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شفيعا من اآلن
ستأيت وحدك يوم القيامة ..فاختذ لنفسك ً

وقال هللا -سبحانه وتعاىل -عشان أهل املعصية:
"فَمااا لَنَااا َماان َشااافَ َع َ * وََل صا َادي َح ََ
محااي َح " الشااعرا  ،101،100:يوضااهللا هللا -ساابحانه وتعاااىل -يف هااذا اآل و وهاهااا
َ َ
َ
كثا يف القرآن أن يوم القيامة كال ننساان منناا لوحادا يقا نيا يَا َدي هللا -عا وجال -وحادا ،نَل أهال اميااان فاهلن ا

شفعا عند هللا -سبحانه وتعاىل.-

يقااول النا -صاالى هللا عليااه وساال " :-جيما هللا الناااأل ا ولا واآل ارين يف صا َح
اعيد واحا َحاد ،يَساامعهللاه الااداع ويَ هللانفا هللااذه
هللا هللا َ
صاد ابمليال ،هال امليال ميال
البصر ،وتدنو
الشمس "..حىت تكون من الرؤوأل على قَدر ميال ،قاال الاراوي َل أ ري ماا قَ َ
هللا
هللا
املسافة أم ميل املكحلة ،الل هو اجل الل نييتحط فيه قل الكحلَ ،ل أ ري ماذا عا ميال املساافة أم ميال املكحلاة،
ااأل :أَل تاارون مااا قااد نيل َكا  ،أَل تنظاارون ماان
ااأل ماان ال ا َ والكاار َ مااا َل ينيقااون وَل ،تملااون ،فيقا هللا
اول النا هللا
"..فيبلا هللا النا هللا
يشف هللا لك نىل رنيكا  "..صاحيهللا الباااري ،وروا لناا علاى حاد يشاف ليناا نيا يادي هللا -عا وجال ،-نيادل ماا أكاون
واق لوحدي ، ،يكون معا اتن تالتة نييساندوين وأان واق ني نيدين رنينا -سبحانه وتعاىل.-
هو ا املع الل أان عاي أوصله النهار ا ،كل ننسان مننا يق نيا يادي هللا -عا وجال -وحادا ياوم القياماةَ ،ل ماال
وَل أهل وَل ولد ،ننت هتق لوحدك ،وطاملا ننك هتق لوحدك فالزم كل واحد مننا يدور علاى الشافي اللا هيشاف
له ني يدي هللا -ع وجل.-
فماان الناااأل ماان يبحاام عاان العماال الصااا الااذي يشااف لااه نيا ياادي هللا -عا وجال ،-زي الناااأل اللا

اوماات علااى

الصيام طيلة احلياة؛ رجا ً يف طلب شفاعة الصيام ،ومن الناأل من يبحم عن القرآن؛ رجا شفاعة القارآن ،ومان النااأل

من يبحم له عن صاحب من أهل اخلا ومان أهال الادين حاىت يشافعوا لاه عناد هللا -عا وجال ،-وهاو ا صالب رأل
النهار ا ،نن كل ننسان مننا ونن كان هللامَمل ابملعاص نَل ننه َلنيد يف يوم من ا م ي رأل نفساه وساط النااأل الصااحل ،

لعل نن رنينا -سبحانه وتعاىل -جيعله ممن يشفعون له ني يدي هللا –ع وجل -يوم القيامة.
الصحبة الصاحلة ا من يشف لك يوم القيامة

يقول نبينا -صلى هللا علياه وسال " :-ماا اا لاةهللا أح َادك يف احلا يكاون لاه يف الادنيا ،اشاد اا لاةً مان املاممن لار يف

اار،
اار ،قاال :يقولاون :رنيناا ن وانهللاناا كاانوا يصالون معناا ،ويصاومون و،جاون معناا ،فاأ لتَه الن َ
ن واهن الذين أهللا لاوا الن َ
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قااال :فيقااول :اذهبااوا فاأَ َرجوا ماان عاارفت ماانه قااال :فيااأتوهن فيع َرفااوهن نيصااوَره فماانه ماان أ ذتااه النااار نىل أنصااا َ
هللا هللا
َ
ساقَيه ،ومنه من أ ذته نىل كعبَيه ،فيارجوهن فيقولون :رنينا قد أ رجنا من أمرتنا..
اار مان اميا َ
وزن نصا َ ين َح
وزن ين َح
اار ،حاىت يقاول:
اان ،مث قاال :مان كاان يف قلب َاه هللا
قال :ويقاول :أَ َرجاوا مان كاان يف قلبَاه هللا
من كان يف َ
وزن ذرةَح" صححه ا لباين.
قلبه هللا
نذا

