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الشفاعة
ممخص الخطبة

ٔ -الشفاعة العظمى واعتذار األنبياء عنيا ٕ -أسعد الناس بشفاعة النبي
-------------------------

الخطبة األولى
ثم أما بعد..

أحبتى فى اهلل:

ىذا ىو لقاءنا الحادى عشر مع السمسمة الكريمة فى رحاب الدار اآلخرة وكنا قد وقفنا عند ىذا

المشيد المزلزل المروع :الناس جميعاً وىم فى أرض المحشر ،وقد بمغ بيم ما بمغ من اليول والغم
والكرب ،فالزحام حينذاك يخنق األنفاس ،والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل ،والناس غرقى فى

عرقيم كل بحسب عممو وبحسب قربو من الممك القدير ويزيد المشيد الرىيب العصيف غماً فوق الغم

وكربًا فوق الكرب بإتيان جينم والعياذ باهلل.
اإل ْنسان وأََّنى َلوُ ِّ
ِ
يء َيومئٍِذ بِ َجيََّنم َيومئٍِذ َيتَ َذ َّك ُر ِ
الذ ْك َرى
َ َْ
فقد سجل المولى فى قرآنو قال تعالىَ :وج َ ْ َ
َ ُ َ
ٍِ
يقُو ُل يالَ ْيتَنِي قَ َّدم ُ ِ ِ
َح ٌد [ الفجر.] ٕٙ - ٕٖ :
َح ٌد َوال ُيوثِ ُ
ق َوثَاقَوُ أ َ
ب َع َذ َابوُ أ َ
ت ل َح َياتي فَ َي ْو َمئذ ال ُي َع ِّذ ُ
َ َ
ْ
وفى صحيح مسمم من حديث ابن مسعود أنو قال:

((يؤتى بجينم يوم القيامة ليا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ممك يجرونيا))(ٔ)[ٔ]).
فإذا ما رأت الخالئق زفرت وزمجرت غضباً منيا لغضب اهلل.
فحينئذ تجثوا جميع األمم عمى الركب..

ولقد سجل القرآن ىذا المشيد حيث قال اهلل تعالى:
ِ
ُم ٍة جاثِي ًة ُك ُّل أ َّ ٍ
ون [الجاثية.]ٕٛ:
َوتََرى ُك َّل أ َّ َ َ
ُمة تُ ْد َعى ِإَلى كتَابِيَا اْل َي ْوَم تُ ْج َزْو َن َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
وفى ىذه المحظة تطير قموب المؤمنين شوقاً إلى الجنة ،وتطير قموب المجرمين فزعاً ،وىمعاً ،وىرباً

من النار ،ويعض صنف كثير من الناس فى أرض المحشر عمى أناممو تحس ًار عمى ما قدم فى ىذه

الحياة الدنيا -ولكن -ىييات . .ىييات!!
ِ
ك يومئٍِذ اْلح ُّ ِ
ير َوَي ْوَم َي َع ُّ
ض الظَّالِ ُم َعمَى َي َد ْي ِو
ين َع ِس ًا
َ
ان َي ْو ًما َعمَى اْل َكاف ِر َ
ق ل َّمر ْح َم ِن َو َك َ
قال تعالى :اْل ُمْم ُ َ ْ َ
ول سبِيال ياوْيمَتَى َل ْيتَنِي َلم أَتَّ ِخ ْذ فُ ً ِ
َضمَّنِي َع ِن ِّ
ت مع َّ ِ
ِ َّ
الذ ْك ِر َب ْع َد
النا َخميال لَ َق ْد أ َ
ْ
َيقُو ُل َيالَ ْيتَني ات َخ ْذ ُ َ َ
الر ُس َ َ َ
ِإ ْذ ج ِ
ان َّ
ان ل ِ
إل ْن َس ِ
ان َخ ُذوال [الفرقان.]ٕٜ-ٕٙ:
الش ْي َ
ط ُ
اءني َو َك َ
َ َ

فى ىذا الكرب ينطمق بعض الناس ويقول بعضيم لبعض :أال ترون ما نحن فيو؟!! أال ترون ما قد
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بمغنا ؟!! أال تنظرون من يشفع لكم عند ربكم ليقضى بينكم ؟!!

فال يتقدم لمشفاعة يومئذ إال صاحبيا .سيد ولد آدم محمد بن عبد اهلل وحينيا يقول كل نبى نفسى. .
نفسى!! ويقول حبيبنا محمد أنا ليا ،أنا ليا.

وحتى ال ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا سريعاً فسوف ينتظم حديثنا فى ىذا الموضوع فى

العناصر اآلتية -:

أوالً :الشفاعة العظمى.

ثانياً :من أسعد الناس بشفاعة المصطفى .

فأعرنى قمبك ،وسمعك أييا الحبيب ،و اهلل أسأل أن يجعمنى واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون

أحسنو.

