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أعوذ ابهلل السميع ا لعليم من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على
أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فعال أحبكم يف هللا ،ويعلم هللا -سبحانه وتعاىل -كم افتقدتكم يف هذه الفرتة ،يعين
يعين يف البداية وهللا أشهد هللا أنين ا

فعال كم متنيت إن أنتم كلكم تكونوا معااي يف العمرة ،حبيث تبقى الصحبة كده طيبة يعين زي ما بنلتقي يف الدروس
ا
بنلتقي يف العمرة ،ونسأل هللا -عز وجل -بقى دي بتاعت ربنا -سبحانه وتعاىل -نسأله إن هو جيمعنا برده بنفس
اجلمع ده إن شاء هللا يف اجلنة بقى مع النيب-صلى هللا عليه وسلم -اللهم آمني.
األمر الثاين ،يعين  ،اللهم لك احلمد برده دعواتكم كلها بفضل هللا يعين ،أنتم مرمطوين ،يعين حىت كلمة مرمطوين دي
كانت قليلة شوية ،يعين أان شوفت الورق يعين ما شاء هللا يعين ،أان فيه أخ تقريباا كان معاه ورقة زي دي كده وماليها

دعوات ،يعين أان نفسي راودتين كده إن أان بصراحة أطنشه ،بس يعين جيت على نفسي كالعادة ،بس ايرب ربنا جيعل
الدعاء ده من حظكم ومن نصيبكم.
نُكمل إبذن هللا -تبارك وتعاىل -بقى السلسلة بتاعتنا ،واليت أسأل هللا-سبحانه وتعاىل -أال ننقطع عن هذه الدروس
أب ادا ،اللهم آمني.

تذكرة بقواعد هامة ختص اجلوارح
واليوم إبذن هللا-تبارك وتعاىل ،-بس أفكركم كده سر ايعا ،إحنا تكلمنا عن سلسلة اجلوارح ،ألين قولت لكم أكرت
حاجة ممكن ُتُلك اإلنسان يف اآلخرة هي جوارحه ،وتكلمنا بفضل هللا -عز وجل -عن درس يف املقدمة عن أهم
القواعد املتعلقة ابجلوارح ،وحساب هللا -سبحانه وتعاىل -لعباده على جوارحهم يف الدنيا.
 جوارحك ستشهد يوم القيامةوتكلمت معاكم وقُلت لكم إن من أخطر ما يتعلق ابجلوارح إن هذه اجلوارح يوم القيامة ستتكلم بكل ما كانت تصنع
ابلدنيا ،لسانك يتكلم كان بيتكلم يف إيه ؟ ورجلك تتكلم كانت بتمشي فني؟ وإيدك ومسعك وبصرك ،كل دول

هيتكلموا.
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ص َر
املشكلة إن دول كلهم هتتسأل عنهم يوم القيامة جارحة جارحة ،هللا -سبحانه وتعاىل -يقول" :إِ َّن َّ
الس ْم َع َوالْبَ َ
وال" اإلسراء.36:
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُ ا
اد ُك ُّل أُولَـٰئِ َ
َوالْ ُف َؤ َ
َ -من َعطَّل جوارحه عن الطاعة يف الدنيا تعطلت يوم القيامة

وقُلت لكم إنه خدوا ابلكم من حاجة إن اللي هيعطل جوارحه عن طاعة ربنا يف الدنيا ،غصب عنه هتتعطل منه يوم

القيامة ،فيه إنسان يف الدنيا عطل السمع وعطل البصر وعطل إيديه وعطل رجليه ،مشغلهاش يف طاعة ربنا -سبحانه

وتعاىل -فهتكون النتيجة إن اجلوارح دي هتتعطل يوم القيامة.
ف َعن س ٍ
اق َويُ ْد َع ْو َن إِ َىل
ش ُ
زي ما ربنا -سبحانه وتعاىل -قال لنا يف أواخر سورة القلم ،قال هللا-سبحانه" :-يَـ ْو َم يُ ْك َ
َ
السج ِ
ود فَ َال يَ ْستَ ِطيعُو َن" القلم ،42:ربنا بيقول للناس اسجدوا ،فييجوا يسجدوا ،هو ظهره يوقف ،يتصلب ،املفرتض
ُّ ُ
يف الظهر ده إنه شيء سهل بسيط ،يتحرك بسهولة ،فيه مرونة يف العضالت ،ولكن ربنا يقولنا "فَ َال يَ ْستَ ِطيعُو َن *
ِ
ارُه ْم تَـ ْرَه ُق ُه ْم ِذلَّةٌ" القلم ،43،42:مع الذل وصغار يصيبهم..
َخاش َعةا أَبْ َ
صُ
عقال هو ده مسجدش ليه؟ ما هو املؤمن جسمه بقى لني وسجد ،ده مسجدش ليه؟ قال هللا -
فأنت تسأل نفسك ا
السج ِ
ِ
ِ
ود َو ُه ْم َسالِ ُمو َن" القلم ،43:وهم
سبحانه -السر بقى " َخاش َع اة أَبْ َ
ارُه ْم تَـ ْرَه ُق ُه ْم ذلَّةٌ ۖ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َن إِ َىل ُّ ُ
صُ
إيه؟ ساملون.
أصال عن الصالة
يف الدنيا أنت كنت سليم وجسمك مرن سهل إنك تسجد وتركع ،بس ألنك اجلسم ده أنت عطلته ا

يف الدنيا ،جاء يوم القيامة اجلسم ده ختشب ،فصعب عليه ج ادا إنه يتحرك.

وقلت لكم مش بيبدأ مبراحل اآلخرة بس ،ده بيبدأ معاك حىت من أواخر مرحلة ليك يف الدنيا مع انتقالك لآلخرة،
حىت واإلنسان بيموت.
قلت لكم إخواين إن اللسان ده طول ما هو شغال يف ذكر هللا وقراءة قرآن والدعوة إىل هللا ،طول ما اللسان ده عف
عن أذى الناس ،وعف عن الغيبة والنميمة والكالم اللي مش كويس ،اللسان ده اللي ساعة املوت بينطلق بكلمة
التوحيد وهو بيموت ،بينطلق بكلمة التوحيد واإلجابة على األسئلة وهو يف القرب.
أما اللسان ده -والعياذ ابهلل -إذا كان واخد على الغلط واخد على سوء اخللق واخد على الشتيمة ،يقيناا اللسان ده

بيتحبس.

العني دي ،وأان دامياا بفكركم ابلقواعد دي مع بداية كل درس عشان أقولكم احلاجات دي مهمة متنسوهاش ،العني
دي اللي كانت يف الدنيا مسخرة -والعياذ ابهلل -للحرام ،تبص على دي وتبص على دي وتبص على دي ،وتبص
على الفيلم ده واملقطع ده والصورة دي واحلاجة اإلابحية دي ،العني دي يوم القيامة ملا بيتضرب طريق يف اجلنة أهو،
وطريق هنا يف السعري للسعري ،هنا طريق يوديك اجلنة وهنا طريق يوديك النار ،العني دي يوم القيامة اللي ُسخرت
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ش ُرهُ يَـ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َم ٰى" طه ،124:إيه؟ أعمى!
يف معصية هللا بتتعمىَ " ،وََْن ُ
ال ر ِ ِ
شرتَِين أَ ْعم ٰى وقَ ْد ُك ُ ِ
آايتُـنَا فَـنَ ِسيتَـ َها" طه ،126،125:إيه؟ أنت زمان يف
ريا * قَ َ
ك أَتَـ ْت َ
ال َك َٰذلِ َ
ك َ
ب ِلَ َح َ ْ
َ َ
"قَ َ َ
نت بَص ا
الدنيا نسيت ،فمتجيش تلوم بقى دلوقت..

