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 الكوثر املشهود واحلوض املورود
أبن أعطاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا  خص   ، لكنواحد ويف ذهننا أنه شيء نسمع دائمًا عن الكوثر

َناَك اْلَكْوثَ َر " : يف قول هللا عليه وسل مصلى هللا قال املورود، الكوثر املشهود واحلوض  ِإَّن  َأْعطَي ْ
 (:الكوثر1)" 

 َعَددُ  آنِيَ ُتهُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  أُم ِت  َعَلْيهِ  َترِدُ  َحْوض   ُهوَ  َكِثي   َخي ْر   َعَلْيهِ  َوَجل   َعز   َربِّ  َوَعَدنِيهِ  نَ ْهر  } 
 1{النُُّجومِ 

كل : ما قالرضي هللا عنهوالكوثر يف اآلية ليس ُُمدداً، سيدَّن عبد هللا بن عباس 
هو من مجلة : قال؟ هنر الكوثروما : ل له، قيعطاءات هللا الت خص ه هبا مواله هي الكوثر

 .عطاءات هللا
كل عطاءات هللا الت خص  هبا هللا حبيبه ومصطفاه هي الكوثر، ملاذا؟ ألن الكوثر ف
اخليات الت وهبها هللا خصوصية حلضرته  يف اللغة اخلي الكثي، واخلي الكثي تشمل كل معناه

إمام اخلالئق واملالئك  صلى هللا عليه وسل مودون املالئكة املقربني، ألنه  دون سائر السابقني
 .واجلن واإلنس أمجعني

حىت نتناول من الذي يتنزل فيه قطرات من الكوثر يف أرض احملشر، فهو احلوض  أما
كان مقداره مخسني ألف سنة، وقال  علنا ال حنس بظمأ وال عطش يف يومهذه القطرات ماجي

 :عنه ملسو هيلع هللا ىلص
، ِمنَ  أَبْ َيضُ  َماُؤهُ  َشْهٍر، َمِسيَةُ  َحْوِضي }  َكُنُجومِ  وَِكيَزانُهُ  اْلِمْسِك، ِمنَ  َأْطَيبُ  َورحُِيهُ  الل ََبِ

  { أََبًدا َيْظَمأُ  َفاَل  ِمْنه بَ َشرِ  َمنْ  الس َماِء،

 أهل النور التام
َع الش ْمُس َواْلَقَمُر : " ليس فيه مشس ألن من عالمات القيامة الكربى يوم القيامة " َومجُِ

ء وال نور مشس كهرابنور  أرض احملشر ليس فيها فالقمر، ينتهي الشمس و تنتهي ( القيامة9)
                                                           

 صحيح مسلم والنسائي عن أنس هنع هللا يضر 1
 البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما 0



 ديز و با ْبدم ىز و ف خيشلا ةليضف                     الكوثر املشهود واحلوض املورود

 0 م7/11/0100هـ 1111 ربيع األولمن  11 جممع الفائزين – املقطمدرس بعد صالة اجلمعة 

 

" َلُه نُوًرا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر  َوَمْن َلَْ جَيَْعِل هللاُ " : عملك نوروال نور قمر، فمن الذي يني لك؟ 
يَ ُقوُلوَن َرب  َنا  نُوُرُهْم َيْسَعى بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوأِبَْْيَاهِنِمْ " : عملك من؟ من أين أييت النور (النور04)

أمامهم، نور أعماهلم يني هلم ( التحرمي8)ِدير  أْتِْْم لََنا نُوَرََّن َواْغِفْر َلَنا ِإن َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء قَ 
 .وأخذوا الصحف ابليمني والصحف أيضاً نور

ُوُجوه  " : تبارك وتعاىلوْتام النور أبن يعطيهم هللا نورًا من نوره يتمتعون فيه بشهود مجاله 
َا ََّنِظَرة  (   )يَ ْوَمِئٍذ ََّنِضَرة   درجات يف هذا  ونونواملؤمنون سيك( القيامة2 -  " )ِإىَل َرهبِّ

 :صلى هللا عليه وسل م درجة يقول فيهاالنور، 
 2{َقَدَمْيِه  َمْوِضعُ  ِإال نُورُهُ  ُيِضيءُ  ال َمنْ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  ِإن   }

 : قالال، وهل هذا فقط؟ النور؟ يف األصبع الكبي يف قدمه، أين هذا 
ُعونَ  اْلَعُمودِ  َرْأسِ  يف  ََحَْراءَ  ََيُقوَتةٍ  ِمنْ  َعُمودٍ  َعَلى اّلل ِ  يف  اْلُمَتَحابُّونَ  }  ُيِضيءُ  ُغْرَفةٍ  أَْلفَ  َسب ْ

نْ َيا  َأْهلَ  الش ْمسُ  ُتِضيءُ  َكَما اجْلَن ةَ  َأْهلَ  ُحْسنُ ُهمْ   0{الدُّ
هلم درجات، ولكن  :نتبه لآلية فلم يُقلوا (آل عمران162)" ُهْم َدَرَجات  ِعْنَد هللا " 

الدرجات عند هللا، فسيكون نور اإلنسان هو الذي  هم أنفسهميعين  (درجات هم): قال
 .يضيئ له يف املوقف العظيم

هم الكافرون واملشركون واجلاحدون وامللحدون والعصاة واملذنبون الذين َل يتوبوا حىت أات
 .عظام املوت، هؤالء سيكونوا يف كرب شديد، وأهوال

 النشأة الثانية
كلنا سنأيت يوم القيامة على هيئة آدم، الطول سبعة فاخلِلقة ستكون غي هذه اخلِلقة، 

، جيو وسيكون هناك تغيي فسيولوستني ذراعاً، وحجم اإلنسان على قدر مقامه عند الرَحن، 
أدوات  إىل دورات مياه، وال حتتاجاجلنة ليس فيها إن ذاهب إىل اجلنة فاإلنسان إذا كان ف

، فضالتليس هلا  اعكس فاكهة الدنيكل فاكهة اجلنة كون اإلخراج؟  فكيف يصحية، 
                                                           

 جامع البيان للطربي  
 للبوصريي عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضراحتاف اخلرية املهرة  1
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( الواقعة1 -4 " )َوَفاِكَهٍة ِم ا يَ َتَخي  ُروَن َوحلَِْم َطْيٍ ِم ا َيْشتَ ُهوَن "  :هللا قالوأعظم الطعام كما 
، ة أعظم، ولذلك الصاحلني والعارفني دائمًا حريصني أن يكون معظم طعامهم الفاكهةهفالفاك
 ِبطََبقٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل ِ  َرُسولُ  عندما ُأيتَ منها  اكهةل لنا فحىت أن حضرة النيب مث   ،فضالهتا بسيطةألن 

