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╝ 

 واإلحلاد األديان ةني واألخالق اخلطية عن مللحد فيلم حول خواطر
 !يرى؟ اهلل ةأن يعلم ألم( 1)

 اتلاعب شاهني حممد الُمنترص أةو

 أنا وفؽن, دين أّي  يف إخالق كظام ظؾقفا يؼوم افتي إشاشقة افديـقة افثوابت هدم ُيريد جداً  مشفور مؾحد

ؾاع ُمفتم ؽر ة اإلشالم ظن بل, ُظُؿوماً  إديان ظن بافدِّ ياكات يف ادوجود افػساد أن ُأبغِّ  أن أريد بل, خاصَّ  افدِّ

بب هو, ادسقحقة ُخُصوصاً , إخرى  ظن افـاس ُبعد يف وتسبَّب, ظؿوماً  إديان ظن جداً  شقِّئة صورة تؽوين يف افسَّ

م رؽم, ظامّ  بشؽل, إديان  !ادسقحقة شوى يعرؾوا  مل أَّنَّ

 

م وراء إشاشقة افديـقة افػؽرة إنَّ  يؼول ادُؾحد  اهلل بلن اإليامن هو وإخالق احلسـة بادعامالت افـاس افتزا

كقا يف ظؿؾوها افتي أظامهلم وؾق افؼقامة يوم وشقُحاشبفم, خؾؼه مجقع يرى وجلَّ  ظزَّ   جداً  ؿوي داؾع اإليامن ؾفذا, افدُّ

ئعه وكواهقه اهلل بلوامر ويؾتزم, ضقِّبة بصورة افـاس وُيعامل, حسـة أخالق صاحب اإلكسان فقؽون  بشؽل ورشا

ُكوب ادعايص يف يؼع ٓ حتى, ظام , باهلل وافعقاذ افؼقامة يوم افؼبقحة بلظامفه وجلَّ  ظزَّ  اهلل ؾقديـه, واخلطايا وافذُّ

 !افـَّار يف ؾقُؼذف
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ـغ افـاس إن يؼول ادُؾحد هذا  يوم وشقُحاشبفم, أظامهلم ويرى يراهم اهلل وبلنَّ , اهلل بوجود يممـون ادُتديِّ

 ظن آكحرافو, واخلطايا ادعايص يف افوؿوع من افـاس يؿـع مل اإليامن هذا ؾننَّ  ذفك ومع, أظامهلم وؾق افؼقامة

 !افطقِّبة وادُعامالت احلؿقدة إخالق

 !إؾضل إػ ودؾعفم افـاس أحوال إدارة يف – باهلل وافعقاذ – ؾشل باهلل واإليامن افدين: إذن

ة ظذ تزهن, إمهقة ؽاية يف ُكؼطة هذه قاضغ ظن كاتج آخر دين أي وؾشل اإلشالمي اإليامن صحَّ  افتي افشَّ

 !اإلشالم هو افذي, إصع ديـفم ظن افـاس اجتافت

 أؾعال يف يظفر أن آظتؼاد هلذا ُٓبدَّ  وفؽنَّ , افؼؾب يف راشخ اظتؼاد اإلشالم يف اإليامن أنَّ  مجقعاً  كػفم أن ُٓبدَّ 

رح اإلكسان أظامل و ة حؼقؼة ظذ ُتزهن افظاهرة إظامل هذه ؾننَّ ! وإرـان باجلوا  يف افراشخ اإليامن هذا وصحَّ

ا وفقس, احلؼقؼة يف مقِّت اإليامن هذا ؾننَّ , وإرـان اجلوارح ظذ طاهرة أظامل اإليامن هلذا يؽن مل وإن! افؼؾب  حقًّ

آً  ك, اإلكسان ؿؾب يف ؾعَّ  !وؾؼه اجلسد يتحرَّ

الته أشاس ظذ آراءه دائامً  يبـي ادُؾحد هذا أنَّ  ادُشؽؾة  ثمَّ  مسقحقة إصل يف ـاكت ؽربقة دُجتؿعات تلمُّ

فت  آراءه ادُؾحد هذا بـى اإذ جداً  ـبر بشؽل خيتؾف فن إمر إنَّ  أؿول ؾنكَّـي, ُُمادياً  ُمـصػاً  أـون وفؽي, فإلحلاد اَّتَّ

الت أشاس ظذ ديد فألشف ادُسؾؿغ ٕنَّ ! رشؿقة إشالمقة دُجتؿعات تلمُّ  اإليامكقة تعافقؿفم ظن اكحرؾوا  افشَّ

ـَّة افؽريم افؼرآن يف ادذـورة افصحقحة إصقؾة يػة افـبوية وافسُّ  !افؼَّ

مه بام, ؿؾقل بعد شلذـره ما ؿارن  ُدُخوفه وـقػقة اإلكسان وخالص اإليامن مسللة بخصوص ادسقحقة ُتؼدِّ