وموا
وم ِوين َولُ ُ
عايز تلوم لوم نفسك ،وهي دي الكلمة اللي الشيطان بيقوهلا للناس يوم القيامة ،فبيقول هلم إيه؟ "فَ َال تَـلُ ُ
س ُكم ۖ َّما أ ََان
وم ِوين َولُ ُ
س ُكم" إبراهيم ،22:أنتم اللي اخرتتوا الطريق ،أنتم اللي مسعتم كالمي" ،فَ َال تَـلُ ُ
وموا أَن ُف َ
أَن ُف َ
ِمبُ ِ
ون ِمن قَـبل ۖ إِ َّن الظَّالِ ِمني َهلم َع َذ ِ
ت ِمبَا أَ ْشرْكتُم ِ
يم" إبراهيم.22:
ص ِرِخ َّي ۖ إِِين َك َف ْر ُ
ٌ
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنتُم ِمبُ ْ
ْ
اب أَل ٌ
َ ُْ
َ ُ
ُْ
جارحة الوجه
اليوم إبذن هللا-تبارك وتعاىل -بعد ما تكلمنا على اجلوارح بقى ،تكلمنا على ،أول حاجة تكلمنا عنها اللسان والسمع
والبصر والبطن ،اليوم إبذن هللا -تبارك وتعاىل -نتكلم على حاسة أو جارحة الوجه ،تقويل وجه! وجه إيه اي عم الشيخ
اللي هتتكلم عليه النهاردة ،هقول لك سبحان هللا اللي يعيش مع كلمة الوجه دي يف القرآن حتس إن األمر مش
بسيط.
هنحاول نغوص كده يف املعاين املتعلقة بكلمة وجه يف القرآن ،عشان نقدر منيز ليه ربنا -سبحانه وتعاىل -بيميز بني
الناس يوم القيامة بوجوهها؟
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو ُّد ُو ُجوهٌ" آل عمران.106:
قال ربنا -تبارك وتعاىل" :-يَـ ْو َم تَـ ْبـيَ ُّ

وقال ربنا-تبارك وتعاىل ،-عز من قائل سبحانه وتعاىل ،جل وعال ،سبحانه وتعاىل" :وجوهٌ يـومئِ ٍذ َّان ِ
ض َرةٌ * إِ َ ٰىل َرِِبَا
ُ ُ َْ َ
َان ِظ َرةٌ * َوُو ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ َاب ِس َرةٌ * تَظُ ُّن أَن يُـ ْف َع َل ِِبَا فَاقِ َرةٌ" القيامة.25:22:
وقال ربنا -تبارك وتعاىل -يف أواخر سورة عبس ،قال هللا -تبارك وتعاىل" :-يـوم ي ِف ُّر الْمرء ِمن أ ِ
َخ ِيه* َوأ ُِم ِه َوأَبِ ِيه *
َْ َ َ َ ْ ُ ْ
وص ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه *ِ ل ُك ِل ْام ِر ٍئ ِم ْنـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُـغْنِ ِيه * ُو ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ ُّم ْس ِف َرةٌ" عبس ،38:34:عارفني يعين إيه مسفرة؟
َ َ
بيقول لك صل ى النيب الفجر عندما أسفر الصبح ،أسفر يعين النور خرجُ " ،و ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ ُّم ْس ِف َرةٌ" يعين إيه؟ منورة،
ضِ
ك ُه ُم الْ َك َف َرةُ الْ َف َج َرةُ"
اح َكةٌ ُّم ْستَـ ْب ِش َرة * َوُو ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ َعلَْيـ َها غَبَـ َرةٌ * تَـ ْرَه ُق َها قَـتَـ َرةٌ * أُولَـٰئِ َ
" ُو ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ ُّم ْس ِف َرةٌ * َ
عبس.42:38:
هنعرف بقى حقيقةا ألول مرة يف حياتنا يعين إيه كلمة وجه يف القرآن؟ عشان نقدر منيز هو ليه ربنا يوم القيامة ملا بيجي
بيذكر عذاب أهل النار بيقول" :يـوم يسحبو َن ِيف النَّا ِر َعلَ ٰى وج ِ
وه ِه ْم" القمر ،48:طيب وفني ابقي الوجه؟ هنعرف
َْ َ ُ ْ َُ
ُُ
بقى ،هنقدر نفهم حقيقةا ،قال هللا -سبحانه:-
ٍ
َّ
وه ُه ْم ِيف النَّا ِر
" َوإِن يَ ْستَ ِغيثُوا يـُغَاثُوا ِمبَاء َكال ُْم ْه ِل يَ ْش ِوي ال ُْو ُج َ
ب ُو ُج ُ
وه" الكهف ،29:هنعرف يعين إيه قَـ ْول هللا "يَـ ْو َم تُـ َقل ُ
وال" األحزاب.66:
الر ُس َ
يَـ ُقولُو َن َاي لَْيـتَـنَا أَطَ ْعنَا اللَّـهَ َوأَطَ ْعنَا َّ
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اي إخواين زي ما كلمتكم يف حاسة السمع ،إن كتري من الناس بيحسب إن السمع معناه إن واحد يسمع ،قلت لكم
طيب لو حاسة السمع معناها إن واحد بيسمع هتعملوا إيه يف قول هللا -عز وجلَ " :-وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَـ ْع ِق ُل َما
َص َح ِ
الس ِع ِري" امللك ،10:وقلت لكم حىت كلمة لو تفتكروها ،قلت لكم ابملقتضى ده لو السمع عندان
اب َّ
ُكنَّا ِيف أ ْ
جمرد إن واحد يسمع ،معين كده إن واحد يف مدرسة الصم والبكم مبيسمعش يوم القيامة يف جهنم ألنه بيقول لك "لَ ْو

ُكنَّا نَ ْس َم ُع".

وقلت لكم برده إن ربنا -سبحانه وتعاىل -ملا قال يف كتابه -سبحانه" :-ولََق ْد ذَرأْ َان ِجل َهن ِ
ريا ِم َن ا ْجلِ ِن
َ
َّم َكث ا
َ َ َ
ني َّال يـ ْب ِ
ِ
َو ِْ
اإل ِ
ص ُرو َن ِِبَا َوَهلُ ْم آذَا ٌن َّال يَ ْس َمعُو َن ِِبَا ۖ" األعراف ،179:ده معناه
نسۖ َهلُ ْم قُـلُ ٌ
وب َّال يَـ ْف َق ُهو َن ِبَا َوَهلُ ْم أَ ْع ُ ٌ ُ

لو واحد يف مدارس اهلدى والنور بتاعت العمي ده يوم القيامة هيبقى يف جهنم ،ما أهو هلم أعني إيه؟ ال يبصرون ِبا،

والتاين اللي كان جنبه ،يف املدرسة اللي جنبه للصم والبكم اترمى يف جهنم ألنه مكانش بيسمع ،وقلت لكم املعىن هنا
غلط ،املعىن اللي تبادر لينا إن معىن السمع هنا إن واحد مكانش بيسمع.
ِ
َص َح ِ
الس ِع ِري" امللك ،10:لو كان املعىن معىن السماع هنا إنه بيسمع
اب َّ
" َوقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أَ ْو نَـ ْعق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ
بودانه ال غلط ،ألن ممكن اإلنسان اللي مبيسمعش ده ،أان آسف ،جزمته أحسن مين ،صح؟ طب إيه املعىن؟ السماع
هنا ،كنا قُلنا السماع هنا معناه مساع إيه؟ أحسنتم ،مساع ا إلجابة ،مساع التنفيذ ،إنه مسع عن ربنا فنفذ ،أو مسع عن ربنا
مانفذش ،ده اللي عليه العقوبة ،عشان كده ربنا قال يف شأن املؤمنني" :قَالُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا" النساء ،46:وقال يف شأن
ِ
ص ْيـنَا" البقرة.93:
اليهود" :قَالُوا َمس ْعنَا َو َع َ
الوجه برده كده ،أوعى تظن إن كلمة وجه يف القرآن ،ملا هاجي أكلمك على كلمة وجه يف القرآن ،فأان هكلمك على
مثال أو واحد مش حلو ،بنت بيضة أو بنت مش بيضة ،مش دا املعىن ،ولكن الوجه
وش أبيض أو أمسر ،واحد حليوة ا

يف القرآن له معىن اتين خالص ،معىن بعيد عنا شوية ولكن هدلك عليه من خالل القرآن ،أوعى تظن إن الوجه اللي

ربنا هيعذبه ،أو ذكر عذابه يف القرآن ،أو ذكر نعيمه يف القرآن ،الوجه األبيض واألسود! أب ادا ،ولكن إيه املقصود من
الوجه يف القرآن؟

ما معىن الوجه يف القرآن؟
تعالوا مع بعض مع أول جزئية النهاردة هنتكلم ،أول جزئية معاان النهاردة يعين إيه كلمة وجه يف القرآن؟ هحاول
معلش أطول النفس فيها شوية عشان املعىن ده يثبت عندكم.
تذكرة مبعىن السمع يف القرآن
زي ما قلت لكم إن السمع على ثالثة درجات:
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 .1مسع اإلدراك ،حامد ايطنطاوي هيقول يل نعم ،هقول له ده امسه مسع اإلدراك.
 .2أو أشرح لكم حاجة ،اي شباب فهمتوا؟ فتعملوا يل كده ،فده امسه مساع فهم ،أان فهمت عنك.
 .3وفيه مساع إنك تفهم عشان تطبق ،وده امسه مساع اإلجابة.
الوجه يف القرآن برده ليه أحوال:
 املعىن األول :جارحة الوجهأوال مبعىن اجلارحة ،اللي هي بتاعتنا دي ،سواء بقى أبيض أسود قمحي بنفسجي ،هو ده ،أييت يف
الوجه يف القرآن أييت ا
القرآن الوجه اترة مبعىن الوجه ،وده دامياا جتدوه اندر ج ادا يف القرآن أو قليل ج ادا يف القرآن ،اللي هو بيكون متعلق

إبيه؟ آبايت الوضوء ،متعلق آبايت التيمم بس.
كما قال ربنا -تبارك وتعاىل":-اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِ َىل ال َّ ِ ِ
وه ُك ْم" املائدة ،6:إيه املقصود
ص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
عرضا ،زي ما أخدان يف
بوجوهكم هنا؟ اجلارحة ،اللي هو من منبت الشعر ألسفل اللحية ،وما بني شحميت األذن ا

دورة الطهارة.

