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رطو.الماضيادعامئيي!-يةلأورراًأنحاحن،رمؤسصكأ""نشركتابانءنوثذا

،3591س:"جمفصفييكاأمرليعقدتمرمؤفيصتالتيمجو.ث!سهـوء4عاى؟ثخما!

شهدهوقد.!رأثحونزرومءحتبةتستونبرجامعةإيهإالدءوةفياضشحصتر

سشإنوالباعوا!:دزولبمياأندوبيمتميالإس!6العالمبقاعشنئصتالمسل!ينسنعدد

أءريلا!اًحخإرحمهمقدلأءكؤوكا!.ومصمر)بغانوياسوروأقالعروهـانليإو

وكان.إصادميةث9ببصوالمو!رفياكللاثش4خاصدء!وةإل!؟بركتوو

اساتبالدرلثتونإصناالأءريكيينمئلهكلساوءددأررلممينضنالعددطثذااء

ححذه!نفيحار-اءهـداي!مثرأنذلائبعدمنرأ!تدتمرالمؤإنثم.ا(إصا!صية

كلءصحاتبمار-!ةوكل3ابم،1إ%شعلىبالصنرافؤعهد!5ضابفيإ:-و،ثإ

الآدابءخيدحلجمة19"-إفئمدالاستاذوطواعضاثهأ-لىإلىيةال!!ىإبرشبا

.هررسوالكتاببطصصحزوانكحةحنمؤسمصةقاضتوقد.يةإ!صكندرايخامكلقى

للغثر،ح!ح!اءوختاختير!نقيرالمؤهذافيالمثشكينأس*اءفيأءإظراو

الته!هـ،ذونتسص!!تري!شانالأمرصتتمرالمؤفيزكينالمشححؤلاءبعضرأننجد

كانوةيى.بجلبمامعةييتيألافيألدليقيالفقهأستاذزبروميارالديهورىخا

مقا!،فيساة!اا)ي*ءاوهـأهؤبوالوشكاراصحيرهاوأ!هدامريأ%ولثاأحمجماك!"

بنبوةالإيمانوا،أصو-يباصبالإيخان!ألاسلاميةالعقجدةأس!في1ا،خشح:لث

و!نةءإجهأززلارزفيآنالةردقبصواللإيمان،وصلمءلمجها!زر(ى!ء!د

الدياناتقسمونازبأستاثسهـكثأصدهاروالدحتورثذاثالمبتنرديئكهـؤالأء

الفإصفهأصقسمرئيصاإلقحصطحذا!انؤدو.طا!لوأوسهـبولايةووبيمالجة

اساتألرأماطيةءنأءأيححمثف-كاوكعذاألقا،رهأفييكيهالأمرأحاهععةباالآخى،ا:قا!

وب!:لى.الآمرئ!سيةاخامعات/في%لي:إزنا-عايردزوإئياؤيةالإخد6واأظسفجةا

نتاريكلصتجمانبرأح!ثابإفينجوص!تثسالذين،يح!انمرأفياالأءكأ-اءاكو"إء

مخل،ألسجاسيةلتوبم؟ءساضا*ونخضإلذيىت،ألأمريححيةا.-ا!ححصةةاتس؟

بؤسمالأوس!أااكصهـقتبونفياكل-ررإرحانالذيباتايتوفاثيا!!"ورا/لى

الذييمرسويمالى-وزألىا-؟:و-روكأ(!4اك-صدةأد!مبر!:"314!برحماء:كأالى-ون

تصممديرإظأاسدكثاتوأصد!وروأطببيروتأشقاؤحةأقاكأ6لاعاإجقاصان

سياسةمؤ*صتذأعدةءخماشرز!1)ذ،1لأدا..أ:إ..،..11ء هـمب.!يىوسر.!ؤسسهبه!.

