

ه کر یمھاجران فق فرمودند: ج ر گفت، رسول اللهیبکد: عمر تیگو یم
رند، سر حوض ازدحام خواھند یم یشوند و م یشته مکدر راه خدا 

                                           
 صحیح، قبًال ذکر شد. -١
 صحیح، قبًال ذکر شد. -٢
)، سالم بن الجھد در سند آن، ثقه است البته از ثوبان سماع نکرده ۸۳۷آجری: ( -٣

 .۱/۶۷۴ التهذيباست، واحادیث سابق شاھد آنند، نگا: 
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 .١»ند از آن بنوشمکه خداوند مرا بر حوض وارد کدوارم یرد امک
ن بر حوض ازدحام یمھاجر یفقرا«ه: ک ج ن فرموده رسول اللهیا

شته که در راه خدا کر یه، مھاجران فقکن یاست برا یلیدل» نندک یم
تجمع خواھند  ج رند، بر حوض رسول اللهیم یل الله میسب یو ف شوند یم
را در یز ،دیه آنان از حوض خواھند نوشکد یآ یث بر مین حدیرد و از اک

ل الله اشاره یسب ی، جھاد و شھادت آنان فیداریمان، ھجرت، پایث، به ایحد
 با خداست. یم صداقت و راستین عالیتر از بزرگ یکین یه اکشده است 

اروان حجاج قرار کر یر را امکابوب ج رسول الله «د: یگو یصالح مابو  -۱۱
سوره  یاز ابتدا یاتیرا با آ یاو عل یرد در پکت که حرک یداد، ھنگام
ا رسول الله! مگر مرا یر بازگشت وگفت: کل فرمودند، ابوبیبراءت گس

ر است، تو در غار ھمراه من یشان فرمودند: خیچه شده است؟ ا
ر گفت: خشنود کبود، ابوب یم ھمراه من خواھو سر حوض ھ یبود

 .٢»گشتم

نَْت « ر فرمودند:کبه ابوب ج د: رسول اللهیگو یم سابن عمر
َ
 ىلَعَ  َصاِحىِب  أ

َوِْض 
ْ
َغارِ  ىِف  وََصاِحىِب  احل

ْ
بود و در غار  یتو سر حوض ھمراه من خواھ« .»ال

 .٣»یھمراھم بود
 ب.یح، غریحسن، صحث یث گفته است: ھذا حدین حدیا ی درباره یترمذ

                                           
) احمد با اختصار ذکر کرده است ۶۴۵۰، ابن حبان: (۳۱۶،ص: السنهعاصم،  ابن ابی - ١

 . صححه األلباين، ۲۹/۱۹۱

را موصوًال از ابی   سًال از ابی صالح، طبری مانند آن) مر۱۷۷، (ةفضائل الصحاباحمد،  -٢
آورده  ۸/۴۰۴صالح از علی مرفوعًا ذکر کرده است، حافظ ابن حجر آن را در فتح 

 است.
 )۳۶۷۰ترمذی( -٣
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ف بردند و یبه گورستان تشر ج رسول الله « د:یگو یم سرهیابوھر -۱۲

َالمُ « فرمودند: ُ  َشاءَ  إِنْ  َو�ِنَّا ُمْؤِمِن�َ  قَْومٍ  َدارَ  َعلَيُْ�مْ  السَّ  بُِ�مْ  ا�َّ
نَّا وَِدْدُت  الَِحُقونَ 

َ
ْ�نَا قَدْ  �

َ
ن یمؤمنان ا یسالم بر شما ا« .»إِْخَواَ�نَا َرأ

ه کوست، دوست دارم یم پیما ھم ان شاء الله به شما خواھ ار،ید
ا رسول الله! مگر ما یمردم گفتند:  .»میدید یاش برادران خود را مک

د، برادران ما یم؟ فرمودند: شما اصحاب من ھستیستیبرادران شما ن
ه کتان را یھا یاند،گفتند: آن دسته از اّمت امدهیه ھنوز نکاند  ییآنھا

 ید! اگر مردینید؟ فرمودند: ببیشناس یاند، چگونه م امدهیھنوز ن
د است، داشته باشد، یز سفیش نیه دست و پاکد یسف یشانیپ یاسب

شناسد؟  یره، اسب خود را باز نمیاه و تیس ییھا ان اسبیا در میآ
ھا و  ا رسول الله! فرمودند: آنان بر اثر وضو با دستی یگفتند: آر

ش از آنان بر حوض خواھم یآمد و من پ د، نزدم خواھندیسف ییپاھا
گاه باش ه کگونه  شوند، ھمان یاز حوض من رانده م ید! مردانیبود، آ

د، گفته ییایه بکنم ک یم شود، آنان را صدا یشتر گم شده رانده م
د! یم: دور شویگو یگاه م اند، آن ردهکر ییشود! آنان پس از تو تغ یم

 .١»د!یدور شو
وضو ھرکس  هکآن است  یایث گوین حدیا«د: یگو یخ االسالم میش

خواھد بود  .٢»نیغّر محّجل«د او ازیش را بشویھا و پاھا رد و صورت، دستیبگ
خود را  یھا پاھا یدارند، رافض یرا مقدم م بر و عمرکو جمھور آنان ابوب

 نخواھند بود. ٣»نیمحّجل« ن ازیند بنابرایشو ینم

                                           
 ).۲۴۹( الطهارةمسلم،  -١
 درخشد. آن که پیشانی و پاھایش از سفیدی می -٢

 .۷/۳۸۸ منهاج السنة النبوية -٣
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ه: صحابه بر اثر کن دارند یا ث سابق داللت بریث به ھمراه احادین حدیا
ن منقبت شامل آنان یه اکھستند  ین افرادیتر ستهیو شا» نیغّرمحّجل«وضو 

نَا«فرمودند:  ج ن خاطر رسول اللهیگردد و بد یم
َ
َوِْض  ىلَعَ  فََرُطُهمْ  أ

ْ
. »احل

نم کشان آماده یرا برا روم تا آن یش از آنان بر حوض می: من پیعنی
ن گونه عمل یھمان به ھمراه دارد، ایه مک یگامزبان ھنیه مکگونه  ھمان

شوند، فرمودند،  یه از حوض رانده مک ییآنھا ی درباره ج ند، رسول اللهک یم
 یبرا یزیاز شما، تا دست آو یا تعدادی) و نفرمودند: اصحاب من، و ی(مردان

ث قبل یھستند، نباشد، در حد ییا بزرگنمایل یه به دنبال تأوکبد خواھان، 
ما کألصد الناس عنه  یو إن«ه: کت نموده است، آمده بود یمسلم آن را رواه ک
ه کدارم آنگونه  ی، (من مردم را از آن باز م»صد الرجل ابل الناس عن حوضهی

ا یا رسول الله! آیدارد) گفتند  یشتران مردم را از حوض خود باز م یشخص
 یھا ه ملتکد یدار ییمایشما س ید؟ فرمودند: آریشناس یآن روز ما را م

د یسف یا یشانین) با دست و پا و پیگر ندارند، شما بر اثر وضو (غّر محجلید
 .١»دییآ ینزد من م

(مردم) استفاده فرمودند و  ،»الناس« ی لمهکجا از  در آن ج رسول الله
 یدست وپا و صورت، از آنان مستثن یش را با عالمت درخشندگیاصحاب خو

ت یه بر حوض وارد خواھند شد، و در رواکاست  یسانک یژگین ویردند، و اک

م فال �طائفة من صدن ع�ويل«ر: یه از رانده شوندگان با تعبک یگرید
در  ج اد شده است، رسول اللهی ...»ا رب هؤالء من اصحايبيصلون فأقول: ي

(امت من بر حوضم خواھند  »احلوض... اميت ترد ىلع«ث فرمودند: یاول حد
اّمت ھستند نه از  ی شوندگان از عامه ه راندهکند ک ین داللت میآمد) ا

                                           
 )۲۴۷، (ةالطهارمسلم،  -١
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ن یه ھمان غّر محجلکش را یگاه اصحاب خو چیھ ج را رسول الله یاصحاب، ز
 یالکه اشک یا ت به گونهیروا یکجا و در  یکھستند و رانده شوندگان را در 

اد نفرموده اند. والله ین نفرموده باشند، ییرا تب ا صورت آنیبه جا گذاشته و 
 علم.ا

 توجه:
ه کث سابق صراحتًا نفرمودند یدر احاد ج د: رسول اللهیبگو یسکاگر 
ند، اّما یآ یه سر حوض مکن یتًا اینوشند، نھا یاز حوض م شاصحاب

 !شوند! یجا رانده م ث وارد شده است، از آنیه در احادکگونه  ھمان
 ه:ک نیپاسخ ا

سر حوض برود، ھرکس  هکاند  ان فرمودهیبه وضوح ب ج رسول الله اوًال:
دن، از یشوند، قبل از رس یه از آن باز داشته مک یید و آنھایاز آن خواھد نوش

ه سر حوض کھستند  ین گروھین اصحاب اولیشود، بنابرا یآنان ممانعت م
ن یرسد، و ا یگران مینوشند و پس از آنان، نوبت د یروند و از آن آب م یم

ل ینار دالکن گفتار در یل ایباشد، دل یم ج نشانه منزلت آنان نزد رسول الله

نَا« فرمودند: ج ه رسول اللهکن است یسابق، ا
َ
َوِْض  ىلَعَ  فََرُطُ�مْ  أ

ْ
 َورَدَ  َمنْ  احل

  لَمْ  رَشَِب  َوَمنْ  رَشَِب 
ْ
بًَدا َ�ْظَمأ

َ
َّ  َولََ�َِدنَّ  أ قَْوامٌ  ىلَعَ

َ
ْعِرُ�ُهمْ  أ

َ
 ُ�َاُل  ُ�مَّ  َو�َْعِرفُوِ�  أ

س سر حوض کروم، ھر یش از شما سر حوض میمن پ«. ١»...َوَ�يْنَُهمْ  بَيِْ� 
نزد  یشود، اقوام یاز آن بنوشد ھرگز تشنه نمھرکس  نوشد و یبرود، از آن م

شناسند، سپس از  یز مرا میشناسم و آنان ن یه آنان را مکمن خواھند آمد 

نَا« ز فرمودند:یو ن .»د...یآ یم به عمل یریآنان جلوگ
َ
َوِْض  ىلَعَ  فََرُطُ�مْ  أ

ْ
 احل

                                           
 ). ۲۲۹۰، (الفضائلمسلم، -١
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فْلَحَ  َورَدَ  َ�َمنْ 
َ
آن جا برمن ھرکس  روم، یش از شما سرحوض میمن پ« .١»أ

 .»وارد شود، رستگار شده است
ه سر حوض ک ییه آنھاکاست  یحیث تصرین حدیا«د: یگو یم /ینوو

شوند و از ورود  یه از آن رانده مک یینوشند، و آنھا یروند، ھمه از آن م یم
 .٢»شود، به سبب ارتداد آنان است یممانعت م آنان

 ،دن حوضیممنوع شدگان از نوش یعنی« د:یگو یم /اضین عیچن ھم
ان آنان و یه وارد نشده و از آن باز داشته شده و مکھستند  ییھا ھمان

 .٣»دیس وارد شود، از آن خواھد نوشکحوض پرده انداخته شده است، و ھر
ه طعنه زنندگان از آن استدالل کرا  یما در بحث چھارم الفاظ ًا:یثان

چ وجه بر مذھب یه آن الفاظ به ھکم یردکان یجا ب م و آنیر نمودکنند ذک یم
 باطل آنان داللت ندارد.