أو كما قال ربنا -تبارك وتعاىل" :-فَـتـي َّمموا ص ِعي ادا طَيِبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُكم ِم ْنهُ ۖ" املائدة.6:
ََ ُ َ
ا ْ َ ُ ُُ
ويف آية اتنية "فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ۖ" النساء ،43:هنا يف التيمم أان مبسح ابلوجه ،املقصود ابلوجه هنا إيه؟
ْ َ ُ ُُ
اجلارحة.

 املعىن الثاين :طريقتك يف احلياةك لِ ِ
لدي ِن َحنِي افا ۖ" الروم ،30:معناها إيه؟ معناها هنا الوجه اجلارحة ،ال
ولكن ملا ربنا يقول يل يف القرآن" :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
ِ ِ
َسلَ َم
َح َس ُن ديناا ممَّ ْن أ ْ
ال ،ده طريقة حياتك ،طريقة حياتك تبقى وجهتك للدين ،ملا ربنا -عز وجل -يقولَ " :وَم ْن أ ْ
َو ْج َههُ لِلَّ ِـه" النساء ،125:الوجه هنا معناه إيه؟ هو ده املعىن اللي إحنا عايزين نتكلم عليه.
فاملعىن األول من معاين القرآن يف كلمة الوجه ،معناه الوجه اللي هو مبعىن اجلارحة ،ودي قلت لكم قليل ج ادا يف
القرآن ،ألن مش هو ده األصل ،وده بيبقى متعلق يف آايت إيه وإيه؟ ها؟ مع بعض ،يف آايت إيه وإيه؟ يف آايت
الوضوء ،آايت التيمم ،ولكن غالب اآلايت اللي وردت يف القرآن بعد كده يف هذا املعىن ،ليس معناها الوجه اللي هو
اجلارحة ،ولكن معناها طريقتك يف حياتك ،منهجك اللي أنت ماشي عليه ،الطريق اللي أنت بتتحرك ووجهتك له،
رايح فني؟
فربنا -سبحانه وتعاىل -يقول يف قول النيب-صلى هللا عليه وسلم:-
الس ِ
َّ
واألرض َحني افا" صححه األلباين ،ما معىن وجهت وجهي هنا؟ قال :هذا دليل
موات
هت
" َّ
فطر َّ
وج ُ
َ
وجهي للذي َ
َ
على الطريق واملذهب الذي سيعيش عليه اإلنسان.
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فأان ملا بقولك اي ابين وجهتك فني؟ يعين أنت مودي وشك فني؟ فالوجهة هنا معناها إيه؟ معناها الطريقة واملذهب
واالجتاه اللي أنت ماشي فيه.
"ولِ ُك ٍل ِو ْج َهةٌ ُه َو ُم َولِ َيها ۖ " البقرة ،148:كل واحد منكم عايش بطريقة معينة ،عايش
قال ربنا -تبارك وتعاىلَ :-
ابجتاه معني ،فيه واحد..
اخلَْيـر ِ
وكما قال ربنا -تبارك وتعاىل" :-ولِ ُك ٍل ِو ْج َهةٌ ُهو ُمولِ َيها ۖ فَ ْ ِ
ات ۖ" ربنا بيقول فيه واحد ودى وشه
َ
َ َ
استَب ُقوا ْ َ
انحية الدين ،وفيه واحد ودى وشه انحية املعصية ،وفيه واحد ودى وشه انحية البنات ،وفيه واحد ودى وشه انحية

الدنيا ،أنت وديت وشك فني؟
اخلَْيـر ِ
"ولِ ُك ٍل ِو ْج َهةٌ ُهو ُمولِ َيها ۖ" فأنت تسأل من جواك ايرب طب أان هروح فني؟ فربنا يقولك "ۖ فَ ْ ِ
ات ۖ"
َ
َ َ
استَب ُقوا ْ َ
ايبين خلي وجهتك دامياا انحية إيه؟ كل عمل خري ،كل عمل خري َو ِدي وشك انحيته ،وجه وجهك انحيته وهو ده
املقصود ،يبقى اتين حاجة املقصود ابلوجه يف القرآن هي الطريقة واملنهج والدين الذي سيسري عليه اإلنسان.
 املعىن الثالث :اإلخالص هللاملعىن التالت من معاين الوجه يف القرآن ،وهو معىن اإلخالص هلل -سبحانه وتعاىل ،-إن أان كما قال ربنا -تبارك
إخالصا هلل -سبحانه وتعاىل -مع إثباتنا ،املسلمني يثبتوا أن هلل-
وتعاىل" :-إِ َّمنَا نُط ِْع ُم ُك ْم لَِو ْج ِه اللَّ ِـه" اإلنسان ،9:أي
ا
وجها فيه كل كمال وجالل وعظمة وكربايء يليق بذات هللا -سبحانه وتعاىل ،-فربنا ملا يقولنا" :إِ َّمنَا
سبحانه وتعاىل -ا
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ورا" املقصود ابجلزاء هنا إيه؟ املقصود إبمنا نطعمكم لوجه هللا معناه
اء َوَال ُش ُك ا
نُطْع ُم ُك ْم ل َو ْجه اللـه َال نُ ِري ُد من ُك ْم َج َز ا
إخالصا هلل -سبحانه ،-أان جاي الدرس عشان ربنا ،أان روحت أعمل حفلة لأليتام عشان ربنا ،أان رايح أطعم مساكني
ا
عشان ربنا بس.

 املعىن الرابع :القلبأما املعىن الرابع واألخري ،فقد يرد الوجه يف القرآن مبعىن القلب ،قد يرد الوجه يف القرآن مبعىن اإليه؟ مبعىن القلب،
ِ
ْكتاب ِ
آمنُوا ِمبَا نَـ َّزلْنَا م ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
س
ُ َ
ين أُوتُوا ال َ َ
وذلك قول هللا -سبحانه وتعاىلَ :-
"اي أَيـُّ َها الذ َ
صدقاا ل َما َم َع ُكم من قَـ ْب ِل أَن نَّطْم َ
ِ
ِ
ِ
وها" :أي نطمس على قلوبكم
س ُو ُج ا
وها فَـنَـ ُرد َ
ُو ُج ا
َّها َعلَ ٰى أَ ْد َابرَها" النساء ،47:مجاهري املفسرين "من قَـ ْب ِل أَن نَّطْم َ
وعلى بصائركم.
ليخالفن هللا بني ِ
وجوهكم" صحيح
لتسون صفوفَكم أو
وده قول النيب-صلى هللا عليه وسلم -ملا قال يف احلديثُّ " :
َّ ُ
مسلم ،معىن وجوهكم يعين إيه؟ آه خيالف بني قلوبكم ،ماشي كده؟
طبعا بيأيت على أربع معاين ،املعىن األول مبعىن؟ اجلارحة ،املعىن الثاين
يبقى الوجه يف القرآن بيأيت ابلنسبة لإلنسان ا
مبعىن؟ الطريق واملذهب ،املعىن الثالث مبعىن؟ اإلخالص ،املعىن الرابع مبعىن؟ القلب ،أربع معاين.
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مىت يُـنَـعَّم الوجه يف اآلخرة ومىت يـُ َع َّذب؟

ابقي املعاين اللي وردت يف القرآن حوالني الوجه ما بني النعيم والعذاب ،طيب مىت ربنا -عز وجل -يُنعم هذا الوجه؟

نور اتم؟ ومىت هذا الوجه أييت يوم
ومىت ربنا -سبحانه وتعاىل -يُعذب هذا الوجه؟ مىت هذا الوجه أييت يوم القيامة نوره ٌ

القيامة وعليه غربة وقرت ؟ مىت هذا الوجه أييت يوم القيامة وما شاء هللا النور ظاهر عليه؟ مىت أييت هذا الوجه يوم القيامة