 :أَلْصَحاِبهِ  َوَقالَ  فََأَطل ، ِتني   ِفيهِ 

  {التِّنُي  َهَذا َلُقْلتُ  ُعْجٍم، ِبال اجْلَن ةِ  ِمنَ  نَ َزَلتْ  َفاِكَهةً  َأن   قُ ْلتُ  فَ ْلو ُكُلوا، }
 :صلى هللا عليه وسل مقال وأين تذهب الفضالت؟ ففاكهة اجلنة ستكون هبذه الكيفية، 

ُفُلوَن، َواَل  َوَيْشَربُوَن، ِفيَها أَيُْكُلونَ  اجْلَن ةِ  َأْهلَ  ِإن   }  َْيَْتِخطُونَ  َواَل  يَ تَ َغو طُوَن، َواَل  يَ ُبوُلوَن، َواَل  يَ ت ْ
  {اْلِمْسِك  َكَرْشحِ  َوَرْشح   ُجَشاء  : َقالَ  الط َعاِم؟، اَبلُ  َفَما: َقاُلوا

 .عرق رائحته مثل رائحة املسككالفضالت ستخرج  
 حال أهل اجلنة

 جند أن هذا األمر كان مع رسول هللا يف الدنيا، فكان يف الدنيا كثي وعندما ننظر ملياً 
رائحة املسك ملدة أَيم  منهعندما يسلم على أحد يشموا العرق وله رائحة كرائحة املسك، و 

 .متتالية
كان يقيل عند السيدة أم سليم أم سيدَّن أنس بن مالك، وكانت من كربَيت و 

ستيقظ فوجدها قد أحضرت مناديل وجتفف هبم العرق ات يوم من األَيم ايف ذو الصاحلات، 
 :قالفوتعصرهم يف زجاجة، 

 َأْطَيبِ  ِمنْ  َوُهوَ  ِطيِبَنا، يف  جَنَْعُلهُ  َعَرُقَك، َهَذا: َقاَلتْ  َتْصَنِعنَي؟، ال ِذي َهَذا َما ُسَلْيٍم، أُم   َيَ  }
  { الطِّيبِ 

يعين كما طيب الطيب، ُنصلح به طيبنا، ألنه أ: ويقلن، هنساء األنصار يطلَب عرقوكن 
 .كرائحة املسك  فكانت رائحة عرقهيقولون كمادة اإلثي وهي املادة الت ُتصلح العطر، 

                                                           
 اآلاثر املروية يف األطعمة العطرية البن يشكوال عن أيب هريرة هنع هللا يضر  
 صحيح مسلم ومسند أمحد والطرباين عن جابر هنع هللا يضر  
 البيهقي والطرباين عن أنس هنع هللا يضر 7
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وكان يبتعد، يف الغزوات  قضاء حاجته وهو سائرإذا أراد  صلى هللا عليه وسل موكان 
 :، فيقولهنع هللا يضرسيدَّن عبد هللا بن مسعود  وعصاه املتويل وضوءه وَحل نعله

 عليه وسل مصلى هللا  اّلل ِ  َرُسولَ  َوِإن   َمك َة، ِإىَل  َسَفرٍ  يف  صلى هللا عليه وسل م الن يبِّ  َمعَ  َكنا} 
 صلى هللا عليه وسل م اّلل ِ  َرُسولُ  فَ َبُصرَ : َقالَ  َأَحد ، يَ َراهُ  ال َحىت   أَبْ َعدَ  اْلَغاِئطِ  ِإىَل  َخرَجَ  ِإَذا َكانَ 

، ِبَشَجَرتَ نْيِ  ، َهاتَ نْيِ  ِإىَل  اْذَهبْ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  َيَ  :فَ َقالَ  ُمتَ َباِعَدتَ نْيِ  ِإن  : هَلَُما فَ ُقلْ  الش َجَرتَ نْيِ
 ِإىَل  ِإْحَداُهَُا َفَمَشتْ  ِبُكَما، لِيَ تَ َواَرى َلهُ  جَتَْتِمَعا َأنْ  أَيُْمرُُكَما صلى هللا عليه وسل م اّلل ِ  َرُسولَ 

 8{ َمَكاهِنَِما ِإىَل  َرَجَعَتا ُث   َحاَجَتُه، صلى هللا عليه وسل م اّلل ِ  َرُسولُ  فَ َقَضى اأُلْخَرى،
 يقضي رسول هللابعد أن كانوا ، و كثية وليست مرة واحدة  األمر تكرر مرات وهذا

فسألته السيدة عائشة رضي ، فال جيدون شيئاً حاجته يذهبون للمكان الذي قضى فيه حاجته 
 :صلى هللا عليه وسل مل قافهللا عنها عن ذلك، 

 ِمن ا َخرَجَ  َفَما اجْلَن ةِ  َأْهلِ  َأْرَواحِ  َعَلى َأْجَساُدَّنَ  نَ بَ َتتْ  األَْنِبَياءِ  َمْعَشرَ  َأَّن   َعِلْمتِ  أََما َعاِئَشُة، َيَ  }
 9{ اأَلْرض ابْ تَ َلَعْتهُ  َشْيء  

 .هو يف الدنيا مبواصفات أهل اجلنةو  صلوات رب وتسليماته عليهكان ف
صلى كما وصفهم شديد    عرقشديد ويف ني أنفسهم أمجعني سيكونون يف كربالظاملف

 :هللا عليه وسلم
ُهْم َكِمْقَداِر ِميٍل،ُتْدََن الش ْمُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اخْلَْلِق َحىت  َتُكو }  فَ َيُكوُن الن اُس َعَلى  َن ِمن ْ
ُهمْ ِر َأْعَماهلِِْم يف اْلَعَرقِ َقدْ  ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َكْعبَ ْيهِ  ، َفِمن ْ ُهمْ َمْن َيُكوُن ِإىَل رُْكبَ تَ ْيهِ ، َوِمن ْ َمْن  ، َوِمن ْ

ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َحْقَوْيهِ  َوَأَشاَر َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم ، يُ ْلِجُمُه اْلَعَرُق ِإجْلَاًما، َوِمن ْ
 14{ بَِيِدِه ِإىَل ِفيهِ 