ل توجه ید به تمام دالیحق است با یایه جوک یقاعدتًا ھر منصف ثالثًا:
را  یا هیره ابتدا نظک یسانکشد، نه مانند یندیند و منصفانه وعادالنه به آن بک

ن افراد نه یگردند با چن یل مینند و پس از آن دنبال دلک یانتخاب م
 .یارگر است و نه ھشدارک یا موعظه

روان یامت پیاز ھمه در ق ج ه رسول اللهکث آمده است یدر احاد رابعًا:
 یامبران افرادیگر پیش از دیه بکدوارند یشان امیخواھند داشت و ا یشتریب

گر ید یھا ن امت بر امتیه افتخار این، مایشوند و اشان وارد یبر حوض ا
د، یعمل پوشان  را جامه ج الله ن خواسته رسولیاست، و خداوند متعال ا

                                           
 .صححه األلباين)۷۷۳ابن ابی عاصم، ( -١
 .۱۵/۵۴مسلم، شرح نووی  -٢

 .۷/۲۵۸ معلمـإكامل ال -٣
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 یش از افرادیشوند ب یوارد م ج ه بر حوض رسول اللهک یی ن آنھایبنابرا
گران یش از دیشان بیرا ایز ،شوند یامبران وارد میگر پیه بر حوض دکھستند 

ت یسبب ھدا ج بعد از رسول الله شه صحابهکن است یدارند، مطلب ارو یپ
ده بر اثر جھاد و دعوت و نشر یه به مسلمان رسک یریاند و ھر خ امت بوده

ن افراد یت نخستیب افضلین آنان به ترتیعلم توسط آنان بوده است، بنابرا
ه را ین نظریشوند، ا یوارد م ج ه بر حوض رسول اللهکن امت خواھند بود یا

 د:یفرما یند، خداوند متعال مک ید مییح تأیشه صحیو اند ینصوص شرع

ٰ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ بُِقونَ ل�َّ ْوَ�ٰٓ  ١٠ بُِقونَ ل�َّ
ُ
ۡ ٱ �َِك أ �ُونَ ل ٰ  ِ�  ١١ ُمَقرَّ  ّمِنَ  ثُلَّةٞ  ١٢ �َّعِيمِ ٱ ِت َج�َّ

 ٱ
َ
لِ�َ ۡ�  .]۱۴-۱۰: الواقعة[ ﴾١٤ ِخرِ�نَ �ٱ ّمِنَ  َوقَلِيلٞ  ١٣ وَّ

از  یادیپر نعمت بھشت، گروه ز یھا آنھا مقربانند، در باغ شگامان...یو پ«
 .»ھا نیاز آخر کیان و اندینیشیپ

افراد  یبه استثنا شه صحابهک یین است نظر مسلمانان، اّما آنھایا
ا از خود ی! آیدانند! راست یبه تعداد انگشتان دست را، مرتد م یمعدود

ش افتخار یثرت امت خوکبا آنان بر  ج ه چگونه رسول اللهکاند  دهیپرس
ه کرا  ین عموم مسلمانانیه نسل اول مسلمانان و ھمچنک ییند؟! آنھاک یم

دانند،  یافر مکرند، یپذ یگر نمیرامون صحابه و مسائل دیاعتقادات آنان را پ
ن نزد آنان چگونه یست، بنابرایاز آن ن یچ اثریه در قرآن ھک یاعتقادات
 .واھند داشت؟رو خیگران پیش از دیب ،ج الله رسول

 فرمودند: ج د: رسول اللهیگو یم سید خدریابو سع

َكْعبَةِ  َ�ْ�َ  َما َحوًْضا ىِل  إِنَّ «
ْ
�ْيََض  الَْمْقِدِس  َوَ�يِْت  ال

َ
 َعَددُ  آنِيَتُهُ  اللَّنَبِ  ِمثَْل  أ

ْ�رَثُ  َو�ِ�ِّ  انلُُّجومِ 
َ
نِْبيَاءِ  أل

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َ�بًَعا األ

ْ
 .١»ال

                                           
 )۳۹۴۹: (ةالصحيح، نگا: صححه األلباين)،۴۳۰۱ابن ماجه،( -١
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ش به یھا ر، جامید مثل شیت المقدس، سفیعبه تا بکدارم از  یمن حوض«
رو خواھم یامت پیامبران در روز قیپ ی ش از ھمهیتعداد ستارگان است، من ب

 .»داشت

 َو�ِ�َُّهمْ  َحوًْضا نيَِبٍّ  ِللُكِّ  إِنَّ «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سسمرة
ُهمْ  يَتَبَاَهْونَ  ُّ�

َ
ْ�رَثُ  �

َ
رُْجو َو�ِ�ِّ  َوارَِدةً  أ

َ
نْ  أ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
ْ�رَثَُهمْ  أ

َ
 .١»َوارَِدةً  أ

داشته  یشتریه وارد شوندگان بکنیدارد و آنان به ا یامبر حوضیھر پ«
 یش از آنان وارد شونده(یه بکدوارم ینند، و من امک یباشند افتخار م

 .»برحوض) داشته باشم

ةُ  َهِذهِ  لزََتَْدمِحَنَّ « ز فرمودند:یو ن مَّ
ُ
َوِْض  ىلَعَ  األ

ْ
 َورََدْت  إِبِلٍ  ازِْدَحامَ  احل

ه پس از پنج روز به آب برسند، بر ک ین امت ھمانند شترانیا« .٢»خِلَْمٍس 
 .»ردکحوض ازدحام خواھند 

ث حوض، وارد شده یرات در احادین تعبیا ی ه ھمهکد ییفرما یمالحضه م
 یسانکن یه صحابه نخستکند، ک ید مییم تأیچه را ما گفت است و صحت آن

ه ھم کروانشان خواھند بود، یروند و پس از آنان، پ یه بر حوض مکھستند 
اند و ھستند، اّما  بوده ج نون سواد اعظم امت رسول اللهکم و ھم ایدر قد

از امت رسول  یدانند، عدد یافر و فاسق مکروانش را یه صحابه و پک ییآنھا
 ند. یآ یشمار نم ج الله

                                           
 )۱۵۸۹: (ةالصحيح، نگا: صححه األلباين)، ۲۴۳۳ترمذی،( -١

 يف احلوض والكوثرطبرانی، الکبیر، ابن بشکوال در الذیل علی جزء بقی ابن مخلد،  -٢

 .۲/۹۰۳ حسنه األلباين يف صحيح اجلامع، ۱۲۳ص:
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به اندازه انگشتان  یشان جز تعدادیا ه از اصحابک ج ! رسول اللهیراست
بر  ی رو و وارد شوندهیثرت پکنمانده است، چگونه به  یتر باق شیدست ب

 !نند؟ک یامبران افتخار میگر پیحوض، بر د

ارتداد  ی ستاید و نظریه یم نصوص کتاب و سنت صحابه رابحث دوم: 
 کند یم یآنان را نف

ن یاست، ا ج اصحاب رسول الله یث سرشار از مدح و ثنایقرآن وحد
ورانه کورکد یه مخالفاِن صحابه، تقلکاست  یافکان ندارد، یبه ب یازیمطلب ن

 م را ورق بزنند.یرکنند و صفحات قرآن کرا رھا  یو ھوا پرست

 شود:  یو مھم مطرح م یجد یآنگاه سؤال
داند، اشرار را پارسا و  یم ار راکه نھان و آشک ییسته است خدایا شایآ

را  امبرش آنانیتاب خود و با زبان پکند؟ و در ک ینان معرفیمورد اطم
ا ینند؟ آکار اقتدا کتیجنا یبشان را بخورند و به مشتید، تا مردم فریبستا
ه کباشند  ج رسول الله یه آن اشرار، وزراکدھد  یقادر و توانا اجازه م یخدا

مشورت بخواھد و  ند و از آنانکبرقرار  یبا آنان معاشرت و روابط خانوادگ
ش قرار دھد، و یانش را به آنان واگذارد و آنان را مورد ستایسپاھ یفرماندھ

 ار نسازد؟کرسولش آش یت را برایخداوند واقع
راد وارد یا ج ه بر رسول اللهکگونه  ست، آنیبرخداوند ن یرادین ایا ایآ

 !دند؟یخود برنگز یبرا یا ستهیشا ارانیشان یه اکشود  یم
سال  ۲۳در مدت  ج ه، رسول اللهکن دارد یر از ایغ ییمعنان یا ایآ

ْ يُرِ�ُدوٓ  �ن﴿ د:یفرما یخداوند م ١ت نمودند!یترب یارانکتینادانسته، جنا ن ا
َ
 أ

                                           
ماند، و ھر کاری  دانند و چیزی بر آنان پوشیده نمی گوید: امامان غیب می شیعه می -١

مامان دارند، پس الزمًا منزلتی برتر از ا ج کنند با عھد الھی است!! رسول الله که می
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ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َ�ۡ  ُ ِيٓ ٱ ُهوَ  �َّ يََّدكَ  �َّ
َ
ِ بَِنۡ�ِ  � ِ  ۦه ۡ ٱَو� األنفال: [ ﴾٦٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

۶۲[. 
 یسکاست، او ھمان  یافکتو  یب دھند، خدا برایتو را فراگر بخواھند «

 .»ردکت یخود و مؤمنان تقو یاریه تو را با کاست 
ا دو ی یکیبا  یروزیا پید؟! آینما یم تیشان را حماین ایا خداوند، با مرتدیآ

  !ا با مجموعه آنان؟یبه دست آمد  ینفر صحاب
ه شاھد عدالت صحابه است، کث را یاز نصوص قرآن و حد ینون برخکا

 د:یشیندیم تا به آن بینک یم یادآوری

 م:یرکالف: قرآن 

لُوَن مَِن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م -۱ وَّ
َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ  ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه رَِّ�َ ٱ َوٱۡ� ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا َّ�

 َ َعدَّ ل
َ
ٰٖت َوأ نَۡ�ُٰر  ُهۡم َج�َّ

َ
بَدٗ َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ�

َ
� ٓ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز �ۚ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠ٱۡلَعِظيُم 
از آنھا  یکیه به نک یسانکن و انصار و ین از مھاجریشگامان نخستیپ«

ز از او خشنود شدند، و یھا خشنود گشت و آنھا ن ردند، خداوند ازآنک یرویپ
ر درختانش یھا از ز ه نھرکآنان فراھم ساخته است  یاز بھشت برا ییھا باغ
 .»بزرگ ین است رستگاریجاودانه در آن خواھند ماند و ا ،است یجار

ه ک ینیب یش، میندیمؤمن وآزاد ھمراه با من، ب یه با روحین آیدر ا
شان یت خود را برایه رضاکسعادتمند را  یھا خداوند متعال چگونه آن انسان

                                                                                           
گاه باشند، و این کار با عھدی از جانب خداوند صورت گرفته  باید از حال اصحاب آ

 .۳۳۵، ۱/۳۱۶ الكايفباشد!! نگا: 
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امت یو تا ق ج آنان اصحاب رسول الله ید، آریستا یرده است، مکت یتثب
 .١شان، ھستندین ایروان راستیپ

ْ َ�ۡنهُ رَِّ�َ ٱ﴿ د:یفرما یه خداوند مکن یبب ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا ن کا ممیآ ﴾�َّ
ه در آن کجاودانه  یشان بھشتیشود و برا یراض یه خداوند از گروھکاست 

بزرگ، بر  یم و رستگاریند و پس از آن فوز عظکماندگار خواھند بود، فراھم 
ه ک یسکست، یا قابل رد نیشاھد عادل، در دن یرد؟! گواھیآنان خشم گ

 یمکند، چه حکرد  ج اصحاب رسول الله ی خداوند متعال را درباره یگواھ
 !دارد؟
  د:یفرما یم خداوند متعال -۲

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ۞﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
 َكثِ�َةٗ  َوَمَغانِمَ  ١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

 
ۡ
ۗ يَأ ُ ٱ َوَ�نَ  ُخُذوَ�َها ُ ٱ وََعَدُ�مُ  ١٩ اَحِكيمٗ  َعزِ�ًزا �َّ   َكثَِ�ةٗ  َمَغانِمَ  �َّ