ضاحك مستبشر؟ مىت أييت هذا الوجه عليه النُضرة؟ ومىت أييت هذا الوجه -والعياذ ابهلل -أييت وعليه السواد
وهو
ٌ
والظلمة؟
هذا املعىن إمنا يكون اي إخواين مداره على املعىن الثاين ،أي على قدر إسالم وجهك لربك ،كلما كان اإلنسان منا أكثر
استسالما بوجهه لربه -سبحانه وتعاىل -كلما كان هذا سبباا لنعيمه يوم القيامة ،وكلما كان هذا الوجه مبتع ادا غاية
ا
أصال ألوامر ربنا ،كان هذا هو مدار العذاب عليه يوم
أصال ،مبيستسلمش ا
البعد عن هللا عن منهج االستسالم ا
ِ ِ
َسلَ َم َو ْج َههُ لِلَّ ِـه" النساء ،125:هو ده
َح َس ُن ديناا ممَّ ْن أ ْ
القيامة ،عشان كده قلت لكم اي إخواين ربنا قال لناَ " :وَم ْن أ ْ
اللي عليه مدار النعيم والعذاب يوم القيامة.
رجل إىل النيب-
اي ابين اي أخواي ،اي حبييب ،ايللي أنت أغلى عندي من نفسي ،أنت ا
فعال أسلمت وجهك هلل ،أييت ٌ
صلى هللا عليه وسلم -لسه ألف ابء إسالم ،أول مرة أيسلم ،فبيسأل النيب بيقوله" :اي رسول هللا ما اإلسالم؟ "..هو
يعين إيه إسالم؟
"فقال له :أن تُسلم قلبك هلل وأن توجه وجهك إىل هللا" حسن األلباين إسناده ،هو ده املعىن اللي بيه إن شاء هللا تكون

النجاة ،هو ده املعىن احلقيقي اي والد لإلسالم ،هو اإلذعان ،هو القبول ،هو اخلضوع ،هو الذل هلل -سبحانه وتعاىل-

نورا يف وجهه يوم القيامة.
 ،وكلما كان اإلنسان منا أكثر استسالم هلل -سبحانه وتعاىل -كلما كان اإلنسان أكثر ا
عشان كده بقول لكم دامياا ملا تُبتلى ببالء صعب ج ادا ج ادا ج ادا ،وأنت متوقف فيه على قضية االستسالم ،لو
استسلمت اتفرج على النور يوم القيامة واتفرج على حال الوجه ده يوم القيامة.
أقوام يوم القيامة نور وجوههم أشد من نور الشمس ،فقال أبو بكر:
لذا قال النيب-صلى هللا عليه وسلم" :-ليأتني ٌ
ومن هم اي رسول هللا؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقراء املهاجرين" أصل اإلنسان املهاجر ده اللي ساب
فوفِق هلا ،فكانت النتيجة إن ربنا -سبحانه وتعاىل-
حاجة عظيمة أوي هلل ،ده ا
فعال ربنا امتحنه يف قضية االستسالمُ ،
أكرمه ج ادا.
هنوقف مع احلديث ده وقفة ،ربنا -سبحانه وتعاىل -ابتلى الصحابة بقضية اهلجرة ،النيب قال هلم يال إحنا هنهاجر،
معىن ه نهاجر أنت هتسيب أرضك ،هتسيب صحابك ،هتسيب بيتك ،هتسيب أهلك ،هتسيب دنيتك ،هتسيب كل
حاجة ورايح ألرض غريبة ابلنسبة لك ،موافق؟ أنت لو كنت مكاهنم يف هذا الوقت وربنا أمرك ابهلجرة هتسلم؟ ُه َّم
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نورا من نور
ألن ُه َّم سلموا ،النيب قال لنا اتفرج على وجوه هؤالء يوم القيامة ،وجوه هؤالء يوم القيامة منرية أشد ا
الشمس ،ليه؟ حققوا قضية االستسالم.
هي دي الطريقة وهو ده املنهج ،نعيم الوجه وعذاب الوجه يف الدنيا واآلخرة إمنا يكون على وفق االستسالم.
طب لو رديت؟ أما الناس بقى-ربنا ما جيعلين وإايكم منهم أب ادا -الناس اللي هي دامياا إذا ابتليت بقضية االستسالم،
استسلم ألمر هللا! فيه أمر جاي لك من ربنا ،مش مطبق مش منفذ ،طيب ايبين الصالةِ ،
صل ،أل ،طيب تكون
النتيجة إن يوم القيامة مش هقول لك إن الوجه ده يتسلب من عليه النور ،ولكن يقول ربنا -تبارك وتعاىل:-
ِ
ِ ِ
ِ
ريا" اإلسراء.97:
َّم ۖ ُكلَّ َما َخبَ ْ
"وََْن ُ
ص ًّما ۖ َّمأ َْو ُ
ش ُرُه ْم يَـ ْو َم الْقيَ َامة َعلَ ٰى ُو ُجوه ِه ْم ُع ْمياا َوبُ ْك اما َو ُ
َ
ت ِز ْد َان ُه ْم َسع ا
اه ْم َج َهن ُ
وقال ربنا -تبارك وتعاىل:-
شرو َن َعلَ ٰى وج ِ
َّ ِ
ِ ِ
وه ِه ْم إِ َ ٰىل
ين ُُْي َ
َّم أُولَـٰئِ َ
ك َش ٌّر َّم َك ااان َوأ َ
َض ُّل َسبِ ايال" الفرقانُْ ،34:
ُُ
"الذ َ
"ُي َ ُ
ش ُرو َن َعلَ ٰى ُو ُجوه ِه ْم إ َ ٰىل َج َهن َ
طبعا هلل هسيبها ،هلل
َّم" إحنا لسه بنتكلم عن قضية واحد يبين عالقة حمرمة مع بنت حرام غلط هتستسلم؟ أيوه ا
َج َهن َ
هرتكها..
طيب وأنت هتستسلم؟ ال مش هستسلم وهفضل معاها ،طيب ليه؟ ليه ختلي مصريك عدم استسالم؟ ومأواك يوم
القيامة إنك ملا ُحتشر ،الناس خارجة من قبورها وجوهها أشد من نور الشمس وأنت خارج َم ْكفي على وشك.
السيدة عائشة بتقول للنيب :اي رسول هللا كيف يسريون على وجوههم يوم القيامة؟ أو كيف ُُيشرون على وجوههم يوم

القيامة ،قال" :إن الذي أمشاهم على أرجلهم يف الدنيا قادر على أن ميشيهم على إيه؟ على وجوههم يوم القيامة"
صححه األلباين.
هل معىن سيُحشرون على وجوههم حقيقي أم جمازي؟

السؤال اللي بيطرح نفسهُُ ،يشرون على وجوههم ده معىن حقيقي وال معىن جمازي؟ يعين ده معىن حقيقي إنه ماشي

على وشه وال ده معىن جمازي؟

قلة قليلة من أهل العلم قالوا إن ده معىن جمازي ،حىت يقول لك إيه ده فالن جاء على مال وشه ،يعين إيه فالن جاء
َّ ِ
ِ ِ
َّم" الفرقان ،34:معناه:
ين ُُْي َ
على مال وشه؟ جاء إيه؟ جاء بسرعة ،فربنا ملا بيقول" :الذ َ
ش ُرو َن َعلَ ٰى ُو ُجوه ِه ْم إ َ ٰىل َج َهن َ
دول أسرع انس يطلعوا من قبورهم يوم القيامة عشان يتاخدوا أسرع انس من قبورهم عشان يرتموا يف جهنم ،وده فريق
قليل ج ادا من العلماء..

إمنا أكثر العلماء واملفسرين قالوا إن معىن الذين ُيشرون على وجوههم يوم القيامة ،معناها معىن حقيقي ،إن يوم

القيامة حمشور على وشه ،إن يوم القيامة صورته نُكست.
ِ
ست صورهم يوم القيامة؟
ملاذا نُك َ
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ممكن أسألكم سؤال ،هذا اإلنسان الذي نُكست صورته يف اآلخرة ،ملاذا نُكست صورته؟ ليه؟ بصوا اإلنسان اللي
بيُحشر على وجهه يوم القيامة ده واحد من تالتة..
 ألهنم أقوام نكسوا أوامر هللا يف الدنياأقوام نكسوا أوامر هللا يف الدنيا فنكس هللا -عز وجل -صورهم يوم القيامة،
أما األول :ابن كثري كان بيقول" :هؤالء ٌ

ضا نكس هللا -عز وجل -صورهم" فقال عز
فخرجوا من قبورهم على وجوههم حىت ُحشروا إىل جهنم ،ويف جهنم أي ا
من قال" :يـوم يسحبو َن ِيف النَّا ِر َعلَ ٰى وج ِ
وه ِه ْم" القمر ،48:يُسحب يف النار على وشه تستشعر من معناها إن ده
َْ َ ُ ْ َُ
ُُ
َ
واحد متشال من رجله كده ووشه يف األرض ،وبيمر وشه كده على مجر جهنم ،فكيف سيكون حال وجهه؟ ده معىن

الذين ُُيشرون يف النار على وجوههم.
ده إنسان -عافاين هللا وإايكم -زي ما بيقول ابن كثري ،ده واحد كان مهه يف الدنيا إنه دامياا بيُنكس أوامر ربنا -عز

وجل ،-كل ما ربنا -سبحانه وتعاىل -أيمره أبمر خيالف ويعاند ،اجلهة التانية ملا ربنا -سبحانه وتعاىل -ينهاه عن شيء