ال :الشفاعة العظمى
أو ً

روى البخارى ومسمم من حديث أبى ىريرة أنو قال(( :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)) ثم قال(( :ىل

تدرون مم ذاك؟!! يجمع اهلل األولين واألخرين فى صعيد واحد فيبصرىم الناظر ،ويسمعيم الداعى

وتدنو منيم الشمس فيبمغ الناس من الغم والكرب ماال يطيقون وال يحتممون ،فيقول الناس أال ترون ما

أنتم فيو ،إلى ما بمغكم؟!! أال تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض :أبوكم

آدم .فيأتونو فيقولون ياآدم أنت أبو البشر خمقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحو ،وأمر المالئكة

فسجدوا لك ،وأسكنك الجنة ،أال تشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيو وما بمغنا؟ فيقول :إن ربى

غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبمو مثمو ،ولن يغضب بعده مثمو ،وانو نيانى عن الشجرة فعصيت،
نفسى ،نفسى ،نفسى ...اذىبوا إلى غيرى .اذىبوا إلى نوح ،فيأتون نوحاً ،فيقولون :يانوح ،أنت أول

الرسل إلى أىل األرض ،وقد سماك اهلل عبداً شكو ًار ،أال ترى ما نحن فيو؟ أال ترى إلى ما بمغنا؟ أال
تشفع لنا عند ربك؟ فيقول :إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبمو مثمو ،ولن يغضب بعده

مثمو ،وانو قد كان لى دعوة دعوت بيا عمى قومى ،نفسى ،نفسى ،نفسى ،اذىبوا إلى غيرى ،اذىبوا

إلى إبراىيم… فيأتون إبراىيم فيقولون :أنت نبى اهلل ،وخميمو فى أىل األرض ،اشفع لنا إلى ربك أما

ترى إلى ما نحن فيو؟ فيقول ليم :إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبمو مثمو ،ولن يغضب
بعده مثمو ،وانى كنت كذبت ثالث كذبات ،فذكرىا ،نفسى ،نفسى ،نفسى ،اذىبوا إلى غيرى ،اذىبوا

إلى موسى ،فيأتون موسى .فيقولون :أنت رسول اهلل ،فضمك برساالتو وبكالمو عمى الناس ،اشفع لنا
إلى ربك ،أما ترى إلى ما نحن فيو؟ فيقول :إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبمو مثمو،

ولن يغضب بعده مثمو ،وانى قد قتمت نفسًا لم أُومر بقتميا ،نفسى ،نفسى ،نفسى اذىبوا إلى غيرى،

اذىبوا إلى عيسى ،فيأتون عيسى ،فيقولون :يا عيسى ،أنت رسول اهلل وكممتو ألقاىا إلى مريم وروح
منو ،وكمَّمت الناس فى الميد ،اشفع لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيو؟ فيقول عيسى :إن ربى
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قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبمو مثمو ولن يغضب بعده مثمو ،ولم يذكر ذنباً ،نفسى ،نفسى،

نفسى .اذىبوا إلى غيرى ،اذىبوا إلى محمد ،فيأتون محمداً وفى رواية :فيأتونى  -فيقولون :يامحمد
أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،اشفع لنا إلى ربك ،أال

عمى من محامده
ترى إلى ما نحن فيو؟ فانطمق ،فآتى تحت العرش ،فأقع ساجداً لربى ،ثم يفتح اهلل ّ
وحسن الثناء عميو شيئًا لم يفتحو عمى أحد قبمى ،ثم يقال :يامحمد ،ارفع رأسك ،وسل تعط ،واشفع

تُشفّع فأرفع رأسى ،فأقول :ياربى أمتي))(ٕ)[ٕ]).
فتعال معى أخى الحبيب نعيش مع بعض فقرات الحديث سريعاً:

لقد بمغ من الناس ما بمغ بيم من شمس تدنوا فوق الرؤوس بمقدار الميل ،ىم وكرب وغم ماال

يطيقون وال يتحممون.

فمما بمغ بيم الحال ليذا الحد العصيب الرىيب بمغ بيم المقال ،فقال بعض الناس لبعض :أال ترون
ما نحن فيو ،أال ترون ما قد بمغنا؟ أال تنظرون من يشفع لنا إلى ربنا ؟ .فيقول بعضيم لبعض:

أبوكم آدم .فيأتون آدم عميو السالم فيقول آدم عميو السالم :نفسى ،نفسى ،نفسى اذىبوا إلى

غيرى !!..الميم سمم سمم يا أرحم الراحمين .فيأتون نوح عميو السالم .ذلكم العمالق الذى ظل يدعو
إلى اهلل ألف سنة إال خمسين عاما ،ذلكم النبى الكريم الذى دعى قومو فى السر والعمن فى الميل

والنيار فمم يستجيبوا إال من رحم اهلل.

