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|و0حدو|ينسد ارمدهأحى |وةح_ر 

وأنزلكله، الدين عل ليفلهره الحق ودين بالهدى رموله أرمل الدي طه الحمد 
هلث-ثتفثلون رنا١^^^١ إمامحن ؤ ت شال بحففله وتعهد ثيء لكل يا نبيا القرآن 

يثاؤ أهلهايقو إل اقة المسالمإوية الكتب حفظ أمر بيتإوكل لالحجر:هآ، 
jL]ه ثمداء علنه و>ءكاموأ ينكقب،آش آستثففلؤأ  jlii ;،التعهدهذا ولعل [، ٤٤

سلهالكلالتكليف، خطاب يصل حتى الخالدة، الخاتمة الرسالة لوازم من بالحقط، 
فيصحصحيحا البري ان البيويكون والمكان، ان الزمحدود عن محردا ان، إن

والعقاب.الثواب، ويةرت_إ العدالة، وتتحقق الموولية وتتحدي اككلميف 

-الحففل ووسائل الممل أوعية وهم - الأمانة أهمية لمون الماستشعر وقد 
بعالرنة والمسالكتاب، من انيدشريعتهم أمسبحففل. الوحي بدء من عنايتهم 

وكلمةآية، آية متواتزا، ه اطه رسول عن ورووه القرآن فحففلوا قبلهم، أمة تعن؛4 
نهلقهأوجه رووا حتى ، الصحف، ق ؤإثبائا الصدور ق حفظا حرما، وحرئا كلمة، 

اكاجيةمن القرآن عد ائح لن.لالمحق،، ق رسمه ٍلرق ورووا القبائل، —اُت، بلهج 
ماوهو الشن( علم )افادة بالتواتر وردت تارعغية وثيقة أندم الثحتة الوثائقية 

نفلناالقرآن ق ورد يإ حقيقتها إل المرقط محاولة إل الصرانية ياء علبعض دعا 
أسانياJها.لاصهلرايؤ 

وهوالمبلغوأحواله، وأفعاله أقواله كل ه نيتهم عن أيما المحابة وحفثل 
قتقع وأحواله ه وأفعالأقواله فكل دينه، والمأموربإقامة لثرعه، واقن ربه، عن 

قتعال اطه يقول الهنة، والأسوة المعصوم، وهوالرسول للقرآن، البيان دائرة 



|رْحدوونممد |ر0غهمجي |افح_ر 

هبمؤرمح؛ى وتلهم مانزوأي بماثن أشكرفغي ؤمهمته؛ سان 
الأمةوامتازت القرآن، لحفظ لازمة ثمرة حا والعناية السنة حفظ فجاء [، ٤٤]المحل;

للقيامبدمه لا الذي وهوالأمر والإسناد، بالرواية الأمم من غثرها عن الملمة 
دقولهتالنجاة سيل تعال اش عدها والتي الصحح، الوجه عل المبئن البلاغ بمهمة 

^لأكابج؛آقزوئكدءه
.[Yr-YY:^]

الشاهدولملغ فقال(؛ عاما ^١ ٠١الودلع حجة ق قواد»_الخين الرسول، -يا وأمر 
اهدالشفالملمر وهال،؛ منه، له أوعى هو من أن؛يلمر عمى الشاهد فإن ب،، الغائ

النقلعل أمره أوؤ، الرسول، يقتصر لر وبدلاث< امع، ممجن أوعى ملغ فرب الغاب، 
أنالملون استحق وبيدا )الدراية( ووعيها الرواية فقه إل( أيما نبه ؤإنإ )الرواية، 

للميثاؤ،ونقضهم إسرائيل يني نكول، يعد الدينية القيادة ننلموا ؤيالموة يرثوا 
للكلم.وتحريفهم 

وبعدت

للدكتورالمحددينأا عند التهجي ءالمكر عشر السادس ء ءالأمة فهذاكتاب 
الشرعيةالحاكم رئاسة تصدرها الش الكتب محللة ق سعيد، الرحيم عبد هإم 

للفكراكاصيل ق مهمة إصافة ليشكل باق قطر، دولة ق الدسة والشؤون 

الخدورإل، العودة وضرورة الحضاري، والتميز الثقان،، واكحصبن المهجى، 
علالبناء واستئناف لتراتنا، الأصلية العلوم من والتمكن ية، الأمامواليناييع 
صحيحق،مواني من الصحوة انمللاقة لنثاق الإسلامية، والثقافة الحضاؤية الأصول، 
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لصلبة أرض عل وتقف شرعية، بفوابمل حركتها ونحكم ليمة، حمأصول عل وتبنى 
تحاصرهاوتطاولهاوتقاتالهالتردهاعناش الأعاصروالقيودوالعداوات مواجهة 
أصحابعلل ل السقوط متجنبة الدينية القيادة دورهاق فتتأنف \ّتط\ءت,1 دينهاإن 
المهللوببالصلاح وتتحقق المسن، البلاغ ق رمحالتها تودي وأمراصهإ، السابقة الأديان 
وأهلمية.جدارة عن ال الأنالاستخلاف بأعباء والقيام الأرض لعإرة 

وفقدانالنهج غياب أن والتنبيه التأكيد إل دائنا محتاجة هي التي الحقانق ومن 
ذلك،يتمثل والثقافية، العلمية الحياة ق الفكرية الفوضى إل يوديان الشرعية الضوايعل 

وعدمالشاملة، الرؤية وصياع والتبعثر والاجترار، التكرار وكثرة المقاييس، خ ضق 
يحولعل والاجتراء ية، يامحوالالفكرية ات النكوتوال الأولويات، إبمار 

علوالاجتراء محنه، لا ومن ذللئ، محن تمن فيها الساهمة ومحاولة الفكرية الساحة 

علم.ولا فقه بلا ونصوصه مقولاته وتضر الدين ق القول 

يدونالإسلامية احة ايعل يتحركون الدين عل ذلك يقتصر ولر 
تعالج،أن يمكن الإسلامية القضية أن يظنون أصولية، وعلوم متهجية مؤهلات 

والعامحلمةالروحي التوثس، من بمزيد تحل، أن يمكن الملمن ومشكلات 
س—احةإل أيصا انقم بل يتل، والتسسمهولة الوذهاب العشوائية والحركة الفوارة 

جانبإل ~ الدعوق نثر ووسائل الإسلامي العمل وتقويم الإسلامية الكتابات 
يكونأن دون والتعديل الجرح أثواب وا لبالإسلامي الخارج من كتاب أولثلث،— 

الحديث،أء وعللامي، إّسلوك أوحتى أومنهج، م، علمن نصيب أدنى لهم 
الرجليقدرون وكانوا عليه، يكدبون كالذين وؤ للرمحول يكدبون الذين اعتبروا 












































































































































































































































































































































