معني ،ابعد عن ده ،تالقيه ُمصمم إنه يعمله ،فكانت النتيجة إنه الزم تكون دي عقوبته ،ألن ربنا علمنا إن اجلزاء دامياا
بيكون إيه؟ من جنس العمل.
ت َم َوا ِزينُهُ * فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ
ولذا قال ربنا -تبارك وتعاىل -يف أواخر سورة القارعة ،قال ربنا -تبارك وتعاىلَ " :-وأ ََّما َم ْن َخ َّف ْ
"القارعة ،9،8:يعين إيه فأمه هاوية؟ أم الشيء أي رأسه ،فمعين فأمه هاوية يعين قُذف يف جهنم منكس الصورة برده،
اك َما ِهيَ ْه * َان ٌر َح ِاميَةٌ" القارعة ،11:9:مشكلتهم كانت حاجة واحدة
*وَما أَ ْد َر َ
رأسه حتت ورجليه فوق" ،فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ َ
بس ،نكس أوامر ربنا يف الدنيا ،أوعوا تكونوا من الصنف ده.
كربا فما خضعوا هلل
 -ألهنم أقوام امتألت قلوِبم ا

أقوام قلوِبم كانت مليانة كِرب ،فما
الصورة التانية  :ليه ُحشروا على وجوههم يف اآلخرة ،أهل العلم بيقولوا ألن هؤالء ٌ

خضعت هذه الوجوه هلل ،وجوههم عمرها أب ادا ما خضعت هلل -سبحانه وتعاىل ،-عادة املؤمن ملا بتُتلى عليه آايت هللا
"خي ُّرو َن لِ ْألَ ْذقَ ِ
سبحانه وتعاىل -ربنا قال إيه؟ َِان ُس َّج ادا" اإلسراء ،107:دي عادة املؤمن ،عادة املؤمن اللي عنده ،ملا
يكون يف ورطة ويف مشكلة ،أول حاجة يعملها جبهته تنزل يف األرض ،التاين مش كده ،ال عمره خضع ،وال عمره
استكان هلل -عز وجل ،-عمره ما سجد هلل سجدة ،عمره ما تقرب إىل هللا ،منهجه يف الدنيا خمالفة ،فكان إنسان
متكرب...
استَ ْكبَـ ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
ض بِغَ ِْري ا ْحلَ ِق َوقَالُوا
عارفني قوم عاد ،ربنا -سبحانه وتعاىل -كان بيقول يف شأن قوم عاد" :فَأ ََّما َعا ٌد فَ ْ
َم ْن أَ َش ُّد ِمنَّا قُـ َّوةا ۖ " فصلت ،15:ده واحد مناخريه يف السما ،ده اإلنسان اللي مبيخضعش أب ادا ،اللي عمره ما علم
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نفسه خيضع هلل -سبحانه وتعاىل ،-اللي عمره ما اتكسر بني إيدين ربنا -سبحانه وتعاىل ،-اللي عمره ما فكر يسجد
وإذعاان هلل -عز وجل.-
خضوعا
ا
ا
فيه شخصية كده متكربة ،الشخصية املتكربة اللي حاطة مناخريها يف السما ،العقوبة ملا نزلت عليهم ،قال هللا -
سبحانه وتعاىل:-
ِ
ٍ ِ ٍ
از ََنْ ٍل َخا ِويٍَة" احلاقة.7:
ص ْر َع ٰى َكأَنـَّ ُه ْم أَ ْع َج ُ
وما فَـتَـ َرى الْ َق ْو َم ف َيها َ
سا
َ
َّرَها َعلَْي ِه ْم َس ْب َع لَيَال َوََثَانيَةَ أ ََّايم ُح ُ
"سخ َ

وقلت لكم أعجاز النخل اخلاوية معناها إن الريح -كما قال القرطيب -إن الريح كانت بتحملهم وتدك أعناقهم يف
از ََنْ ٍل َخا ِويٍَة" ،أصل قال
األرض .الريح تشيلهم كده وجتيب دماغهم يف األرض ورجليهم فوق ،ليه ربنا يقولك "أَ ْع َج ُ
لك العقوبة دي تتناسب مع اللي عملوه ،مش ده واحد تكرب على ربنا فمناخريه كانت فوق خالص إحنا هنجيبهاله

األرض.
فهذا اإلنسان الذي ُحشر على وجهه يف اآلخرة ،إمنا ُحشر على وجهه ألنه كان ده حاله ،عمره ما تعلم أب ادا إنه خيضع
هلل ،بل دامياا كرب وعناد وغطرسة فوق احلد ،ايبين مش هتيجي أب ادا كده ،يبقى إذن ُحشر على وجهه ،ألن هو كان يف

أصال.
الدنيا كده ا

 -ألنه كان كثري التَّـ َقلُّب يف املعاصي

أو كان ك ثري التقلب ،كان كثري التقلب ،كان بيتقلب ما بني معصية ملعصية ،ومن ذنب لذنب ،ومن بعد لبعد ،ومن
متاما هلذا املعىن ،كما قال ربنا -تبارك وتعاىل-
إعراض إلعراض ،فييجي الشخص ده يوم القيامة ،تكون العقوبة موافقة ا
َّ
وه ُه ْم
ب ُو ُج ُ
 ،والحظوا دامياا إن قضية عذاب الوجه مرتبطة ج ادا بقضية االستسالم ،يقول ربنا تبارك وتعاىل" :يَـ ْو َم تُـ َقل ُ
ِيف النَّا ِر يَـ ُقولُو َن َاي لَْيـتَـنَا أَطَ ْعنَا َّ
وال" األحزاب ،66:ده ُه َّم عرفوا سبب تقليب وجوههم يف النار ،كان
الر ُس َ
اَّللَ َوأَطَ ْعنَا َّ
السبب إيه؟
عدم الطاعة ،ده هو بيقول إيه؟ ايليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسول ،عرف دلوقت إن وشه عمال يتقلب يف النار ،يتقلب
يف النار ده يتناسب مع حاله كما كان يف الدنيا بيتقلب بوجهه عن ربه وكلما أقبل هللا عليه من جهة أعرض هو عنها،
ربنا سبحانه وتعاىل يفتح له يف عمرة مش طالع..
مو َّسع عليه ،جايب
وهللا اي والد أقسم لكم ابهلل يف مرة كنت يف احلج وكان فيه راجل كده طالع معاان ماشاء هللا ربنا َ

بقى إيه؟ جايب زوجته ،وجايب أوالده جايب محاته ووالدته وطالعني كلهم ُيجوا كان احلج يف السنة دي تقريباا ب
ستة ومخسني ألف ستني ألف جنيه يعين دافع لتالتة أوالد عنده مية ومتانني ألف جنيه ،ده غري زوجته ،ده غري والدته،
غري والدُتا والدة زوجته طالع مببلغ حمرتم!
يوم عرفة ،يوم عرفة انس البسة اإلحرام وأان صليت اجلمعة يف مسجد منرة أو كنت طلعت على مكان الصخرات عند
جبل الرمحة عشان أدعو زي ما النيب عمل وراجع فسمعت صوت يف املخيم صوت أد كده وزعيق وشاكلة جامدة
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ج ادا فدخلت بسرعة أبص فيه إيه لقيت الراجل ده بيتشاكل مع الولدين..

أنت جايبنا هنا ليه أنت جايبنا مترمطنا وإيه اللي إحنا البسينه ده إحنا قلنا لك مش عايزين نطلع إحنا كنا طالعني شرم

الشيخ إيه املرمطة اللي أنت بتمرمطها لينا دي وهللا العظيم ،يعين أسأل هللا سبحانه وتعاىل يل وهلم ولكم أن يهدينا هللا
سبحانه وتعاىل إىل ما فيه اخلري.
شوف النهاردة كام من الناس ممكن تعمل أي حاجة عشان تطلع بس ساعة كده ساعة بس تبص على الكعبة وتعمل
عمرة وترجع كام من املرات نشوف انس ممكن يبيعوا اللي قدامهم واللي وراهم ويستدينوا عشان يطلع يعمل عمرة
وده طالع حج بيقول له أل حج إيه وبتاع إيه أان عايز أروح شرم الشيخ واخد ابلك؟
طبعا ال ينبغي علينا أب ادا إن إحنا نقول ده يف اجلنة وده يف النار ده حرام
فسبحان هللا يوم القيامة مش دول مش دول ا

شرعا إن إحنا نقول كده ولكن بقولك أمنوذج اإلنسان اللي هو دامياا معرتض وكلما فتح هللا له ابب خري هو يعرض عن
ا

الباب يعين ختيل يوم عرفة الدموع منهمرة الناس كلها بتبكي القلوب كلها يف الوقت ده متصدعة وده سبحان هللا
أصال ده يتفتح له ابب هو معرض عنه.
يتفتح له ابب هو ُم ْع ِرض عنه ا

من الكلمات اللي خلت قليب ُخلع يف ال يوم ده قالوا له إحنا لو نعرف نطلع من املكان ده هنطلع لو كنا نعرف نطلع
طبعا زحام ومفيش عربيات وهيصة.
كنا طلعنا ا