ال َر ِّ
ار َوِاِّني ُكمَّ َما َد َع ْوتُيُ ْم ِلتَ ْغِف َر
ار َفمَ ْم َي ِزْد ُى ْم ُد َعائِي ِإال ِف َرًا
ت َق ْو ِمي لَ ْيال َوَنيَ ًا
قال تعالىَ :ق َ
ب ِإِّني َد َع ْو ُ
ِ
ِ
ِ
ار ثَُّم
ار ثَُّم ِإِّني َد َع ْوتُيُ ْم ِجيَ ًا
استِ ْك َب ًا
استَ ْك َب ُروا ْ
َص ُّروا َو ْ
َصابِ َعيُ ْم في َءا َذان ِي ْم َو ْ
استَ ْغ َش ْوا ث َي َابيُ ْم َوأ َ
َليُ ْم َج َعمُوا أ َ
ار [نوح]ٜ-٘:
ت َليُ ْم ِإ ْس َرًا
َس َرْر ُ
َعَم ْن ُ
ِإِّني أ ْ
ت لَيُ ْم َوأ ْ
ما ترك ىذا النبى الكريم العمالق سبيالً إال وسمكو ،ألف سنة إال خمسين عاماً لم ينم ،ولم ييدأ ،ولم

يقر لو قرار ،ومع ذلك يقول نبى اهلل نوح :نفسى ،نفسى ،نفسى ...اذىبوا إلى غيرى..

ولقد دعى نبى اهلل نوح دعوتو ،فمكل نبى دعوة مستجابة ،كل نبى تعجل بيذه الدعوة فى الدنيا إال

المصطفى كما فى صحيح مسمم ((لكل نبى دعوة مجابة ،وكل نبى قد تعجل دعوتو ،وانى اختبأت

دعوتى شفاعة ألمتي يوم القيامة))(ٖ)[ٖ]).

ِ
ب ال تَ َذر عمَى األَر ِ ِ
ال نُوٌح َر ِّ
ين
نوح دعى عمى قومو كما سجل القرآن ،فقال تعالىَ :وقَ َ
ْ َ
ض م َن اْل َكاف ِر َ
ْ
ِ ُّ ِ
اد َك وال َيِم ُدوا ِإال َف ِ
َدي ًا ِ ِ
ار [نوح.]ٕٚ-ٕٙ:
اج ًار َكفَّ ًا
َّار إَّن َك إ ْن تَ َذ ْرُى ْم يُضموا ع َب َ َ

فيأتون إبراىيم عميو السالم فيقول خميل اهلل :إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبمو مثمو ولن
يغضب بعده مثمو ،ويذكر إبراىيم كذباتو ثم يقول نفسى ،نفسى ،نفسى ،اذىبوا إلى غيرى!!!

أتعرف ما ىي كذبات إبراىيم؟!! كذباتو!! ..وىل كذب إبراىيم؟!!

الجواب من صحيح البخارى من حديث أبى ىريرة رضى اهلل عنو قال :لم يكذب إبراىيم قط إال ثالث
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ِ
ِ
يم ُُ [الصافات ]ٜٛ:وقولوَ :بل فَ َعمَوُ َكبيرُىم َىذاَ
كذبات ثنتين فى ذات اهلل ،قولو  :إَّنى َسق ُ
[األنبياء.]ٖٙ:

وواحدة فى شأن سارة ،فإنو قدم أرض جبار ،ومعو سارة ،وكانت أحسن الناس ،فقال ليا :إن ىذا

الجبار إن يعمم أنك امرأتى يغمبنى عميك ،فإن سألك فأخبريو أنك أختى ،فإنك أختى فى اإلسالم،

فإنى ال أعمم فى األرض مسممًا غيرى وغيرك ،فمما دخل أرضو رآىا بعض أىل الجبار ،فأتاه ،فقال:
لقد قدم أرضك امرأة ال ينبغى ليا أن تكون إال لك ،فأرسل إلييا ،فأتى بيا ،فقام إبراىيم إلى الصالة،

فمما دخمت عميو لم يتمالك أن بسط يده إلييا ،فقبضت يده قبضة شديدة فقال ليا :ادعي اهلل أن

يطمق يدى وال أضرك ،ففعمت فعاد ،فقُبضت أشد من القبضة األولى ،فقال ليا مثل ذلك ،ففعمت،
فعاد ،فقبضت أشد من القبضتين األوليين ،فقال :ادعى اهلل أن يطمق يدى ،فمك اهلل أن ال أضرك

ففعمت ،وأطمقت يده ،ودعا الذى جاء بيا ،فقال :إنك إنما جئتنى بشيطان ،ولم تأتني بإنسان،

فأخرجيا من أرضي وأعطيا ىاجر ،قال :فأقبمت تمشى ،فمما رآىا إبراىيم انصرف ،فقال لياَ :م ْييم،

أخد َم خادمًا ،فقال أبو ىريرة :فتمك أمكم يابنى ماء السماء(ٗ)[ٗ]).
قالت :خي ًار ،كف اهلل يد الفاجر و َ
ىذه كذبات إبراىيم التى ذكرىا ثم قال :اذىبوا إلى غيرى ...اذىبوا إلى موسى !!...إنو الكميم ..إنو
تص َن َع َعمَى َعينِى
المصطفى بالرسالة ..إنو المجتبى بالكالم إنو المصنوع عمى عين اهللَ .وِل ْ
[طو.]ٖٜ:
اصطفاه اهلل برسالتو عمى جميع الخمق واصطفاه بالكالم عمى جميع الخمق ومع ذلك يقول :نفسى..

نفسى ..نفسى!! اذىبوا إلى غيرى ..اذىبوا إلى عيسى.

