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فكرة الكتاب
أصوات ش بابية بدأت مشوارها بلغة دعوية دافئة
 بعد أحداث ( سبمترب2001م ) << بدأ ّالتغري
 بعد سقوط بغداد ( 2003م ) << ّتغري كبري
حتولت تكل الصوات لت َّ
تبّن مواقف علامنية رصحية !
فاستبدلت مبرجعية ( ادلليل ) مرجعية ( الرخصة ) !

هدف الكتاب :
قياس عالقة هذا اخلطاب املدن بآصول الويح .
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حمتوايت الكتاب
تنقّالت اخلطاب املدن

مزنةل املدنية املادية

القراءة املدنية للرتاث

قسامت الانقالب املعياري

وظيفة االإنسان

أنس نة الرتاث

الامنذج التفسريية للظاهرة

غائية احلضارة يف سمل الويح

أنس نة العالقات

ينابيع الغلو املدن

موقف النبوات من احلضارات

خصوم ادلعوات

قانون املتوالية الفكرية

الافتتان ابلقوة املادية خلصوم الرسل

شتمية ادلوغامئية

دالةل جدلية املدنية  /اخلريية

تعظمي اذلهنيات

التعلق بآييت العامرة والاس تخالف

التعليل املادي للرشيعة

االإسالميون ضد احلضارة ؟

الانفعال الوجدان ابالإميان

غربنة الغرب

مآزق التعظمي النظري لللكي
أطروحة السمل املطلق
فكرة الكفر الس يايس
سلطة الغموض
هل أضاع املسلمون ديهنم ؟
تآجيل نتاجئ الاس تقامة
نفوذ اخملاطبني
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قسامت الانقالب املعياري

تفسري الانقالب املعياري

ٌأن ِزل الرتاث من اكبينة القيادة اإىل قفص االهتام .
حتول الويح من ( حاك ) اإىل جمرد ( دامع ) .
َّ
" حبيث أنه اإذا مل يدمع املدنية املادية  :يرفَض ! "

خلل أولوايت عن طريق تعظمي احلضارة .
(( غلو مدن << انهبار ابلغرب << هتميش ادلين ))

حتول الوالء من ( دين ) اإىل ( مدن مادي ) !!
ّ
فيغتفر (( لصاحب املن َجز املادي همام فعل ))
ويمهتن صاحب املًن َجز الرشعي لقصوره املادي !
مؤيد مركزية املدنية ( س ينهبر ابلغرب وحي ّيِد ادلين )
معارض مركزية املدنية ( س ي ِّقدم ادلين وحيتقر الغرب )

البعض يعترب الرتاث ألبوم ترصفات بدائية مخجِ ةل ،
والبعض يآخذ منه مايدمع نتاجئ عرص النوار فقط .
حولوا الويح من حاك عىل احلضارة اإىل حما ٍم عهنا .
َّ
س  :ماذا س ن ِّقدم اإذا كنا جمرد مؤيدين ملنجزاهتم ؟

ينابيع الغلو املدن

قانون املتوالية الفكرية

 تراجع الشعبية االإسالمية جهوم العلامنيني العرب  :حبجة اإعادة تفسري الرتاث -حفاوة وسائل االإعالم  :ابإبراز لك مايدمع املادية

بدأ الش باب ابإشاكليات جتديدية اجهتادية ،
وانهتى كثري مهنم اإىل مآالت مؤملة مذمومة .

 :بعد أحداث سبمترب

السبب  :الزتام مببدأ نظري دون الانتباه للاثر واللوازم .
لكن  :قسم فَ ِط َن للساس الضمن ( غائية احلضارة )
وقسم أخر استسمل وحاول التفسري املدن للرتاث !! .

نزول اخلطاب االإساليم من أعواد املنرب فرتة التسعينات
اإىل قفص االهتام بعد سبمترب بدَّد بعض جاذبيته الاجامتعية ،
وفتح اجملال خلطاابت مل تنجح لقوهتا  ،بل لغياب منافسها .
((( الفكر االإساليم << سؤال انتصار االإسالم )))
((( الفكر العلامن << سؤال احلضارة املادية )))
ذلا االإجاابت اخلاطئة عن سؤال احلضارة اربكت الش باب
بسبب  :تراجع اخلطاب االإساليم وجاذبية اخلطاب الغريب

أدوات هتميش الرتاث
 -1التس ييس  :ربط الرشع برصاعات س ياس ية .
 -2املديونية  :تصوير الرشع ابإرث ثقافات سابقة .
الايت الكثرية يف مركزية الخرة وذم ادلنيا والكفار ،
تعسفات اإعادة تفسري الرتاث !
الميكن أن تقاوهما لك ّ
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وظيفة االإنسان

غائية احلضارة يف سمل الويح

الاجتاه املدن ( العامرة ) والاجتاه الرشعي ( العبودية )

ادلنيا وس يةل قد جترفنا عن أبدية الخرة  :العاقل يق ِّدم البدي .