ر – كظري وجفة من – ؾاصل ظؼائدي كظام, اجلـَّة باع ُوُجوب من اإلكسان ُُيرِّ ئع افوصايا اتِّ ا , وإحؽام وافؼَّ

ر  !أظامل بدون ؾؼط باإليامن يليت اخلالص أنَّ  وُيؼرِّ

باع, فؾعؾم ئع و افوصايا اتِّ  بإخالق ُمؾتزماً  يؽون أن فإلكسان يضؿن افذي هو اإلهلقة إحؽام و افؼا

ين أن ادُػسض ٕنَّ , ادُعامالت بلحسن افـاس مع يتعامل وأن, احلؿقدة , إخالق أحسن ُيعؾِّم افذي هو افدِّ

 افوصايا وأنَّ , أظامل بدون ؾؼط بنيامكك اجلـَّة شتدخل أنَّك ُتعؾِّؿك ظؼقدتك ـاكت إذا وفؽن! ادُعامالت وأؾضل

ئع ا  كعؿة اجلـة دخوفك أن يعـي افذي, افـّعؿة ظفد يف, جديد ظفد يف أن وكحن, ؿديم ظفد ـؾفا وإحؽام وافؼَّ
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اكقة ومـحة م أن بدون, فك اإلهل من جمَّ م شقدؾعك افذي ؾام! اجلـَّة دخول فتستحّق  إظامل من صقئاً  ُتؼدِّ  فالفتزا

 !افطقبة؟ وادُعامالت احلؿقدة بإخالق

 

ا ؾستجد, اإلشالمقة فؾعؼقدة كظرت إذا , اإلكسان أظامل خالل من يظفر افذي هو احلؼقؼي اإليامن أنَّ  ُتعؾِّم أَّنَّ

, وجلَّ  ظزَّ  اهلل بوجود اإليامن أن يعـي هذا! احلؼقؼة يف مممـاً  فسَت  ؾلنَت , اإليامن حلؼائق ُُمافػة أظامفك ـاكت وإذا

كا وأنَّه د فقس, ظؾقفا وشقُحاشبـا أظامفـا ويرى يرا  تؽون أن جيب بل! ُأبايل وٓ ذهـي يف ُأشطِّرها كظرية معؾومة جُمرَّ

 .ؿؾبي يف افراشخ اإليامن هلذا ُمواؾؼة وأظاميل أؾعايل ـّل  وتؽون, ؿؾبي يف راشخة حؼقؼة

ل ظقة إدفة هذه معي تلمَّ  :افبسقطة افؼَّ

بَّْصنَ  َواْدُطَؾََّؼاُت ▬: افؽريم ـتابه يف وجلَّ  ظزَّ  اهلل ؿال  َخؾََق  َما َيْؽتُْؿنَ  أَن هَلُنَّ  َُيِلُّ  َوَٓ  ُؿُرَوءٍ  َثالَثَةَ  بِلَنُػِسِفنَّ  َيَسَ

نَّ  إِن أَْرَحاِمِفنَّ  يِف  الّلُ    ُيْمِمنَّ  ـُ
ِ
 [222:  افبؼرة] ♂أِخرِ  َواْفقَْومِ  بِالّل

نَّ  إنْ ▬: ظبارة تعـي ماذا   ُيْمِمنَّ  ـُ
ِ
 ؟♂أِخرِ  َواْفقَْومِ  بِالّل

http://www.alta3b.wordpress.com/


 !يرى؟ اهلل ةأن يعلم ألم [4] الُمنترص حممد شاهني اتلاعبأةو 
 

www.alta3b.wordpress.com  

ة يعـي ب وهو, اخلافق هو اهلل بلنَّ  راشخاً  اظتؼاداً  تعتؼد افتي ادرأ  اهلل أنَّ  أيضاً  وتعتؼد, ضاظته افواجب افرَّ

ب, أضاظه من ؾقه شقُثقب, فؾحساب اً يوم أظد وجلَّ  ظزَّ   أؾعاهلا يف ؾعالً  شتؾتزم افتي ؾؼط هي, ظصاه من ؾقه وشقُعذِّ

 .وجلَّ  ظزَّ  اهلل أمره بام

ل. أخر وافقوم باهلل إيامكك صدق ؾعالً  ُتبغِّ  افتي هي اإلهلقة وافـَّواهي بإوامر افتزامك ,باختصار  وتلمَّ