ۡ
 ُخُذوَ�َهاتَأ

َل  ِ َ�ٰ  لَُ�مۡ  َ�َعجَّ يۡ  َوَ�فَّ  ۦِذه
َ
 مِنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َوِ�َُكونَ  َعنُ�مۡ  �َّاِس ٱ ِديَ �

ٰ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  سۡ  اطٗ ِصَ�  .]۲۰-۱۸الفتح: [ ﴾٢٠ اتَقِيمٗ مُّ
عت یر درخت با تو بیه زکگاه  شد، آن یقطعًا خداوند از مؤمنان راض«

مان و صداقت) نھفته بود، یشان (از ایھا چه در درون دل ردند، خدا آن ک
 یکینزد یروزیرد و پکشان نازل یھا رو آرامش را بر دل نیدانست، از ا یم

د و یآور یرا به دست م ه آنک یاریم بسین) غنایچن ب آنان فرمود و (ھمینص
ما وعده به ش یم فراوانیم است، خداوند غناکیر و حیست ناپذکخداوند ش

شما فراھم  یرا زودتر برا یکی ید، ولیآور یه آن ھا را به دست مکداده 

                                           
 .۲/۳۷۲ بدائع التفسري -١
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مؤمنان  یبرا یا مردم را از شما باز داشت تا نشانه یساخت و دست تعّد 
 .»ندکت یباشد و شما را به راه راست ھدا

دٞ ﴿ -۳ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 ٰ عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ�  ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم

َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� � َرٮ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ

خۡ  ٍع َكَزرۡ 
َ
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ  ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ

اعَ ٱ رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
غۡ  ُهمِمنۡ  جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ  . ]۲۹[التفح:  ﴾٢٩ �َعِظيَم

افران تند که با او ھستند در برابر ک یسانکخداست و  ی محمد فرستاده«
وع و کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدیکو سرسخت و نسبت به 

او را  یند و رضایجو یرا م ی، آنان ھمواره فضل خداینیب یسجده م
ن، یان است، ایشان نمایھا یشانیشان بر اثر سجده در پیا ی طلبند. نشانه یم

ه کن است یل چنیشان در انجیف ایو اما توصف آنان در تورات است یتوص
رون زده، و ی) خود را بیھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکھمانند 
ستاده یش راست ایخو یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیآنھا را ن

افران را به سبب آنان که برزگران را شگفت آورد، تا ک یا به گونه باشد، 
 یارھاکمان آورده و یه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به کن یخشمگ

 .»دھد یرا وعده م یاند آمرزش و پاداش بزرگ ردهکسته یشا

ُ رَِّ�َ ٱ﴿ م:یشیندیلمات بکن یا با ھم درباره ایب  ِ�  َما َ�َعلِمَ ﴿ ﴾�َّ
نَزَل ﴿ و ﴾قُلُو�ِِهمۡ 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ  یبختان پ یکت آن نیگاه به واقع آن ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

ر و محبت یمان و خیسبحان از ا یخدا«د: یگو یم /میبرد، ابن قد یخواھ
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گاه بود و با انزال س یھا ه در قلبکخدا و رسول  نه کیآنان وجود داشت، آ
 .١»ت فرمودیرا تثب و اضطراب، آن یشانیھنگام پر

 یشان بھشتیشود و برا یراض یه خداوند از گروھکا معقول است یآ
 یشان مثالیل برایست، و در تورات و انجیجار ھا ر آن نھریه در زکند کفراھم 

ند و سپس آنھا را به جھّنم ببرد؟! کت یم ھدایبزند و آنھا را به صراط مستق
ه در کاذ بالله، ین)! العی(دروغ یھا ن مثالیدر برابر ا یھود و نصاری! یراست

ر از دروغ یغ یین، معنایا ایخواھند گرفت، آ یشان ھست، چه موضعیھا تابک
 یمانیپش ین به معنایا ایتاب، دارد، آکاھل  یان شده برایب یھا مثالبودن 
ست؟! با ارتداد یمردم به آنان، ن یه الگوھا، آن ھم پس از اقتداکیاز تز

خواھد  یسانکشان فراھم شده بود، بھشت از آن چه یه بھشت براک ییھا آن
گاه شد یھا ه خداوند متعال از حال دلک ا پس از آنیبود؟ آ  ثابة)إ( آنان آ

گرداند  یروز میھا، بردن به جھنم است؟! و چرا خداوند مرتدان را پ پاداش آن
 !گردد؟ یم یو قبح از آنان راض یو با آن ھمه بد

است، خداوند متعال  یادب یت بیو نھا یگمراھ ین سخن منتھایه اکحقًا 
 /، ابن قتیبهاست کار پایاز آن چه ظالمان به او نسبت دھند، بس

شود و آنان را  یراض یه خداوند از گروھکز است یچگونه جا« د:یگو یم
ه پس کداند  یه مک شان مثال بزند و حال آنیل براید و در تورات و انجیبستا

ه: خداوند که معتقد باشند کنیشوند؟ مگر ا یمرتد م ج از رسول الله
 .٢»افران استکِن یقطعًا بدتر ین شخصیدانسته است، و چن ینم

ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿: ی هیر آیفسدر ت /د قطبیس  د:یگو یم ﴾ُكفَّ
 ی اشتهکشتزار کن یه اکن است یانگر ایافران بک یردن عمدکن یخشمگ«

                                           
 .۴/۱۷۰ بدائع التفسري -١

 ۲۱۹ص:  تأويل خمتلف احلديث -٢
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دشمنان  ینیرسول اوست و آن پرده قدرت و ابزار خشمگ ی اشتهکا یخدا و 
ر موجود و ماندگار یه در صفحه تقدکست، بلین ین مثال امروزیخداست، ا
ا پا بگذارند، از یه محمد و ھمراھانش به دنک ش از آنیخاطر پن یاست، به ا

و ھمراھانش  ج ه به آمدن محمدکجا  ل ثبت شده است، آنیاد و در انجیآن 
ن جماعت یدانش وصف ایتاب جاوکن گونه خداوند در یمژده داده است، ا

 یھست یگرداند تا در پھنا یرا ثبت م ج ده و اصحاب رسول اللهیبرگز
ش با یھا رانهکشنود، تمام  یدگار خود میرا از آفر ه آنکگاه  ماندگار شود و آن

نمودن  یھا بماند تا در عمل تمام نسل ینوا گردد، و به عنوان نمونه برا آن ھم
 .١»ابدین درجاتش تحقق یمان در باالتریله این وسیوشند تا بدکآن ب

 توجه:
 یگرفته و برا ج رسول اللهن، از بعثت ین دیگر دشمنان ایتاب و دکاھل 

اند و خواھند  دهیوشکدن نور آن، ین و خاموش گردانیھدم د یشه، برایھم
 ج ن، چه در شخص رسول اللهیرادگرفتن از دیا یبرا ید، و اگر موردیوشک

اد نموده بود، یشان یھا تابکه خداوند از آنان در کا صحابه یا قرآن و یو 
ن مدت یه در اک ردند، حال آنک یمال م را ظاھر و بر افتند، حتمًا آنی یم

ن یبه ا ین ھر عاقلیافتاد، بنابر ایاتفاق ن یزین چیو گذشت زمان چن یطوالن
اصحاب  یل برایه در تورات و انجک یه مثال و صفتکرسد  یجه مینت

ه کگونه  ن است و اگر آنان آنیقیال نیق و عیار دقیان شده، بسیب جمحمد
ن یردند، اک یم جادیا یرییل و تغیند، تبدیگو یبدخواھان و طعنه زنندگان م

 !بود... ین اسالم میراد در دین طعن و ایبزرگتر

                                           
 ۳/۳۲۳۳ يف ظالل القرآن -١
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ٓ لِلۡ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م -۴ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ  ِمن رُِجوا

 ٰ مۡ  رِهِمۡ دَِ�
َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� ٰ َورِۡض  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ َو�َنُ�ُ َّ� 

ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ 
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ا  ّمِمَّ
 ْ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۹-۸الحشر: [ ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

و   اشانهکه از خانه و کاست  ینیمھاجر یم از آن فقراین غنایھمچن«
او را  یه فضل خدا و خشنودک یسانکاند. آن  رون رانده شدهیاموال خود ب

ه ک ینان صادقانند آنانیدھند، ا یم یاریغمبرش را یو پ خواھند و خدا یم
مان یردند و اکن اسالم) را آماده یی(آ ی اشانهکش از آمدن مھاجران خانه و یپ

شان یش ایه به پکدارند  یرا دوست م یسانکرا (در دل خود استوار داشتند) 
 ییزھاینند به چک ینم یازیاند و در درون احساس و رغبت ن ردهکمھاجرت 

دھند، ھر چند  یح میشان را بر خود ترجیه به مھاجران داده شده است و اک
و  یه از بخل نفس خود، نگاھدارک یسانکازمند باشند، یه خود سخت نک

 .»شان قطعًا رستگارندیمصون و محفوظ گردند، ا

ٰ ٱ﴿ ایآ  یشان رانده شدند، برایھا یه از وطن و دارائک ییآنها ﴾ِدقُونَ ل�َّ
ه خدا و کن، بلیبودند، و نه تنھا ا یت الھیفضل و رضا یدر پرا یچه بود؟ ز

ۡ ٱ﴿ دادند و  یاریرسولش را  ن داشتند و کنه مسیه در مدک ییآنھا ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
ه آنھا اھل رده و نفاق باشند؟! پس چرا کشود  یدند، مگر میمان را برگزیا
از اسالم و  ه گذاشتند؟!یدند و از جان ومالشان مایرون رفتند؟! و چرا جنگیب
 یبودند، چه منفعت و مصلحت یارکه ھر دو در حال ضعف آشکامبر آن، یپ

ٰ ٱ﴿ یانتظار داشتند، اما نه! آنھا به راست ۡ ٱ﴿ و ﴾ِدقُونَ ل�َّ  بودند.  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
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ارَ ٱ َ�َبوَُّءو﴿ هیا در آیآ  /د قطبی؟ سیا دهیشیاند ﴾نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ن در آن قرار یش از مھاجریانصار په کھجرت...  یسرا یعنی«د:یگو یم

 یمان منزل و سرایه اکا یگرفتند، گو یمان جایه در اکگرفتند، ھمان گونه 
ن یتر قیار گسترده و پرمحتواست، و دقیر بسین تعبیآنان است، و ا

مان سرا و یند، اک یان میمان، بیه موضع انصار را در برابر اکاست   یریتعب
ست و ارواحشان در آن یز یشان در آن میھا قلب هکمنزلگاه و وطن آنان بود، 

گونه  ردند، ھمانک ینان حاصل میبردند و اطم ین داشت، و به آن پناه مکمس
  .١»ابندی ینان میبرند و اطم یخود پناه م یه مردم به سراک

از اعتبار ساقط و  یھمگ ٢ھا جز سه نفر ن نمونهیا ی تو را به خدا! اگر ھمه
ا ینند؟! و آک یرویپ یسانکگر از چه یمردود شده باشند، مسلمانان د

اند، امروزه  ام ماندهکنا یانشان در عصر رسالت و نزول وحکایه نک یمسلمانان
د، چه یآ یه بعد از آن مکه ین آینان درباره ایشوند؟! ا یروز میاب وپیامک

ِينَ ٱوَ ﴿ ند:یگو یم َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ 
ند: پروردگارا! یگو یند، میآ یا مین و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک«

امرز و یاند، ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکما را و برادران ما را 

                                           
 ۶/۳۵۲۶ يف ضالل القرآن -١
مرتد شدند، جز سه نفر، گفتم: آن سه نفر  ج گفت: مردم پس از پیامبر سابو جعفر - ٢

. ۱۹۸کیستند؟ گفت: مقداد بن اسود، ابوذر غفاری و سلمان فارسی. روضه کافی ص:
سؤال این است که علی و فاطمه و دیگر عترت کجایند؟! آیا آنان نیز اھل رده 