اجلن واال َإنس اإال ليعبدون )
والرشع حسم المر بقوهل  ( :وماخلقت َّ
العبودية غاية و العامرة جمرد وس يةل ( حيمد مهنا ماحيقق العبودية )
التقدَّم املدنية عىل العبودية  :ذلا رعاية الفضيةل مقدَّم عىل احلرية الفنية
( اكنوا أش َّد مهنم قو ًة و َأ َاثروا ال َرض ومعروها ) أثبت هللا هلم العامرة
ومع ذكل أرسل اإلهيم الرسل  ،ملاذا ؟ لن الهدف السايس العبودية .

مثقفون يتربمون من ذم القرأن لدلنيا ( أتس تدركون عىل هللا ؟! ) .
ينبوع الاحنراف الثقايف  :الانهبار ابملظاهر املادية والزهد يف الويح .
اذلين اإن مكَّنَّامه يف الرض ) = معايش ادلنيا نعمة وليست مطلب .
( َ
( رجا ٌل التلههيم جتار ٌة والبيع ) = دعوة جلعل ادلنيا يف اليد ال القلب .
اخولناك ورا َء ظهو ِرك ) = منجزاتك املادية متاع مؤقت س يرتك .
( وتركمت َّم َّ

موقف النبوات من احلضارات

الافتتان ابلقوة املادية خلصوم الرسل
قانون

الانتقاص والاس تعالء الرشعي عىل املنجزات احلضارية والفنية
ليس ذم ًا لها يف ذاهتا  ،وإامنا لحصاهبا اذلين مل يزت َّكوا ابلويح وبقوا يف

" ذلا اكن سؤال هرقل ليب سفيان " أرشاف الناس اتبعوه أم ضعفاءمه ؟ "

( وقالوا من أش ّد منَّا قوة ) ( قال ايقو ِم أليس يل مكل مرص )
مسلسل متكرر من الغطرسة والغرور مبظاهر القوة املادية .

حضيض املنافسة ادلنيوية  ( .واذلين ك َّذبوا بآايتنا ٌ
مص وبمكٌ يف الظلامت )
(( الانتفاع اليعن الانهبار )) و (( اذلم اليتعارض مع الاس تفادة ))
ننتفع لنعزز العبودية مع الوعي ابحنطاطها وحاجهتا للتنوير احلقيقي( الويح )
الزم خطري  ( :املدنية يه الولوية ) = اإرسال الرسل اكن لمر هاميش !!

بعض مايوىح ا َ
وضائق ب ِه صدركَ أن يقولوا لوال أُن ِزل عليه كزن )
إليك ٌ
( فلعكلَ اتركٌ َ
احذر الفتنة ابملادايت  ،وتذ َّكر قانون ادلعوات ( رصاع الويح واملادة )

حقيقة  :لو اكنت القوة مع الرسل  ،لت ِب َعهم امجليع ( فآين الاختبار ؟ )

التعلق بآييت العامرة والاس تخالف

دالةل جدلية ( املدنية  /اخلريية )
الربهان التارخيي يقول  :املدنية << ( تتصاعد )
الربهان الرشعي يقول  :اخلريية << ( تتناقص )
" خري أميت القرن اذلي بعثت فيه مث اذلين يلوهنم " ...

هو أنشآك من الرض واس تعمرك فهيا
يقولون عامرة الرض يه الغاية

اإن جاعل يف الرض خليفة
يقولون االإنسان خليفة هللا

كيفية الرد ؟

 1الراحج أنه خالفة الدميني بعضهم بعض ًا .
( اخلالفة تكون عن غائب وهللا شهيد )
 2أسلوب لغوي  :امس اجلنس املفرد = مجع
( معّن خليفة يصح أن يكون خالئف )
 3ولو اكن خليفة هللا س يكون الإقامة دينه
 4يقال هذا تكرمي ل إالنسان دون النظر دلينه
( وأين التفاضل ابلتقوى ؟! )

1العامرة نعمة تس تحق العبودية ( ليست مطلب )

هذه املقارنة دليل أن املدنية املادية ليست يه املقياس االإلهىي لقمية
اجملمتعات  ،وإاال لاكن العرص العبايس أفضل من عرص الصحابة !

