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╝ 

 !الطيتث؟ احلياة ىلع احُلُصول كيفيث
 أةو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب

ه … اإلحلود يف ؼورق مؾحد واحد ا ـديـه اللُ  ردَّ  آمع مهللا … مجقلً  ردًّ

 ؿتر كوس يف طشون رب يو بقك ءآمن ؾودر مش أنو بقؼول: إؼـقي مػود … مؾحد توين ـواحد أؼـقي كورش

 ديه اــوس ترك مؽـش ؽعلً  موجود رحقم إهل يف ؿون وـو … اجلوع من وبقؿوتوا  إرض ؿوؿى طذ جوطوكع

 !رزؾفم وؿون اجلوع من متوت طشون ؿؾفو

 تبوت يف كعقش طشون إرض طذ خمؾؼـوش ربـو إن هي يػفؿوهو ؾودرين مش ادؾحدين إـظ ؿؾفو اـػؽرة

 ؾصي من إخرة أيي خلل من إمهقي ؼويي يف كؼطي كػفم بـؼدر … وخلص ؿده وبـوت صبقون وكخؾف وكبوت

ن يف اـسلم طؾقه آدم  اـؼرآ

ْ  ُؾؾْـَو▬: اـؽريم ؿتوبه يف وجل طز الل ؾول و مَجِقعوً  ِمـَْفو اْهبِطُوا َُّؽم ؽَنِمَّ ـِّي َيلْتِقَـ  َخْوٌف  ؽَلَ  ُهَداَي  َتبِعَ  ؽََؿن ُهًدى مِّ

 [83:  اـبؼرة] ♂ََيَْزكُونَ  ُهمْ  َوَٓ  َطؾَقِْفمْ 

و َطُدو   ـِبَْعضٍ  َبْعُضُؽمْ  مَجِقعوً  ِمـَْفو اْهبِطَو َؾوَل ▬: اـؽريم ؿتوبه يف أجضوً  وؾول ـِّي َيلْتِقَـَُّؽم ؽَنِمَّ  اتَّبَعَ  َؽَؿنِ  ُهًدى مِّ

َٓ  يَِضل   ؽََل  ُهَداَي   [328:  صه] ♂َيْشَؼى َو

 إغ سقمدي اـذي هو واـرسل إنبقوء صريق طن يلتقـو اـذي اإلهلي اـوحي اتبوع … شديد بوختصور يعـي

 .«شؼوء ٓ» ,«ضلل ٓ» ,«حزن ٓ» ,«خوف ٓ»: اـتويل

ء … واـرسل إنبقوء صريق طن تصؾـو اـتي اإلهلقي واـتعوـقم اإلهلي اـوحي طن بقعرض إـظ يعـي  من سوا

 إـظ … بعد ؽقام تدويـفو يتم اـتي اـشػفقي تعوـقؿفم خلل من أو معفم تؽون اـتي ادؼدسي اـسامويي اـؽتى خلل

 .إنواع بؽل شؼوء … بله ده اـشػوء حوجي أهم=  وشؼوء وضلل وحزن خوف يف بقعقش ؿؾه ده طن بقعرض
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هُ  َضـؽوً  َمِعقَشيً  ـَهُ  ؽَنِنَّ  ذِْؿِري َطن أَْطَرَض  َوَمنْ ▬ :اـؽريم ؿتوبه يف ــو يؼول وجلَّ  طزَّ  الل ِؼقَوَميِ  َيْومَ  َوكَْحُػُ ـْ  ا

 [321:  صه] ♂أَْطَؿى

َػَسودُ  ضََفرَ ▬ :اـؽريم ؿتوبه يف أجضوً  ويؼول ـْ ـَْزِّ  يِف  ا بَْحرِ  ا ـْ ًْ  باَِم  َوا َـِّذي َبْعَض  ـِقُِذيَؼُفم اــَّوسِ  أَجِْدي َؿَسبَ  ا

 [13:  اـروم] ♂َيْرِجُعونَ  ـََعؾَُّفمْ  َطِؿؾُوا 

ن أََصوَبُؽم َوَمو▬ :اـؽريم ؿتوبه يف أجضوً  ويؼول ِصقبَيٍ  مِّ ًْ  ؽَباِمَ  م   ♂َؿثِرٍ  َطن َوَيْعُػو أَجِْديُؽمْ  َؿَسبَ

 [83:  اـشورى]

 إن كػسـو كؼـع وكحوول اـتوكقي اــوحقي وشوشـو كودي بـحى إـظ أحـو ـؽن ومشفورة جداً  ؿثرة آيوت

 !وخلص توكقي حوجي أي ـؽن! اإلهلقي اـتعوـقم طن اكحراؽـو مش ؽقفو طويشع أحـو إـظ اـبلوي ؿل يف اـسبى

ـَوْ ▬ :اـؽريم ؿتوبه يف يؼول ربـو ـُْؼَرى أَْهَل  أَنَّ  َو ْ  ا ْ  آَمـُوا َػتَْحـَو َواتََّؼوا نَ  َبَرَؿوٍت  َطؾَقِْفم ـَ اَمءِ  مِّ ـَـِؽن َوإَْرضِ  اـسَّ  َو