 اند؟! بوده
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رأفت  یمده، پروردگارا! تو دارا یمان جایھا نسبت به مؤمنان در دل یا نهکی
 .»یھست یو رحمت فراوان

ِينَ ٱ﴿ ی هید؟! موضع آنان در برابر آینه دارکیا از مؤمنان در دل خود یآ َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ه آنان با کرده است کب، ثابت یعالم الغ یست؟ خدایچ ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

 ه فقط به ھمان سه نفر اختصاص دارد؟ین آیا ایو آ اند، مان مردهیا

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یخداوند م -۵ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا َّ� 
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

ِينَ ٱوَ  ٧٤ َكرِ�مٞ  َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ  َهُدوا
ُ
 �َِك فَأ

ْ  ِمنُ�مۚۡ  ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ   .]۷۵-۷۴األنفال: [ ﴾٧٥ َعلِيُم
ردند و آنھا کمان آوردند و ھجرت نمودند و در راه خدا جھاد یه اکو آنھا «

آنھا آمرزش و  یبرا ،اند یقینمودند، آنان مؤمنان حق یاریه پناه دادند و ک
ردند و با کمان آوردند و ھجرت یه بعدًا اک یسانکاست و  یا ستهیشا یروز

گر یدیکشاوندان نسبت به یشما جھاد نمودند، از شما ھستند، و خو
 .»ز داناستیخداوند به ھمه چ ،سزاوارترند

ِينَ ٱوَ  ﴿ م:یشیندیرات بین تعبید با ھم در اییایب َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَهاَجُروا
ْ َوَ�ٰ  ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا  ل

غۡ  ٞ مَّ ِينَ ٱوَ  ٧٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة َّ�  ْ  یراتیھا تعب نیتمام ا ﴾...دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا
ت است، و ھمه یقت و واقعیه منظور از آن ھم، حقکھستند  یقیصادق و حق

ن فرموده یز داناست، به ایچه به ھمه کسرچشمه گرفته  یسکھا از  نیا

ْوَ�ٰٓ ﴿ خداوند متعال:
ُ
 ،یمانی: آنھا در مواالت ایعنیش، یندیب ﴾مِنُ�مۡ  �َِك فَأ
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ه مورد توجه ین آیدر ا ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ هکند، چه شد یاز شما و نصرت، یدوست
ده و قصدًا اعراض یقرار نگرفته است و طعنه زنندگان از آن چشم پوش

 ییچه غوغا ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ احادث حوض به خاطر آنه در ک یاند، در صورت ردهک
ن یاق ایدند؟! اما در سیردند و ھزاران صحابه را مشمول آن گردانکه به پا نک
است بر اساس ھمان  یمکن تحیل نشدند، ایقا یچ ارزشیش ھی، برایه قرآنیآ

 !منطق نه بر اساس حق و باطل

�َّ  لَُ�مۡ  َوَما﴿ د:یفرما یخداوند متعال م -۶
َ
�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا َّ�  ِ  َوِ�َّ

َ�ٰ ٱ ُث ِميَ�ٰ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ�  ِض� �ۡ� نَفقَ  مَّ

َ
 حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ

 ٰ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل
ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ�  ْ نَفُقوا

َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْۚ َوَ�  َوُ�ّٗ  َتلُوا

ُ ٱ وََعدَ  � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ چرا در «. ]۱۰الحدید: [ ﴾١٠ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
ن ھمه از آن یھا و زم راث آسمانیه مک ید در حالینکراه خدا انفاق ن

دند یردند و جنگکش از فتح انفاق یه پکاز شما  یسانکخداست، 
ه پس از کاست  یسانکآنھا درجه و مقامشان برتر از  ،ستندیسان نیک

پاداش  ی ، وعده و خداوند به ھمه ،ردندکفتح انفاق نمودند و جھاد 
گاه استیدھ یداده و خدا به آنچه انجام م یکن  .»د، آ

ه کند کانفاق و جھاد  یه در وضعک یسکآن «د: یگو یم /د قطبیس
چ گونه یندارد و چشم انتظار ھ یاورین، مورد تھاجم است و چندان ید

ت و یه با امنک یسکار دارد با آن یست، تفاوت بسین یثروتقدرت و  منفعت، 
انفاق و   است، یکو غلبه نزد یروزیه پک ینندگان و در حالک یاریانبوه 

 .١»ند...ک یجھاد م

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿ د:یگو یم /یقرطب شتازان یخداوند متعال پ ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ
                                           

 .۶/۳۴۸۴ نآيف ظالل القر -١
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را با تفاوت  یاند، ھمگ وستهیه با آنان پکن ین متأخریسبقت گرفته و ھمچن
 .١»ه دارند، به بھشت مژده داده استک یدرجات

ه ین آیاز ا سرکه ابوبکندارند  یدیمؤمنان ترد«د: یگو یم /ریثکابن 
ه کاست  ییامبران، سرور آنھایپ یھا ان تمام ملتیدارد، او در م یسھم بزرگ

خداوند صرف  یرضا یاش را برا هیرا او تمام سرمایز ،اند ردهکه عمل یبر آن آ
ند کباشد و بخواھد آن را جبران  یسکاحسان  ی ه شرمندهک آن ینمود، ب

 .٢»رد)ک یخدا انفاق م ی(خالصانه برا

وعده داده است،  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ﴿ ه خداوند آنان را به بھشتکا پس از آن یآ
 د:یفرما یراند؟! خداوند متعال درباره خود م یند و آنان را مک یخلف وعده م

ُ ٱوَ ﴿ گاه پوشیخب یا اعمال بندگان بر خدایآ ﴾َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ ده یر و آ
 است؟

ن مورد با یه، در ایبیا حدیه باشد که منظور از فتح، فتح مکندارد  یتفاوت
ه کاست  یبالحسن ی وعده یه اختالف در معناکست، بلین یآنان اختالف

 !است وعده داده ین را به حسنیحقن و الیخداوند سابق

ِ َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م -۷ ُ َ�َ ٱ�َِّ�ّ لََّقد تَّاَب ٱ�َّ
ةِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب  َبُعوهُ ِ� َساَعةِ ٱۡلُعۡ�َ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ ٱ�َّ

َ
َوٱۡ�

 .]۱۱۷: التوبة[ ﴾١١٧رَِّحيٞم  ُءوٞف بِِهۡم رَ ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَُّهۥ  فَرِ�قٖ 
ن یرفت، مھاجرین و انصار را پذیغمبر و توبه مھاجریمسلمًا خداوند توبه پ«

ردند، بعد از ک یرویغمبر پی) از پک(جنگ تبو یه در روزگار سختک یو انصار

                                           
 .۱۷/۲۰۷ حكام القرآناجلامع أل -١
 . ۴/۳۹۴تفسیر ابن کثیر  -٢
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از آنھا، از حق منحرف شود، سپس خدا توبه  یگروھ یبود دلھا یکه نزدک آن
 .»م استیه او نسبت به آنان مھربان و رحکرفت، چرا یآنھا را پذ

 چند نکته:
شده  یب گناھکش از آن شخص مرتیه پکست ین نیالزمه توبه ا -۱

 .١ازمند توبه و استغفار ھستندیرا تمام بندگان نیز ،باشد
ن و ین و انصار را مطلقًا نام برده است، سابقیخداوند متعال مھاجر -۲

َساَعةِ ﴿ هکم یدان یاست و مرده کن کیکن را از ھم تفیمتأخر
ةِ   بود. یدر سال نھم ھجر ﴾ٱۡلُعۡ�َ

ر کجا ذ یکن و انصار را یو مھاجر ج خداوند متعال از توبه رسول الله -۳
 ج ان صحابه و رسول اللهیم یاتصال روح یاین گوینموده است و ا

 است.
ه توسط یآ یرار توبه در ابتدا و انتھاکت«د: یگو یم /میابن ق -۴

ًا توبه آنان یق توبه داد و ثانیتأمل دارد، اوًال به آنان توف یخداوند، جا
رفت، خداوند آنان را موفق به توبه نمود و سپس به فضل یرا پذ

ر ھمه از جانب او و توسط او و یرفت، پس خیش توبه را از آنان پذیخو
ھرکس  ش بهیمال او و در دست اوست، به فضل و احسان خو

را بخواھد از ھرکس  ش،یو عدل خو متکبخشد، و با ح یبخواھد، م
 .٢»دارد یآن محروم م

ُ ﴿ ا با وجودیآ توبه (خداوند) اعالم داشته  ی رندهیه پذک ﴾لََّقد تَّاَب ٱ�َّ
رفته نشده است؟ یآنان پذ ی د: توبهیه بگوکشود  یدا میپ یسکاست، باز ھم 

                                           
 .۲/۵۹۹ القديرفتح -١

 .۲/۳۸۱ بدائع التفسري -٢



 ١١١   بخش سوم

 

ھست؟ آن  شطعنه زدن به صحابه یبرا ییباز ھم جا ﴾تَّاَب ﴿ دکیا با تأیآ
، شو صحابه ج رسول الله ی ن غزوهیه خداوند متعال در آخرکھم پس از آن 

 آنان را اعالم نموده است؟ ی رش توبهیت و پذیرضا

باز  ج امبریآنان را از حوض پ ﴾رَِّحيمٞ  بِِهۡم رَُءوٞف إِنَُّهۥ ﴿ ا پس ازیآ

 بِِهۡم رَُءوٞف إِنَُّهۥ ﴿ ه را بایگاه چرا آ برد؟، آن یدارد و آنان را به جھنم م یم
ست؟ آن جا یت مضاعف خداوند به آنان نیعنا یایا گویرد، آکختم  ﴾رَِّحيمٞ 

مصون  یجکآنان را از انحراف و  یھا د، و قلبیه آنان را به توبه موفق گردانک
ن گونه رفتار یخود، ا یایبا اول یه ھنگام سختکاست  ین سنت الھیداشت، ا

 ند.ک یم
 توجه:

را در  یو ج را رسول اللهیز ،حضور نداشت »ش العرسةجي«در  سیعل
ا چھار یو ھمان سه  یه: علکد ینگو یسکن را گفتم تا ینه گذاشته بود، ایمد
 ی هیه ھستند و بقیمرتد نشده بودند، مخاطب آ ج ه بعد از رسول اللهک ینفر

امبرش، جز یه بالفاصله پس از وفات پک یامت ،١شود یرا شامل نم شصحابه
تواند  یا آن امت میھست؟! آ یریمرتد شوند در آن، چه خ ینفر ھمگسه 

ةٍ  َخۡ�َ ﴿ مردم یده براین امت برگزیبھتر مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
ن یباشد؟! ا ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

 ٢د:یگو یعه میه شکاست  یقًا سخنیدق

                                           
 .۳/۵۲۹بودند، زادالمعاد  ج در غزوه تبوک سی ھزار نفر در رکاب رسول الله -١

ٍة ﴿ی:  قمی از ابوعبدالله رواییت کرده است که نزد وی آیه -٢ مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ُ
أ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف 
ۡ
ِ  تَأ . قرائت شد، ]110: عمران [آل ﴾....َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

را بکشند؟  بابوعبدالله گفت: بھترین امت!: که امیرالمؤمنین و حسن و حسن
نازل شده است، قاری پرسید: فذایت شوم، پس آیه چگونه است؟ گفت: این گونه 
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َهاَ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م -۸ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ� ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ  لَِك َ�
ِ ٱ ُل فَۡض  ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  .]۵۴: ةالمائد[ ﴾٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ

را  یتین خود بازگردد، خداوند جمعییاز شما از آھرکس  مؤمنان! یا«
 دارد و آنان ھم خدا را دوست یه خداوند آنان را دوست مکخواھد آورد 

افران سخت و کدارند، نسبت به مؤمنان نرم و متواضع و در برابر  یم
 یھراس یچ مالمتگرینند و از سرزنش ھک یرومند، در راه خدا جھاد مین

ع یدھد، و (فضل) خدا وس یبخواھد مھرکس  ه بهکن فضل خداست یندارند، ا
 .»و خداوند داناست

 ر نموده است: کذ یژگیخداوند آنان را با شش و«د: یگو یم /میابن ق
 الف: خدا را دوست دارند.

