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╝ 

 واإلحلاد األديان ةني واألخالق اخلطية عو مللحد فيلم حول خواطر
 ونعرفة علم كل  مصدر وجل   عز   اهلل( 2)

 أةو الُهنترص حمهد شاهني اتلاعب

 احلسـي وادعومالت احلؿقدة إخالق ُيعؾِّؿـو كؿرجع ادؼدس الؽتوب يرفض ادشفور الزيطوين ادؾحد

َٓ  أقبل وٓ, يشء أي يف كؿرجع ادؼدس الؽتوب أرفض أيضوً  وأنو, الطقبي ـَي الؽريم الؼرآن إ , الََّشيػي الـَبويي والسُّ

 .وادعومالت إخالق إىل, والعبودات بولعؼوئد بداييً , يشء كّل  مـفام آخذ كُؿسؾم يل كؿرجع

ًُ  وكام, عومّ  بشؽل الغرب ُمشؽؾي , قطّ  اإلشالم يعرفوا  ومل, فؼط ادسقحقي جَربوا  أََّنم هي, شوبؼوً  قؾ

 !بوهلل والعقوذ اإلحلود إىل واََّتفوا  ادسقحقي بسبى كّؾفو إديون فؽرهوا 

ص كّل   فعالً  حيتوي ادؼدس الؽتوب أنَ  جقِّداً  يعرف, ادؼدس الؽتوب درس, إديون ُمؼوركي جمول يف ُمتخصِّ

 ٓ املويض من قصص: »عذ حيتوي أيضوً  ادؼدس الؽتوب ولؽنَ , الَطقبي وادُعومالت احلؿقدة إخالق بعض عذ

, الَصالة عذ حتؿؾـو ٓ غريبي وقصوئد, واعتداءات وُحُروب, الَزمن ختطّوهو قد قديؿي أخالققي غر وروايوت, هلو فوئدة

 دار, ادؼدس الؽتوب إىل تعَرف: رشبـتققه اشطػون إب) «لؾـِّسوء ُمبغضي أخالققي غر وكصوئح, مزامر شَؿقـوهو وإن

 (.9صـ – ببروت ادَّشق

 وُُمرِّ  غريى كتوب ادؼدس الؽتوب :شؾسؾي بُؿراجعي أنصح
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 أنَ  عذ ّل يد – الؽريم كتوبه يف وجَل  عزَ  اهلل أخزكو كام – والَتـوقض, بولَتـوقض قطعوً  الَدارس ُيشعر هذا

 .اهلل غر عـد من الؽتوب

نَ  َيتََدَبُرونَ  َأفَالَ ▬: تعوىل قول   َغْرِ  ِعـدِ  ِمنْ  َكونَ  َوَلوْ  اْلُؼْرآ
ِ
 [28:  الـسوء] ♂َكثِراً  اْختاِلَفوً  فِقهِ  َلَوَجُدواْ  الّل
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 ٓ الذي, ادُطؾق الؽامل صوحى ففو, وجَل  عزَ  الَرب أَمو, ُُيطئون الذين ُهم فولبَّش, البَّش عـد من أنَه أي

  ِمنَ  أَْصَدُق  َوَمنْ ▬[, 35:  إنعوم] احلق وقوله[, 35:  فصؾً] احلّق  ففو, أبداً  ُيطئ
ِ
[, 23:  الـسوء] ♂َحِديثوً  الّل

  ِمنَ  أَْصَدُق  َوَمنْ ▬
ِ
 [.288:  الـسوء] ♂قِقالً  الّل

 حيتوج مو بؽل حُيقط ٓ ادؼدس الؽتوب أنَ  كجد, ادؼدس الؽتوب يف ادوجودة ادُتـوقضوت هذه إىل بوإلضوفي

 الؽتوب إىل أصالً  كرجع وملوذا: يؼول ادُؾحد حول لسون. وُمعومالت وآداب محقدة أخالق من يعرفه أن اإلكسون

ؾـو أن عذ قودرٌ  والعؾم وغرائبه بتـوقضوته ادؼدس  وآداب محقدة أخالق من كعرفه أن كحتوج مو لؽل يوصِّ

ـَي الؼرآن) الوحي عن يستغـي أن اإلكسون يستطقع هل: شـُـوقشه الذي السمال هو وهذا. وُمعومالت  كؿصدر( والسُّ

 !كعم يؼول ادُؾحد الَتَّشيعوت؟ وبوقي وادعومالت إخالق دعرفي

 !الطقبي؟ وادعومالت احلؿقدة إخالق مـفو لقعرف ادؾحد إلقفو يؾجل التي ادصودر هي مو, إذن