الؤوذاهـفي4حنطؤالت!ديمليإدأرةعف!وأصثان،الأوسطق!نثلتا%آكض

فيا،ؤسسةل:لاثأرذ؟وريابا،ر!صزثانوةالذنألتنرقإعازإتحقثحصحمة

بر:كتهة،:حاوووطشارأ،إيرانفييةابراثصربش"فيعف!.وانوكما2ت2""ونر،ات

وءن.العحبيةاندولفيخمصكص!أليوليعثةرلجساور،س!!الأوقإلتنر.ولور

إلإسلامياا،ؤتمردذافيليجحوض!سبمضإهـحصواألذليتي!صييمتالآمرصيوتإ-فياءو:*ض

أ،تإليراتبإدأرهإعربر-يائا"في-مرظول-ا؟انإلذتي،ةأرس!ذ؟-!د:ورأرراصن،س

فيإلأكلري!صةاأحامعةراالتاتأورصمز؟صاتحانوقد)كرليوفدليصقىبرج!أص.!

لوار:فىفيسحة.تالبروقسمءضصوإجوتماشز:إرينورألو،(2-قىءهـو

إ،المعا!،وأ!عاةمه

.4..

بصيلركوعى!ىمسمي

ا!

اًرةبوزالآ"اؤ""لا*ا!قاتمدحقادانالذي،أن؟إظهرالأضرلي*جةيبةالعر

ألؤإدهـقي.فيي!ء"الأمرأخار-حةا

تكفى،الم!صتابىدهـبم!مالذينألباحثينأسيأءألىلىهـيعةقينظرأنعلى

الإسلإءكط،قالأسفيوبص،ؤضوأن2واا-خيرقدمنهميكببينالأمرأنلا!حظة

فيأوبيروتفيالأمريكيةالجامعةفييسرالتدرتولىمميتحصيرءددبيشثمو

فياسغصدرتلقوان2الثقافةأضهـيك-وء33فثثنالىلممونأما.القاهـرة

أولاياكأافيا؟ام!صةخمهما!دركأواأممنأو،السابقىبئيككةالأمرالجامعةؤ،ىعىح

التذ!كيرزو%يهعاىىالقدرةمونؤيهيتوسملمااختيرقدبعضهمو.ؤفسهااإصحدة

يرآوزأو،الإسلاميةالبلإدبمامعاتاحدىفيأسخاذاًيكوند"ن:بلدهفي

أها.كاال!روفإحد!لتحريررئيساأو،البلاد5!ثذإحدىفيالممعارف

،بخوءثمنألقواؤءمااهةز11تدوالذيىنأرر)حصينالباحثيهنهـنجلالقلرالش

الفيإثئالغثاليائجصإذجحليهكرذوا،تمرالمؤأطداًفنصصشأستجلصوأفقد

جسحد،ااكهـعذاثكلتليكأ-إءفح(سآنياكشليوم،أونأسدةاليضاغدبميالي*!اي

ا:ياالدلسمو،اللأباءأ"اتة!راشإ%فاءبملىبهليسشعاتالذيالعساىكما3يمونواو

مجونهم،حص-فحئياءالأليوهؤلاءآنصات.سموممنممرالمؤبىأ؟-ثىحمافيكأي

وهو-رقاالزكلصطفىفالأسصاذ.الانحرافبعضلىكلنح*أ:!6اكللمأط"أ*!بأ

ليهـبذبرنفسهشغاقد-الإخاصنبحثه!ال6خاالقارع-يوسماًلذ!.نالقا*ثلأحى-

مجة.صس-إلفةالإسالأءصةالشريعةيخالفثا،اً)سازدةيةاًلعصرأجصالأساأ

كاا6صرفينجددماهـل)لخري!هاأصحيلاويخآرغ*ال!عذارطاي!خحا!فأخذ

لأستاذانصثأفيالناظرأناحمصالوو.(باالوىتودلحدواعنكافىم"في951!