 ب: خدا آنھا را دوست دارد.
 م ھستند.ینرم و مالج: در مقابل دوستان خدا، 

 د ھستند.ید: در مقابل دشمنان خدا، تند و شد
 نند.ک یھـ : در راه خدا جھاد م

 .١»نندک یگران را تحمل م ن راه مالمت مالمتیو: در ا

                                                                                           
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن  ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ اید) تفسیر قمی  (بھترین امامانی ھستید که برای مردم برگزیده شده  ﴾....بِٱ�َّ
۱/۱۱۰. 

 .۲/۱۱۴ بدائع التفسري -١



 ١١٣   بخش سوم

 

ه خداوند آنھا را دوست ک یگروھ«د: یگو یم /د رضایمحمد رش
ه با کارانش ھستند، آنان یر و کدارند، ابوب یدارد و آنان خدا را دوست م یم

ر و که ابوبکپندارند  یگر م افراط یھا یردند... اما رافضکاھل رده جھاد 
اند، موضوع  ه سواد اعظم ھستند، مرتد شدهکبودند  یه ھمراه وک یا صحابه

ه او و با او یر بود نه علکھمراه ابوب یاند، و عل ردهکس کامًالبرعکرا 
 .١»دند...ینجنگ
 صورت گرفت؟  یا رده ج ا پس از رسول اللهیم: آید بپرسیبا

صورت  یا د: ردهید، و اگر بگویا ردهکب یذکت را تیر، واقعید: خییاگر بگو
ا یم: آیپرس یم ٢د: صحابهییمرتد شدند؟ اگر بگو یسانکم: چه یپرس یگرفت، م

د و اگر یا ، دروغ گفتهید: آرییدند؟ اگر بگویارانش با آنان جنگیو  یعل
ن جھاد یرا با مرتدیز ،ستیه نین آیمشمول ا یه علکم: یپرس یمر، ید: خییبگو

ت یه واقعکبودند،  شر از صحابهید مرتدان غییرده است! و اگر بگوکو قتال ن
ز جزو آنان ین سیه علکو ھمراھانش  سقیر صدکن است، پس ابوبیز ھمین

 ه ھستند.ین آیاست، مراد ا
 ...یگرام ی خواننده

                                           
 .۶/۳۶۱ تفسري الـمنار -١
که  شود، و آن، این ھای شیعه تناقص عجیبی دیده می ی ارتداد صحابه در کتاب درباره -٢

گوید: (ھنگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردند، تنھا چیزی که  ابوجعفر در روایتی می
امیرالمؤمنین را از ادعای خالفت بازداشت، مصلحت مردم بود و این که مبادا مرتد 

گوید به  ھا روی آورند..) در روایت بعدی عبدالرحیم قیصر می بت شوند و به عبادت
شوند، گفت:  اند، مردم سراسیمه می گفتم: اگر بگوئیم، مردم مرتد شده سابوجعفر

 ۲۳۴به جاھلیت بازگشتند...)؟! روضه کافی ص: ج الله عبدالھیم! مردم پس از رسول
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ان تمام یرا ھدف، بیز ،مینک یم، بسنده میرکات قرآن ین مقدار از آیبه ھم
ات ین آیه اکد یست، به آن امینازل شده است، ن شه در فضل صحابهک یاتیآ

 قت باشد. یندگان راه حقیپو یفرا رو یچراغ

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿ وۡ  ٌب قَلۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  لَِمن َرىٰ َ�ِ�ۡ  لَِك َ�
َ
لۡ  أ

َ
مۡ ٱ َ� �  ﴾٣٧ َشهِيدٞ  وَُهوَ  عَ لسَّ

 .]۳۷ق: [
گاه) دارد و  یه دلک یسکآن  یاست برا یرکن، تذیدر ا« ا با حضور ی(آ

 .»قلب گوش فرا دھد

 :جاحادیث رسول اله  -ب

ىِت «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سید خدریابوسع -۱
ْ
 انلَّاِس  ىلَعَ  يَأ

ِ  رَُسوَل  َصاَحَب  َمنْ  ِ�يُ�مْ  َ�يَُقولُونَ  ،انلَّاِس  ِمنَ  فِئَامٌ  َ�يَْغُزو َزَمانٌ   جا�َّ
ىِت  ُ�مَّ . لَُهمْ  َ�يُْفتَحُ . َ�َعمْ  َ�يَُقولُونَ 

ْ
 ِمنَ  فِئَامٌ  َ�يَْغُزو َزَمانٌ  انلَّاِس  ىلَعَ  يَأ

ْصَحاَب  َصاَحَب  َمنْ  ِ�يُ�مْ  َهْل  َ�يَُقاُل  ،انلَّاِس 
َ
ِ  رَُسولِ  أ  َ�يَُقولُونَ  ج ا�َّ

ىِت  ُ�مَّ  ،لَُهمْ  َ�يُْفتَحُ .  َ�َعمْ 
ْ
 ،انلَّاِس  ِمنَ  فِئَامٌ  َ�يَْغُزو َزَمانٌ  اِس انلَّ  ىلَعَ  يَأ

ْصَحاَب  َصاَحَب  َمنْ  َصاَحَب  َمنْ  ِ�يُ�مْ  َهْل  َ�يَُقاُل 
َ
ِ  رَُسولِ  أ  ج ا�َّ

 .١»لَُهمْ  َ�يُْفتَحُ . َ�َعمْ  َ�يَُقولُونَ 
ا با یند: آیگو ینند، مک یجھاد م ییھا ه، گروهکخواھد آمد  یبر مردم زمان«
، پس یند: آریگو یھمراه بوده است؟ م ج رسول اللهه با کھست  یسکشما 

جھاد  ییھا د، گروهیآ یبر مردم م یشود سپس زمان یشان گشوده (فتح) میبرا

                                           
ھایی  ) گروه۲۵۳۲( ةالصحاب فضائل)، مسلم، ۳۶۴۹( ج صحاب النبيأفضايل بخاری،  -١

شود: آیا با شما کسی ھست که با ھمراھان اصحاب  کنند، گفته می از مردم جھاد می
 شود. گویند: آری، پس برایشان گشوده می ھمراه بوده است؟ می ج رسول الله
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ھمراه بوده  ج از شما با اصحاب رسول الله یسکا یشود: آ ینند، گفته مک یم
بر مردم  یشود، سپس زمان یشان گشوده می، پس برایند: آریگو یاست، م

 یسکا با شما یشود: آ ینند، گفته مک یاز مردم جھاد م ییھا روهد ) گیآ یم
ند: یگو یھمراه بوده است؟ م ج ه با ھمراھان اصحاب رسول اللهکھست 

ا یپرسم: آ ین طعنه زنندگان میمن از ا .»شود یشان گشوده می، پس برایآر
آنان ا اگر یشود؟! آ یاند، فتح م ن برگشتهیه از دک یمرتدان یھا برا نیسرزم

شد؟! و  یدار آنان، فتح حاصل میت دکبودند، پس از مرگشان به بر یمنافق م
، فقط در زمان خالفت ج ه فتوحات بعد از رسول اللهکم یدان یقطعًا م

شورھا را گشودند که کبوده، آنھا بودند  شر، عمر و عثمانکثالثه، ابوب یخلفا
ز آثار ینون نکا ردند، و ھمکوارد  ین الھیو گروه، گروه مردم را در د

ه کنبود، بل یفتح سیان است! در خالفت علیھمه نما یفتوحاتشان برا
ه دشمن به مسلمانان چشم کجا  بود، تا آن یداخل یھا ھرج و مرج و جنگ

 سیث، علین حدیه: منظور اکنپندارد یسکم، تایگو ین را میطمع دوخت، ا
گر امامان یه، دکم یدان یدند، و ھمه میاب او جنگکه در رکروانش ھستند یو پ
از آنان  یه برخکاند، بل نداشته یومت و سپاھکح سیعه پس از علیش

امام غائب و معدوم ھم  ی ث دربارهین حدیاند، ا ثالثه بوده یسربازان خلفا
را  ج ه رسول اللهکده است و نه آنھا را یرا نه او رسول الله را دیز ،ستین

ش، حق و یندیته بکن نیاند، در ا دهیه صحابه را دکرا  ییاند و نه آنھا دهید
 شناخت. یاھل حق را خواھ

خ� « فرمودند: ج د: رسول اللهیگو یم بنیعمران بن حص -۲
 .١»القرون قر� ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهم...

                                           
 ).۲۵۳۳: (فضائل الصحابة)، مسلم، ۲۶۲۵بخاری، الشھادات: ( -١
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ند، یه پس از آنھاک ین مردم، مردم ھم قرن من ھستند، سپس آنانیبھتر«
 .»ند...یه پس از آنھاک ییسپس آنھا

رانده  ج ه از حوض رسول اللهکھستند  یین مردم آنھایا بھتریآ
مرتد  ج ه پس از رسول اللهکھستند  یین مردم، آنھایا بھتریشوند؟!! آ یم

 َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ ه سرنوشت:کست یبه خداوند متعال ن ین، طعنیا ایشدند؟! آ
ةٍ  مَّ

ُ
خۡ  أ

ُ
 ین طعنیا ایاست؟! آنان سپرده یرا به ا .]۱۱۰عمران:  آل[ ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ستوده  ن مرتدان در آن بودند، یه اکرا  یه قرنکست ین ج در رسول الله
اب یامکاب و رستگار و یامک ییام باشند، آنھاکن قرن، نای! بھتریاست؟! راست

 َ�ُونُونَ  قَْوًما َ�ْعَدُ�مْ  إِنَّ « اند: شان فرموده درباره ج ه رسول اللهکشوند  یم
 ِ�يِهمُ  َوَ�ْظَهرُ  ،َ�ُفونَ  َوالَ  َوَ�نِْذُرونَ  �ُْستَْشَهُدونَ  َوالَ  ،َو�َْشَهُدونَ  ،يُْؤَ�َمنُونَ  َوالَ 

َمنُ   .١»السِّ
ه از آنان کآن  یدار، ب ار نه امانتکانتیخواھند آمد، خ یپس از شما مردم«

نند، و در ک ینند، اما به آن وفا نمک یدھند، نذر م یم یخواسته شود، گواھ
 .»گردد یار مک، آشیچاق ی دهیشان پد انیم

َمنَةٌ  انلُُّجومُ «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سیاشعر یابوموس -۳
َ
 أ

َماءِ  ىَت  انلُُّجومُ  َذَهبَِت  فَإَِذا لِلسَّ
َ
َماءَ  أ نَا تُوَعدُ  َما السَّ

َ
َمنَةٌ  َوأ

َ
ْصَحاىِب  أ

َ
 فَإَِذا أل

ىَت  َذَهبُْت 
َ
ْصَحاىِب  أ

َ
ْصَحاىِب  يُوَعُدونَ  َما أ

َ
َمنَةٌ  َوأ

َ
ىِت  أ مَّ

ُ
 َذَهَب  فَإَِذا أل

ْصَحاىِب 
َ
ىَت  أ

َ
ىِت  أ مَّ

ُ
 .٢»يُوَعُدونَ  َما أ

                                           
 ).۲۵۳۵: (فضائل الصحابةم، )، مسل۲۶۵۱: (الشهاداتبخاری،  -١

 ).۲۵۳۱: (فضائل الصحابةمسلم،  -٢
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ه ک یا ستارگان موجب امان آسمانند، ھرگاه ستارگان نابود شوند، وعده«
ابد، و من موجب امان اصحابم ھستم، ی یبه آسمان داده شده است، تحقق م

رسد، و  یاست، فرا مه به اصحاب داده شده ک یا ھرگاه من بروم،  وعده
ه به ک یا اصحاب من موجب امن امتم ھستند ھرگاه اصحاب من بروند، وعده

 .»ابدی یامتم داده شده است تحقق م
 یا خالفت خلفاید؟ آیت به وجود آیانت، امنین است، با خکچگونه مم

مگر دوران ا یگر بود؟ آید یزیت، افتخار و فتوحات، چیر از امنیغ شثالثه
 یث شامل تمامین حدیرالقرون نبود؟ ایخ ج الله ادت رسولصحابه با شھ

رده کص نیرا تخص یچ فردیث عام است و ھین حدیرا ایاست، ز شاصحاب
 است.