سبحان اهلل!! حتى الكميم يقول :اذىبوا إلى غيرى اذىبوا إلى عيسى!! فيأتون عيسى عميو السالم
فيقول عيسى عميو السالم إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبمو مثمو ولن يغضب بعده

مثمو ،اذىبوا إلى غيرى نفسى ،نفسى ،نفسى ،ولم يذكر عيسى عميو السالم ذنباً من الذنوب اذىبوا

إلى محمد بن عبد اهلل .

يقول الحبيب فيأتونى فأقول :أنا ليا ،أنا ليا.

يقول :فأقوم فأخر ساجداً لربى تحت العرش فينادي عميو الممك جل جاللو ويقول يامحمد ارفع رأسك

وسل تعط واشفع تشفع فيقول الحبيب أمتي أمتي . .يا رب أمتي.

سبحان اهلل !! انظر كم حب الرسول ألمتو !! إنو الحميم األواه صاحب القمب الكبير صاحب القمب
الرحيم الذى قال اهلل في حقو بِالمؤ ِمنين رؤ ٌ ِ
يم .
َ َُ
وف َرح ٌ
ِ
ِ
ير ِم َن النَّ ِ
ق أر يومًا قول اهلل فى إبراىيمَ :ر ِّ
صانِي
َضَمْم َن َكثِ ًا
ب ِإنَّيُ َّن أ ْ
اس فَ َم ْن تَبِ َعني َفِإَّنوُ مِّني َو َم ْن َع َ
ِ
يم [ ابراىيم] ٖٙ :
َفِإَّن َك َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ِ
يم [ المائدة:
وق أر قول اهلل فى عيسىِ :إ ْن تُ َع ِّذ ْبيُ ْم فَِإَّنيُ ْم ِع َب ُ
ت اْل َع ِز ُ
اد َك َوِا ْن تَ ْغِف ْر لَيُ ْم فَِإَّن َك أ َْن َ
يز اْل َحك ُ
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.] ٔٔٛ

فبكى فأنزل اهلل إليو جبريل عميو السالم وقال :باجبريل سل محمد ما الذى يبكيك؟  -وىو أعمم،-

فنزل جبريل وقال :ما يبكيك يا رسول اهلل؟ قال أمتي ..أمتي يا جبريل ،فصعد جبريل إلى الممك

الجميل .وقال :يبكى عمى أمتو واهلل أعمم ،فقال لجبريل :انزل إلى محمد وقل لو إنا سنرضيك فى
أمتك وال نسوءك فيقول :يا رب أمتي ..يا رب أمتي ..يا رب أمتي.

وفى حديث الصور الطويل الذى رواه الطبرى والطبرانى والبييقى وأبو يعمى الموصمى وأورده

السيوطى واستشيد بو ابن أبي العز الحنفى ،ولألمانة العممية التى عاىدنا اهلل عمييا فإن الحديث

بطولو ضعيف ،ففيو إسماعيل بن رافع وىو ضعيف كما قال أىل الجرح والتعديل وفيو محمد بن زياد

وىو مجيول .وفيو ما يتفق مع سياق حديث أبى ىريرة الذى ذكرتو آنفاً.

يقول المصطفى (( :فأخر ساجدًا تحت العرش فيقال لى :ما شأنك؟ وىو أعمم)) فيقول المصطفى :
ِ
فأقض بينيم ،فيقول اهلل جل وعال قد شفعتك… أنا آتيكم
((يارب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خمقك

ألقضي بينكم)).

يقول المصطفى ((فأرجع ألقف مع الناس في أرض المحشر)) .وتنتظر البشرية كميا مجىء الممك
ِ
ىء َو ُىو
يس َكمثمو َش ٌ
جل جاللو مجيئا يميق بكمالو وجاللو ،فكل ما ورد ببالك فاهلل بخالف ذلك لَ َ
السَّميع ِ
ير .
ُ َ
البص ُ
فصفة النزول ،وصفة المجىء ،وصفة اإلتيان ،وصفة الغضب ،صفات هلل جل جاللو نثبتيا كما

الر ْح َم ُن َعَمى اْل َع ْر ِ
ش
جاءت من غير تحريف ،وال تشبيو ،وال تعطيل ،وال تكييف وال تمثيل قال تعالىَّ :
استَ َوى [طو.]٘:
ْ
اء منزىاً عن
قال عمماؤنا :استوى كما أخبر ،وعمى الوجو الذى أراد ،وبالمعنى الذى قال ،استو ً
الحمول واالنتقال.

فال العرش يحممو وال الكرسى يسنده ،بل العرش وحممتو والكرسى وعظمتو ،الكل محمول بمطف

قدرتو ،مقيور بجالل قبضتو.

فاالستواء معموم ،والكيف مجيول ،واإليمان بو واجب ،والسؤال عنو بدعة.

سأل رجل إسحاق بن راىويو وقال :يا إسحاق كيف تؤمنون بإلو يتنزل كل ليمة من عرشو إلى السماء

الدنيا ؟! فقال :يا ىذا إن كنت ال تؤمن بو فإننا نؤمن بإلو يتنزل كل ليمة من عرشو إلى السماء
الدنيا ،وال يخمو منو عرشو.