أصحااب كاانوا يصالون معناا ،ويصاومون معناا َل
ل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار ،قال أهل اجلنة أي ر نن لنا
ً

نراه هاا هناا ،نحناا ماي شاايفينه يف اجلناة ،نحناا ماي شاايفينه معااان نييهللاانَاعماوا يف اجلناة ،فينظارون فيجادوهن يف الناار،

فينلبون من ر -ع وجل -أن يشفعوا

حىت خيرجاوا مان الناار ،فيحارم هللا -عا وجال -صاوره علاى الناار، ،ارم

أجسااا ه عل ااى النااار ،ويق ااول -ساابحانه وتع اااىل :-ا لااوا الن ااار فااأ رجوا م اان وجاادذ يف قلب ااه مثقااال ذرة م اان نا ااان
فيد لون النار ،فيأ اذون نيياد ن اواهن حاىت ياد لوا اجلناةَ ،لتنياب ا اجلناة ون اواهن يهللاعاذنيون يف الناار ،هاو ا املعا

الل أان عاي أؤكد عليه.

أحباااإ نن م نكاان ماان الصاااحل فينب ا علينااا نن نحنااا حنشاار نفساانا وسااط الصاااحل  ،وسااط أهاال اخلااا ،وسااط أهاال
الفضل؛ فمكانته عند هللا عالياة ،احشار نفساك وسانه يف الادنيا ،احشار نفساك معااه يف املسااجد ،احشار نفساك
معه حيثما كانوا ،ليك قريب منه ؛ فشفاعته عند هللا -ع وجل -هالية ،وشفاعته عند هللا عظيمة.
جملر التفاتة قلب حنو الصاحل ات هللا عليه فما ابلك مبن يعايشه
قوماا يعبادون هللا قااال
قاتال املائاة نفاس ملاا العااام قاال لاه اتارك أرضااك فهلهناا أرء ساو  ،واذهاب نىل أرء كاذا فاهلن فيهاا ً
النا -صاالى هللا عليااه وساال  :-فالتفاات الرجاال نيقلبااه ،التفاات نيااس نيقلبااه نىل ا رء الل ا فيهااا الناااأل الكويس ا أهاال
اخلا ،أهل الصالح ،فالتفات الرجال نيقلباه فمااو ،فا تصامت فياه مالئكاة الرمحاة ،ومالئكاة العاذا  ،مالئكاة العاذا
تقول هاو لناا فهلناه م ينا هللا طرفاة عا  ،ومالئكاة الرمحاة تقاول نيال هاو لناا لقاد جاا نىل هللا نيقلباه ،والشاينان يقاول هاو
َولَي ما كان يعصيين يف أمر..
فيوح هللا -ع وجل -أن قيسوا ما ني ا رض وأيمار هللا أرء الناعاة أن تتقاار وأرء املعصاية أن تتباعاد فيقايس
الرجل ما ني ا رض فيجدوا نىل أرء الناعة أقر فتقبضه مالئكة الرمحة.
الساامال الل ا نييناارح نفسااه اآلن :نذا كااان هااذا الرجاال ااار التفاتااة قلااب منااه توجهاات هاال اخلااا ،توجهاات هاال
الصالح ،توجهت هل امياان انل من نيركته ونن م يكن معه  ،اار حركاة قلاب ،حركاة قلاب نياس رجات مان هاذا
امينسان الل قتل مائة نفس توجه نيقلبه نىل أرء الناعة نيس ،توجاه نيقلباه نىل ا رء اللا فيهاا الصااحل نياس فكانات
النتيجااة أن قبضااته مالئكااة الرمحااة ،فمااا ابلكا مباان عااا وسااط الصاااحل  ،فمااا ابلكا مباان ماام عاانه وألقااى نفسااه نيا
أيديه .
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جليسه

َ
ُ َ
ال
عند اميمام مسل يف صحيحه أن الن -صلى هللا عليه وسل  -قال" :نن هلل مالئكاةً ينوفاون يف الن هللااري يلتمساون أه َ
َ
قوماا ياذكرون
الذك َر "..نييدوروا على االس العلا  ،فاهلذا وجادوا حلقاة ،ملاا يالقاوا حلقاة مان هاذا احللقااو "فاهلذا وجادوا ً
َ
فيح ُفاوهن اجنحاتَه نىل الساما َ الا ُدنيا ،قاال :فيساأ هللا رُ ا  ،وهاو أعلا هللا مانه  ،ماا
هللاَ تنا َوا :هلهللا ُموا نىل حاجتك .قال :هللا
يقول عبا ي "..
هللا