مزا،زررزأنحإر-لاقي،المخلص!4إلإسا*ءحةاروحهضل*لهمنب!اًررؤا

لإبدؤيماوقعولكغه.مغ!يىنالنافرقلوتإلىرحبصبها!ا!ميةالإساالخنسيعة

.بانجمودالإسار*ورصةايعةالأ!ري!حصبىءركأركلؤفيمجثهيلقىعدماكيهءلقعأن

ويوصح،الإسلاميةيعةالثسأيامزيشرحأن-قصدص-نصن-لىبجاوفهو

منينترحهاأنأحالةاهذهمثلىفيوءأحمعي.إمثافياتمنع!جههتنطويم،لهم

أنر-المعاص!الغربيأهواءأوالمعاى-هـ-ادغربيالعقلىتا؟شالتيأياالزو

فييهخوبذإث.أكربرحةاألؤيمخواكصوصتإ"تحتهماأذ!ىإلىبق!ييهايميا!

الجمودحم!!ةدقعسلجيلفي-فهو.الغربيونولأمثالهلهدبرماالتيالأعرجولة

بيانفي،المنهاقضتألطرفأأحصىإلىينحرف-يعةبالنصرالغربيونيللمصقهاالتي

الميوعةحدالمرونةبم!ذهيبلغ-ف،اتفبيقأمرونةصنيعةألثرعليهتنطويما

وتبعانظاملآيذيلاتحونلأنصالحةفي*إهاايا،المقوماترالذاتوانعدأم

ءوخيقومأنمحتبدل!لأنه،الدلي/نوظجق"اكاءإإلىصىوبذللذ.الأهوأء

ءوخلاريبرحىأكتريعةانص!وصا!عاىنحتال،يعةأفىررصوصأجاأ

أحضة!ست(016صر)ث"أختافيسماء-د؟ؤوا!الثوذ.قيالمعاصسأجاةأ

،الىاثدةالأقتإديةاكأإع.الأوءهـتوىت،يداصلىفيأ!سا،دفيأصقاذونا

أ،ط!1الفقدأص"عا

رمي.ءظكت



هـ.تكث!ى!يلاخيةالآمرااليحوثعددكددفيأول!نأءلىيردأنأط:جعياومن

.لأصورابيواءأ.تالعايئ"ت،وور،!ا!خهاقلقزشؤيإجابةإلىنختاتاًريالأمخنلمة

وزى،الوهـيرثيم،ا.ةخطيرمناصبيششلونإلمربراعضاءصنفالمسلمون

(متا!نيسياأندوفي)المحثرقأؤ!ىصتهؤلاءبعضطسافروقد.اةلمحامعياًلأستاذ

،شهوربضعةأمريكافيىمءوأقام.(يكلاأمرفي)المغربأتضىإك

فيهم،ن-الأسفارهذدأنولاشلط.المتحدةالولاياتربوعبينيتنقلون

إليم-!صفصاف،ئلةصاأنفقاتتكدفتقد-المدءويىتالأعضاءامستوىمثل

أ،يمتقدتكونأنلابدأياوألولاشواطفلات،الباهظةالإقامةأنفقات

قدذكونأنلابداقيالسخيدوالأبموروالهدايا،المناسباخطستكثهيرفي

إلمحاصح!-3ضا.كأل!وهاالتيالمحاكأهـاتوالأحادليثىنمنهمالكثيردفعت

طبكل!اعلىذلكبعدأنؤقوما،اجمحوتاهذهشر.-مةعلىأنفقوما،وتماواف!