تصدر من من شدة حرارة األرض أرض املوقف، والكل يتمىن أن خيرج من هذا املكان، و 

                                                           
 مسعود هنع هللا يضرمعجم الطرباين ومسند البزار عن عبد هللا  بن   
 شعب اإلميان للبيهقي واتريخ بغداد   

 صحيح مسلم عن املقداد بن األسودهنع هللا يضر 11
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ترسل دخان يزكم و ( املرسالت 2)" ِإن  َها تَ ْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر " : نيجهنم مناورات كل ح
 .األنوف

األعيان منا خيرجون من القبور و أو حتت ظل العرش،  ،فأين نكون حنن؟ إما قدام العرش
تَ ْعِرُف يف ( 2 )َعَلى االَراِئِك يَ ْنظُُروَن "  :يشاهدونإىل القصور، وجيلسون يف شرفاهتم 

"  :ن يف الشرفاتواخلدم أيتون هلم وهم جالسو ( املطففني0 -2 ) "ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة الن ِعيِم 
-  " )ِخَتاُمُه ِمْسك  َويف َذِلَك فَ ْليَ تَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسوَن (   )ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق ََمُْتوٍم 

 .من هللا عز وجل حساابً يسياً  نحياسبو  فإهنمأهل اليمني أما ( نياملطفف6 
 حوض الكوثر

ليس هناك إال حوض من أين يشربون؟  فأهل املوقف يف يوم مقداره مخسني ألف سنة
صلى هللا عليه الكوثر الذي ينزل فيه قطرات من هنر الكوثر يف اجلنة، وعليه آنية كما قال 

 :وسل م
 11{الس َماِء  َكُنُجومِ  ِكيَزانُهُ  }

، خاص بهكل واحد منا له كوز ف ،أن يعد جنوم السماء؟ ال أحد هل يستطيع أحد
 .مسهومكتوب عليه اوالكوز يعين كوب له أذن، 

يدعون ن كانوا و سيسقيهم سيدَّن رسول هللا بنفسه، ولذلك الصاحلالذين فمنهم األوائل 
 (.ال نظمأ بعدها أبداً  شربة هنيئة مريئةواسقنا بيده الشريفة : )هللا وحنن معهم نقول

ال َتْسأَُلوا َعْن " يده هذه تكفي كل هؤالء الناس؟ هل : بعقله ويقولواحد يتكلم  قد
، فيد واحدة ِمكن أن تسقي هذا شيء غييب( املائدة141" ) َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ 

 .فوق العقل وفوق اخليال هذا أمرالكون كله، كيف؟ 
من أولياء  ومنهم من يسقيه ويلّ يق، ومنهم من يسقيه الفاروق، دِّ ومنهم من يسقيه الصِ 

حسب  املالئكة، وكل واحد عظماء املالئكة، ومنهم من يسقيه أحد هللا، ومنهم من يسقيه

                                                           
 البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما 11
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 (.الصافات160)" َوَما ِمن ا ِإال َلُه َمَقام  َمْعُلوم  " : مقامه
فرق بني احلوض  فهناك، يكون يف اجلنة هنر الكوثرو ، يكون يف املوقف وثرحوض الك

 .وبني النهر
له األمثال على الفور، كان هللا عز وجل يضرب   صلى هللا عليه وسل موسيدَّن رسول هللا 

جعل مثاًل يراه فييؤيد بتأييد من هللا، وهذا احلال مع الورثة، يتكلم يف كالم  حىت كل شيء
 .سبحانه وتعاىلف الناس أنه مؤيد من امللك العالم األَّنم ليعر 

 الشرب من الكوثر يف الدنيا
مع أمه كيف نشرب منه شربة ال نظمأ بعدها أبدا؟ السيدة أم أْين حاضنة النيب، كانت 

السيدة آمنة تربيه وتشرف عليه، وكانت هي الت َحلته مع أمه عندما ذهبت السيدة آمنة 
موجود قريب من  (األبواء)يف مكان امسه  يف املدينة، وماتت يف عودهتالتزور قرب أبيه عبد هللا 

وأكملت الرحلة حىت أوصلته إىل جده عبد املطلب، وهذه  فحملته السيدة أم أْيناملدينة، 
 :قال ألصحابه يوماً  صلى هللا عليه وسل مالت قال فيها سيدَّن رسول هللا 

  1{ فَ ْليَ تَ َزو ْج أُم  أَْْيَنَ  ،ِمْن َأْهِل اجْلَن ةِ  َمْن َسر ُه َأْن يَ تَ َزو َج اْمَرأَةً } 
وحدها، وهذه ال هي هي من أهل اجلنة، فلما هاجر الرسول إىل املدينة، هاجرت 

 !مرأة يف هذه الصحراء وحدها؟توكله على هللا شديد، كيف هتاجر اإال إذا كان  أحديفعلها 
فلما علم  هبم،  فمشت معهم لتأتنسوأثناء مسيها وجدت مجاعة من اليهود مسافرين، 

تنبيهًا شديداً  سقية الت كانت معهم، ونب ه على من معهأحكم غطاء األ كبيهم أهنا مسلمة
من احلجارة كما وصفهم قسوة فقلوب اليهود أشد ماء، إَيكم أن تسقوها شربة : وحذرهم

و للنساء أو عندهم رَحة أو هوادة أو لني للشيوخ أ ليسربنا، ولذلك تراهم يف احلروب 
 .مبا يفعلوه نو ويتشفُّ  نبل يتلذذو  لألطفال أو غيه،

ها بلغ ب العطش إين كدُت ال أرى، بلغ ب العطش أين كدُت ال أمسع، وبعد :فتقول
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حىت وصل إيل  فأخذته وشربُت منه، وأردُت أن أستزيد،  وإذا بدلو يتدىل حببل من السماء
وهذه ظمآنة واحلر شديد فلو شربت سيتفتت الكبد على الفور، احلبل ابلدلو ألهنا  ارتفعف

 :احلكمة الصحية خلي الربية
 12{ اْلَعبِّ  ِمنَ  اْلِكَبادَ  َفِإن   َعبًّا يَ ُعبُّ  َوال َمصًّا، فَ ْلَيُمص   َأَحدُُكمْ  َشِربَ  ِإَذا }
 عرق هوكلنتشر مرض الكبد يف زماننا؟ هلذا السبب، فيأيت الرجل من اخلارج ملاذا ا

هو الذي يطبخ الطعام فالكبد مطبخ اجلسم، ج زجاجة مياه من الثالجة ويشرب، و فُيخر 
له طعام معني، العني هلا طعام، واألُذن  ، وكل عضووحيوله إىل دم صاحل لكل أعضاء اإلنسان