ارو ا  "..أشاهدك مالئكاأ أين
حديم معارو مشاهور الشااهد مناه :فيقاول هللا -عا وجال" :-فأهللاشا َه هللادك َأين قاد هف هللا
قد أعنيته ما يرجون أي اجلنة ،وأمنته مما خيافون أي النار ،وهفرو ذنو  ،فتقاول املالئكاة :أي ر فايه فاالن
اول
اخلنا  ،رجل نا ي صي ة مبال ة ،تدل على َعظَ الاذنو اللا عملهاا أو كثارة الاذنو اللا عملهاا" ،قاال :يق هللا
َح
َ
جليسه " صحيهللا البااري.
حلاجة .قال :ه اجلهللالسا هللا َل يش َقى
املالئكة :فيه فال ٌن ليس منه  ،نَّنا جا
ك من
ملَ ٌ
هللا
أول مرة َ
ال معااه  ،لساه جااي مان كبااة مان الكباائر ،واترك عشاراو ومئااو
يعدي على املسجد فلقى انأل نيتصال

ماان الكبااائر ورا ههاارا ،ورايااهللا لكباااة ماان الكبااائر ،ولكاان يف يااوم ماان ا م لقااى اموعااة ماان الصاااحل فحااط نفسااه
وسنه  ،فكانت النتيجة أعناا هللا اجلنة ،وأمنه من النار ،وهفر له ذنبه ابلوجو م الصاحل .
الصحبة الصاحلة ه َمن ينفعك نيعد موتك

عشااان كاادا نيقااول لكا

ن ااواين أهلااوان لاان ينفعااوان يااوم القيامااة ،ولكاان حقيق اةً َمان ينفعنااا ن واننااا الااذين صاااموا معنااا،

وصاالوا معنااا ،اجتمعنااا م ا نيعااة علااى طاعااة هللا -ع ا وجاال ،-هللاه ا ول الل ا هينفعااوان ،كااان نيعااة الساال يقااول:
"أصحاإ ون واين أع عندي من أهل فهلنين نذا َم ُ
ت فهلن أهل يقتسمون تركأ ومايل ،و أماا ن اواين فاهلهن نذا وضاعت
يف قربي ابتوا الليايل يدعون يل ويست فرون هللا -ع وجل -يل".
أجل وأعظا الانَ َع اللا رنيناا -سابحانه وتعااىل -اان اا علاى امينساان ،ختيال
الوجو م الصاحل حيثما كانوا نعمة من َ
اآلن حلظة من اللحظاو ننسان صاحب كبائر ،صاحب معاص يف حلظاة وضا نفساه لنصا سااعة ،رنيا سااعة ،عشار
قائ وسط الصاحل انله من هذا الفضل ،وانله من هذا اخلا ،فما ابلك مبن عا معه .
أعظ العالقاو على اميطالي احلب يف هللا ..فحافظ على أحبانيك

أحباإ مه ًّ
جدا رفقة املسجد نن ه تتعاار  ،مها ج ًّادا رفقاة املساجد نن ها تتحاا  ،مها ج ًّادا نن رفقاة املساجد
يكون نيينه من العالقة من احملباة واملاو ة ماا َل يعلمهاا نَل هللا ،يف ياوم مان ا م حصالت ماين مشاكلة سايدي ع َاديها
يل أان أ وك ،ولعل -سابحان هللا -أ اوك اللا ننات زعاالن مناه ا ياوم القياماة يشاف لاك نيا يا َدي هللا -عا وجال،-
لعله يشف لك ني يدي هللا -ع وجل.-

ا وة و احملبة أحباإ ،ما أعل أني ًدا يف يننا عالقة وطدها هذا الدين كان ا من املكاناة أعظا مان عالقاة احلاب نيا
أهل الصالح ،من عالقة احلب ني أهل الفالح ،من عالقة احلب ني أهل املساجد ،ماا أعارفي عالقاة أعظا مان كادا،
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أوَل لبناا
ولو كانت فيه عالقة أعظ من كدا كان النا عملهاا قبال ا هللا هللا اوة ،النا ماا أصال يف نيداياة وصاوله املديناة نَل ً
القر ني الناأل.
املسجد عشان عالقتك م رنينا ،ونيعد كدا أسس لدعائ احملبة ،ولدعائ ا هللا هللا وة ،ولدعائ هللا
نذا أحب أحدك أ اا فليعلمه أنه ،به
اثال أان مااا أعاارفي اسا حضارتك ،وَل أعاار امسااك
معقااول نبقااى النهااار ا نيقالنااا أكثاار ماان  18ليلااة ما نيعااة وممكاان ما ً

وننت ما تعرفي امس  ،نىل اآلن مافيي تعار نيينا وَل حتا نييننا!