م ادشفور الزيطوين ادُؾحد  !مصدرين لـو ُيؼدِّ

 !احلقوان عومل :إَول ادصدر
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 !اإلكسوكقي والغريزة الػطرة :الثوين ادصدر

 

 من لقتعَؾم ويذهى, ُيَشى مل الذي اهلل وحي يرفض! اإلكسون هذا غبي هو كم, العظقم اهلل ُشبحون

 !آدم؟ لبـي اهلل تؽريم وأين! احلقواكوت

 .ادُستعون اهلل! عدم من يشء كل خؾق الذي بوهلل يممن وٓ! أصالً  بآدم منيم ٓ هو! صحقح

ًُ  عـدمو ًُ , ادُؾحد إلقفو أصور التي ادصودر تلَمؾ  !كعؿي هبو وكػى اإلشالم كعؿي عذ هلل احلؿد الـِّفويي يف قؾ

ًٓ  اإلكسون عذ جيى ولؽنَ , وجَل  عَز  اهلل خؾق يف يتلَمل عـدمو كثراً  يتعَؾم أن فعالً  يستطقع اإلكسون :أوًٓ   أَو

 تصؿقم الؽون هلذا أنَ  يعسف أن لإلكسون ُٓبدَ , وإرض السؿوات فوضر, البديع اهلل خؾق هذا أنَ  يعسف أن

م ُمبدع له يؽون أن مـه وكتعَؾم كتلَمؾه الذي واإلبداع الَتصؿقم هلذا وُٓبدَ , جداً  رائع وإبداع  ُمؼته هو هذا, وُمصؿِّ

 !الؼويم وادـطق الَسؾقم العؼل

ءٍ  َغْرِ  ِمنْ  ُخؾُِؼوا  َأمْ ▬: تعوىل قول  [53:  الطور] ♂اخْلَولُِؼونَ  ُهمُ  أَمْ  يَشْ

ؾـو خالل من عؾقفو كحصل أن كستطقع التي الؽثرة ادعؾوموت رغم :ثوكقوً  َٓ , لؾخؾقؼي تلمُّ  أن كستطقع ٓ أنَـو إ

, اإلكسون ٕنَ  هذا, ادُختؾػي ادجوٓت كّل  ويف, الـَواحي كّل  من حقوتـو إلدارة معرفته إىل كحتوج يشء كّل  كعرف
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 ادُعومالت احلقوان من كتعَؾم أن كستطقع ففل, تػضقالً  خؾق ممَن كثرٍ  عذ وفَضؾه, وجَل  عَز  اهلل كَرمه خمؾوق

 أو  ادوت؟ قبل الوصقي بؽتوبي اخلوَصي الَتَّشيعوت أو ادراث؟ توزيع كقػقي أو املولقي؟ ادُعومالت وشوئر التُّجوريي

 إخرى وإمور والعَدة والـَػؼي واخلُؾع بولطالق اخلوَصي الَتَّشيعوت أو والؼصوص؟ بوجلـويوت اخلوَصي الؼواكني

 غر إمور هذه ٕنَ  «احلقوان عومل» من كتعَؾؿفو أن كستطقع ٓ التي إمور من ذلك غر إىل بولزواج؟ ادرتبطي

 !عـدهم أصالً  موجودة

ء, حولـو الذي العومل كل من كتعَؾم أن ُيعؾِّؿـو الؽريم الؼرآن :ثولثوً  ت أو الـَبوت أو احلقوان عومل شوا  احلَّشا

 .إلخ …

 َمو َربَـَو َوإَْرضِ  الَساَمَواِت  َخؾِْق  يِف  َؽُرونَ َوَيتَػَ  ُجـُوهِبِمْ  َوَعَذَ  َوقُُعوداً  قِقَوموً  الّلَ  َيْذُكُرونَ  اَلِذينَ ▬: تعوىل قول

 ًَ ن آل] ♂الـَورِ  َعَذاَب  فَؼِـَو ُشبَْحوكََك  َبوضاِلً  َهذا َخؾَْؼ  [292:  عؿرا

 فؼط يعرففو, أصالً  ادؼدس الؽتوب يف موجودة غر مسللي وهذه, حتديداً  احلقوان ُيّص  فقام تعوىل وقول

ر خالل من ادُسؾم ن وجَل  عَز  اهلل كتوب تدبُّ  أَُممٌ  إَِٓ  بَِجـَوَحقْهِ  َيطِرُ  ضَوئِرٍ  َوَٓ  إَْرضِ  يِف  َدآَبيٍ  ِمن َوَمو▬: الؽريم الؼرآ