چ ین، ھیراشد یام و امرا پس از دوران خلفاکح یوجود فساد در برخ
ار مجموع امت یرا معیز ،ندک ی، وارد نمیث قبلیث و حدین حدیبر ا یالکاش

 فرد.است نه چند 

 �َُسبُّوا الَ «فرمودند:  ج د: رسول اللهیگو یم سید خدریابوسع -۴
ْصَحاىِب،

َ
نَّ  فَلَوْ  أ

َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ْ�َفَق  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
َحِدِهمْ  ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َ
 َوالَ  أ

 .١»نَِصيَفهُ 
وه احد طال صدقه کاز شما ھم سنگ  یسکد، اگر ییاصحاب مرا بد نگو«

 . »دیا نصف آن، از صدقه اصحاب من نخواھد رسیمشت و  یکدھد، به اندازه 
فرمودند، چه رسد به لعن و  ینھ شاز بد گفتن صحابه ج رسول الله

 جتر است، رسول الله نیسنگ یلیه خکافردانستن آنان کن آنان، مرتد و ینفر
ر باشد، ما را یفکتواند سبب لعن و ت یه مکن مورد (بد گفتن) یتر مکر کبا ذ

                                           
 ).۲۵۴۰: (فضائل الصحابة)، مسلم ۳۶۷۳: (ج صحاب النبيأفضائل بخاری،  -١



 نگرشی به احادیث حوض   ١١٨

 

مان یه زود اک ییث شامل تمام صحابه است ھم آنھاین حدیدادند، اھشدار 
ث یمان آوردند، و مخصوص سبب ورود حدیر ایه با تأخک ییآوردند و ھم آنھا

 ست.ین
از  ج شدند، چرا رسول الله یمرتد م ج اگر آنان واقعًا پس از رسول الله

 یبرخ ا در آن صورت آنان ازین آنان، منع فرمودند؟ آیبد گفتن و نفر
ن سزاوارتر یاند، به لعن و نفر ن شدهیث لعھن و نفریه در احادکاران کگناھ

 !بودند؟ ینم
ان آمده یرامون داستان ھرقل و ابوسفیپ بث ابن عباسیدر حد -۵

ا ینند ک یم یروید: اشراف از او (محمد) پیھرقل) پرس«(ه: ک
م؟ کا یگردند  یروانش افزون مید: پیفان، پرسیفان؟ گفتم: ضعیضع

از آنان پس از مسلمانان شدن،  یسکا ید: آیگفتم: افزون، پرس
ن برگشته است؟ گفتم: نه...، آنگاه ھرقل ین دیمان شده و از ایپش

: یفان؟ گفتیا ضعینند ک یم یرویه اشراف از او پکدم یگفت: پرس
م کدم: آنان یفانند، پرسیشه) ضعیامبران (ھمیروان پیفان، پیضع

ن گونه خواھد یامل شود اکه کمان یاد، ای: زیاد؟ گفتیا زیشوند  یم
: ینش برگشته است؟ گفتیاز د یبا ناراضگ یسکا یدم: آیبود، پرس

مان و) ناراض یگر (پشیزد، دیمان با قلب در آمیه اکگاه  ر، آنیخ
 .١»گردد... ینم

 ه، گفتار یبیرامون داستان حدیث مسور بن مخرمه و مروان پیدر حد -۶
ن آمده یش، چنیبا قر ج ب محمدعروة بن مسعود در وصف اصحا

د والله ھرگاه یگو ید، مییپا یرا م ج عروه اصحاب محمد«... است، 
از آنان  یکیانداخت، حتمًا در دست  یم یبلغم ج رسول الله

                                           
 ).۲۹۴۱: (اجلهاد و السريبخاری،  -١
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دستور  یارکد و ھرگاه به یمال یافتاد و با آن صورت و بدنش را م یم
بود  یکگرفت، نزد یدادند، و چون وضو م یداد، بالفاصله، انجام م یم
 یگفت، ھمگ یر شوند، و ھرگاه سخن میش با ھم درگیه بر آب وضوک
شدند،  یره نمیخ یچگاه به ویھ یم ویردند، به تعظک یوت مکس

صر و یعروه در بازگشت به قومش گفت: والله من نزد پادشاھان، ق
، یسکان یه اطرافکام  دهینون ندکام، والله تا افتهیبار  یسرا و نجاشک
م یتعظ  ،نندک یم میحاب محمد، محمد را تعظه اصکرا آن گونه  یو
افتاد و با آن  یم یکیانداخت، حتمًا در دست  یم ینند، ھرگاه بلغمک

 یانجام دستور و ی د، و ھمه تن آمادهیمال یصورت و بدنش را م
ر یش با ھم درگیبود بر آب وضو یکگرفت، نزد یبودند و اگر وضو م

ردند و ھرگز، به احترامش ک یوت مکگفت، س یشوند و ھرگاه سخن م
 .١»شدند... یره نمیبه او خ

ر گذارتر از انصاف موافق خواھد بود و یار تأثیانصاف مخالف در دل، بس
او را  یسک یده است، نه ثناین رسیپرو ی ه عظمتش به ستارهک یسکگرنه 
 !آورد یند و نه مذمتش او را فرود مک یبلند م

 ی خدا و رسول را درباره ین گواھیش از ایه پکن طعنه زنندگان یا ایآ
ه کخ را آن گونه یردند، تا تارکحمل  یدر و آن را بر محمل نادرست شاصحاب
عدالت  ی ن شھادت دشمنان را دربارهینند، اکم یپسندند، ترس یخود م

 رند؟یپذ یگاه بلند آنان و محال بودن ارتدادشان، میصحابه و جا

 انلَّارَ  يَْدُخُل  الَ « ه فرمود:کدم یشن ج د: از رسول اللهیگو یمبشر م ام -۷
ُ  َشاءَ  إِنْ  ْصَحاِب  ِمنْ  ا�َّ

َ
َجَرةِ  أ َحدٌ  الشَّ

َ
ينَ . أ ِ

َّ
ْتََها بَاَ�ُعوا اذل

َ
 .٢.»...حت

                                           
 ).۲۷۳۲: (الرشوطبخاری،  -١

 ).۲۴۹۶: (الفضائلمسلم،  -٢
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ردند، به کعت یر آن (درخت) بیه زکاز اصحاب شجره  یسکان شاءالله «
 .»رود... یجھنم نم

 ه به ما فرمودند:یبیروز حد ج د: رسول اللهیگو یم بجابر بن عبدالله

ْ�تُمْ «
َ
ْهلِ  َخْ�ُ  أ

َ
رِْض  أ

َ
نفر  ۱۴۰۰و ما  .»دین ھستین اھل زمیشما بھتر«. »األ

 .١»دادم یدرخت را به شما نشان م ید، جاید یم میھا م، اگر امروز چشمیبود
از  یسکه قطعًا کن است یش ایاند: معنا علما گفته«د: یگو یم /ینوو

 .٢»کاست نه ش کتبر یرود و گفتن انشاءالله برا یآنان به جھنم نم
از حاطب  ج از بردگان حاطب نزد رسول الله یکی«د: یگو یم سجابر

ا رسول الله! حاطب به جھنم خواھد رفت، رسول یرد و گفت: کت یاکش

َُديِْبيَةَ  بَْدًرا َشِهدَ  قَدْ  فَإِنَّهُ  يَْدُخلَُها الَ  َكَذبَْت « فرمودند: جالله
ْ
دروغ « ٣.»َواحل

و  .»ه حضور داشته استیبیرا در بدر و حدیز ،رود ی، او به جھنم نمییگو یم

َ  لََعلَّ  يُْدِر�َك  َوَما...«ز فرمودند: ین لَعَ  ا�َّ  َما اْ�َملُوا قَاَل  بَْدًرا َشِهدَ  َمنْ  ىلَعَ  اطَّ
شناخت و  یخداوند اھل بدر را م! یدان یتو چه م« .٤»لَُ�مْ  َ�َفْرُت  َ�َقدْ  ِشئْتُمْ 

 /ینوو» ام من شما را بخشوده ،دینکد، بیخواھ یباز ھم فرمود: ھر چه م
 .٥»آخرت است یش، غفران و بخشودگیاند: معنا د: علما گفتهیگو یم

احد نماز  یرفتند و بر شھدا ج رسول الله ید: روزیگو یم سعقبه -۸
 فََرٌط  إِ�ِّ «خواندند، سپس برگشتند و به منبر رفتند و فرمودند: 

                                           
 ).۱۸۷۶(: مارةاإل)، مسلم، ۴۱۵۴: (املغازيبخاری،  -١
 .۱۶/۵۸مسلم، شرح نووی  -٢

 ).۲۴۹۵: (الفضائلمسلم،  -٣

 ).۲۴۹۴( فضائل الصحابة:)، مسلم، ۳۰۰۷: (اجلهاد و السريبخاری،  -٤

 .۶/۴۴۲ مفهمـالو  ۸/۸۰۹ فتح الباري، نگا: ۱۶/۵۶مسلم، شرح نووی  -٥
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نَا لَُ�ْم،
َ
ِ  َو�ِ�ِّ  َعلَيُْ�ْم، َشِهيدٌ  َوأ ْ�ُظرُ  َوا�َّ

َ
  أل

َ
 َو�ِ�ِّ  اآلَن، َحوىِْض  إىِل

ْعِطيُت 
ُ
رِْض  َخَزائِِن  َمَفاِ�يحَ  أ

َ
وْ  - األ

َ
رِْض  َمَفاِ�يحَ  أ

َ
ِ  َو�ِ�ِّ  - األ  َما َوا�َّ

َخاُف 
َ
نْ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
ُ�وا أ َخاُف  َولَِ�نْ  ،َ�ْعِدى �رُْشِ

َ
نْ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
 َ�نَافَُسوا أ

 .١»ِ�يَها
نون من حوضم را مشاھده کشواز و گواه شما ھستم، والله ایمن پ«

ه پس کم ندارم یا به من داده شده است، من بیدن یھا نهید گنجیلکنم، ک یم
ا با ھم به رقابت یسب دنک یه براکترسم  ید، اما مینک کاز من شر

 .»دیبپرداز
را خبر یز ،است ج ث از معجزات رسول اللهین حدیا«د: یگو یم /ینوو

ن اتفاق، افتاد، ین خواھد شد، و ایزم یھا نهیگنج که امتش مالکداده است 
ن مورد یشوند و خداوند آنان را از ا یمرتد نم یه آنان جملگک نیگر ایو د

ه ھمه کپردازند،  یا با ھم به رقابت میسب دنکمصون داشته است، البته در 
 .٢»افته استیھا تحقق  یین گویشین پیا

 جه بر امت رسول اللهکن است یا یایث گوین حدیا«د: یگو یم /ینیع
ا وجود دارد و آنان دچار حسد یم رقابت در دنیه بکست، بلین یمیب کاز شر

 .٣»شوند یو بخل م
اند،  مرتد شده یه، صحابه جملگکاند  ه طعنه زنندگان گفتهکن، آن یبنابرا

اد شده است، آن را رد یه در آن از حوض ھم کث ین حدیمردود است، ا
 ند، والله اعلم.ک یم

