● اسم الكاتب

هذا العدد
يصدر هذاا الدذدو لالدذالم امسذمشد ش ذدلو اهذت نذاهدتها الذداها سذا

ذد ا

ال ها فد بداي المجا تدت ط بداعش لاألخد ى ايجاب لقفنذا عنذدها فذد خاتهذ هذاا

الددو تتداق بالمقالش ال اسذا فذد رغ ّذ .لكذم الاذاهدتها هاهذا عم قذ بال الذ
ال ضاري فد شتنا ،ب نا بداو ذلك فد ال دء لالختام
ا
وي توي هاا الددو شقال عن الطائف لس ل شواجهتها بذال وار ،لشذا يجذدي ّ ذا
ال وار شن ضدار عات شكا تنا ال ضاري

لشقاصذذد ال ذ يد تكذذاو تكذذوو شذذن للو يذذال الدراسذذال الفقه ذ لالت ذ يد ،

خاص فد عصد ا هاا الذاي تجذ ي ف ذح شالذاللل خارج ذ لواخا ذ لت ذويح صذور

امسذذمم لتض ذ قا شقاصذذدي ال ضذذاري األصذذا  ،لفذذد هذذاا الدذذدو شقذذا لذذو هذذاا

الموضوع

ثم او شفهوم الجها لح شكا تح فد شناوشتنا ال ضاري أل ح لدك ا تقا شذن

الااهال اهت النور ،لأل ح يفتح شام ام ساو آفاق التوجح و كل جه ل فذد ال ذا
ا
لالبتداو عن كل ق ح ،لالددو يضم شقال عن الجها فد تداث ابن اها ثم

لالدولم ذ هاذذا شكذذاو عاذذت صذذفالال الدذذدو لاجاب ذ عاذذت س ذ ا هذذل يهكذذن و

يكوو لادولم شكاو فد امطار الديند؟
ا
لصذذفالال هذذاا الدذذدو تضذذم شقذذال عذذذن تطذذور الفكذذد امسذذمشد بذذها المدلاذذذ

ال ديث لالمداصد  ،لآراء المفك ين المتابدها فد هاا المجا شا قد هااي اآلراء
امسذذمم لالمسذ ال فذذد ف يق ذذا شوضذذوع ي سذ ح الذ دل صذ ا
ذداعا بذذها الذذديا تها،
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ثقافتنا

●

هاا الددو

لل ذ ه هذذو كذذالك ألو المس ذ ال ذ ذ كهذذا ي نهذذا شقذذا هذذاا الددوذ ذ ذ وراءهذذا هذذدا

استدهاري تساط  ،لل ه وراء التوجح األف يقذد اهذت امسذمم سذوى الفطذد لتدال هذح

ام سا كها هو لاضح شن المقا

الدم ق ذ األوب ذ لالا و ي ذ بذذها ايذذداو لالدذذالم الد ب ذ ضذذارب جذذاورها فذذد عهذذاق
التاريخ لفد الددو شقا عذن األ ثذد الفارسذد فذد ذدد األع ذت ي ذها جا ا ذا شذن تاذك

الدمق فد فتد هاش شن التاريخ هد فتد ارهاصال نهور امسمم

وبدذد فذ و هذاي المجهوعذ شذن شقذذالل الدذدو قذدشها عاذت شذل و تت ذاو شتنذذا

التالديال اهاائا التد تواجهها فد هاا الدصد الاي أشذل و يكذوو عصذد ش ذاغ

لولو لضاري تد د ال نا ع.تنا لشكا تنا عات نهد األرغ ،لشا ذلك عات اهلل بدزي.
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