ختيل يُفتح له يف الدنيا ابب الطاعة هو يقلب وشه ويروح الناحية التانية ،األمنوذج ده اللي ربنا سبحانه وتعاىل يفتح

تعال نصلي الرتاويح يف احلتة الفالنية كل ما
تعال املسجد يعرض وشه ويودي وشه الناحية التانيةَ ،
له ..واحد صاحبه َ
َّ
وه ُه ْم ِيف
ب ُو ُج ُ
ربنا يفتح له ابب خري يقلب وشه الناحية التانية ،فتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعاىل يقول" :يَـ ْو َم تُـ َقل ُ

وه َّم اللي كانوا بيقفلوها.
النَّا ِر" األحزاب ،66:بس .ساعتها يعرفوا قيمة إهنم يف الدنيا كان بيتفتح هلم أعمال خري كتري ُ
خصيصا؟
ملاذا يـُ َع َّذب الوجه
ا

َّ
وه ُه ْم ِيف النَّا ِر" امشعىن الوجه ابلذات اللي يقلب يف
ب ُو ُج ُ
والسؤال هو ليه ربنا قال الكلمة دي ابلذات قال "يَـ ْو َم تُـ َقل ُ
َّار" املؤمنون ،104:ليه؟ يقول لك أهل
النار؟ ليه مش اجلسم كله؟ ليه ربنا ملا تكلم عن النار قال" :تَـ ْل َف ُح ُو ُج َ
وه ُه ُم الن ُ

التفسري :أصل الوش ده أكرم شيء على اإلنسان ،أنت يف الدنيا ماذليتش نفسك لربنا طب إحنا هنذلك يف اآلخرة
الوجه ده اي والد أخف جلد يف جسم اإلنسان كله ،أرق جلد يف جسم اإلنسان كله هو جلد اإليه؟ جلد الوجه ولذا
هذا الوجه ال يتحمل العذاب..
َّار" املؤمنون 104:تلفح وجوههم النار ،فالعلماء
فربنا يقولك خد ابلك قال ربنا تبارك وتعاىل" :تَـ ْل َف ُح ُو ُج َ
وه ُه ُم الن ُ
بيقولوا لك كما قال ابن مسعود -رضي هللا عنه" :-ولفح النار هو أدىن العذاب" أقل حاجة هو نفخة انر كده،
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َّار" وقال ابن مسعود" :ولفح النار هو أدىن العذاب ووهللا إذا مست النار وجوههم ال تدع عليها
"تَـ ْل َف ُح ُو ُج َ
وه ُه ُم الن ُ

مزعة حلم" ليه؟ الوجوه دي اي شباب اللي ايما لفت وشها الناحية التانية.

َّ ِ
ين يَ ْكنِ ُزو َن َّ
ب
الذ َه َ
عارفني شبيه ده إيه ابلضبط ربنا سبحانه وتعاىل يف الدنيا يف سورة التوبة بيقول إيه؟ قالَ " :والذ َ
يل ِ
اَّلل فَـبَ ِش ْرُهم بِ َع َذ ٍ
ضةَ َوالَ يُ ِنف ُقونَـ َها ِيف َسبِ ِ
َوال ِْف َّ
اب أَلِ ٍيم يَـ ْو َم ُُْي َمى َعلَْيـ َها" التوبة ،34،35:عليها الضمري ده عايد على
َّم" ُُيمى على هذه الذهب والفضة وتبقى
إيه؟ على الذهب والفضة اللي كنزوها يف الدنيا "يَـ ْو َم ُُْي َمى َعلَْيـ َها ِيف َان ِر َج َهن َ
صفائح فيكوى ِبا ،ها؟ جباههم ،اجلباه اللي هي إيه؟ الوجوه ،وجنوِبم وظهورهم فالعلماء بيقولوا هو ليه ربنا قال إن

اللي معاه فلوس كتري ومبيطلعهاش للفقراء واملساكني وبيكنزها يوم القيامة يكوي ربنا بيها وشه وجنبه وظهره؟
مثال
قال لك سبحان هللا انسب هذا مع فعله ،أصل الفقري ملا بريوح للغين أول مرة بريوح له فني؟ من قدامه ،أان جاي ا
أقول لك معلش أديين حاجة هلل فأنت أول حاجة بتعملها ،أان أنت جاي تقويل حاجة هلل فأان أول حاجة عملتها قمت
عاملك إيه؟ عطيت جنيب ،بعد وشي قمت عطيت إيه؟ جنيب ،فلو جيت يل وأحليت عليا فبقوم عامل إيه؟ عطيت
ظهري ،وإيه؟ وماشي..
فشوف سبحان هللا الرتتيب العجيب يف القرآن يوم ُيمى عليها يف انر جهنم فتكوى ِبا إيه؟ أول حاجة جباههم اجلهة
اللي الفقري جاء هلم منها فإن أعرضوا ،وده اللي بق ولك عليه كل ما يتفتح له ابب خري يلف وشه ،فإن أعرض إداله
جنبه فيكوى بيه هذا اجلنب ،فإن أعرض إداله ظهره فيكوى بيها الظهر.
وقال بعض أهل العلم :قال لك أل ده املقصود إن اجلبهة مقصود ِبا اجلهة األمامية من اإلنسان والظهر اجلهة اخللفية
واجلنبني عن اليمني وعن الشما ل ده معناها إن يوم القيامة عذاب إيه؟ حميط به من كل مكان ،نسأل هللا سبحانه
وتعاىل السالمة.
النعيم والعذاب يف اآلخرة متعلق بوجهتك يف الدنيا
يبقى إ اذا الزم انخد ابلنا إن النعيم والعذاب يف اآلخرة هو متوقف على الوجهة اللي أنت أخدُتا ولذا ملا قال ربنا
تبارك وتعاىل يف شأن عيسى وعبادة عيسى -عليه السالمَ " :-و ِجيه ا ِيف ُّ
وجيها؟ ما هو
الدنْـيَا" آل عمران ،45:يعين إيه ا
وجيها يعين إيه؟ عايل القدر.
الوجيه من الوجه ،ا

وعذااب أنخذ إيه األول نعيم وال عذاب؟
نعيما
نعيما
ا
ا
وعذااب ،ا
طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف اآلايت املتعلقة ابلوجه ا

بالش عذاب إحنا شدينا فيه شوية ،تعالوا أنخذ النعيم ربنا ايرب جيعلين وإايكم منهم ونشوف إيه األعمال اللي

صلنا لكده.
َتو َّ
نعيم َمن استسلم ألوامر هللا

أما النعيم فاهلل سبحانه وتعاىل ذكر فيه صفات ،الناس بقى اللي منهجها يف الدنيا استسالم أما النعيم:
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النعيم األول :بياض ونور الوجه
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َو ُّد
فالصفة األوىل هي صفة البياض ،صفة النور صفة البياض وصفة النور قال ربنا تبارك وتعاىل" :يَـ ْو َم تَـ ْبـيَ ُّ

ُو ُجوهٌ" آل عمران.106:

بس السؤال البياض هنا حقيقي وال جمازي؟ ها حقيقي ،آه ده الراجح إن البياض هنا حقيقي وهو بياض النور.

َمن أصحاب هذا النعيم؟

طب مني دول؟ مني دول؟ مني دول اللي ربنا عز وجل ينور وجوههم يوم القيامة ،نعد مع بعض:
 .1أهل الصالة
أهل الصالة واللي حافظوا على صالُتم قال -صلى هللا عليه وسلم" :-والصالة نور" صحيح مسلم ،وقال -صلى

وبرهاان وجنا اة يوم القيامة "...صححه ابن ابز ،فاللي ُيافظ
نورا
ا
هللا عليه وسلم" :-من حافظ على الصالة كانت له ا
على الصلوات اخلمس ييجي يوم القيامة منور وخباصة الفجر والعشاء ،ليه؟ "بشر املشائني يف الظُلَم إىل املساجد
ابلنور التام يوم القيامة" صححه األلباين.
 .2أهل القرآن

بعد الصالة اتنني القرآن ها قولوا اي والد قال هللا سبحانه" :قَ ْد جاء ُكم ِمن ِ
اَّلل نُ ِ
ني" املائدة ،15:وقال
اب ُّمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
َ
َ
وذخر لك يف السماء" حسنه األلباين،
النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-عليك بتالوة القرآن فإنه ٌ
نور لك يف األرضٌ ،
القرآن نور ليك اي ابين كل ما تقرأ قرآن أكرت يزداد النور عندك أكرت.

وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-جييء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه :هل تعرفين؟ أان الذي كنت
أُسهر ليلك ،وأظمئ هواجرك ،وإن كل اتجر من وراء جتارته ،وأان لك اليوم من وراء كل اتجر ،فيُعطى امللك بيمينه،

واخللد بشماله ،ويوضع على رأسه اتج الوقار "...صححه األلباين ،يبقى الصالة اتنني القرآن.
 .3احملافظون على الوضوء

"...غرا حمجلني من آاثر الوضوء" صححه
تالتة الوضوء ،واحملافظة على الوضوء "إن أميت يُدعون يوم القيامة "..إيه؟
ا

األلباين ،ويف رواية من آاثر السجود والوضوء ،صح؟ الوضوء ،احملافظة على الوضوء ،الوضوء ابلنسبة لك نور.
 .4املداومون على قراءة سورة الكهف
سورة الكهف كل مجعة ،صح؟
 .5الناشرون سنة النيب
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نشر سنة النيب ،الشباب ملا بينشروا حديث ،الشاب بيقرأ حديث وبيحطه يف فيديو ويطلع ينشره الشيخ بيطلع يقول
لكم حديث قال النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
"نضر هللا عب ادا مسع مقاليت فوعاها مث بَـلَّغها عين" صححه األلباين.
 .6أهل القيام

ِ ِ
قيام الليل" ،تَـراهم رَّكعا س َّج ادا يـبـتـغُو َن فَ ْ ِ ِ
السج ِ
اَّلل وِر ْ ِ
ود" الفتح ،29:نور
َْ َ
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِهم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
َ ُْ ُ ا ُ
ض َو ااان س َ
ض اال م َن َّ َ

يف وجوههم يوم القيامة.

 .7املتحابون يف هللا
اللي أنتم فيه دلوقت ،احلب يف هللا ،إحنا اجتمعنا عشان مصلحة؟ أان هآخذ منكم حاجة؟ أنتم هتأخذوا مين حاجة؟
واجتماعا على جملس علم والنيب -صلى هللا عليه وسلم
فيه مصلحة بيين وبينكم؟ إحنا جايني هلل؛ حباا يف هللا سبحانه،
ا
 -يقول:

ألانسا ما هم أبنبياء ،وال شهداء ،يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكاهنم من هللا تعاىل ،قالوا اي
"إن من عباد هللا ا

رسول هللا ،ختربان َمن هم ،قال :هم قوم حتابوا بروح هللا على غري أرحام بينهم ،وال أموال يتعاطوهنا ،فوهللا إن وجوههم
لنور ،وإهنم على نور ،ال خيافون إذا خاف الناس ،وال ُيزنون إذا حزن الناس" صححه األلباين ،ما اجتمعنا إال من ابب
احلب يف هللا واالجتماع على ذكر هللا عز وجل ،نور.
 .8هجر املعاصي
ضا اهلجرة ،زي ما قلت لكم اي ابين سيب حاجة هلل ،اهجر حاجة يف حياتك غلط هلل ،شوف إيه عندك
من النور أي ا
غلط نقطة ضعف ،ليك ذنب وقلبك متعلق بيه اهجره هلل تكون النتيجة نور اتم يوم القيامة.
َّ .9
الش ْيب يف اإلسالم

من النور اللي يشيب يف اإلسالم شيبة اللي شعره يبيض يف اإلسالم ،يف االلتزام ،يف التدين قال النيب -صلى هللا عليه
نورا يوم القيامة" صححه األلباين ،أبشر بقى حضرتك إال
وسلم" :-ما من مسلم يشيب شيبة يف اإلسالم إال كانت له ا
كانت له نور يوم القيامة.
 .10رمي اجلمرات
ضا رمي اجلمرات.
من ذلك أي ا
 .11حلق الشعر يف العمرة
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وحلق الشعر يف العمرة ،الناس اللي جاية َزلَبَطَّة وحالقة بالطة ،أبشروا ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :وأما
نورا يوم القيامة" صححه
حلقك رأسك" يف العمرة "..فإنه ليس من شعرك شعرة تقع يف األرض ،إال كانت لك ا
األلباين ،حلو نورك يعلى ،تبقى عشرين فولت إن شاء هللا.

يبقى أول صفة صفة النور ،البياض اللي يكون علي الوجه.
النعيم الثاين :اإلسفار ونور الوجه يف الدنيا واآلخرة

ضِ
اح َكةٌ ُّم ْستَـ ْب ِش َرةٌ" عبس ،38:39:فاإلسفار
مش كده وبس وربنا سبحانه وتعاىل أي ا
ضا قالُ " :و ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ ُّم ْس ِف َرةٌ * َ
هنا معناه إيه؟ قلنا الضياء ،وهي مش منورة وبس خد ابلك ده منورة وإيه؟ وبتضحك ،الكالم ده مىت؟ يوم القيامة،
الكالم ده مىت؟ عند املوت ،عند قبض روحك ،الكالم ده مىت؟ عندما يرى اإلنسان وجه هللا ،الكالم ده مىت؟ وهللا ما
كل أيخذ نوره على
من مرحلة من مراحل الدنيا وال من مراحل اآلخرة إال وينري هللا سبحانه وتعاىل فيها وجه العبد ،و ٌ

قدر طاعته.

قلت لكم إن هذا البياض وهذه النضرة وهذا اجلمال يكون على وجه اإلنسان يف كل مراحل الدنيا واآلخرة فاكرين ملا
كنا بنتكلم عن كيف تَ ِرق القلوب قلت لكم كانت من ضمن احلاجات اللي ترقق القلوب جمالسة أهل العلم وأهل

الناس ابن شوذب تذكروا إميان
الفضل وقلت لكم كان إذا رؤي ابن شوذب أحد العلماء الصاحلني كان إذا رأى
ُ
املالئكة.
أايما"
وكان اإلمام مالك يقول " :كنت إذا وجدت يف قليب قسوة ذهبت فنظرت يف وجه حممد بن واسع فأنتفع بذلك ا
فاكرين ملا كنت بقولكم الكالم ده؟ فسبحان هللا هو أراه اخلري.

فعال أثر
ضا حقيقة عند املوت بيبان وهللا وميكن اللي غسل فيكم أموات بيبان حقيقة ده بتشوف ا
ويرون ذلك أي ا
الطاعة أو أثر املعصية على وجه العبد حىت وهو بيموت مجيل.
ضا يكون ويوم القيامة.
وذلك أي ا
النعيم الثالث :فرح النفس
ضا من الصفات اللي ربنا عز وجل ذكرها قال هللا سبحانه وتعاىل يف مسألة العباد املؤمنني اللي يف وجوههم
كذلك أي ا
ض َراة َو ُس ُرورا" اإلنسان ،11:فاملسألة مش مسألة نضرة الوجه ،فالوجه بقى
اه ْم نَ ْ
نضرة ،مجال قال ربنا تبارك تعاىلَ " :ولََّق ُ
مجيل ومنور ،ال ده مجيل ومنور والنفس كمان إيه؟ فرحانة.
النعيم الرابع :نضرة النعيم

ف ِيف وج ِ
ض َرَة الن َِّع ِيم" املطففني.24:
وه ِه ْم نَ ْ
وقال ربنا -تبارك وتعاىل" :-تَـ ْع ِر ُ ُ ُ
وقال ربنا -تبارك وتعاىل" :-وجوهٌ يـومئِ ٍذ َّان ِ
ض َرةٌ * إِ َىل َرِِبَا َان ِظ َرةٌ" القيامة.22،23:
ُ ُ َْ َ
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ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِأب َْميَاهنِِم
ورُهم بَـ ْ َ
النعيم اخلامس :يَ ْس َعى نُ ُ

ضا من الصفات اللي ربنا -عز وجل -ذكرها مع البياض واإلسفار والضحك ونضرة النعيم ذكر هللا عز
كذلك أي ا
ِ
ِ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِأب َْميَاهنِِم" احلديد.12:
ورُهم بَـ ْ َ
وجل ما يتعلق بقى إبمياهنم ونورهم "يَـ ْو َم تَـ َرى ال ُْم ْؤمنِ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات يَ ْس َعى نُ ُ
عذاب العصاة املعرضني
عكس كده العصاة ،العصاة بقى عقوابُتم أشد شوية ،اللي عصى ربنا ،اللي خالف منهج االستسالم املسألة بتختلف
على وجهه ،والعقوابت اللي بتنزل على الوجه بيبقى ليها صورتني فيه عقوابت بتبقى عقوابت حسية شديدة تتناسب
ضا شديدة.
مع ما صنعوا وفيه عقوابت معنوية أي ا
أما العقوابت احلسية:
َ -ش ْوي الوجه

فمنها َش ْوي الوجه نسأل هللا السالمة قال تعاىلَ " :وإِن يَ ْستَ ِغيثُوا يُـغَاثُوا ِمبَاء َكال ُْم ْه ِل" الكهف.29:

ُخد ابلك ده هو بيستغيث ،عايز مايَّة ،عايز يشرب ،فيؤتى له بشوب من محيم ،كوابية ماية اشرب مش عايز ماية،
خد ماية ،فإذا اقرتب هذا املاء ،املاء بس مبجرد ما بيقربه من وشه إيه اللي ُيصل؟ يشوي هذا الوجه وال يُبقي عليه
أصال.
شيء ،ده البخار بس البخار اللي طالع من املاية ،أَُّمال لو شرب املاء ده هيعمل فيه إيه ا
 -ضرب الوجه عند املوت