 2العامرة اإميانية ومادية ( واالإميانية مقدَّمة
 3يوجد أمم أبدعت ماد ًاي ومع ذكل ذهما هللا
 4النآخذ الرشع من أية واحدة حممتةل ادلالةل

فارق االإماكنيات  ،فاكن رده عىل التوس يع عىل
ذلا قلق النيب عليه الصالة والسالم من ش هبة ِ
فارس والروم ومه اليعبدون هللا  :أولئك قوم ّ ُّعلت هلم طيباهتم يف احلياة ادلنيا .

االإسالميون ضد احلضارة ؟ ال  ،لكهنم
العبودية .
تحقيقالسايس
الهدف
احلضارةملاذا
يعتربونالرسل ،
ومع ذكل أ-1رسل اإلهيم
وس ؟يةل تلون َّجه ل
العبودية .

غربنة الغرب
املعّن  ( :اإضفاء َ
الهاةل واملثالية عىل اجملمتع الغريب ) !!!
مه يقصدون الغرب املتَخيَّل وإاال فالواقع ميلء ابالحنطاط .
" الانهبار امل َ َر ِض = يصا ِدم الويح ويقتل روح الهنوض "

يفرقون بني الوجه العلمي والفلسفي والس يايس
ِ ّ -2
علمي ًا  :صواب الغرب أكرث ( قامئ عىل العمل فنآخذ مهنم )
فلسفي ًا  :ضالل الغرب أكرث ( قامئ عىل الشك فالن ِ ّ
سمل هلم )
س ياس ي ًا  ( :دميقراطيون فامي بيهنم  ،واس تعامريون لغريمه )
 -3ينتفعون مبا يفيدمه  ،دون انهبار يًض ّيع هويهتم .

اجملمتع الغريب كقرص خفم املظاهر  ،لكن أساساته همددة ابالهنيار !
( الوثنية واملثلية أحط مس توايت التخلف وموجبات غضب هللا )
ذلا  :اس ت ِقل فكر ًاي وعلمي ًا واجعل الغرب موضوع دراسة المصدر تل ِقّي
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ومع ذكل أرسل اإلهيم الرسل  ،ملاذا ؟ لن الهدف السايس العبودية .

اترخيي  :غالب ًا دعاة الويح يف ضعف مادي ويتبعهم الفقراء ويضايقهم الك َرب َاء .

أنس نة العالقات

أنس نة الرتاث
ربط ّ
تشلّكت الرتاث بآهداف س ياس ية أو اقتصادية أو اجامتعية !
((( مبعّن أهنا ليست دوافع دينية أو أخالقية أو قناعات ذاتية ))) .
مثال  : 1يقولون حرب أيب بكر للمرتدين حماوةل مادية لمتويل اخلزينة .
توسعية وادلعاة طاليب شهرة .
مثال  : 2الفتوحات االإسالمية حراكت ّ
" هذا اخلطاب مل يآخذ دويه االإعاليم ِجلدَّته وقوته  ،بل لتطرفه ! "
هدفهم  :فصل الشاب املسمل عن مناذج ملهِمة تغ ّذيه ابالإميان والقمي .

( مبعّن استبعاد املضمون ادلين من صياغة عالقاتنا ابلخرين )
الرشيعة تذمك اإذا فقدت رشف االإميان " قت َل االإنسان ما أك َفره "
املعرض عن الويح يف مزنةل النعام " أو َ
لئك اكلنعا ِم بل مه أضل "
كيف نكرم من قد أهانه هللا ؟ " ومن ُِي ِن هللا مفاهل من مك ِرم "
هذه ادلعوة مرفوضة حىت واقع ًا ( لن المتيزي موجود عند اللك )
يقبَل متيزي المم بني املواطن وغريه ويرفض متيزي هللا بني مسمل واكفر!