ُبواْ  ْ  باِمَ  ؽَلََخْذكَوُهم َؿذَّ  [69:  إطراف] ♂َيْؽِسبُونَ  َؿوكُوا

ُ  َوَطدَ ▬ :اـؽريم ؿتوبه يف أجضوً  ويؼول َـِّذينَ  اّللَّ وحِلَوِت  َوَطِؿؾُوا  ِمـُؽمْ  آَمـُوا  ا َْرضِ  يِف  ـَقَْستَْخؾَِػـَُّفم اـصَّ ْٕ  َؿامَ  ا

َـِّذينَ  اْستَْخؾََف  ـَنَّ  ؾَبْؾِِفمْ  ِمن ا ـَقَُؿؽِّ َـِّذي دِيـَُفمُ  ََلُمْ  َو ـَُّفم ََلُمْ  اْرَتَه  ا ـَ قُبَدِّ ـَ ن َو ُؿونَ  َٓ  َيْعبُُدوكَـِي أَْمـوً  َخْوؽِِفمْ  َبْعدِ  مِّ  ُيْػِ

َػوِسُؼونَ  ُهمُ  ؽَلُْوََلَِك  َذـَِك  َبْعدَ  َؿَػرَ  َوَمن َشقْئوً  ِب  ـْ  [55:  اــور] ♂ا

ي اـبقِّـوت أيوت هذه ؿّل  َـّ َّٓ  يـوَلو ـن اـطقِّبي احلقوة أنَّ  طذ ؾطعقي دٓـي دا ئعه الل وصويو يف سؾك من إ  ورشا

بع  … كواهقه طن واكتفى أوامره واتَّ

ن َصوحِلوً  َطِؿَل  َمنْ ▬ :اـؽريم ؿتوبه يف تعوغ ؾول ِّبَيً  َحقَوةً  ؽَؾَـُْحقِقَـَّهُ  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  أُنثَى َأوْ  َذَؿرٍ  مِّ ـَـَْجِزَيـَُّفمْ  صَق  َو

ْ  َمو بِلَْحَسنِ  أَْجَرُهم  [69:  اــحل] ♂َيْعَؿؾُونَ  َؿوكُوا

ل أجضوً  ي هذه تلمَّ  :وجلَّ  طزَّ  الل ؿتوب يف ادذؿورة اـرائعي اـؼصَّ
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ْزِق  ِمن ُؿؾُوا  َوِشاَملٍ  يَِؿعٍ  َطن َجـَّتَونِ  آَييٌ  َمْسَؽـِِفمْ  يِف  ـَِسبَنٍ  َؿونَ  ـََؼدْ ▬  َؼُػورٌ  َوَرب   صَقِّبَيٌ  َبؾَْدةٌ  ـَهُ  َواْشُؽُروا َربُِّؽمْ  رِّ

ـَْعِرمِ  َسقَْل  َطؾَقِْفمْ  ؽَلَْرَسؾْـَو ؽَلَْطَرُضوا *  ـْـَوُهم ا ءٍ  َوأَثْلٍ  ََخْطٍ  أُُؿلٍ  َذَواَتى َجـَّتَْعِ  بَِجـَّتَقِْفمْ  َوَبدَّ ن َوََشْ  َذـَِك *  ؾَؾِقلٍ  ِسْدرٍ  مِّ

َّٓ  كَُجوِزي َوَهْل  َؿَػُروا باِمَ  َجَزْيـَوُهم ـَْؽُػورَ  إِ  [39-35:  سبل] ♂ا

( ادُقّسَّ  اـتَّػسر) اـشديد اجلورف اـسقل طؾقفم اللُ  أرسل اـرسل وؿذبوا  وشؽره الل أمر طن ؽلطرضوا  حَّو

َّٓ  كَُجوِزي َوَهْل  َؿَػُروا باِمَ  َجَزْيـَوُهم َذـَِك ▬: وجلَّ  طزَّ  الل ؾول من ضوهر وهذا ـَْؽُػورَ  إِ  .♂ا

ق أن طؾقـو ؽقجى بوع بلنَّ  يؼقـقًّو جوزموً  تصديؼوً  ُكصدِّ  اـطقبي احلقوة طذ ـؾحصول اـوحقد اـطريق هو اـوحي اتِّ

 !ؽوشفد مهللا! بؾَّغً؟ هل مهللا … إرض يف واـتؿؽع واـرزق واَلدايي وإمن واـػرح

 اـػتقوت بعض طذ حتتوي بصورة جوء, وجل طز الل دين طن ادرتدين ادؾحدين أحد ذؿرهو ثوكقي كؼطي

د احلجوب إن ؽومهع يعـي, اـػطي بوحلجوب ادُؾتزموت ؼر ادُسؾامت  ملبس يؾبسوا  ؽؿؿؽن … ـؾشعر تغطقي ُُمرَّ