 !أخر وافقوم باهلل اإليامن=  اإليامن أصول من إصؾغ هذين ذـر جقداً 

ل  :أيضاً  افؼرآكقة أيات هذه تلمَّ

َا َيا▬تعاػ: ل ؿا ْ  افَِّذينَ  أَُّيُّ ْ  آَمـُوا ْ  الّلَ  أَضِقُعوا ُشوَل  َوأَضِقُعوا ءٍ  يِف  َتـَاَزْظتُمْ  ؾَنِن ِمـُؽمْ  إَْمرِ  َوأُْويِل  افرَّ  إَِػ  ؾَُردُّوهُ  ََشْ

 
ِ
ُشولِ  الّل ـتُمْ  إِن َوافرَّ   ُتْمِمـُونَ  ـُ

ِ
 [95:  افـساء] ♂َتلِْويالً  َوأَْحَسنُ  َخْرٌ  َذفَِك  أِخرِ  َواْفقَْومِ  بِالّل

  َمَساِجدَ  َيْعُؿرُ  إِكَّامَ ▬تعاػ: وؿال 
ِ
  آَمنَ  َمنْ  الّل

ِ
الَةَ  َوَأؿَامَ  أِخرِ  َواْفقَْومِ  بِالّل اةَ  َوآَتى افصَّ ـَ ْ  افزَّ  الّلَ  إَِّٓ  خَيَْش  َومَل

ْ  أَن أُْوَفـئَِك  ؾََعَسى  [82:  افتوبة] ♂اْدُْفتَِدينَ  ِمنَ  َيُؽوكُوا

 باهلل احلؼقؼي ادممن أنَّ  وهو أٓ, شابؼاً  ادذـور ادعـى كػس حتؿل جداً  ـثرة أخرى ؿرآكقة آيات ُهـاك

ـَّة افؽريم افؼرآن يف ادذـورة اإلهلقة وافـَّواهي إوامر بؽل ؾعالً  شقؾتزم افذي هو أخر وافقوم  افـَّبوية وافسُّ

يػة  .افؼَّ

ؾَت  هل  !؟افرائع احلديث هذا ؿبل من تلمَّ

ِن  َيْزِن  َٓ : »☺ افـَّبِيُّ  َؿاَل : َؿاَل     ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظنْ  ا ُب  َوَٓ  ,ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  َيْزِن  ِحغَ  افزَّ  ِحغَ  اخلَْؿرَ  َيْؼَ

ُب  ُق  َوَٓ  ,ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  َيْؼَ ُق  ِحغَ  َيْْسِ  َيـْتَِفبَُفا ِحغَ  أَبَْصاَرُهمْ  ؾِقَفا إَِفقْهِ  افـَّاُس  َيْرؾَعُ  َُّنْبًَة, َيـْتَِفُب  َوَٓ  ,ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  َيْْسِ

 .(2749 افُبخاري صحقح) «ُمْمِمنٌ  َوُهوَ 

 !؟«ُمْمِمنٌ  َوُهوَ : »ظبارة معـى تعرف هل
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 وؿت تؽون, ُيواؾؼفا ملا ظامالً , دائامً  هلا ُمـتبفاً  ادُسؾم يؽون أن جيب افتي اإليامكقة احلؼائق أنَّ  هو ادؼصود

 ما أظامل يف وؿع فذفك, ؿؾبه يف اإليامكقة وادعان احلؼائق هلذه ُمستحرضاً  حقـئذ يؽون وٓ, ادُسؾم ظن ؽائبة ادعصقة

 !ؾقفا يؼع أن احلؼقؼي فؾؿممن يـبغي ـان

 وشقُحاشبـا ـؾفا أؾعافـا يرى اهلل وأن, وجلَّ  ظزَّ  اهلل بوجود يممن افذي, احلؼقؼي ادممن أنَّ  شابؼاً  ؿؾُت 

 هذا. ؿؾبه يف اإليامكقة وادعان احلؼائق هذه ُمستحرض وهو خطقة أو معصقة أي يف يؼع أن ُمستحقل, افؼقامة يوم ظؾقفا

 يؼع وٓ, وأثام وادعايص افذكوب ُُيارب جمتؿع بغ ؾرق ُهـاك وفؽن, ادُسؾم ادجتؿع يف ادعصقة اختػاء يعـي ٓ

َّٓ  ؾقفا ر وجلَّ  ظزَّ  اهلل ويستغػر يعود ثمَّ , وخطئاً  شفواً  إ  ذكوبه بؽثرة ُيبايل ٓ آخر وجُمتؿع, ؾقه وؿع ظامَّ  وُيؽػِّ

كب أصالً  يشعر وٓ, ومعاصقه ؿر وتلنقب بافذَّ  !افضَّ

 !ادُؾحد هذا ؾقؾم حول وتعؾقؼايت خواضري باؿي ؿريباً  اكتظروا

 وفؽم فـا اهللُ  وؽػر, دظائؽم صافح من تـسون ٓ

 هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلاتاحلؿد 
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