ءٍ  ِمن الِؽتَوِب  يِف  فََرضْـَو َمو أَْمثَوُلُؽم ِمْ  إىَِل  ُثمَ  يَشْ ونَ  َرهبِّ  [.52:  إنعوم] ♂حُيََّْشُ

َٓ ▬: وجَل  عزَ  اهلل قول تػسر عن العؾامء كتى يف ادذكورة إقوال من زي ذكره ومو, ♂أَْمثَوُلُؽمْ  ُأَممٌ  إِ  الرا

َٓ ▬: اْدَُرادُ : »«الغقى مػوتقح» تػسره يف اهلل رمحه ٌُ  خَمْؾُوقَيً  َكوَِّنَو َويِف  وََجَوَعوت أُمَموً  َكوَِّنَو يِف  ♂أَْمثَوُلُؽمْ  أَُممٌ  إِ  بَِحقْ

َلدُ  بِبَْعٍض, َبْعُضَفو َوَيلْنَُس  َبْعًضو, َبْعُضَفو ُيْشبِهُ  كْسِ  َبْعضٍ  ِمنْ  َبْعُضَفو َوَيتََوا  «َكوإْلِ

 .ببروت العريب الساث إحقوء دار. ط (383/  28)

ُقور كوكً فنذا  كتعَؾم كام, إمور بعض مـفو تعَؾمك أن كستطقع إذاً , إمور بعض يف ُتشبفـو واحلقواكوت الطُّ

 !إلخ … ـَؿلال أو الـَحل من

 وُيسبِّحون, خولؼفم يعرفون وجَل  عزَ  اهلل خؾق كّل  بلنَ  خُتزكو التي الؼرآكقي احلؼقؼي يغػل أيضوً  وادُؾحد

 !بحؿده
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ن َوإِن فِقِفنَ  َوَمن َوإَْرُض  الَسبْعُ  الَساَمَواُت  َلهُ  ُتَسبُِّح ▬: تعوىل قول ءٍ  مِّ  َتْػَؼُفونَ  َٓ  َوَلـِؽن بَِحْؿَدهِ  ُيَسبُِّح  إَِٓ  يَشْ

ء] ♂َغُػوراً  َحؾِقامً  َكونَ  إِكَهُ  َتْسبِقَحُفمْ   [44:  اإلرسا

كوت كل خؾق الذي هو وجَل  عَز  فوهلل فوت من عؾقه هي مو عذ وفطرهو, احلقوا  .ترصُّ

 

فوت من عؾقه هي مو عذ وفطرهو خؾؼفو الذي ففو, وجَل  عزَ  اهلل خؾق من احلقوان أنَ  ذكركو أن وبعد , ترصُّ

ادؼصود و !اإلشالم هي اإلكسوكقي والػطرة الغريزة أنَ  وهو, ادؼدس الؽتوب يف ُيذكر مل مو أيضوً  كذكر أن عؾقـو

 !الََّشّ  عن وآبتعود اخلر عذ اإلقبول مع, والََّشّ  اخلر ومعرفي, وجَل  عزَ  اهلل معرفي بوإلشالم هو

َلقِمْ ▬: تعوىل قول ينِ  َوْجَفَك  فَ   فِطَْرةَ  َحـِقػوً  لِؾدِّ
ِ
  خِلَؾِْق  تَبِْديَل  َٓ  َعؾَقَْفو الـَوَس  فَطَرَ  اَلتِي الَل

ِ
ينُ  َذلَِك  الَل  اْلَؼقِّمُ  الدِّ

 [53:  الروم] ♂َيْعؾَُؿونَ  َٓ  الـَوسِ  أَْكثَرَ  َوَلِؽنَ 

 !♂َيْعؾَُؿونَ  َٓ  الـَوسِ  أَْكثَرَ  َوَلِؽنَ ▬: الؼوئل اهلل صدق

  ِصبَْغيَ ▬ :تعوىل قوله كذلك
ِ
  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  الّل

ِ
 [252:  البؼرة] ♂َعوبِدونَ  َلهُ  َوكَْحنُ  ِصبَْغيً  الّل

ن بوع يلمركو أيضوً  الؽريم الؼرآ  عـد معروف حسن قول أو فعل كل هو والُعرف! به بولعؿل وإمر الُعرف بوتِّ