هلا طعام واألنف له طعام، والشعر له طعام، وكله من الدم، من الذي ينتج هذا كله وحيوله؟ 
حتاج من اإلنسان فيالعلماء من كشف وظائف الكبد،  ، ولذلك إىل وقتنا هذا َل ينتهالكبد

يشرب على ثالث، ويف كل مرة يشرب على دفعات، وسيدَّن رسول هللا كان املاء، و  أن ْيص
 :يقول ، وبعد أن ينتهبسمميحرلا نمحرلا هللا : يقول يف البداية

 10{ ، َوَلَْ جَيَْعْلُه ملًحا ُأَجاًجا بذنوبناَعْذاًب فُ َرااًت ِبَرَْحَِتهِ  احلَْْمُد ّللِ  ال ِذي َجَعَلهُ } 
رتفع، ويف املرة الثالثة شربت وارتوت وبقي ماء اشربت وأيضًا اثنية ف ونزل احلبل هلا مرة

عنده يف  ملنيف الدلو فصبته على جسمها من حرارة اجلو، فرآها اليهودي وكاد جُينُّ، فذهب 
آنيتك، ال أحد وانظر إىل : من الذي سقى هذه املسلمة؟ قالوا: ثورة كهياج الثور، وقال هلم

 ،كيف شربِت؟ فحكت له: إليها وسأهلافوجد اآلنية كما هي برابطها الذي ربطه، فذهب 
 :ت السبب يف إسالمه وإسالم من معهوكان

 وإذا العناية الحظتك عيوهنا
 

 من فاملخاوف كلهن أمان
فهو ُيضيق املخارج، ( الطالق )" َوَمْن يَ ت ِق هللا جَيَْعْل َلُه ََمَْرًجا " : اً أمان ال ختاف أبد 

 .ورب املخارج يفتح املخارج لإلنسان
أبدًا حىت كنت أحتر ى  عر بظمأ وال عطشوكنت بعدها ال أش: قول وهذا هو الشاهدفت
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هيب اليوم الصائف شديد احلرارة وأصوم لعلي أجد الظمأ فال أجده، وأحترى حر الظهية الل
 .فال أجده أيضاً  وأطوف ابلبيت لعلي أجد الظمأ

، من الكوثر يقظةمن يشرب  هناكفبذلك تكون قد شربت من الكوثر وهي يف الدنيا، 
هنر الكوثر،  منإىل ما ال هناية إن شاء هللا، وكل هذا  وغي ذلكمن يشرب مناماً،  هناكو 

 .ومنه ُيشتقُّ حوض الكوثر
 الكوثر املشهود

 الكوثر املشهود؟ الكون كله منفعلما هذا  (وأعطاه الكوثر املشهود): ولكننا نقول هنا
تبارك بنور هللا، وَل يعد فيه غي مواله  ُملئ يشهدها إال قلببتجليات أمساء هللا، ولكن ال 

 (.النور 2" ) نُوُر الس َماَواِت َواالْرضِ  هللاُ " ، ماذا يشاهد؟ وتعاىل
سحائبه الكثيفة البصي أنزل سم هللا البصي، فلو ايعين هذا اإلنسان مباذا ينظر؟ بتجلي 

سم هللا السميع، ويتكلم ابسم هللا املتكلم، اضاع البصر يف احلال، ويسمع بسر  على العني
فكل هذه جتليات األمساء  ،مات يف احلال احتيا، وإذا جتلى عليه املميتإذا جتلى عليه احلي و 

َي أيها اإلنسان تنظر بشحمة، ): يقول هنع هللا يضر وأرضاهوالصفات اإلهلية، ولذلك اإلمام علي 
هي الت تسمع؟ وهل هذه الشحمة هي  هل هذه العظمة (وتنطق بلحمة، وتسمع بعظمة

من هؤالء عند  تنطق؟ لو كان هكذا فال ينقص شيء الت تنظر؟ وهل هذه اللحمة هي الت
ألهنا جتليات حضرة الرَحن  رك وال يتكلم وال يسمع وال يشاهدال يتح هلكنوفاة اإلنسان، 
 .سبحانه وتعاىل

يف املكاشفات اإلهلية يكون أول املكاشفات رؤية جتليات  نيبدأو عندما ولذلك العارفني 
يشاهدوا احلقائق الت فيها، يقول فاألمساء والصفات فيهم ويف كل من حوهلم من املخلوقات، 

 :هنع هللا يضرفيها اإلمام أبو العزائم 
 وإن نظرت عيين إىل أي كائن

 
 تغيب املباين واملعاين سواطع

كنت سائرًا يف : يقول هنع هللا يضرسيدي أبو احلسن الشاذيل املباين، و املعاين الت بداخل يرى  
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الصحراء فأخذين حصر البول، وقوي علي  النور فرأيُت الصحراء كلها نور، فاحرتت هل 
لو سألتنا بكل أنبيائنا : حجبين عن هذا املقام، فقيل يلاَي رب  :فقلت! نور؟أتبول على 

فنظرُت ابلعينني ورأيت  تبارك وتعاىلنقويك، فقواين هللا  ما حجبناك، ولكن سلنا أنرسلنا و 
 .املشهدين

عني الرأس ترى الكائنات، وعني القلب ل العارفني، وهذا املقام العايل الذي يبلغه ُكم  
نفعال اترى أنوار هللا القائمة هبا هذه الكائنات، هذا املشهد يرتقي فيه اإلنسان إىل أن يرى 

 .(حوض التجليات اإلهلية)امسه األكوان أبمساء حضرة الرَحن، وهذا 
 ذاهتا احلقيقة، ألن احلقيقة يف تقريبوالتجليات اإلهلية تكون كحوض الكوثر تشبيهًا ل

أن يذوقها وال أن يتذوقها إال إذا عرفها وأه لوه هلا، وهذا اببه  مرٌّ علقم ال يستطيع أحد
صاحب  صلى هللا عليه وسل م، فهو صلى هللا عليه وسل م رسول هللا ورحابه وساقيه هو سيدَّن

 .احلوض املورود
 حملموداملقام ا

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما َُمُْموًدا " : يقول له فيه ربه املقام احملمود ( اإلسراء9 )" َعَسى َأْن يَ ب ْ
 :فقال يف حديثه صلى هللا عليه وسل موالذي أشار إليه 