                                           
 ).۲۲۹۶: (الفضائل)، مسلم، ۶۵۹۰بخاری، الرقاق: ( -١
 .۱۵/۵۹مسلم، شرح نووی  -٢

 .۸/۲۳۱ عمدة القاري -٣
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د: یگو یه مکرده است کت یق پدرش از جد خود روایبھز از طر -۹
الَ « فرمودند: ج الله ه رسولکدم یشن

َ
ةً  َسبِْع�َ  تُوفُونَ  إِنَُّ�مْ  أ مَّ

ُ
ْ�تُمْ  أ

َ
 أ

ْ�َرُمَها َخْ�َُها
َ
ِ  ىلَعَ  َوأ  .١»ا�َّ

نشان نزد خداوند یزترین آنھا و عزین امت و بھتریه شما ھفتادمکد یبدان«
 .»دیھست

امبران است، ین پیامبر ما بھتریه پکاز آن جا «د: یگو یم /یابن العرب
 .٢»میامبرمان، برتر شدیپ یبرترز با یھا است، ما ن ن امتیز بھتریامتش ن

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ ه:یپس از تالوت آ ج ه رسول اللهکآورده است  یترمذ مَّ
ُ
 أ

خۡ 
ُ
 ن را فرمودند.یا .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

 ج ه بر فضل اصحاب رسول اللهکاست  یثیاز احاد یر شد، برخکچه ذآن
ادند، یار ھم زیه بسکث یتمام آن احاد یداللت دارد، ھدف ما جمع آور

ن خود یصحابه را د یه دشمنکاست به آنان  یرکست، ھدف ما فقط تذین
م تدبر یرکنند و بدون تعصب در قرآن کشه ید در آن اندیاند، تا شا قرار داده

گران و با یث را با عقول خود بسنجند نه با عقول دیات و احادین آینند و اک
 ی رهیت یه ابرھاکد یگاه خواھند د گران، آنیبا چشم دچشم خود بنگرند نه 

عمر  یکه کشان یھا رود، و دل ینار مکدگانشان ید و تھمت از دیو ترد کش
و  کرده است، از شک یموھوم را تصور م یبوده و ظلم کدچار اضطراب و ش

آنان  یه ادعاکابد و خواھند دانست ی یم یینادرست رھا یگمان و پندارھا
، نداشته است، یگونه ھم خوان چیت ھیش نبوده و با واقعیب یگمانوھم و 

                                           
)، دارمی: ۴۲۸۸)، ابن ماجه (۳۰۰۱)، ترمذی: (۲۰۰۲۸، (۳۳/۲۳۱مسند احمد  -١

و آلبانی و ارنووط آن را صحیح  ةصاباإل) و دیگران، حافظ ابن حجر در ۲۸۰۲(
 .۱/۱۶۵اند  گفته

 .۱۱/۹۷ حوذيعارضة األ -٢
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گ ی رهیآرام و مطمئن س یگاه با دل آن ه با آثار موجود و کن صحابه را یعطر آ
نند و با دل و جان ک یم کامًال ھماھنگ است، درکره، یمشاھد آن س

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یرند. خداوند متعال میپذ یم َّ�  ٓ  َر�َّنَا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا
ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب  ّلِ�َّ

 ْ ٓ  َءاَمُنوا  .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
ند: پروردگارا! یگو یند، میآ یا مین و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک«

امرز و یاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکما را و برادران ما را 
رأفت و  یمده، پروردگارا! تو دارا یمان جاینسبت به مؤمنان در دلھا یا نهکی

 .»یرحمت فراوان ھست

 بحث سوم: نکات مهم
 نم:ک یم میمنصف تقد ی ات را به شما خوانندهکن نینون اکا

 [ایمان به قرآن مستلزم اقرار به فضل صحابه] ل:او ی نکته
ن اعم از ین اولیمان دارد به فضل صحابه، سابقیس به قرآن، اکھر
مان دارد، و یردند، اک یرویاز آنان پ ییویکه به نک ین و انصار و آنانیمھاجر

نھد، و از ھر گونه  یآنان، ارج م یو عدالت محور یبه سابقه، جھاد، حق مدار
ا از ارزش آن یند و کدار  خ صحابه را خدشهیوشد تارک یه مک یدعوت مخالف

ه کم یرکرا قرآن ید، زیجو یم یزاریبزند، ب یا اھد و در عدالتشان طعنهکب
قت است، و مدح و یوب است، حق و حقی، پادشاه مطلق و عّالم الغیالم الھک

گاھ یه در آن آمده از روک ییثنا ن الزم مان به آیاست، نه جھل، و ا یعلم و آ
 یالم الھکست، و گرنه تناقض یر از آن نیغ یاریچ اختیاست و ھ یو ضرور

 ه آن محال است. کد، یآ یالزم م

 اند] [احادیث ممانت از حوض را صحابه روایت کرده نکته دوم:
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ث یاند، اگر آن احاد ردهکت یروا شث ممانعت از حوض را صحابهیاحاد
رد، ک یا رده متھم میا آنان را به نفاق و یبرد و  یر سؤال میآنان را ز یمسلمان

ه کند یگو یه بدخواھان آنان مکردند، آن گونه ک یحتمًا آن را پنھان م
ردند، کتمان کرا  یو نصوص امامت بالفضل و سیصحابه، قرآن و فضائل عل

 ار است.که دروغ بودنش آشکل ین قبیاز ا ییھا اوهیو 

 بکر ابو که مرتدانی ھستندشدگان ھمان  رانده [از حوض سوم: ی نکته
 علیه آنھا جنگید] سصدیق

 سقیر صدکابوب یبه فرماندھ ج ه پس از رسول اللهکرده  یھا جنگ
ه، کن است یل این دلیات صورت گرفت، بزرگترکه مرتدان و مانعان زیعل

ه قبًال کشوند، ھمان مرتدان ھستند، و آن گونه  یه از حوض رانده مک ییآنھا
 ست. یگران نیشمول دم مانع از یگفت

 [آیات نفاق در مورد گروه مشخصی است]  چھارم: ی نکته
دانند،  یه بدخواھان و طعنه زنندگان، صحابه را مصداق آن مکات نفاق یآ

ند و حوادث آن ک یاست و فقط آنان را مذمت م یدر مورد گروه مشخص
ه قرآن کده نازل ش یعیات در وقایرده است، آن آکر یامًال تفسکروزگار، آن را 

 یھا تابکان نموده است و در یل آن را بیث تفاصیر نموده و احادکآن را ذ
، صحابه را از یعمل یھا یریگ ع و موضعیخ ثبت شده است، آن وقایر و تاریس

خ ینگذاشته است تا تار یبوالھوسان، باق یبرا یز نموده و مجالیمنافقان متما
 نند.کم یپسندند، ترس یه خود مکرا آن گونه 

 ج منافقان زمان رسول الله ی ویژه[آیات ذم نفاق تنھا  پنجم: ی نکته
 آنھاست] ی ویژهاما آیات مدح صحابه  ،نیست
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را یان آمده است، زیار سخن به میم از نفاق و منافقان بسیرکدر قرآن 
امت استمرار یام قیست و تا قین ج مخصوص زمان رسول الله یا دهینفاق پد

و  ج ثرت منافقان در زمان رسول اللهکانگر یات بینه آن گویثرت اکدارد، 
 .ستین شصحابه
ه در ک ج ه اصحاب رسول اللهکرد یتواند بپذ یفرد عاقل، چگونه م یک

از  ج ه رسول اللهکدانند  یه ھمه مکاند، با آن  شان بودند، منافق بودهینار اک
گر یبراءت د ی و نزول سوره کتبو ی منافقان اعراض فرمودند و پس از غزوه

نفرمودند، خداوند متعال  یکاز آنان را به خود نزد یسکبه آنان بھا ندادند و 

ۡ ٱ يَنَتهِ  لَّمۡ  لَّ�ِن﴿ د: یفرما یم ِينَ ٱوَ  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل َرٞض  قُلُو�ِهِم ِ�  �َّ ۡ ٱوَ  مَّ  ِجُفونَ ُمرۡ ل
ۡ ٱ ِ�  ٓ  ُ�َاوُِرونََك  َ�  ُ�مَّ  بِِهمۡ  رَِ�نََّك َ�ُغۡ  َمِديَنةِ ل لۡ  ٦٠ قَلِيٗ�  إِ�َّ  �ِيَها  ُعو�َِ�ۖ مَّ
 ۡ�
َ
ْ ثُقُِفوٓ  َنَما� ْ  ا ِخُذوا

ُ
ْ  أ  .]۶۱-۶۰األحزاب: [ ﴾٦١ تِيٗ� َ�قۡ  َوُ�ّتِلُوا

نه باعث اضطراب یه در مدک یسانکمار دالن و یاگر منافقان و ب«
م و بر آنان یشوران یشان میشند، تو را بر ضد اکار خود دست نکگردند، از  یم

نه یدر جوار تو در شھر مد کیگاه جز مدت اند م آنیگردان یمسلط م
افته شوند گرفته خواھند یجا کن شدگان و رانده شدگان، ھر یمانند، نفر ینم

 .»دیبه قتل خواھند رس یشد و به سخت
ه خداوند کاست  یھمان نسل ی ژهید، ویستا یرا م شه صحابهک یاتیاما آ

ده یشان مشرف گردانیمان به ایا و ج دار رسول اللهیمتعال آنان را به د
د و یش مشرف گردانیو محبت خو یه آنان را به خشنودکاست، ھمان گونه 

را دوست داشتند، صحابه بودن  یز از خداوند خشنود شدند و ویآنان ن
 ست.ین یمتعد یبعد یھا مخصوص آنھاست و به نسل

 تلخ ی نظریه کتلخ ی ی ثمره ششم: ی نکته
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ث ممانعت از حوض را بر یمصرانه بخواھند احاداگر طعنه زنندگان 
د: ییگو یه مکد: شما یتواند بگو یم ١یفرد ناصب یکنند، کق یصحابه تطب

 -» إن علياً م�...«و » هذا م�...«فرمودند:  سیعل ی درباره ج رسول الله
ث حوض یه در احادک ج ن، منظور رسول اللهیبنابرا -ستین کیه در آن شک

 !خواھد بود سیعل »فأقول: م�...«فرمودند: 
ند و اثبات جھل با ک یگر را رد مید یه باطلکاست  ین سخن باطلیالبته ا

 ی ن ثمرهیست، و ایبرتر ن یگریدام از آن دو بر دکچیگر است و ھید یجھل

 ﴾�َوُزورٗ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ّمِنَ  �ُمنَكرٗ  َ�َُقولُونَ  ��َُّهمۡ ﴿ تلخ است ی هینظر یکتلخ 
 .]۲: المجادلة[

 .»ندیگو یزشت و باطل م یآنھا سخن«

 گیرد یصورت نم یدر اخبار و فضایل، نسخ ھفتم: ی نکته
ان کام ،ردیگ یصورت نم یل، نسخیه در اخبار و فضاکدانند  یعاقالن م

ل آنان را برشمارد و بر ید و فضایرا بستا یه خداوند متعال گروھکندارد 
با آنان  یند، سپس دستور به جنگ و دشمنکد کیآنان تأ یمواالت و دوست

 یند و به جاکند سپس آن را نسخ کامر  یکیار نکه ابتدا به کن یا ایبدھد و 
ند و ک ین نمیم بذات الصدور است چنیه علک ییند، خداکامر  یار بدکآن به 

 نسبت دادن جھل به خداوند است. ین به معنایا
ند و کبعد سخن خود را نسخ  کید و اندیگر را بستاید ی، شخصیاگر فرد

دارد، البته  یو ین نشان از جھل و ناتوانیند، اکوھش کگر بار آن فرد را نید
را یز ،ر استیانپذکه و امین مسأله عقًال و شرعًا قابل توجیدر مورد افراد، ا