 .ُحسـه عذ أحدٌ  ُيتؾف ٓ بحقٌ, بوإلَجوع الـَوس
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 [299:  إعراف] ♂اجْلَوِهؾِنيَ  َعنِ  َوأَْعِرْض  بِوْلُعْرِف  َوْأُمرْ  اْلَعْػوَ  ُخذِ ▬: تعوىل قول

 ُحسـه عذ ُيتؾف وٓ, وعؼالً  رشًعو ُحسـه ُعرف مو وادعروف, بودعروف بوٕمر وجَل  عزَ  اهلل أمركو كذلك

 .أحدٌ 

ـُؽمْ  َوْلتَُؽن▬: تعوىل قول  ُهمُ  َوأُْوَلـئَِك  اْدُـَؽرِ  َعنِ  َوَيـَْفْونَ  بِوْدَْعُروِف  َوَيلُْمُرونَ  اخْلَْرِ  إىَِل  َيْدُعونَ  أَُميٌ  مِّ

 [234:  عؿران آل] ♂اْدُْػؾُِحونَ 

ًْ  أَُميٍ  َخْرَ  ُكـتُمْ ▬: تعوىل وقول   َوُتْمِمـُونَ  اْدُـَؽرِ  َعنِ  َوَتـَْفْونَ  بِوْدَْعُروِف  َتلُْمُرونَ  لِؾـَوسِ  أُْخِرَج
ِ
 آل] ♂بِولّل

ن  [223:  عؿرا

َي  الـَبَِي  الَرُشوَل  َيتَبُِعونَ  اَلِذينَ ▬: تعوىل وقول  يَلُْمُرُهم َواإِلكِْجقلِ  التَْوَراةِ  يِف  ِعـَدُهمْ  َمْؽتُوبوً  جَيُِدوكَهُ  اَلِذي إُمِّ

مُ  الطَقِّبَوِت  هَلُمُ  َوحُيِلُّ  اْدُـَؽرِ  َعنِ  َوَيـَْفوُهمْ  بِوْدَْعُروِف  ٌَ  َعؾَقِْفمُ  َوحُيَرِّ  [233:  إعراف] ♂اخْلَبَآئِ

 َويُِؼقُؿونَ  اْدُـَؽرِ  َعنِ  َويَـَْفْونَ  بِوْدَْعُروِف  َيلُْمُرونَ  َبْعضٍ  أَْولِقَوء َبْعُضُفمْ  َواْدُْمِمـَوُت  َواْدُْمِمـُونَ ▬: تعوىل وقول

مَحُُفمُ  َلـئَِك أُوْ  َوَرُشولَهُ  الّلَ  َوُيطِقُعونَ  الَزَكوةَ  َوُيْمُتونَ  الَصالَةَ   [32:  التوبي] ♂َحِؽقمٌ  َعِزيزٌ  الّلَ  إِنَ  الّلُ  َشَرْ

 َعنِ  َوالـَوُهونَ  بِوْدَْعُروِف  أِمُرونَ  الَسوِجدونَ  الَراكُِعونَ  الَسوئُِحونَ  احْلَوِمُدونَ  اْلَعوبُِدونَ  التَوئِبُونَ ▬: تعوىل وقول

  حِلُُدودِ  َواحْلَوفِظُونَ  اْدُـَؽرِ 
ِ
ِ  الّل  [228:  التوبي] ♂اْدُْمِمـنِيَ  َوَبَّشِّ

َْرضِ  يِف  َمَؽـَوُهمْ  إِن اَلِذينَ ▬: تعوىل وقول ْٕ   اْدُـَؽرِ  َعنِ  َوََّنَْوا  بِوْدَْعُروِف  َوأََمُروا الَزَكوةَ  َوآَتُوا  الَصاَلةَ  َأقَوُموا  ا
ِ

َ
ِ

 َولل

بَيُ 
ُُمورِ  َعوقِ ْٕ  [42:  احلٍ] ♂ا

 َعْزمِ  ِمنْ  َذلَِك  إِنَ  أََصوَبَك  َمو َعَذ  َواْصِزْ  اْدُـَؽرِ  َعنِ  َواكْهَ  بِوْدَْعُروِف  َوأُْمرْ  الَصاَلةَ  َأقِمِ  ُبـََي  ويَ ▬: تعوىل وقول

ُُمورِ  ْٕ  [23:  لؼامن] ♂ا

 اإلهل إىل كحتوج وٓ, وكذا كذا عذ وجمبول, اخلر عذ جمبول اإلكسون إن يؼول ادشفور الزيطوين ادُؾحد هذا

 !أصالً  هذا عذ جمبولون كحن, والَّّش  اخلر لقُعؾِّؿـو
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و  !الػطرة مـؽوس الغبي أُّيُّ