أطبيعيأمهنألدسر،هذاكلفيالقارىتأملإدا.الصقيلاًلفاخرالورقذلكفي

ثاطأنأعارخالا-ظإذاًود؟الأموالهذهكلتنفقهدفلأي:يسألأن

علىيردمااصروإن-منالمسلالازعنىلاإسالاميةمسائاطتعالجاًلبحو.ثهذه

تمهيدأ،مال!!بر6ؤ!ص!لى!وي!يةالأمرانجهودبمممذدالمقصوديكولطأنلال

:إمألأنالمابيعيئمنأول"رأ-إءحدةالاولاياترسميادينهااختياردفيللنظر

؟ا/إسا*ممشاكلفييكجمي!تالآمراًلدبلوماسيىتوالأمري!ليينالؤسحسد%!!ما

الىؤالين،تهذءصاشافيةإجابةالأموراببواكذنالعل!!ونلنايؤلىمأنإكو

.ال!شهاب!ضمصوأبرء.كلنالإ%ابة0تاممسنحاولأنمنبسأسفي

أ؟!أأروامنأوانأإبخاد!العملكأرالمؤهذامطاصواضحةاالأهدافمن

ابىدفيالأمريكهةإصاحا!وءي،والتعاونالصداة"باسم،والعاشئق

أخرلى.نا-يهءنهـوسياءلىشعوب!!ا-يطتأفيوتزر!!،ناحيةمنالإسلامية

فمامجدصا.ا-هـهإلىأولهصتكدهأل!صتابفيشاحمعةالظاهرةفذهالقاركأيجد

فيالسابقالأمرليلاصةأخامعةمديردودجباياردالدكتوركتبدالذيالتمهيد

،-داءعد!ولمةكازتالإسلامواالمسيحيةبينأعلاقةاأنإلىيثيرحين،بيروت

فيا،عتقادهدمتحاولي11الماديةاحم!اجهاورجداأنالأنعلي!ماوأن

يت!حلم.حين!بروميلرالدحكتوركلمةفي3و!د.(61صلى)الروحيةالقيم

كذمةفيويجده.(53صط)الدفيويةوبالمادليكأالمهددةالروحيةا)قيعن

إىلإقانجكنلااالذيلإميالإساتفكجمراعنءعندكلا!س!ثلدهاروالدكتور

انيمتبرادذذين4للتارخاًلاديالتؤسليرأوالاقتصاديةوالجبريةيخفقأن

-ونالدكصوركلامفيبددو.(7ءصر-ا!اركخيالمذدبفي%ساسين

وفيالأخل!ؤةاكاىفيانغرليةالمد--"لإمةالاسالمدزيةأتفاص01.0ح
...و?وعىهـويهاصر

بم.602-502!!)تتضذأشاأئيا4إرليالحضالم!ش!حالالأساسيةالمابيعة

اد9الإعناصساتإبر-وطذرور1)ي،كراجكنيثالدكتوركلمةفيويجده

التوسعية،مطامعهاوإلىخطرححاإلىالنظرولفت،الخيوءيةالفدسفةفي

فيالاتفاقنقطوإبراش،المسىص"والإسلامابيننفسةلإوقتفيوالتقريب

الإسلامتكاوناجا؟كرإلىكل"ذاكم،تالتدرجو،مالوهـوحجهأحينالدياايمتعا

.(023،231صى)اًلشيوءيةخص!ادرءفيوالمسيحية

إض!اءفياإىاهء!طء،خلإآنتصكلات-ذإصداقةاهذهإلىالدعوةونكمت