شتمية ادلوغامئية =

خصوم ادلعوات مك َعط اترخيي

الوثوقية واليقينية

( ايأُيا اذلين امنوا الترفعوا أصواتمك فوق صوت النيب والجتهروا هل ابلقول كجهر بعضمك لبعض
أن حتبطَ أعاملمك وأنمت التشعرون )  ،فكيف مبن ُي ّز ثق َة القارىء يف القرأن والس نة ؟

النسبية يه  ( :الساس الفلسفي للحرية الليربالية )
ذلكل  :غالة املدنية جيعلون َّ
لك يش ٍء نظراً خشصي ًا حمض ًا
( يف ِّخمون الوصف والتقرير  ،وينتقصون احلمك والتقرير )
ذلا يقولون  :ال نريد أفاكراً حصيحة  ،نريد أفاكراً فقط !
وترامه يتباهون بربودمه أمام مظاهر التقصري ادلين !
فالينكرون منكراً مع أن هللا لعن من اليفعل ذكل !
" اليقني والغضب هلل ورسوهل من أس مقامات االإميان "

تعظمي اذلهنيات

الانفعال الوجدان ابالإميان

" غالة املدنية ِّ :
يعظمون املعان اذلهنية وحيتقرون املعان السلوكية "
مرتكزمه الفلسفي  :كامل النفس االإحاطة ابملعقوالت والعمل ابجملهوالت !
ذلا الشخص التقي اذلي َح َباه هللا العمل والعمل يسمونه ( درويش ًا ) !

غالة املادية يعا ِملون الويح كخطاب معريف حمض  ،وليس خطاب
اإميان يح يتضمن رساةل  ،ذلا ين ِفّرون من الانفعال الوجدان مع القرأن ،
مع أن ذكل من سلوكيات املعرفة احلقيقية ومن مقتضيات وأاثر االإميان .
( وإاذا َ ِسعوا ما ُأنز َل اإىل الرسولِ ترى أعيهنَ م تفيض من َّادلمع ِ )
فالجتعل تعظمي املدنية املادية جيعكل تسمع الكم ربك بربود معريف !!
لذلين أمنوا أن ختش َع قلوهبم ذلك ِر هللا ) .
ويكفيك أن تسمع  ( :أمل ي َآ ِن َ

َ
فكري  ،وليس دين ،
صورون
الاختالف بآنه ٌ
معظم دعاة املدنية ي ّ ِ
وهذا غلط خفصوم ادلين ابقون (( وكذكلَ جعلنا ل ِ ّ
عدواً من اجملرمني )) .
لك ٍ ّنيب ّ
" وهؤالء اخلصوم قلي ٌل مهنم رصحيون  ،بل الغالبية ِ ّ
متسرتون مراوغون "
ذلكل  :يمتسكون بآن الرباء اليكون اإال من الاكفر أو من الاكفر احملارب ! .
لكننا  :نعرفهم ابلتومس يف أماراهتم  ،ال ابلتنقيب عام اس ترت من مكنوانهتم .

" مجهور الفالسفة ي ِّقدمون ال َن َظر مطلق ًا ومجهور الصوفية ي ِّقدمون العمل "

أما الرشع فيآمرك ابلعمل ابهلل والعمل هل ( فاعمل أنه ال اإهل اإال هللا واس تغفر ذلنبك )

فابتىل هللا الذكياء ابلعبودية هل  ،وابتىل الروحانيني ابالتِ ّباع لرسوهل .

التعليل املادي للرشيعة

ملحوظة  :هناك فرق بني ( العةل والثر )  ،فاإن الصالة اإذا هنتك
عن الفحشاء واملنكر فهذا أثر للترشيع  ،وليس علته الساس ية .
مقاصد الرشيعة ( معرفهتا أمه رد عىل التعليل املادي للرشيعة ) :
 -1التعبد هلل وحتصيل رمحته ( الصالة هلل  ،ال ملنع الفحشاء )
 -2تزكية النفس وعامرة القلب ( الصيام للتقوى  ،ال لصحة البدن )
 -3ابتالء التسلمي والامتثال ( املؤمن يتلق للتنفيذ ال لالعرتاض )
واملراد أن ربط الشعائر ب ِعللٍ سلوكية حمضة  ،أو ِحمك اجامتعية حمضة ،
يتشوف للغاايت واليكرتث ابلوسائل .
يو ِهن ادلافع لها  ،لن االإنسان ّ