َّ ِ
ِ
ض ِربُو َن
ين َك َف ُرواْ ال َْمآلئِ َكةُ يَ ْ
فيه َش ْوي الوجوه ،فيه والعياذ ابهلل كما قال ربنا تبارك وتعاىلَ " :ولَ ْو تَـ َرى إ ْذ يَـتَـ َو ََّّف الذ َ
وه ُه ْم َوأَ ْد َاب َرُه ْم" األنفال ،50:فيه ضرب على الوجه وهذه يف حلظة موت اإلنسان ،ودي من صور العذاب احلسي
ُو ُج َ
اللي برياه امليت عند موته إذا كان والعياذ ابهلل ختلى عن منهج االستسالم ألوامر هللا.
 -احلَ ْشر على الوجه

فيه كذلك والعياذ ابهلل ،قال هللا سبحانه وتعاىلَ " :س َرابِيلُ ُهم ِمن قَ ِط َران" السرابيل :اللي هي البناطيل ،والقطران :اللي
َّار" إبراهيم.50:
هو النحاس املُذاب " َس َرابِيلُ ُهم ِمن قَ ِط َران َوتَـغْ َ
شى ُو ُج َ
وه ُه ْم الن ُ
من العذاب احلسي احلشر على الوجه كما ذكرت لكم اآلن.
الس ْحب على الوجه يف النار
َّ -

ضا السحب بقى ،إنه يسحب على وجهه يف النار" :يـوم يسحبو َن ِيف النَّا ِر َعلَى وج ِ
وه ِه ْم" القمر.48:
من العذاب أي ا
َْ َ ُ ْ َُ
ُْ َ
ُُ
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ضا بقى من السنة قَـ ْول النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
ومن ذلك أي ا

"ملا عُرج يب مررت بقوم هلم أظفار من َناس" ضوافرهم َناس "خيمشون ِبا وجوههم وصدورهم ،فقلتَ :من هؤالء اي

جربيل؟ فقال :هؤالء الذين أيكلون حلوم الناس ،ويقعون يف أعراضهم" صححه األلباين ،يغتابون الناس ويقعون يف
أعراضهمَ ،مخْش الوجوه هو ذات نفسه اللي بيعذب نفسه.
 -يلقى هللا وليس يف وجهه مزعة حلم

ضا والعياذ ابهلل  ،وده إحنا كنا بنتكلم عليه يف مسألة شهوة البطن الناس اللي بتسأل أموال وهي مش
من ذلك أي ا
مستحقة النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول:

"ال تزال املسألة أبحدكم ،حىت يلقى هللا وليس يف وجهه مزعة حلم" صحيح مسلم ،عافاين هللا وإايكم ،يلقى هللا وليس
على وجهه مزعة حلم.
ب على الوجه يف النار
 -ال َك َّ

ضا كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-وهل يكب الناس يف النار على وجوههم ،أو على مناخرهم
من ذلك أي ا
إال حصائد ألسنتهم" صححه األلباين.

الحظ كل واحد من دول خالف املنهج ،خالف الطريقة ،خالف العبودية اللي ربنا عز وجل أمره بيها ،هو خالف
فكانت هذه هي العقوبة الكب على الوجوه.
العقوابت املعنوية:
وفعال بيظهر على وجوه والعياذ ابهلل كل َمن خالف منهج االستسالم
دي العقوبة احلسية أما العقوبة املعنوية فأشد بقى ا
ألوامر هللا ،ما أسلمش وجهه لربنا فالزم تظهر عليه العقوابت دي مع العقوبة احلسية بيظهر عليها العقوبة املعنوية

وخباصة تزداد أوي العقوبة املعنوية ملا يذوق طعم العذاب.
 -سواد الوجه

َّ ِ
ين َك َف ُروا" امللك ،27:يعين إيه سيئت؟ أهل العلم
كما قال ربنا -تبارك وتعاىل -قال" :فَـلَ َّما َرأ َْوهُ ُزلْ َفةا ِسيئَ ْ
ت ُو ُجوهُ الذ َ

قالوا" :اسودت" ،وبعضهم قال" :تبني فيها السوء".

ِ
َح ُد ُهم ِاب ْألُنثَ ٰى ظَ َّل
هو مبجرد ما شاف العذاب ،إيه اللي حصل؟ وشه اسود كما قال ربنا تبارك وتعاىلَ " :وإِذَا بُش َر أ َ
َو ْج ُههُ ُم ْس َودًّا" النحل ،58:بس بقى السواد هنا بقى سواد حقيقي ،سواد الوجه.
 -العبوس
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ضا العبس ،قال ربنا -تبارك تعاىلَ " :-وُو ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ َاب ِس َرةٌ" القيامة ،24:ابسرة :أي عابسة عارف
من العقوبة املعنوية أي ا
ملا يكون واحد مهموم أهو هو ده العبوس.

 الكآبة والغبار والسواد من دخان الناروقال هللا -سبحانه وتعاىلَ " :-وُو ُجوهٌ يَـ ْوَمئِ ٍذ َعلَْيـ َها غَبَـ َرةٌ" عبس ،40:يعين إيه عليها غربة؟ قال :عليها غبار ،بعض
أهل التفسري قال" :عليها غبار" ،وبعضهم قال" :سواد وكآبة" ،وبعضهم قال" :سواد من دخان النار".
 -الذل

قال هللا سبحانه" :وجوهٌ يـومئِ ٍذ َخ ِ
اش َعةٌ" الغاشية ،2:خاشعة هنا معناها إيه؟ ذليلة ،وأان قُلت لكم قاعدة زمان َمن ِل
ُ ُ َْ َ
خيشع هلل يف الدنيا خشع والبد يف اآلخرة ،واخلشوع يف الدنيا حممود وهو يف اآلخرة مذموم ،اخشع يف الدنيا بقى
أحسن لك ،استسلم هلل يف الدنيا أحسن لك.
 ال َق َرتوه ُه ْم قَـتَـ ٌر َوالَ ِذلَّةٌ" يونس ،26:القرت :معناه السواد ،وبعضهم قال :الكآبة،
ومن ذلك أي ا
ضا القرتَ " ،والَ يَـ ْرَه ُق ُو ُج َ
وبعضهم قال :اخلزي ،اخلزي ليه؟
النعيم أو العقاب متوقف على وجهتك يف احلياة
زي ما قلت لك كل ده سواء النعيم املعنوي أو احلسي والعذاب املعنوي أو احلسي ده متوقف على الطريقة بتاعتك
أصال يف البداية إن الوجه أو الوجهة معناها الطريقة ،أنت طريقتك يف الدنيا إيه؟ ماشي يف الدنيا
اللي إحنا عرفنا ا
إزاي؟ ماشي يف الدنيا مستسلم ألوامر هللا؟ أنت إنسان ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل جييلك األمر تنفذ جييلك النهي تبعد
وال أنت عكست؟
إذا كنت ماشي على منهج االستسالم مصداقاا لقول هللا -عز وجل:-
ِ ِ
َسلَ َم َو ْج َههُ هلل" النساء ،125:مشيت كده صدقين النعيم احلسي واملعنوي أنت هتأخذه دنيا
َح َس ُن دينا ممَّ ْن أ ْ
" َوَم ْن أ ْ

وآخرة ،أما والعياذ ابهلل اللي يعكس هذا املعين ،يعكس هذا الطريق ،يعكس طريق االستسالم ألوامر هللا فينكس
أوامر ربنا األوامر تبقى نواهي والنواهي تبقى أوامر وماشي كده تكون النتيجة هذا العذاب الذي ينزل على صاحب
هذه العقوابت يف الدنيا.

اخلامتة

إن شاء هللا أكتفي اليوم بقى إبذن هللا ِبذا ال َق ْدر ونكمل إبذن هللا تبارك وتعاىل األسبوع القادم إذا قَ َّدر هللا -سبحانه

وتعاىل -لنا اللقاء والبقاء إن شاء هللا بكرة اخلميس صيام إن شاء هللا ،بكرة اخلميس صيام إن شاء هللا إبذن هللا تبارك
وتعاىل.
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خريا ،أسأل هللا -سبحانه وتعاىل -أن يوفقنا وإايكم ملا ُيب ويرضى ،وأسأله -سبحانه وتعاىل -أن ينور
جزاكم هللا ا
وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ،وأ سأله سبحانه وتعاىل أن جيعلنا وإايكم من الذين قال فيهم" :يَـ ْو َم تَـ َرى
ِ
ِ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َو ِأب َْميَاهنِِم" احلديد.12:
ورُهم بَـ ْ َ
الْ ُم ْؤمنِ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات يَ ْس َعى نُ ُ
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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