فيالىابرقالتقافيالمد-قويا!كرش-5هـنالدكتورللمةفي،الجشعةالمطامع

العالمفيالغربيأ،ستعمار1وبأخطاءأمريك!بأ-ظاءيعترففهو.بإهـوت

.حىتالمسلزفوسفيافالاءآركذاألطءأزول:*يبعثأنلاءاو،الإمملاميا

!بحد!اقتصاديةمساءداضتصىتقدمهأنامريكاررتطيعمايمثبهـإلىأنوبعد

مثلهاصعخدهتلتؤىوما،أواصرمنوادغرتالإسلامب!أيرماإلىيضرأن

وصحة،الرمعا،طضعلرإلىانخة:يةو!و،ح!دفه.إلىقيءلمهكلهذلكبعد،زقا!لى

هـت!ناث*رمه؟-جماخ،ا،"خخكنرقى!دهء"تللدفاخ4فىرمشيىء"تنضيمخ-ا،.س

.إتحاؤدةالأصدوامنإ"دوا؟،لىيذالحسوكلأصالإمكاذ؟توإالعددفيالحادأسب!ثا

ءساعدةهـاك!ونأنو-حبتأطدقي"اخروبفيكايحةفبرهذهإتكاإذا-

-0802ءر.وإعدادهايبمصاو"دراجون:وشرؤجادةفيأ.ءرباجارب!ت-توبر-لمه

أزتثارألد!وركا!ةفيأيضآ-"أضوانجشر"ا،طاح*زهوص-!!.(122

ذللث،باسكاناًأذي،انأظهرافيأ!والبترقيسكةألي-وثقسمهـعضوكاتيو

اءجبو-اًلقادرةفييرءجةالأمرأ.لحارجيةبوزارةأصثقازطاللجافىقات"إخفا

ذلعملافيمريكيةا.خار-جةورارةرجالأحدساقتاقيالغربية!!ى-دفير

شيءهذاأجروثاقسمو.أءأ!يمراولبفيولافيبن"بشرحإ:حوثاقسمث

ضنا،"روو-اصحرءكأازءذه.لالذ-إؤإلىوزلءوأإش!و)تإ"أءأتتنركريب

فيالم-ءولالمو!أف،ذاهؤرركلا--ب-تةوم-فحسبواىذلصكر4شرحأصلا

بوخراذجةءووصحوأو-حةوأقتصإديةوأشيةبمخمرورإريخيةبسجوث-كلمته

قسمويرسم.(46.ح)أعرتاجزيرةفيودي!حةأوإجةوقاسطبجعية

،اليلجئات%تلفصتبالناسويئصىإى،إء-أؤغالمختلفالحرطالبحوث

البحوثستارتحتمريهه(حربيآكثاصاافثطالباسوسيلةأبلى،ذههـيمأرس

بموالربيةالرةيرالجزقثرممانمكانكلفييحنقبونو.(لم26صح)الهلممية

العرببلادككاهـققئتار!ابةدبقص2ذلىيفبلونأكامليزعمونتم،الحابب

تغرق14،الي!ثتشمبءنقدكمففتاص!مدرأدتو؟إكل!وراأقدممن

يمانأيأتالبحووأئصحربمالطكل-ايرذحرلاأ.(774صر)أصويىر6!وض

اطهـبفياحتغلتي11و،لورانسإشهورإفيالإفيريزاجئا!عوسءممايرقوم

تزعمحين،في؟ريبة!فةأ:ور-هاكةالث-تنتصلء41ذلكمعو9الأوكا)عالمية

،اليومهمومن،فيالتهارفيالعربماذأح-اندطللغرز!حمورأنىتكل-هثوا"أنها

.!؟08ص)"اطييمقرا)د؟الي-كحانغرللرالمدا؟حهس!صأهمحؤومد!:

ي!ونلاوقد.تمرا!ؤفيأنيأ!األكتابسطورفيأددقرءمادعض!ءوهذا

الذيباصتقا!دناالاحتفاضفطتإيعدمناومأ،بهترظبيتدمنكاماكبيرظرفبه

كلتجذعلاإياإدعاياتكادعايةفهمص،قيغربأوئلشرتىذيلانزكوأنبمخعخا

الجا.بأما.جانبمساإلىالدولفيىطفيالعاالرأي-اوا*كسحب،الدول

تطويرهأو-الإسطلامهدملةادبذولجهودافيؤهوممرالمؤهذأأههافمنأخطرا

تريدالتيالصداقةفهذه-.والغربيةالأمريكيةالدعايةالاتمن41آ4وجعل

تقل!يرالتي،زسيةالفرويةينا،نجلالصسدأقاتإى-لتحلتقيمهاأنأ"ريكا

علىيقومالذقيأطلارسهيئتثونأنبهايقصدإ.كلا،المنطقةهذهعنأخلها

.وصنسوأقليةأوموادمنت!،خهمما،قالمترىالمتعددةمصاطكاحماية

صنتأكاشالذيالفراغءلاكألأاطأمريكحاترحدالمنشودةدأقةال!4هذه

ح!ماأقامأقيااهـداقةموأ)"راغبهذاوالمقثى.ود.الأيامهذهفيعنهاحدرثا

يزاللاإياو،-أ،رإنجلوشسافر-تانضرالمحتيتانأ،ىخمعمار1الدولتان

نأبعد،أمري!اماثدةعلىاقالاهـتزإلىالوص!اثاليحا!سونأحياءكماىرش

نإ-تقوملاالمنشودةالصدأقةهذه.نرسافرومازلىةازأنجلماثدة-طولي

عندهتلتقيالذي،المتبادلوالتفاهم4دإالمشاصتاساسعلىإلا-قاص!ت

لاتقومثلةأ،مثاوهذه.الأمز%4والصأجاعفيةوتتقارب؟إإخخدر%ها،تو

دامتماتتقاربلاالقيموه!ذد.ألاجساعيةوالآض!لأقيةاًلؤيمبتقاربإلا

.الإسالأمقيموهي،بالغرؤيمأكت-حاتاقي"ؤيمعاىتعيننالإسلاميةالشعوت

وفي4ثا)خاسؤمث!-إث3ليالإضول*محذايمصىان!!ا:حل؟تأحدصتإ*نبدفير6

و.ءحث،المسجدإف!ذدلي!جىوزر6بخبنومجاءس،أ:عاايستفدالتيالأ!س

ألمحناعءأهـيقءنودلاث،الا-كاءيهء-يهانهمفيابالأفراورلمدثعافأعرإرس!يفؤد

الإأصار!ماهذانجشفحأنإكلأ،آضكأسبءطجاةامنتاصا!وشتيءاددنأنبا)حاس



بج!01خقريبو،بجةأخراالظيمنجرأ:،برأدأةخي!جيث،إخطورأم!يما!.ء!ء

،اثلةؤوةءنإلأصهـي!-فيقالماروهذاً.الغرببينوالإسار*يكةاكعوب

الأمريصدحةالأهدأفلخحقيقأستخدامهاكأداةأمكنإذأ،شيءغناءهاغخإ،

بشقيه-الأوك1الآسلوتأنءلى.*والخفاهمالودصترابتةءأ؟قةاؤامةئن

كأهيدأصلمحهـي-!اأضرأإ-يةصن!او-اصص!،ناحجةمنالعقيدةحهـدءا

رتهيميثمرأكي-لملإبديرالطوفهذا.الإسلامؤيمبتصويرالمسامينلإؤ%اع

كأ.عفإ*أإلاليفعدونهلاوهم.أذظ-هما،ملءص!يئبأيديثيكطأن-الى.جود

وأ،احيةأمنةاطيإحاحبصىاتىعقيعارضأنهفاعتقدوا"الإسلامباصميقون

يمأ-ر!ءرا-يةمنأط؟ةثصئونفيقواعدهام:راؤالتقيدوعدمإحهما؟لهأ!عودو

اًلمعاملأتمإلىتتعدأهالاؤ،العصإدأتشص*ونذحضاوزل!تددائرنفيمصبهماؤخناءا