 !الََّش؟ وبني بقـه الػرق كوعَؾؿ ,اخلر عذ جبؾك الذي من

َٓ  إهل ٓ!, اهلل إَكه  .حقمالَر  محنالرَ  ,هو إ

 [23-2:  البؾد] ♂الـَْجَدْينِ  َوَهَدْيـَوهُ *  َوَصَػتَنْيِ  َولَِسوكوً *  َعقْـنَْيِ  َلهُ  كَْجَعل َألَمْ ▬: تعوىل قول

َهو َوَمو َوكَْػسٍ ▬: تعوىل وقول َهو فُُجوَرَهو فَلَلَْفَؿَفو*  َشَوا  ♂َدَشوَهو َمن َخوَب  َوَقدْ *  َزَكوَهو َمن أَفْؾََح  َقدْ *  َوَتْؼَوا

 [23-3:  الشؿس]

كَسونِ  َعَذ  أَتَى َهْل ▬: تعوىل وقول نَ  ِحنيٌ  اإْلِ ْ  الَدْهرِ  مِّ كَسونَ  َخؾَْؼـَو إَِكو*  َمْذُكوراً  َصقْئوً  َيُؽن مَل  أَْمَشوٍج  كُّطَْػيٍ  ِمن اإْلِ

ً  َشِؿقعوً  فََجَعؾْـَوهُ  كَبْتَؾِقهِ  ً  إَِمو الَسبِقَل  َهَدْيـَوهُ  إِكَو*  َبِصرا  [5-2:  اإلكسون] ♂َكُػوراً  َوإَِمو َصوكِرا

 :هي إخالق يف الذهبقي الؼوعدة إنَ  يؼول وينالزيط ادُؾحد هذا, الـِّفويي يف

 !«ُيعومؾوك أن حتّى  كام الـَوس عومل»
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َٓ  أقول أن عسوين موذا وط من هذا جعل الذي هلل احلؿد: إ  !اإليامن رُشُ

َِخقهِ  حُيَِى  َحتَى أََحُدُكمْ  ُيْمِمنُ  َٓ : »وشؾم عؾقه اهلل صذ اهلل رشول قول  «لِـَْػِسهِ  حُيِىُّ  َمو ِٕ

 (.43 وُمسؾم, 25 الُبخوري)

مال عن ُأجقى الـِّفويي يف  :ورصيح واضح بشؽل السُّ

 الَتَّشيعوت؟ وبوقي وادعومالت إخالق دعرفي كؿصدر الوحي عن يستغـي أن اإلكسون يستطقع هل

ـَي الؽريم الؼرآن) الوحي هذا ٕن, الوحي عن يستغـي أن اإلكسون يستطقع ٓ, ٓ بولَطبع: اجلواب  والسُّ

 .كومل دين فوإلشالم, معرفته إىل كحتوج مو كّل  عذ حيتوي( الََّشيػي الـَبويي

ًُ  اْلقَْومَ ▬: تعوىل قول ًُ وَ  دِيـَُؽمْ  َلُؽمْ  أَْكَؿؾْ ًُ  كِْعَؿتِي َعؾَقُْؽمْ  أَْْتَْؿ  [5:  املوئدة] ♂دِيـوً  اإِلْشالَمَ  َلُؽمُ  َوَرِضق

َٓ  يؽػي ٓ جداً  اً ُمدود عؾامً  احلقوان من وكتعَؾم, إلقـو وجَل  عزَ  اهلل أنزله والذي, الؽومل ديــو كسك فؾامذا  إ

َٓ  قَوة وٓ حول وٓ, كوحلقوان كعقش ٕن ن) اإلشالمي الوحي يف موجود كّؾه احلّق ! العظقم العيل بوهلل إ  الؼرآ

ـَي , فقه مو وفق والعؿل, له واخلضوع, احلّق  هذا ُقُبول عن ُمستؽزين وٓزلـو, عوم 2453 ُمـذ اهلل عَؾؿـو وقد(, والسُّ

 !ادُستعون واهلل
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قّي , اإلشالم يف كّؾه اخلر إنَ  أقول, اخلتوم يف  !اإلشالم يف كّؾه والرُّ

 !كعؿي هبو وكػى … اإلشالم كعؿي عذ اهلل محد من أمل ٓ واهلل

 … هذا من أكثر ُأضقل لن

 دعوئؽم صولح من تـسوين ٓ

 ولؽم لـو اهلل وغػر

 الَصوحِلوت تتمّ  بـعؿته الذي هلل احلؿد
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