من كان منا يتصور أن النمل يتكمم ،وما عرف ذلك وفيمو إال يوم أن ق أر فى القرآن الكريم َحتَّى ِإ َذا
أَتَ ْوا َعمَى َو ِاد َّ
ت َن ْممَةٌ [النمل.]ٔٛ-
الن ْم ِل َقالَ ْ
من كان منا يتصور أن ىناك شىء ال يمشى عمى رجميو وانما يمشى عمى بطنو حتى رأيت الحية
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تمشى عمى بطنيا وما شاكميا وىكذا.

من زعم أنو يعرف كيفية ذات اهلل جل وعال فيو واىم ألنو سبحانو وتعالى يقول وال يحيطُ ِ ِ ِ
مما
َ ُ
َ
ون بو ع ً
[طو.]ٔٔٓ:
َّ
َح ٌد
جل جاللو ..ال ند لو ،وال كفء لو ،وال شبيو لو ،وال نظير لو ،وال مثيل لو ُقل ُىو الموُ أ َ
[اإلخالص.]ٔ:
والسؤال :من الذى يشفع لمبشرية كميا لفصل القضاء؟!!
لم يشفع لمبشرية كميا لفصل القضاء إال المصطفى .

أييا الموحدون :واهلل ال يعرف قدر رسول اهلل إال اهلل.

إن قدر رسول اهلل عند اهلل لعظيم! وان كرامة النبى عند اهلل لكبيرة!

فيو المصطفى وىو المجتبى فمقد اصطفى اهلل من البشرية األنبياء واصطفى من األنبياء الرسل

واصطفى من الرسل أولى العزم واصطفى من أولى العزم الخمسة نوح وابراىيم وموسى وعيسى

ومحمد واصطفى محمد ففضمو عمى جميع خمقو .شرح لو صدره ورفع لو ذكره ووضع عنو وزره

وزكاه فى كل شىء :

زكاه فى عقمو فقال سبحانو :ما ض َّل ص ِ
احبُ ُك ْم َو َما َغ َوى [ النجم.]ٕ :
َ َ َ
زكاه فى صدقو فقال سبحانو :وما ي ِ
اليوى [ النجم.]ٖ :
ق َعن
نط ُ
ََ َ
َ
ك [ الشرح.]ٔ :
ص ْد َر َ
زكاه فى صدره فقال سبحانو :أَلم َن ْشرح لَ َك َ
أى [ النجم.]ٔٔ :
ب الفُؤ ُ
زكاه فى فؤاده فقال سبحانوَ :ما َك َذ َ
اد َم َار َ
زكاه

زكاه

زكاه
زكاه

زكاه

فعنا َل َك ذ ْك َر َك [ الشرح.]ٗ :
فى ذكره فقال سبحانوَ :وَر َ
ك [ الشرح .] ٕ:
وزَر َ
ضعنا َعن َ
ك ْ
فى طيره فقال سبحانوَ :وَو َ
وى [ النجم.] ٘ :
فى عممو فقال سبحانوَ :عمَّ َموُ َش ٌ
ديد القُ َ
فى حممو فقال سبحانو :بِالمؤ ِمنين رؤ ٌ ِ
يم [ التوبة .]ٕٔٛ:
َ َُ
وف َرح ٌ
ك َل َعَمى ُخم ٍ
ق َع ِظ ٍيم [ القمم.] ٗ :
كمو فقال سبحانوَ :وِاَّن َ

بأبى ىو وأمى  .. .ىو رجل الساعة ،نبى الممحمة ،صاحب المقام المحمود  -الذى يغبطو عميو كل

نبى فى أرض المحشر  -الذى وعد اهلل بو نبينا فى قولو :
و ِمن المَّْي ِل فَتَيج ْ ِ ِ
ودا [اإلسراء.]ٜٚ-
َن َي ْب َعثَ َك َرب َ
اما َم ْح ُم ً
َّد بِو َنافَم ًة َل َك َع َسى أ ْ
َ َ
َ
ُّك َم َق ً
فيذا ىو المقام المحمود كما فى حديث مسمم من حديث أبى ىريرة أنو قال(( :أنا سيد ولد آدم يوم
القيامة ،وأنا أول من ينشق عنو القبر وأنا أول شافع وأول مشفع))(٘)[٘]).

وفى الصحيحين من حديث أبى ىريرة كذلك أنو قال(( :إن مثمى ومثل األنبياء من قبمى كمثل رجل

بنى بيتاً فأحسنو وأجممو إال موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون بو ويعجبون لو
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ويقولون :ىال و ِ
ت ىذه المبنة؟ فأنا المبنة وأنا خاتم النبيين))(.)]ٙ[)ٙ
ض َع ْ
ُ
وفى الصحيحين من حديث أبى ىريرة أنو قال(( :فضمت عمى األنبياء بست :أعطيت جوامع الكمم

(فيو البميغ الفصيح) ونصرت بالرعب  -وفى لفظ البخارى ((مسيرة شير))  -وأحمت لى الغنائم،
وجعمت لى األرض طيو اًر ومسجداً ،وأرسمت إلى الخمق كافة ،وختم بى النبيون))(.)]ٚ[)ٚ

ىذه مكانة النبى محمد  ،بل لقد أنزل اهلل قرآنًا يتمى ليربى وليعمم الصحابة كيف يتأدبون ويعظمون

رسول اهلل وكيف يوقرون رسول اهلل وكيف يتأدبون حتى فى النداء عمى رسول اهلل  ..ولكن اآلن ما
الذى حدث لألمة؟!!