فمار رجال فقاال رجال رساول هللا نناين
الن -صلى هللا عليه وسال  -كاان ذاو ياوم جاالس ما اموعاة مان الصاحانيةَ ،
أحب هذا الرجال ،أان الرجال ا أان مباه ،فقاال لاه النا -صالى هللا علياه وسال  :-هال أعلمتاه قاالَ :ل رساول هللا،

سانَن ال ائباة ،عاائ احملباة وأواصار احملباة اللا نيينناا ونيا
قال :اذهاب نلياه فأعلماه وقهللاال لاه نين أحباك يف هللا ،سانة مان ال ُ
نيعة.

أفشوا السالم نيينك

الن -صلى هللا عليه وسل  -عل الصحانية نذا كنت يف طري  ،اتن مان الصاحانية ماشاي ما نيعاة" ،نذا لََقا َ أح هللاادك
أ اااا فَالي َ
َ
َ
ساالَ عليااه" صااححه ا لباااين ،ختياال أان
ساال عليااه ،فااهلن حالاات نيينَهمااا شااجرةٌ أو جا ٌ
ادار أو َح َجا ٌار مث لَقيَااه فَاليهللا َ
هللا َ

والاادكتور حااازم يف يااوم ماان ا م ماش اي م ا نيعااة فااري نييننااا عمااو يف الشااارع ،أرج ا اتين آ ااذ ديديااه وأساال عليااه
وأقااول لااه نين أحبااك يف هللا ،أقااول لااه السااالم علاايك ورمحااة هللا ،أ اذا احلااد رسااول هللا آا أصاال الن ا

عااائ احملبااة

واملو ة يف قلو الصحانية نيصورة ها طبيعية.
تصافهللا املممن م فرة للذنو
الن -صلى هللا عليه وسل  -عشان يمكد املعاين ي ،أ وك ا ملا نيتسل عليه ار السالم ا ،قال -صالى هللا علياه
َ
َ
َ
َ
َ َ
ال أن يَاتَا َفرقَااا" حساانه ا لباااين ،ساايدان
وساال " :-مااا ماان مساال َم يلتقيااان فيتصااافحان -ااار السااالم -نَل ههللافا َار مااا ،قبا َ
رجاال كاان النا َل أي اذ يادا حاىت يكاون الرجال هاو الاذي أي اذ يادا ،اساك ديدياه
أنس نييقول فكان الن نذا صافهللا ً
كدا ما يسيبي نيدا ،يفضل ماسك يف نيدا كدا والن -صالى هللا علياه وسال  -ماا يسايبي نيادا هاا ملاا الراجال يبادأ
هو الل يسحب نيدا ،أي حب أرا الن -صلى هللا عليه وسل -أن يم َ
صل له.
احلب عا
ل اى أنيااو الاادر ا -رض ا هلل عنااه -يف اللياال يقااول" :وهللا ننااين

احلااب ا الل ا
سجو ي َ
أمسيه امسائه وأمسا آابئه ".

عااو رنيع ا رجا ًاال ماان أصااحاإ يف

حااج عااوين آ اار ماارة عياات للحااج أسااامة نمااىت يف صااالتك وسااجو ك نحنااا عاااي ين نيقاى نن شااا هللا كاال سااجدة
ندعو فيها مي واننا ،تدعي أواصر احملبة ،حبيبنا -صلى هللا عليه وسال  -ملاا نييقاول لناا" :نَن أوثَا عهللاارا اميا َ
اان -أعلاى
َ
َ َ
ة يف هللا" حسن ل ا ا لباين.
رجة من رجاو امياان -أن هللاَحتب يف هللا ،وتهللااب َ
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

أقول قَاويل هذا وأست فر هللا العظي يل ولك .
ذ ممد هللا
شاهدوا الدرأل للنشر على النت يف قس تفري الدروأل يف منتد و النري نىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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