ُرُهمْ  َوَأَّنَ  َوَفُدوا، ِإَذا َخِطيبُ ُهمْ  َوَأَّنَ  بُِعثُوا، ِإَذا ُخُروًجا الن اسِ  َأو لُ  َأَّنَ }   احلَْْمدِ  ِلَواءُ  أَِيُسوا، ِإَذا ُمَبشِّ
  1{َفْخَر  َواَل  َربِّ  َعَلى آَدمَ  َوَلدِ  َأْكَرمُ  َوَأَّنَ  بَِيِدي، يَ ْوَمِئذٍ 

 :ويف رواية أخرى ،وسل مصلى هللا عليه ؟ هو عند البعث خيرجمن من أول 
 الطُّورِ  ِبَصْعَقةِ  ُجوزِيَ  أَمْ  قَ ْبِلي أَفَاقَ  أَْدرِي َفاَل  اْلَعْرِش، قَ َوائِمِ  ِمنْ  ِبَقاِئَمةٍ  آِخذ   مبُوَسى َأَّنَ  َفِإَذا} 

}16 
 :ويف حديث آخر قال

                                                           

 جامع الرتمذي والدارمي عن أنس هنع هللا يضر  1
 البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر  1



 ديز و با ْبدم ىز و ف خيشلا ةليضف                     الكوثر املشهود واحلوض املورود

 11 م7/11/0100هـ 1111 ربيع األولمن  11 جممع الفائزين – املقطمدرس بعد صالة اجلمعة 

 

 آَدمُ  يَ ْوَمِئذٍ  َنيبٍّ  ِمنْ  َوَما َفْخَر، َواَل  احلَْْمدِ  ِلَواءُ  َوبَِيِدي َفْخَر، َواَل  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  آَدمَ  َوَلدِ  َسيِّدُ  َأَّنَ } 
  1{ِلَواِئي  حَتْتَ  ِإال   ِسَواهُ  َفَمنْ 

 حملمود فيه نواحي من العظمة متعددة، من داخله هوافهو صاحب اللواء، ولذلك املقام 
ومن داخله هو صاحب اإلمامة يف من داخله هو صاحب الشفاعة، لواء احلمد، و  صاحب

الناس سيبحثون عن َمرج، فلمن يذهبوا؟  بعد وقوف الناس يف املوقف العظيم،الصالة، ألن 
 :، قال ملسو هيلع هللا ىلصألنبياء هللا ورسلهيذهبون 

 ِإىَل  لََنا اْشَفعْ : فَ يَ ُقوُلونَ  آَدَم، فَ َيْأتُونَ  بَ ْعٍض، يف  بَ ْعُضُهمْ  الن اسُ  َماجَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومُ  َكانَ  ِإَذا} 
: فَ يَ ُقولُ  ِإبْ َراِهيم، فَ َيْأتُونَ  الر َْحَِن، َخِليلُ  َفِإن هُ  ِبِِبْ َراِهيمَ  َعَلْيُكمْ  َوَلِكنْ  هَلَا َلْستُ : فَ يَ ُقولُ  َربَِّك،
، َكِليمُ  َفِإن هُ  مبُوَسى َعَلْيُكمْ  َوَلِكنْ  هَلَا َلْستُ   َعَلْيُكمْ  َوَلِكنْ  هَلَا َلْستُ : فَ يَ ُقولُ  ،ُموَسى فَ َيْأتُونَ  اّللِ 

صلى هللا  مبَُحم دٍ  َعَلْيُكمْ  َوَلِكنْ  هَلَا َلْستُ : فَ يَ ُقولُ  ِعيَسى، فَ َيْأتُونَ  وََكِلَمُتهُ  اّلل ِ  ُروحُ  َفِإن هُ  ِبِعيَسى،
 18{ هَلَا َأَّنَ : فََأُقولُ  فَ َيْأتُوين، عليه وسلم

، إال النيب صلى هللا عليه لست هلا: يقولمبربر لعدم أهليته، و من األنبياء أيتى كل واحد 
: األمر األولملاذا الناس يذهبون إىل األنبياء السابقني أوىل العزم؟ أَّن هلا، : وسلم الذي يقول

أي : يقولسكان البعض   ه مباشرةهنم لو ذهبوا إليوبركته عند هللا، أل تظهر منزلة النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت
 صلى هللا عليه وسل م، لكنهم مجيعًا أثبتوا عجزهم، وهو ا األمرأن يقوم هبذ يستطيعنيب كان 

ألن ، ألهل املوقف مجيعاً  مقام الشفاعة الُعظمىوهو وحده الذي أثبت أحقيته هبذا املقام، 
 .تُعد وال حُتدشفاعات بعدها ال هناك 

ولكن نذهب له ، غيهذهب لفالن أو ني وتأمته مع التائهتوه حىت ال ت :األمر الثاين
لكننا عرفنا قدره، فما  النيب هنم َل يعرفوا قدرفاآلخرين هلم الُعذر ألاألمر، ، ألننا عرفنا مباشرة

حنن نتمسك حبضرته ! ج الرعاع يف املوقف ونذهب هلذا وهذا؟الذي جيعلنا منشي مع اهلم
خدودَّن على أعتاب سدرته، ومُنرغ خدودَّن دائمًا على أرجل حضرته، ونتمسك به يف ونضع 
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 .، وعند دخول اجلنةتبارك وتعاىلالدنيا، وعند خروج أرواحنا، وعند البعث والنشور عند ربنا 
له يسجد حتت العرش، وحيمد هللا  نعندما يذهبو  صلى هللا عليه وسل مسيدَّن رسول هللا 

 :امد يقول فيهامبح تبارك وتعاىل
 ُُمَم دُ  َيَ : فَ يَ ُقولُ  َساِجًدا، َلهُ  َوَأِخرُّ  هِبَا، َأَْحَُدهُ  َُمَاِمدَ  َويُ ْلِهُميِن  يل  فَ يُ ْؤَذنُ  َربِّ  َعَلى فََأْسَتْأِذنُ } 

 19{ُتَشف ْع  َواْشَفعْ  تُ ْعَط، َوَسلْ  َلَك، ُيْسَمعْ  َوُقلْ  َرْأَسَك، اْرَفعْ 
نستطيع إدراكها وال معرفة فحواها وال فهمها، فهذه خصوصية له لها؟ ألننا ال َل يق وَلَِ 

مها له هللا قبل القبل، فأول ما خلق هللا خلق حبيبه دمحم، وكان مبفرده يطوف حول العرش، عل  
ليست موجودة يف التشريع عندَّن، وهي الت يقول  مها له هللاويسبح هللا وحيمد هللا مبحامد عل  