فإن األمة لم تعرف قدر نبييا إال من رحم اهلل ،ولم تعظم رسوليا بل وقد أساءت األدب مع رسول

اهلل  .فيجرت األمة شريعتوَ ،وَنحَّت األمة سنتو ولم تعد األمة تجيد إال أن تتغنى برسول اهلل فى ليمة
مولد ،فى ليمة ىجرة ،فى ليمة نصف من شعبان!!
فاألمة اآلن ما عادت تجيد إال الرقص والغناء ،إنيا عشقت اليزل وتركت الجد والرجولة ،أمة تدعى

الحب لرسول اهلل وتتغنى برسوليا فى المناسبات واألعياد الوطنية فى الوقت الذى نحت فيو شريعتو

وىجرت فيو سنتو وال حول وال قوة إال باهلل.
أحبتى فى اهلل:

الشمس فوق الرؤوس ،الزحام وحده يخنق األنفاس ،البشرية كميا فى أرض المحشر من لدن آدم إلى
آخر رجل قامت عميو الساعة ،فى ىذا الموقف الرىيب المييب.

المصطفى واقف عمى حوضو ،والحوض ماؤه أشد بياضًا من المبن وأحمى من العسل وأطيب ريحًا
من المسك عدد كيزانو بعدد نجوم السماء من شرب منو بيد الحبيب شربة ال يظمأ بعدىا أبداً

( )]ٛ[)ٛحتى يتمتع بالنظر إلى وجو الممك فى جنات النعيم.

الميم اسقنا منو شربة ىنيئ ًة مريئ ًة ال نظمأ بعدىا أبدا ياأرحم الراحمين.

روى البخارى من حديث سيل بن سعد الساعدى يقول النبى (( :أنا فرطكم عمى الحوض يوم القيامة
عمى شرب ومن شرب ال يظمأ أبدًا ،وليردن عمى الحوض قوم أعرفيم ويعرفوننى ثم يحال
فمن مر ّ
بينى وبينيم)) وفى لفظ فى الصحيح ((ثم يختمجون دونى)) فأقول(( :إنيم من أمتي .إنيم من أمتي.

فيقال :إنك ال تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول :سحقاً سحقاً لمن بدل بعدى))(.)]ٜ[)ٜ
ومعنى ذلك أن اتباع نيج المصطفى ىو سبيل الفوز والنجاة.

انظر إلى الموحدين الذين امتثموا أمر النبى  ،ونييو ،وتعمم كيف كانوا حتى فى آخر لحظات ليم فى

ىذه الدنيا.

فيذا معاذ بن جبل عمى فراش الموت نائم يدخل عميو الميل ويشتد بو األلم فينظر ألصحابو ويقول

ىل أصبح النيار؟! فيقولون :ال لم يصبح بعد ،فيبكى معاذ بن جبل ويقول :أعوذ باهلل من ليمة
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صباحيا إلى النار.

معاذ بن جبل يخشى أن يكون من أىل النار!!!

وىذا ىو فاروق األمة األواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذى أجرى اهلل الحق عمى لسانو
وقمبو ،يدخل عميو ابن عباس بعدما طُ ِعن ليذكره وليثنى عميو الخير كمو فيقول عمر :إن المغرور

من غررتموه ،واهلل لو أن لى ملء األرض ذىبًا الفتديت بو اليوم من عذاب اهلل قبل أن أراه .ثم قال

عمى.
عمر :وددت أن أخرج من الدنيا كفافاً ال لى وال ّ
سبحان اهلل!!

وىذه ىى عائشة تسئل عن قول اهلل تعالى :ثَُّم أَورثَْنا اْل ِكتَ َِّ
ظ ِال ٌم
اصطَ َف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِاد َنا فَ ِم ْنيُ ْم َ
َ
اب الذ َ
ين ْ
َْ
ق بِاْل َخ ْير ِ
ِل َن ْف ِس ِو و ِم ْنيم م ْقتَ ِ
ات بِِإ ْذ ِن المَّ ِو [ فاطر.]ٖٕ:
ص ٌد َو ِم ْنيُ ْم َسابِ ٌ
َ
َ ُْ ُ
فتقول عائشة :يابنى أما السابق بالخيرات فيؤالء الذين ماتوا مع رسول اهلل وشيد ليم رسول اهلل

بالجنة ،وأما المقتصد فيؤالء الذين اتبعوا أثر رسول اهلل حتى ماتوا عمى ذلك وأما الظالم لنفسو فمثمى

ومثمك.

اهلل أكبر!! جعمت عائشة نفسيا معنا .جعمت عائشة نفسيا من الظالمين ألنفسيم!!!