الفكرة  :ربط الشعائر والرشائع مبقاصد مادية أو اجامتعية وحنوها ! .
املشلكة  :يعا َمل ادلين كوس يةل ال غاية ( فهي َمل ادلين اإذا حتققت الغاية ) .
مثال  :يقولون ح ّ ِرم امخلر لتآثريه عىل العقل والصحة ( سنرشب القليل ) ! .
ذلا يرددون العبارة الساذجة  " :رأينا يف الغرب اإسالم ًا بال مسلمني ! "
( فرتاجعت قمية املآمورات واملهنيات  ،مل َّا اخزتلت مقاصدها اجامتعي ًا وماد ًاي )
ذلكل يقولون  :مادامت صالتك مل تَهنْ َك عن املنك ِر  ،فتوقَّف عن الصالة !!
وكذكل يقولون  " :الاكفر املهذب اجامتعي ًا  ،أفضل من املسمل غري امله ّذب " !
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أطروحة ِ
الس ْمل املطلق

مآزق التعظمي النظري ِ
لللكّي

يقولون  :واهجوا مرشوعات الاحتالل بلغة احلب و ِ
السمل املطلق
مقتدين حبكميهم ( املهامتا غاندي ) ! وهذا يرفضه الرشع والواقع :
فالرشع يعارضهم  ،فقد رشع هللا ِالرب للمسامل واالإخثان للمعتدي .

يقولون  :جيب أن نرتفع عن جزئيات الرشيعة وهنمت ابللكيات .
( وهذه جمرد ألية منظمة البتالع املفردات الرشعية وتغييهبا ) .
كيف تفتت لك الليات اليت تتعزز الفضيةل مث تقول هنمت ابلفضيةل !
" ِ
اللكّي جمرد مفهوم يف اذلهن  ،أما تطبيقاته فتزنل لرض الواقع "
( أهل الكتاب ق ّدسوا كتهبم دون تطبيق  ،والنتيجة؟ ذهمم هللا )
ذلكل  :مراعاة اجلزيئ ال يعاب مادام هو الطريق الإقامة ِ
اللكّي .

قاب َّ
ومه فش ّدوا َالو َاثق )
فرضب الر ِ
اذلين كفروا َ
حىت اإذا أ ْ ََخثنتم ْ
( فاإذا لقيمت َ

والواقع يعارضهم  ،فالغرب يم ّجد أبطاهل القوميني ويبن هلم النصب .
ملحوظة  :مواهجة احملتل التعن االإخالل بآخالقيات اجلهاد الرشعي .
" فنحن مطالبون بآخذ الكتاب لكه وحنذر التبعيض والانتقائية "

فكرة الكفر الس يايس

سلطة الغموض

يقولون  :الكفّار سابق ًا حياربون بدوافع دينية َم ْحضَ ة  ،أما اليوم فال !
( فهو كفر س يايس وليس كفر عقدي  ،فال تق ِحموا ادلين فهيا ! ) .
الرد  :جوهر الابتالء ادلين أن تتنازل عن مصاحلك لجل ادلين ! .
ذلكل  :كفار قريش قاوموا النبوة  ،لن مصاحلهم ادلنيوية مه َّددة .

" من دوافع التسلمي  :عقيل ( للمحتوى )  ،جاميل ( للشلك ) "
كثري من الش باب املنهبر بآُطروحات دعاة املدنية املادية
يهبرمه لغة اخلطاب ومغوضه أكرث من حقائقه وبراهينه .
ملاذا خنضع للغموض ؟ خوف اهتامنا ابجلهل  +حبث عن ال ّمتزي
ملاذا يكتبون بغموض ؟ ( اإحياء ابلعمق  +تغطية للثغرات )

" َ
هللا ال ُيدي القو َم الاكفرون "
ذكل بآهنَّ م اس تحبّوا احليا َة ادلنيا عىل الخر ِة وأن َ

وال يذكر الكفار جحة حصيحة تقدح يف صدق الرسل  ،إانّام يعمتدون
عىل خمالفة أهواهئم كقوهلم لنوح ( قالوا أنؤمن كل وات َّبعك الرذلون )

( يزيدون احامتالت املعّن << فزتيد الضبابية << لتقلَق << فتخضع )
لكن  :القارىء الواثق ال يذعن للغموض  ،بل يراه عيب ًا يف الاكتب .