أَّن أول واحد عبدت ( الزخرف81)" َكاَن لِلر َْحَِن َوَلد  فََأََّن أَو ُل اْلَعاِبِديَن   ُقْل ِإنْ "  :فيها هللا
، هللا مها لهقبل املالئكة املقربني وقبل األنبياء واملرسلني وغيهم، هذه العبادة عل   هللا
 .سيكشفها لنا يف يوم الفزع األكرب ليفع فيها الكرب عن الناس أمجعنيو 

العظمى حىت يبدأ احلساب يف أرض القيامة، مباذا يبدأ احلساب؟ بصالة  وهذه الشفاعة
الصالة جامعة، ومن الذي يؤم اخلالئق أمجعني؟ سيد األنبياء : اجلماعة، ينادي األمني جربيل

فهؤالء يف الدنيا عني والكاذبني، واملرسلني، ملاذا هذه الصالة؟ لتكشف املنافقني واملرائني واملد  
إن كان صانع يصنع حىت نثق فيه، يذهب للمسجد ويراَّن ونراه ونسلم عليه  نهمجتد الواحد م

وهللا  لنا الظاهرن ال نعرف عنه شيئاً ألن لنا حاجياتنا، وإن كان اتجر نشرتي من عنده، فنح
 َويُْدَعْوَن ِإىَل السُُّجوِد َفال"  :يتوىل السرائر، وأعضاؤه يف الدنيا وال ه هللا قيادهتا، لكن هناك

األعضاء لن تطاوعه، ال وسطه ينحين، وال يديه و حياول أن يسجد ( القلم 0)" َيْسَتِطيُعوَن 
 .عظيم خزيتنثين فيتخشب واقفاً، ملاذا؟ ليظهر كذبه ورَيؤه ونفاقه أمام اخللق أمجعني، وهذا 

يَ ْوَم "  :دقنا مع هللاأننا لن ندخل يف هذا اخلزي إذا صهللا وبش رَّن ره بش   ملسو هيلع هللا ىلصحضرة النيب و 
،  يُقل آمنوا معه يف زمانه، وال يف مدينتهَل( التحرمي8" )ال خُيْزِي هللا الن يب  َوال ِذيَن َآَمُنوا َمَعُه 
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كل مجاعة رتبة، قال صلى هللا ل النيب الذين آمنوا معه إىل يوم القيامة، ولذلك أعطى ولكن
 :عليه وسلم

 أَنْ ُتمْ : قَالَ  ِإْخَواَنَك؟ حَنْنُ  َأَولَْيسَ : ملسو هيلع هللا ىلص الن يبِّ  َأْصَحابُ  فَ َقالَ  ِإْخَواين، َلِقيتُ  َأيّنِ  َوِدْدتُ  }
 4 { يَ َرْوين  َوَلَْ  ِب  آَمُنوا ال ِذينَ  ِإْخَواين  َوَلِكنْ  َأْصَحاِب،

 :وقال فينا ملسو هيلع هللا ىلص
ًما َوَراِئُكمْ  ِمنْ  ِإن  }  رُ  َأَي   مَخِْسنيَ  َأْجرِ  ِمْثلُ  ِفيِهن   لِْلَعاِملِ  اجلَْْمِر، َعَلى اْلَقْبضِ  ِمْثلُ  ِفيِهن   الص ب ْ

، َرُسولَ  َيَ : ِقيلَ  َعَمِلُكْم، ِمْثلَ  يَ ْعَمُلونَ  َرُجاًل  ُهْم؟ َأوْ  ِمن ا مَخِْسنيَ  َأْجرُ  اّللِ   َأْجرُ  َبلْ : َقالَ  ِمن ْ
ُدوَن َعَلى اخَلْيِ َأْعَواََّنً ِمْنُكْم ألن ُكْم جتَُِدوَن  مَخِْسنيَ   1 {َعَلى اخَلْيِ َأْعَواََّنً َواَلَ جيَِ

وأحسن من يق دِّ أَّن أحسن من الصِ : اله  كاجلُ يقول  و وليس معىن هذا أن أييت واحد منا 
، لكن لن أجر الواحد منهم: ، فقد قالهذا جهل بنيِّ ، فني منهمالفاروق، فأَّن عملي خبمس

 :صلى هللا عليه وسل مقال منهم،  واحدكأصبع يكون واحد منا  
   { ِإَذا ذُِكَر َأْصَحاِب فََأْمِسُكوا }

 :وقال
 2 { َنِصيَفهُ  َواَل  َأَحِدِهمْ  ُمد   بَ َلغَ  َما َذَهًبا ُأُحدٍ  ِمْثلَ  أَنْ َفقَ  َأَحدَُكمْ  َأن   فَ َلوْ  َأْصَحاِب  َتُسبُّوا اَل  }

ماذا نفعل األجر والثواب، لكن عليه لن حتصلهم يف الرتبة واملقام، لكن العمل ستأخذ 
أَّن سأدخل يف بنك اجلنة ويل مليارات ال تُعد من الثواب واحلسنات، لكنين ابلعمل والثواب؟ 

وماذا أفعل به؟ أريد درجة ! والدرجات، فما فائدة هذا الرصيد؟لست من أصحاب املقامات 
 .لكذعند رفيع الدرجات، فهذه أهم عندي من احلسنات والثواب وما شابه 

 أقسام أهل املوقف
ينقسم يفتتح احلساب ابلصالة جامعة، ف صلى هللا عليه وسل مأييت سيدَّن رسول هللا 
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 :الناس يف احلساب إىل أقسام أربعة
، وليس هلم شأن ابملوقف وال ابحلساباب يدخلون اجلنة بغي حسمجاعة : القسم األول

 :خيرجون من القبور إىل القصور، قال ملسو هيلع هللا ىلص
اجلَِناِن  إذا َكاَن يَ ْوُم الِقَياَمِة أَنْ َبَت اّلل  تَ َعاىَل ِلطَائَِفٍة ِمْن أُم ِت َأْجِنَحًة فَ َيِطيُوَن ِمْن قُ ُبورِِهْم إىَل } 

الِئَكةَ َيْسَرُحوَن ِفيها 
َ
: َهْل َرأَيْ ُتُم احِلَساَب؟ فَ يَ ُقوُلون: َويَ تَ نَ َعُموَن ِفيها َكْيَف َشاُؤوا، فَ تَ ُقوُل هَلُُم امل