ضارصثو!أذيىنامقالاتفيا،-دامةالأ!اليبهذهثاىصناصمورنجدنحن

ءشالمؤمذا-

للقول!!يدا،لإمالإسفيالثقةإضعافبهايؤىدالتياهداًمةالدعاوىأما

مياالدكتورمقالةمثلفيتجدهافأزت،هوتطويرفيهالنظرإعادةورةليكأس

والمعجزات(اًلنبوةتجربة)و(الدديئتجربة)بوضعيطالبحين،زبرو

النفسعلما!وأعدوإخف.اعها،اليحثموضحأ،خرة1واطياةالصا!دث

وال!بديل.للتغ!يرأفس!هاهيكأثحا)ئيو،اخدسءلىتقومأتيا،حةاخ!لي

خاهـخفيحقيقيبمودوهاأ؟س،*وحمىهجةذوأ"مسأالتدينيخع!طو!ههـليلىك

إلىوليتصااهوبل.(48،94!؟4صى)يتذوقهاألذيهـإ-ءبخانصس

نأيريد.ألعماىفيوتعالى،سبحانهأدتهأسلوبعنؤيتحدصط!ذأكلأبعد

كذ"ثالمدامة12الدءاوهذهتجدو.(94صط)الظروإ؟حتاموضعبخورإ"

الفممروض4دس!وزماأ"صرمنكثرلأ.ذلا001الظ-ررهذأةسهسء-أى
ىرعم!رمرد..!..

ويؤارن،اء،فىمتهاوص!خ!امنغزغتدرآبتةحقائق3!اأعلى-وقها،اش!ا،حة

ناواقع،أتصطءابهجاءمالأقليوهم،الؤرإنيةألآياتأطبعض!2توبيبرفي،

وفذأ،ن13اوالز!اتبلاكم،1قليصرالوحيباناًلقولإلىذلككل.تمىر"تر

نخدهاو!(!7-64صصط)أئميناساالثصحي!حوأجعةالمرإلىحابمكأفينه،

المفظحةاأص!اءاكتضهـ؟إأق!تسمبنلدهاروالفيسر?"يزماس!ا!فيثذاإث

.7(4)كى!خ!رآو-يربينيلهاتعديجبو،ؤص4معصيخر!يكنش.زهىجة

،العباداتمبئونعا!وق!!رها3نفوذدائرةلتضجهقالدينىإعرةأحا

كأ(د،فياجد!او؟آذحمت،المجتمعتظيمء!?اليقومإتنا2تالمعامالائنإ:رزا"ئاو

الب-ضصاكوليةأظ!"يسميهلماأ.أ!ادعالجذالبسمثإ.دهاروالقصيرءهـشط

القسيسيقول-كماحذأاًبىوضبياكوك."الدولةءنارين!!ي

-7.صى.ا.خديثةالتركيةللدولةالنظريةالأصسرأضعو)هه!-إلإص"هـ!يا

أسصلمةاعاىالإبقاءأم!سهتأوإذ4):محتهنهايةفيقولهمثاطفيتجدحما.(لم\3

يأورتياى-رمتعصجةاضة!اذإلىذلكيؤدىأندون،:الدولةارريىتبيت

ءل"كاالمصطيبمالدثنيةللمبادئ"معارضأخهاأساسطعلى،جديدةيةاصرز؟وفكرذ

لةوالدوالدينبياتلمةألمستخل-صلىأنكذكأمكنلوو.افىلألوفألدليياذعر!صطاو

ل!حانت؟كلههذاأمكنألم.الرجعيةالا-آعقيايىاسةمنوادعثىبيةص،

أصنييهنوالوالمحصي!تءلىأطألي-يرفيو.م.ادجتمعفيحقيقجةدقوصلادذد

نأؤجا!،ء!!هوماالموضوعطذا!االوزنأدقذمر-أيزأنالمسله-!صأدة!-

(77صر-نؤف"ألعسيرمطيصبحصتح-رشكططفيارءمةر.ر.كا!ص!هـأ

بيةألغريمالقىيرلاأقيةأدأختمجيحثكليةالإلمىا!ايعةالثهسرير)ظو41إبذواحمثودا"!

وا!دفذالأخيراًلغإيةشهيةالغرتو1ر*ميةالإسصأشوروصطاورنماهـضؤهـلي!