هل أضاع املسلمون ديهنم ؟
تآجيل نتاجئ الاس تقامة

يقولون  :املسلمون اليوم معروا أخرهتم  ،وأضاعوا دنيامه !
التصور بسبب مركزية املدنية وعدم فهم الويح )
( وهذا ّ
لن  " :حب ادلنيا أص ًال غريزة ياكد اليسمل مهنا أحد "
( زِيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنني ) ...
مث اإنه لو حص أن املسلمني اليوم معروا الخرة  ،فاإن النتيجة
لن تكون ضياع ادلنيا  ،بل النرص والمتكني واهنامر النِعم .

المتكني الس يايس واس تقرار المن والرخاء الاقتصادي
والطمآنينة النفس ية والسالمة من كوارث الغضب االإلهىي

نفوذ امل َخ َاطبني

( َوعَدَ َّاَّلل َّ ِاذل َين أ َمنوا ِم ْ
الصا ِل َح ِ
ات لَي َْس َت ْخ ِلفَهنَّ ْم ِيف ْ َال ْر ِض )
نمك َو َ ِمعلوا َّ
الس َما ِء َو ْ َال ْر ِض )
( َولَ ْو َأ َّن َأ ْه َل الْق َر ٰى أ َمنوا َوات َّ َق ْوا لَ َفتَ ْحنَا عَلَهيْ ِ م بَ َر َاك ٍت ِّم َن َّ

يقولون  :ادلين لبناء الخرة واملدنية لبناء ادلنيا  ،وهذا هج ٌل
مبضامني الويح  ،اذلي ّبني لنا أاثر دنيوية لالس تقامة ادلينية :

رص َين )
( فَآَ َّما َّ ِاذل َين َكفَروا فَآُعَ ِّذهب ْم عَ َذ ًااب شَ ِديدً ا ِيف ادلّ نْ َيا َو ْال ِخ َر ِة َو َما لَهم ِّمن انَّ ِ ِ

التدسس
التحرج من الويح  ،أو ّ
نتواىص ابحلق والصرب  ،حىت النقع يف ه ّوة ّ
عنه جمام ًةل لوسائل االإعالم  ،أو تربيت ًا عىل أكتاف اذلوق امجلاهريي احلديث !
دت تَ ْر َكن اإل ِهي ْم شيئ ًا قلي ًال ) = خطورة سلطة امجلاهري
( ولوال أن ثَ َّبتْنَاكَ لقد ِك َّ
( وا ْح َذ ْر ْمه أن ي ْف ِتنوكَ عن ِ
بعض ما َأ ْن َز َل هللا ا َ
إليك ) = ّس بعض التنازل فتنة
( َّمث َ ِ
الجيدوا يف أ ِنفسهِم َح َرج ًا ِّم َّما قَضَ يْ َت ) = تفخر وترىض وليس جمرد عدم تنازل
وىح ا َ
إليك و ْاص ِ ْرب ) = تذكري برصاع الهوى البرشي مع الويح االإلهىي
( وات َّ ِب ْع ما ي َ
( َولَقَ ِد اس هتْ ِزىء برسلٍ ِّمن ِ َ
قبكل ) = السخرية وس يةل ضغط عىل املصلحني .

) فَ َكف ََر ْت ِبآَنْع ِم َّ ِ
ون )
اَّلل فَآَ َذاقَهَا َّاَّلل ِل َب َاس الْجو ِع َوالْخ َْو ِف ِب َما َاكنوا ي َ ْص َنع َ

ادلين ليس هل عالق ٌة ببناء ادلنيا ؟!
فكيف تقول بعد لك ذكل أن َ
ملحوظة  :قوة الكفار نوع من الاس تدراج ( سنس تدرهجم من حيث اليعلمون )
ملحوظة  :من يس تخف بتآخر وعد هللا ووعيده نقول املسآةل  :مسآةل وقت
( ق ْل ل
السوي ومن اهتدى )
لك م ِرتب ّ ٌص فرتبَّصوا فس تعلمون من أحصاب الرص ِاط َّ

7

ختام ًا

...

فكرة الكتاب ابختصار:
القرأن ليس جمرد خمزون معريف
بل هو رسا ٌةل اإلهي ٌة حتمل قضي ًة
ق ِّطعت هبا أوارص وسلّت لها س يوف !
وليس الهدف هو اإسقاط قمية املدنية
بل أن تكون الولوية حلقائق الويح .
" فاجعل الويح مصدرك واحلاك حلياتك "

والسالم ختام
كتبه  :محمد املطريي ( أبو مهس)
امخليس  1441 / 7 / 24ه
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