وىذا ىو سفيان الثورى إمام الدنيا فى الحديث ينام عمى فراش الموت فيدخل عميو حماد بن سممة

فيقول :أبشر يا أبا عبد اهلل إنك مقبل عمى ما كنت ترجوه وىو أرحم الراحمين.
فبكى سفيان وقال :أسألك باهلل ياحماد أتظن أن مثمى ينجوا من النار؟!!
انظر كيف كانوا؟! وماذا قالوا؟

انظر إلينا كيف أصبحنا؟! وماذا نقول؟!

شتان . .شتان ،نحن جميعاً نقول من منا ال يدخل الجنة؟!! من منا ال يشفع لو رسول اهلل ؟!!
حرفوا َّ
وبدلوا وانحرفوا
ىا ىو الحديث فى البخارى يبين فيو الحبيب النبى أنو سيحال بينو وبين أقوام َّ

عن سنتو .

أسأل اهلل العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا إنو ولى ذلك والقادر عميو.
وأقول قولى ىذا وأستغفر اهلل لى ولكم

-------------------------

الخطبة الثانية

ثانياً :من أسعد الناس بشفاعة المصطفى يوم القيامة؟

ىذا ىو عنصرنا األخير فى ىذا اليوم الكريم المبارك.
ِ
ُّون المَّ َو َفاتَّبِ ُعونِي ُي ْحبِ ْب ُك ُم المَّوُ [آل عمران.]ٖٔ:
قال سبحانو وتعالىُ :ق ْل ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تُحب َ
ليقف كل مسمم صادق مع نفسو سائالً :ىل امتثمت أمر الرسول ؟ ىل اجتنبت نييو ؟! ىل ارتبط

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

المسان بالجنان والجوارح ؟!

ىل التزمت بيدى النبى فى شتى األمور بحب واتباع واخالص !!
من َي َّد ِع ُح َّ
ب النبى ولم
اء
يفد من ىديو فسفاىةُ ُُ وىر ُ

فالحب أول شرطو وفروضو

ووفاء
إن كان صدقاً طاعةُ ُُ
ُ
أخى فى اهلل :من أسعد الناس بشفاعة الرسول يوم القيامة؟

والجواب مباشرة من صحيح البخارى :قال أبو ىريرة :من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول

اهلل؟ فقال المصطفى ((لقد ظننت أنو ال يسألنى عن ىذا السؤال أحد قبمك لما رأيت من حرصك عمى
الحديث ياأبا ىريرة .أسعد الناس بشفاعتى من قال ال إلو إال اهلل خالصًا مخمصًا من قمبو))(ٓٔ).
وفى رواية ابن حبان ((أسعد الناس بشفاعتى من قال ال إلو إال اهلل خالصاً من قمبو يصدق قمبو

لسانو ،ويصدق لسانو قمبو))

وفى صحيح مسمم أنو قال(( :لكل نبى دعوة مستجابة وانى اختبأت دعوتى شفاع ًة ألمتي ،فيى نائمة

إن شاء اهلل تعالى من مات من أمتي ال يشرك باهلل شيئاً))(ٔٔ).

إذًا حتى يشفع لك رسول اهلل يوم القيامة يجب توفر شرط ىام جدًا ىذا الشرط أن تحقق التوحيد .أن
تقول كممة التوحيد خالصة من قمبك.

فمن الناس اآلن من يردد ىذه الكممة بمسانو وال يدرى ما يقول ،ومن الناس من لم يخمص العبادة هلل

جل وعال بل راح يصرف العبادة لغير اهلل.

فيو ال يعرف لكممة التوحيد معنى وال يقف ليا عمى مضمون وال يعرف ليا مقتضى.

ومن الناس من يردد بمسانو :ال إلو إال اهلل وقد انطمق ح ًار طميقاً ليختار لنفسو من المناىج األرضية
والقوانين الوضعية الفاجرة ما يوافق ىواه.

ومن الناس من ينطق بالكممة وال يتبع منيج الحبيب محمد !!

ومن الناس من يردد كممة ال إلو إال اهلل وىو لم يحقق الوالء والبراء !!

ومن الناس من يردد بمسانو كممة ال إلو إال اهلل وقد ترك الصالة وضيع الزكاة وضيع الحج مع قدرتو
واستطاعتو ،وأكل الربا ،وشرب الخمر ،وأكل أموال اليتامى ،يسمع األمر فييز كتفو فى سخرية و

كأن األمر ال يعنيو ،يسمع المواعظ فيي أز وكأن األمر ال يعنيو!!

فالبد من إخالص التوحيد ،كممة التوحيد ليست مجرد كممة يرددىا اإلنسان بمسانو وفقط ،بل إن
اإليمان قول بالمسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح واألركان.

ليس اإليمان بالتمنى وال بالتحمى ولكن اإليمان ما وقر فى القمب وصدقو العمل ،فمن قال خي اًر
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وعمل خي اًر قُِب َل منو .ومن قال خي اًر وعمل ش اًر لم ُي ْقَبل منو.
وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبى قال(( :من شيد أن ال إلو إال اهلل وأن

محمدًا عبده ورسولو وأن عيسى عبد اهلل ورسولو وكممتو ألقاىا إلى مريم وروح منو وأن الجنة حق

والنار حق أدخمو اهلل الجنة عمى ما كان من العمل))(ٕٔ).