َهْل : ما َرأَيْ َنا ِصَراطاً، فَ تَ ُقوُل هَلُمْ : َهْل ُجْزُُتُ الصَِّراَط؟ فَ يَ ُقوُلونَ : ما َرأَيْ َنا ِحَساابً، فَ تَ ُقوُل هَلُمْ 
الِئَكة: ؟ فَ يَ ُقوُلونَ َرأَيْ ُتْم َجَهن مَ 

َ
 ،ِمْن أُم ِة ُُمَم دٍ : ِمْن أُم ِة َمْن أَنْ ُتْم؟ فَ يَ ُقوُلونَ : ما َرأَيْ َنا، فَ تَ ُقوُل امل

نْ َيا، فَ يَ ُقوُلونَ : فَ تَ ُقولُ  ثُوَّن ما َكاَنْت َأْعَماُلُكْم يف الدُّ َخْصَلَتاِن َكانَ َتا ِفينا : ََّنَشْدََّنُكْم اّلل َ َحدِّ
، فَ يَ ُقوُلونَ فَ بَ َلْغنَ  ْنزَِلَة ِبَفْضِل َرَْحَِة اّللِ 

َ
ُكن ا إذا َخَلْوََّن َنْسَتِحي َأْن : َوما ُهَُا؟ فَ يَ ُقوُلونَ : ا هِذِه امل

الِئَكةُ 
َ
 0 { حيَِقُّ َلُكْم هذا: نَ ْعِصيه َونَ ْرَضى اِبلَيِسِي ِم ا ُقِسَم لََنا، فَ تَ ُقوَل امل

َا يُ َوَّف  الص اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِ ِحَساٍب "  :حنن كلنا، ألن هللا قال لناهؤالء و  " ِإمن 
َل يصرب على بالء تعرض له أو مرض اشتكى منه؟ ومن فنحن كلنا صربَّن، من منا ( الزمر14)

سندخل منا َل يصرب على قريب له أو أب أو أم أو أخ أو ابن توفاه هللا وصرب ألمر هللا؟ كلنا 
خلهم هللا عز وجل ُيدساجلزع والضجر، وأيضًا لو رجعوا إىل هللا  إال الذين أيتيهم يف ذلك

 :صلى هللا عليه وسل مولذلك قال ، صلى هللا عليه وسل مكراماً حلبيبه ومصطفاه بفضله ورَحته ا 
َها لَْيسَ  َمْرُحوَمة   أُم ة   َهِذهِ  أُم ِت  } نْ َيا يف  َعَذابُ َها اآْلِخَرِة، يف  َعَذاب   َعَلي ْ  َوالز اَلزِلُ  اْلِفَتُ  الدُّ

   { َواْلَقْتلُ 
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصملاذا أتيت لنا هنا يف الدنيا األمراض واملشاكل واملتاعب؟ 

 الش وَْكةِ  َحىت   َغمٍّ  َواَل  أًَذى َواَل  َحَزنٍ  َواَل  َهمٍّ  َواَل  َنَصبٍ  َواَل  َوَصبٍ  ِمنْ  اْلُمْؤِمنَ  ُيِصيبُ  َما} 
 6 {َخطَاََيُه  ِمنْ  اّلل ُ  َكف رَ  ِإال   ُيَشاُكَها
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 :صلى هللا عليه وسل ميتوب عليه، إىل مىت؟ قال  يبتليه هللا حىت ألنه ال يعرف أن يتوبف
   { َخِطيَئة   َعَلْيهِ  َوَما اّلل َ  يَ ْلَقى َحىت   َوَمالِهِ  َوَوَلِدهِ  نَ ْفِسهِ  يف  َواْلُمْؤِمَنةِ  اِبْلُمْؤِمنِ  اْلَباَلءُ  يَ َزالُ  َما} 

هبنا إىل حىت إذا ذ ، فيطهرَّن أواًل أبولل املالئكة املقربني ليس عليه شيءيكون مثله كمث
ات، وليس علينا ُماضر تستوجب الشئون القانونية يمن املديون ال يكون علينا شيءهناك 

 .واجلزاءات، فهؤالء يدخلون اجلنة على الفور
 :وال عتاب وال وزن وال صراط حساببال النار  يدخلونمن املوقف  فريق: القسم الثاين

 .هنم على الفورإىل جهؤالء ( الكهف 14)" َفال نُِقيُم هَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًَّن " 
سيحاسب حساابً  ، وصنفيحاسب حسااًب يسياً س صنف: القسم الثالث والرابع

ارتكب  ، وهذه احلمد هلل ال أحد فيها تقريبًا من أمة حبيب هللا ومصطفاه، إال الذي عسياً 
من املنكرات من الكبائر وَل يتب منها حىت املوت، أو تباهى وافتخر مبا يفعله  كبية

 .منها تبارك وتعاىلوَل يتب إىل هللا  والفحشاء أمام اخللق
ِإن  احلََْسَناِت يُْذِهَْبَ " :القرآن وبش رَّن فقال لنا هللا يفالكبائر،  جنتنبلكن ما دمنا 

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر "  :وماذا نفعل يف الكبائر؟ قال( هود110)" الس يَِّئاِت  ِإْن جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تُ ن ْ
: ما قالرضي هللا عنهمباذا؟ سيدَّن عبد هللا بن عباس ( النساء21)" َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم 

 .ةابلصال
مت بعيد عن الكبائر، فالصغائر كلها مبجرد أن تصلي هلل، يغفر هللا لك ما بني دما 

 .سبحانه وتعاىلالصالتني من الصغائر ألنك رجعت إىل هللا، وتبت إىل هللا 
 شفاعات النيب ألمته

أنس  ، سيدَّنفيه ملسو هيلع هللا ىلص الشفاعة العظمى يبدأ احلساب، واحلساب سيكون واقفًا معنا بعد
 :بن مالك يقول

، َرُسولَ  َيَ : قُ ْلتُ  فَاِعل ، َأَّنَ  :فَ َقالَ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومَ  يل  َيْشَفعَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الن يب   َسأَْلتُ  }  فَأَْينَ  اّللِ 
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َراِط، َعَلى َتْطُلُبيِن  َما َأو لَ  اْطُلْبيِن : َقالَ  َأْطُلُبَك، َراِط؟ َعَلى أَْلَقكَ  َلَْ  َفِإنْ : قُ ْلتُ : َقالَ  الصِّ  الصِّ
 َفِإيّنِ  احْلَْوضِ  ِعْندَ  َفاْطُلْبيِن : قَالَ  اْلِميَزاِن؟ ِعْندَ  أَْلَقكَ  َلَْ  َفِإنْ : قُ ْلتُ  اْلِميَزاِن، ِعْندَ  َفاْطُلْبيِن  :َقالَ 
 8 { اْلَمَواِطنَ  الث اَلثَ  َهِذهِ  ُأْخِطئُ  اَل 