                                           
، ۱۷۲۰ص:  محيطـالقاموس الداند.  را دین خود می سکسی که بغض علی -١

 .۱۴/۱۵۷اللسان
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گاه نید یسکاز باطن و فرجام  یچ فردیھ  یزین چیا چنیست، اما آیگر آ
ه رسول کم یریا اگر بپذیر است؟! آیانپذکو ام ستهیخداوند متعال شا یبرا

گاه نبوده شاند، از صحابه بوده ید با وحیه موکبا آن  جالله ا یاند، اما آ آ
گاه نبوده است؟یخداوند متعال ن  !ز از آن آ

﴿ �َ
َ
 .]۱۴: كلمل[ ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ َوُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  �
گاه نیه موجودات را آفرک یسکا آن یآ« ه ک یست در حالیده از حال آنھا آ
گاه استیب یکق و باریاو دق  .»ن و آ

 ھشتم:  ی نکته
ا به خاطر یگردد و  یمان برمیاز ا یا ا به خاطر شبھهیه مرتد کم یدان یم

 یاسالم قو یزه در ابتداین ھر دو انگیل پست و مقام، و ایاز قب یا خواسته
وه استوار بود، کمانش ھم چون یاسالم، ا یه در ابتداک یسکبوده است، اما 

 گر چگونه خواھد بود؟!یات و معجزات، دیپس از ظھور آن ھمه آ
ا جز آن، یاست، مال، زن و یاعم از حب ر یقلب یھا از خواسته یرویاما پ
اسالم  یه در ابتداک ییرسد، اما آنھا یتر به نظر م هیاسالم، وج یدر ابتدا
ه در ک یو عزت و مقام ردند و از شرافتکرا رھا  خود ییاشانه و داراکخانه و 

ل خود از آن گذشتند، یخاطر محبت خدا و رسول، با م به ه داشتندکم
 !زند؟یبرخ یخدا و رسولش به دشمن پست و مقام با یتوانند برا یچگونه م

ن، یان مھاجریه در مکن اتفاق نظر دارند ین گذشته، علما ھمه بر ایاز ا
ه اسالم در کگاه  ل انصار، آنیان قبایوجود نداشته است، و نفاق در م یمنافق

 د آمد.یرد، پدکنه ظھور یمد
ه کبودند  ییھا مرتد شدند، ھمان ج ه پس از رحلت رسول اللهک ییھا آن

ل خود مسلمان شده بودند یه با مکر مسلمان شدند، و از مھاجران یبا شمش



 نگرشی به احادیث حوض   ١٢٨

 

 یش، حق و اھل حق را خواھیندیه بتکن نیبه ا ،١نفر ھم مرتد نشد یک یحت
 شناخت.

 نھم: ی نکته

 َما تَْدرِي ال إِنََّك « :ج رسول الله ی عه) فرمودهیھرگاه بدخواه صحابه (ش
ْحَدثُوا

َ
ن یه آن نخستکد یفه بداند، و بگویرا ناظر بر داستان سق .»َ�ْعَدكَ  أ

ث حوض ھمان یرخ داد و منظور حد ج ه پس از رسول اللهکاست  یا حادثه
ن حادثه پس از رسول ید: نخستیگو یم یسکصحابه ھستند، در مقابل او 

ر که ابوبکات است، کاز پرداخت ز یارتداد اعراب از اسالم و خوددار جالله
با آنان جھاد  -نیالله عنھم اجمع یرض- یق و صحابه از جمله علیصد

 ث آنھا خواھند بود.ین منظور حدیردند، بنابراک
 ه:کشود  یمورد گفته من یدر ا

ه در کتر، خصوصًا  یتر است و نه قو یرفتنینظر اول از نظر دوم نه پذ
ه ھمه امت را به سبب آن ک -جز نزد شما -مرتد نشد یسکفه یداستان سق

 !ندارد ین نظریر از شما چنیغ یسکد، و یدان یمرتد م
امت به وقوع آن اذعان دارند،  ی ارتداد عرب از اسالم ھمه ی اما درباره

گذارند،  یه آنان صحه میعل شق و صحابهیر صدکه بر جھاد ابوبکگونه  ھمان
رد صحابه کد و عملییرد مرتدان را تأکد و عملیافر گفتکه صحابه را کجز شما 

 د.یردکد یرا ترد
ل یرفت و با میفه را پذیم و انتخاب اھل سقیتصم سین گذشته، علیاز ا
رد، در ھر کعت یب سقیر صدکبا ابوب -دییگو یه شما مکراه کبا اا یو  -خود 

                                           
 ۴۷۸ - ۷/۴۷۶ منهاج السنة -١
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د و ینک یصحابه اثبات م یه براکشود  یم یا ز مشمول ردهیصورت او ن
 اذبالله.یالع

 دھم: ی نکته
ث ید، از حیستا یه صحابه را مکات قرآن یه: آکد یاگر دشمن صحابه، بگو

ستند، یصحابه مشمول آن ن ی ن ھمهیبنابرا ،١یاست نه احاد یمجموع
ما نام ببر،  یشود، برا یه و ثنا شامل آنان مکین تزیه اکرا  ییپرسم: آنھا یم
ا با یبرد!! آ یانگشتان دست ھم نام نم ی به اندازه یتعداد یه حتک ینیب یم
روز و مسلط یند، پکم کا حید بر دنیامت بایه تا قک ینید کن تعداد اندیا
ه در امثال: کست، بلیا دو نفر نی یکگردد؟! اختالف ما با آنان در مورد  یم

است،  شعشره و مبشره و اصحاب بدر و شجره ی هیر، عمر، عثمان و بقکابوب
ت از آنان سرزده یبشر یه به مقتضاکست ین یاعمال ی اختالف ما درباره

ا معصوم ه آنھا رکاند! ما  ردهکر و رو یا را زیه به خاطر آن دنکاست، 
آنان  ی ند: ھمهیگو یه مکن است یه اختالف ما با آنان در اکم، بلیدان ینم

 !اند! اند و از اسالم برگشته مرتد شده

                                           
حوار هادي مع الدكتور «، جعفر سبحانی و »حوار مع الشيخ صالح الدرويش«نگا:  -١

 شیخ احمد سعد الغامدی.» القزويني
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 ارجمند... ی  خواننده
و  یا ه دیشیاند اریبس یث نبویات و احادین آیه تو بر اکنم ک یمن گمان م

 ...یا ان نھادهیعدل را در م یو ترازو یا ردهکبه آن دقت 
و  یل ھستیدل یرویه تو طالب حق و پکاست  یافکن یم ھمیبرا

، تو با عقل یا ردهکم ک.. و عقل خود را حاینک ید نمیتقل یسکورانه از کورک
نه با چشم  ینگر یگران و با چشم خود مینه با عقول د یسنج یخود م

قت به یده دم حقیه سپکن باشد، مطمئن ھستم یگران، اگر واقعًا چنید
ان است و با یدن به مقصد نمایرس یھا گر نشانهیخواھد آمد و د بر یزود
د و آنان را به یستا یرا م ج ه اصحاب محمدکم یرکقرآن  یھا دن نغمهیشن

ه و گاین جاینوازد و برتر یگر صفات واال میو د یمان، صدق، رستگاریوصف ا
قبل از  یشان را، حتیھا یژگیدھد و خصال و و ید میھا را به آنان نو رتبه

ند، ک یان میقت بیندگان حقیپو یند و ھم بعد از آن، برایایا بیه به دنک آن
 رود. ینار مکگر ینه دکیحقد و  یھا یکیھا و تار یرگیت

وزرا و  ه خداوند متعال آنان  را به عنوانکرا  ییه آنھاک یا دهیشیحتما اند
ده است، چگونه ما آنان را یشاوندان رسول خود پسندیاصحاب و خو

بھشت مژده داده است،  یھا ه خداوند متعال به باغکرا  ییم؟! آنھاینپسند
، وطن، یالھ یدن به رضایرس یه براک ییگردند! آنھا ین برمیچگونه از د

ند، چگونه از ردکخود را رھا  یھا هیاشانه و سرماکفرزندان، دوستان، خانه و 
 ه آنان به حوض سزاوارترند.کشوند؟! حقا  یرانده م ج الله حوض رسول

ه کن یساختن صحابه و معتقدبودن به ا ه متھمکد یا گر دانستهیقطعا د
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شوند، و مرتد شمردن آنان پس از  یرانده م ج الله آنان از حوض رسول
 یحسرته کاست  یطانیش یا لهیو ح ییسبا یتھمت ج الله رحلت رسول

 به دنبال خواھد داشت. یابد
ت آوردم، قانع یه براک ین عقلیو براھ یث نبویو احاد یات ربانیاگر با آ

دوار آنم و از خداوند متعال آن را یه امکاست  یزین ھمان چی، پس ایا شده
 طلبم. یم

ه حجت آورده و راه را کاست  یافکم ین برایو اگر خالف آن باشد، ھم
 رود. یآن م یه به سوکدارد  یشیگراھرکس  و ام ردهکت روشن یبرا

 صحبه...آله و یعلنبينا حممد و یعلاهللا وسلم و یصلو


	فهرست مطالب
	مقدمهی جناب شيخ صالح بن عبدالله الدرويش
	مقدمه
	بخش اول
	بحث اول: عقيدهی اهل سنت و جماعت دربارهی حوض
	بحث دوم: تواتر13F  احاديث حوض
	بحث سوم: منكرين حوض
	بحث چهارم: آيا تمامی پيامبران حوض دارند؟
	بحث پنجم: آيا حوض اكنون وجود دارد؟
	بحث ششم: ويژگیهای حوض رسول الله ج
	اولاً: آب حوض:
	ثانياً: بوی آن:
	ثالثاً: جامهای حوض:
	رابعاً: تأثير آن:
	خامساً: طعم آن:
	سادساً: سردی آن:
	سابعاً: سرچشمهی آن:

	اما حوض همان کوثر است یا خیر؟
	ثامناً: وسعت حوض:

	بحث هفتم: معنای «أنا فَرَطُكم علي الحوض»
	بحث هشتم: حوض در كجای قيامت قرار دارد؟

	بخش دوم
	تمهيد
	بحث اول: معنای كلمه «الذَّود»
	بحث دوم: احاديث ممانعت از حوض
	بحث سوم: معنای ممانعت از حوض چيست؟
	گفتار علما پيرامون ممانعت از حوض

	بحث چهارم: الفاظی كه مخالفان از آن استدلال میكنند
	اما در حديث:


	بخش سوم
	تمهيد
	يک سؤال مهم: راستی، اگر همهی اصحاب رسول الله ج جز سه و يا پنج نفر، مرتد شده باشند، از اسلام ديگر چه میماند؟

	بحث اول: اصحاب رسول الله ج نخستين كسانی هستند كه بر حوض میروند و از آن مینوشند
	بحث دوم: نصوص كتاب و سنت صحابه را میستايد و نظريهی ارتداد آنان را نفی میكند
	آنگاه سؤالی جدی و مهم مطرح میشود:
	الف: قرآن کریم:
	ب- احادیث رسول اله ج:

	بحث سوم: نكات مهم
	نكتهی اول: [ایمان به قرآن مستلزم اقرار به فضل صحابه]
	نكته دوم: [احادیث ممانت از حوض را صحابه روایت کردهاند]
	نكتهی سوم: [از حوضراندهشدگان همان مرتدانی هستند که ابو بکر صدیقس علیه آنها جنگید]
	نكتهی چهارم: [آیات نفاق در مورد گروه مشخصی است]
	نكتهی پنجم: [آیات ذم نفاق تنها ويژهی منافقان زمان رسول الله ج نیست، اما آیات مدح صحابه ويژهی آنهاست]
	نكتهی ششم: ثمرهی تلخ يک نظريهی تلخ
	نكتهی هفتم: در اخبار و فضايل، نسخی صورت نمیگيرد
	نكتهی هشتم:
	نكتهی نهم:
	نكتهی دهم:


	پايان سخن