د مػوتـفم تبع ضقؼي بوت ؿده يبؼوا  شعرهم يغطوا  إهنم وبُؿجرَّ  !سلم يو! ُُمجَّ

ضوا  مودرن حجوب ٓبسع ُمسؾامت بـوت ؽقفو اـصورة … ادفم ش وبقتعرَّ  !ـؾتحر 

 «يـػع! وٓ بوصل اإلهلي احلل»: ويؼول وجلَّ  طزَّ  الل يف يطعن بدأ ده ادؾحد راح

 ؾول حو – بزطؿه – ؼؾط ربـو إن يؼول وبدأ … بقفم بتتحرش سوؽؾي طقول يف وبرضه ُمجبوت مسؾامت بـوت

 !احلجوب هو اـتحرش دـع احلل إن ــو

 يو أهو: تؼول تقجي طشون الل أمر ؿام اـػطي بوحلجوب أصلً  مؾتزموش دول ادسؾامت اـبـوت … أوًٓ 

 … وبتوع دين طؾامء إهنم بقدطوا  دول ادؾحدين إن واـعجقى ٓ … حترش َلم حصل وبرضه ؿلمك سؿعوا  رب

َّٓ  ؾوة وٓ حول وٓ, ادستعون الل … ده اـػويض واـؽلم طـه ارتدوا راحوا  حؼقؼته طذ اـدين طرؽوا  وحو  .بولل إ

 ؽؼط؟ ادرأة حجوب هو اـتحرش كؿـع طشون احلل إن ؾول ربـو هل … ثوكقوً 

ئعواـػَّ  إحؽوم ؿّل  تطبقق وبُج وُ  كؼطي يف أدخل هبدأ هـو  إحؽوم ببعض آـتزام نَّ أو … اإلهلقي ا

ئعواـػَّ   !كقواـد   يف اخلزي ُيسبى أخر اـبعض طن اإلطراض مع ا
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ئقل بـي طن حؽويي اـؽريم ؿتوبه يف تعوغ الل ؾول ـِْؽتَوِب  بِبَْعضِ  َأؽَتُْمِمـُونَ ▬ :إرسا ء ؽاَمَ  بِبَْعضٍ  َوَتْؽُػُرونَ  ا  َجَزا

كْقَو احْلَقَوةِ  يِف  ِخْزٌي  إَِّٓ  ِمـُؽمْ  َذـَِك  َيْػَعُل  َمن ِؼقَوَميِ  َوَيْومَ  اـد  ـْ ـَْعَذاِب  أََشدِّ  إَِغ  ُيَرد ونَ  ا  ♂َتْعَؿؾُونَ  َطامَّ  بَِغوؽِلٍ  اّلّلُ  َوَمو ا

 [35:  اـبؼرة]

 اـوحقد؟ احلل هو احلجوب هل … اـتحرش مـع ؿقػقي=  ــؼطي كرجع حو

 .اــبويي واـسـي اـؽريم اـؼرآن من جداً  ؿثرة توكقي حؾول يف=  صبعوً  ٓ

ة توكقي حوجوت يف ة مع خؾوة يف اـوؾوع وطدم, اـبرص ؼض: مثل بقفو يؾتزموا  ٓزم واـرجل ادرأ  وطدم, امرأ

ة اـرجل بع بوـقد اـتسؾقم ة مس طدم طدم وبشؽل, وادرأ  حدوثفو طن ادسئول أشقوء ؿؾفو وديه … ـك حتّل  ٓ امرأ

 !اـطرؽع

ة ُمؼرصِّ  ادجتؿع ـؽن … اـتحرش مـع خيص مو بؽل ؽعلً  ُمؾتزم اإلسلمي ادجتؿع إن ؽرضوً  صقى  بشدَّ

 من ذـك ؼر إغ … اـتجوريي وادعوملت الل أنزل بام واـتحؽقم واـزؿوة اـصلة: مثل … أخرى كواحي من

 !ٓ بوـطبع! ذـك؟ ــو هل! صقبي حقوة كحقو أن ُكريد ذـك ومع … كتجوهؾفو اـتي اـػطقي إحؽوم

بوع يف تؼصر ُهـوك صوحو  إـقم اـعذاب طن ؽضلً  اـدكقو حقوتـو يف خؾل هـوك ؽسقؽون اإلهلي اـوحي اتِّ

 !اـسلمي الل كسلل … احلسوب يوم يـتظركو اـذي

 اتبوع طن اـبعد ؿل بعقديع وكحن صقبي حقوة كحقو أن تـتظروا ٓ: ادُؾحدين ؾبل ـؾُؿسؾؿع أؾول اــفويي يف

 !اإلهلي اـوحي

ــو ُيصؾح أن وجل طز الل أسلل ر وأن … ذكوبـو ــو يغػر وأن … أحوا بوع هيديـو وأن … ؾؾوبـو ــو ُيطفِّ  ٓتِّ

 اـػيػي اــبويي واـسـي اـؽريم اـؼرآن يف ادحػوظ وحقه

 آمع مهللا

وحِلوت  احلؿد لل اـذي بـعؿته تتّم اـصَّ
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