فيقف عند ، حسااًب يسياً  نأهنم سيحاسبو ؟ الذين ذكرَّن النيب من الذين سيشفع فيهم
أشار النيب إىل منوذج  ؟، من الذي ينجووعند احلوض ليشفع يف أمته وعند الصراط امليزان
 :صلى هللا عليه وسل مقال  منهم

 9 {َلُه  َشَفْعتُ  َوِإال َرَجحَ  َفِإنْ  ِميَزانِِه، ِعْندَ  َواِقًفا ُكْنتُ  َحاَجةً  أَلِخيهِ  َقَضى َمنْ } 
بعد أن تنتهي هذه ه هللا، فهؤالء سيشفع فيهم أواًل، و بتغاء وجاألنه قضى حاجة ملسلم 

 :الشفاعات يقول
 24{أُم ِت  ِمنْ  اْلَكَبائِرِ  أِلَْهلِ  َشَفاَعِت } 

 : اثنية عند العرش ويسجد، ويُقال له يذهب مرة
، َيَ : فََأُقولُ  ُتَشف ْع، َواْشَفعْ  تُ ْعَط، َوَسلْ  َلَك، ُيْسَمعْ  َوُقلْ  َرْأَسَك، اْرَفعْ  ُُمَم ُد، َيَ }   أُم ِت  َربِّ

َها فََأْخرِجْ  اْنطَِلْق،: فَ يَ ُقولُ  أُم ِت،  فََأْخرِْجُه، ِإْيَاٍن، ِمنْ  َخْرَدَلةٍ  َأوْ  َذر ةٍ  ِمثْ َقالُ  قَ ْلِبهِ  يف  َكانَ  َمنْ  ِمن ْ
 اْرَفعْ  ُُمَم ُد، َيَ : فَ يَ ُقولُ  َساِجًدا، َلهُ  َأِخرُّ  ُث   اْلَمَحاِمِد، بِِتْلكَ  فََأَْحَُدهُ  َأُعودُ  ُث   فََأفْ َعُل، فَأَْنطَِلقُ 
، َيَ : فَأَُقولُ  ُتَشف ْع، َواْشَفعْ  تُ ْعَط، َوَسلْ  َلَك، ُيْسَمعْ  َوُقلْ  َرْأَسَك، : فَ يَ ُقولُ  أُم ِت، أُم ِت  َربِّ
 21{ِإْيَاٍن  ِمنْ  َخْرَدلٍ  َحب ةِ  ِمثْ َقالِ  أَْدَنَ  أَْدَنَ  َنَ أَدْ  قَ ْلِبهِ  يف  َكانَ  َمنْ  فََأْخرِجْ  اْنطَِلْق،

 :ويف رواية أخرى
، َيَ : فََأُقولُ  ُتَشف ْع، َواْشَفعْ  تُ ْعَطْه، َوَسلْ  ُيْسَمْع، َوُقلْ  رَْأَسَك، اْرَفعْ  ُُمَم دُ  َيَ }   يل  اْئَذنْ  َربِّ
ُ، ِإال   ِإَلهَ  اَل : َقالَ  ِفيَمنْ  َها أَلُْخرَِجن   َوَعَظَمِت، وَِكرْبََِيِئي َوَجاَليل  َوِعز يت : فَ يَ ُقولُ  اّلل  : َقالَ  َمنْ  ِمن ْ

                                                           
 جامع الرتمذي ومسند أمحد عن أنس بن مالك هنع هللا يضر  0
 هللا عنهماحلية األولياء أليب نعيم عن ابن عمر رضي   0
 جامع الرتمذي وأيب داود عن أنس هنع هللا يضر 1 
 البخاري ومسلم عن أنس هنع هللا يضر 1 



 ديز و با ْبدم ىز و ف خيشلا ةليضف                     الكوثر املشهود واحلوض املورود

  1 م7/11/0100هـ 1111 ربيع األولمن  11 جممع الفائزين – املقطمدرس بعد صالة اجلمعة 

 

ُ  ِإال   ِإَلهَ  اَل    2{اّلل 
ُرمَبَا يَ َودُّ ال ِذيَن  " : كما قال هللا  ولو مرة واحدة، وهنا( ال إله إال هللا)خُيرج هللا من قال 

ليتنا قلناها ولو مرة واحدة، أين يكون هؤالء؟  :يقولون( احلجر )" َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي 
 .مسه اهلاويةايف مكان 

ِإن  اْلُمَناِفِقنَي يف : " ولذلك عندما أييت بعض الذين ال يفهمون اآلَيت القرآنية ويقرأ
ْرِك االْسَفِل ِمَن الن اِر  الدرك هو ن يظن أن ذلك أبعد دركة يف جهنم، أل( النساء 10)" الد 

على درك من الَل النازلة، والدرجات هي السالَل الصاعدة وهي يف اجلنة، فما دام الس
الذين هم يف اهلاوية وهم  جهنم من األَيم، لكن الذي لن خيرج من يصعد يف يومسالدركات ف

ال إله إال هللا ُممد  رسول هللا : م قالوارك، وألهنحتت الدركات، لكن املنافقني يف آخر د
 .صلى هللا عليه وسل مهلم يوم خيرجون للجنة بربكة ال إله إال هللا دمحم رسول هللا  ابللسان، فيأيت

أحدهم يف منزلة والثاين يف تفرقوا ألن  يف الدنياهم كانوا مع بعضالذين  ، دخول اجلنةبعد 
منزلة أخرى، ولكننا نريد أن نشاهد بعضنا وجنلس مع بعضنا كما كنا يف الدنيا، وهنا أتيت 

 . يف اجلنة، لرفع الدرجات يف اجلنةالشفاعة 
أسأل هللا الكثية، شفاعات وغي ذلك من ال، أخرى يف اجلنة للنظر إىل وجه هللاوشفاعة 

ب عنا طرفة وال يغيعنه عز وجل أن يرزقنا رؤيته وشفاعته وزَيرته، وأن جيعلنا دائمًا ال نغيب 
 وال أقل عني

 آله وصحبه وسلَّموصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ْبدم وعلى 

                                                           
 البخاري ومسلم عن أنس هنع هللا يضر 0 