وفى رواية عتبان بن مالك(( :فإن اهلل َح َّرَم عمى النار من قال ال إلو إال اهلل يبتغى بيا وجو اهلل)).
واهلل لن يسعد بشفاعة المصطفى إال من أخمص التوحيد لمعزيز الحميد واتبع المصطفى وأخمص لو

االتباع.

ففى الحديث الذى رواه مسمم والترمذى والمفظ لمترمذى من حديث أنس أن النبى قال :قال اهلل تعالى

فى الحديث القدسى(( :يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك عمى ما كان منك وال أبالى،

يا ابن آدم لو بمغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك عمى ما كان منك وال أبالى ،يا ابن

آدم لو أتيتنى بقُراب األرض خطايا ثم لقيتنى ال تشرك بى شيئاً ألتيتك بقرابيا مغفرة))(ٖٔ).
إنو التوحيد . .فأسعد الناس بشفاعة الحبيب النبى من قال ال إلو إال اهلل خالصاً من قمبو ،فكممة
التوحيد قد قيدت بشروط ثقال عند قبوليا من الممك المتعال.

فيى شجرة طيبة جذورىا الحب واإلخالص وساقيا اليقين والقبول وأوراقيا االنقياد ومن غير الماء

والضوء التعيش ،فالعمم ليا ضوء والصدق ليا ماء.

أسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا .إنو ولى ذلك والقادر عميو.
__________

(ٔ) رواه مسمم رقم (ٕٗ ، )ٕٚفى صفة الجنة.

(ٕ) رواه البخارى رقم (ٖٖٓٗ) فى األنبياء  ،ومسمم رقم (ٗ )ٜٔفى اإليمان  ،باب أدنى أىل الجنة
منزلة فييا  ،والترمذى رقم ( )ٕٖٗٙفى صفة القيامة  ،باب ماجاء فى الشفاعة.

(ٖ) رواه البخارى تعميقاً فى الدعوات  ،باب لكل نبى دعوة  ،ورواه مسمم رقم (ٕٓٓ) فى اإليمان ،
باب اختباء النبى صمى اهلل عميو وسمم دعوة الشفاعة ألمتو.

(ٗ) رواه البخارى ( )ٖٖ٘ٛفى األنبياء  ،باب قول اهلل تعالى ( :واتخذ اهلل إبراىيم خميال)  ،ومسمم

رقم (ٔ )ٕٖٚفى الفضائل  ،باب من فضائل إبراىيم الخميل  ،وأبو داود رقم (ٕٕٕٔ) فى الطالق

باب فى الرجل يقول المرأتو  :ياأختى  ،والترمذى رقم (٘ )ٖٔٙفى التفسير باب ومن سورة األنبياء.

(٘) رواه مسمم رقم ( )ٕٕٚٛفى الفضائل  ،باب تفضيل نبينا صمى اهلل عميو وسمم عمى جميع

الخالئق  ،وأبو داود رقم (ٖ )ٗٚٙفى السنة  ،والترمذى رقم (٘ٔ )ٖٙفى المناقب.

( )ٙرواه البخارى (ٖٖ٘٘) فى المناقب  ،باب خاتم النبيين صمى اهلل عميو وسمم  ،ومسمم رقم
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( )ٕٕٛٙفى الفضائل  ،باب ذكر كونو صمى اهلل عميو وسمم خاتم النبيين.

( )ٚرواه البخارى رقم ( )ٕٜٚٚفى الجياد  ،باب قول النبى صمى اهلل عميو وسمم  :نُصرت بالرعب
مسيرة شير  ،ومسمم رقم (ٖٕ٘) فى المساجد فى فاتحتو  ،والترمذى رقم (ٖ٘٘ٔ) فى السير ،
والنسائى ( )ٖ،ٗ/ٙفى الجياد .

( )ٛرواه البخارى رقم ( )ٜٙ٘ٚفى الرقاق  ،باب حوض النبى  ،ومسمم رقم (ٕ )ٕٕٜفى الفضائل
 ،باب إثبات حوض نبينا صمى اهلل عميو وسمم.

( )ٜرواه البخارى ( )ٙ٘ٚٙفى الرقاق  ،باب فى الحوض  ،ومسمم رقم (ٖٕٗٓ) فى الفضائل باب
إثبات حوض نبينا صمى اهلل عميو وسمم.

(ٓٔ) رواه البخارى ( )ٜٜفى العمم  ،باب الحرص عمى الحديث.
(ٔٔ) سبق تخريجو.

(ٕٔ) رواه البخارى (ٖٖ٘ٗ) فى األنبياء  ،باب قول اهلل تعالى ) ياأىل الكتاب ال تغموا فى دينكم وال
تقولوا عمى اهلل إال الحق  ،ومسمم رقم (ٓٗ )ٕٙفى اإليمان  ،باب ماجاء فيمن يموت وىو يشيد أن

ال إلو إال اهلل.

(ٖٔ) رواه الترمذى رقم (ٖٖٗ٘) فى الدعوات  ،باب رقم ( ، )ٔٓٙوحسنو شيخنا األلبانى فى

الصحيحة رقم ( ، )ٕٔٚوىو فى صحيح الجامع رقم (.)ٖٖٗٛ