391-291ءديناومجروفونخافجه!سحصالأمراجع*

رو،لازفاقأثهوذالداقعو!ي،تورالممصأص!ابايى"يسعىألذىلاالم!صود

تلكومنإلحطةحصذهمن-هـ%الكلوإبأوهيطأموالمنوجهودمنينفؤون

إلىلهأومنالكتاتصفحاتكألأاكمةمصزةكثرعليمصاالأمثلةو.اًلتدابير

+ورةفيتارةتجيءفهي.نحتلفةأش!!ال!تل؟سمتباينةوأءنها،آخره

اًلقسيسمقالفي5نجدمامثالعلى،للصحثوطرائقموضوعاتاحأز-ش

أستعبرضرأنهوالمقالهذافيوجهتيإن):ءشقولحيثصمث!ارولد

المهمةالإقحمصانيةالنظريةاسةأدرارقاأقترحوأن،الحديثةالاتجاهاتبعضى

أمرالكاماطوجههاعلىاسةالدتبهذهالقيامأن2ضإثولا...زسانألافي

امريكيلقسيسطسمحإذاأنهالوأضحفمن.(أنفسهمالمسمامىيئللعل،ء!روك

وطرائقه،الاسلاميالبحثمواضسيمليقترحبأن-فعلا41سميموقد-

يدفيبل،الأمريكيينيدفيأ!جحقدالإسص*ميإفكرأ4زوصأنذلكفمعنى

المسلمينمنجاراهمومنيكيجنالأمركلأمالنوعهذافييدخلىومما.قسسهم

يرقينية،ق.جبصةأوثمرةإلىفيهاالبحثيعنت!يلاالتي،والقدرالقضاشمعهـضلةعن

تهددالتيالحقيقبهالأخطارعنالمسلمينصرفوال!الخلافإلاينتجولا

المسامبنوك!أن.ميدانصرفيالقتالوالىطيةةالبينالمناقشاصطإلى،كيانهم

.والقدرإءالقضلممثكصلةلضجخاالحاىجهلواقدلأ.كمااسخعبدووعلفواقد

منأ"جبه!ض!ونولما،افات!تيعانوصهلماا!اسمالعاتهوصأ!اوكأن

لم،9-؟8صءفجات!فيأمثلةاسذلكقراجع)!كأار!لوالاصالاست!ادضروب

84-19)..

نؤإطفيورمأررلمينيستدهـ-واأنأباالتطويرهذافيألممااجبهمومن

باسميجريؤجماالناصىعرفعلإ"استقرما!الفاننالثريعةنغ!!صتمعينة

والمياء،وإلىبالقرآننصوصيفنخرإلىيلجئوئملكيوذلك،.الدنية

فيالثحريفهذانجدماوأكثر.السائدةالزبيةألعا*اتيوأؤقكاإفنجها

عميدالقاضيمنيرادثتورامقالفيبخدهمامثاىبشئو:اا.،تص!اطماوالمرأة

فيحقوقاللمرأةأسسر)قدالإسلامأنيزعمالذفي،ببغدادالحقوقبهلينص

حقالنساءومنح،الأحكايمسائرنم!والمرأةاًلرجططينيفرقنلم،ا.في؟3

القراناياتمنيةبئلذللثوبرنصتشهد.(كايرجالالدولةنرئيسابىايعة

المؤمناتجاءكإذاالنبيأيهايا):الصحوهذاعلىمصخورةيورده!ا،ال؟ريم

بمإءكإذاافييأيها)ياائثريفةهوالآيةتماموة261عر(فبايعهتد-الي*نلث

يقتلنلاو!جنيزلاوؤنتير"وللاشصيئ%رادلهيثركنلاا!علىليبمايعنكالمؤصخات

فييهص.جنلصولاوأرجلهنأيديهنبينينهيرهـترلي؟شانير،تي!تول!اولادحن

ء(31الممتسخة-رصحبمغفوراللهإت.الله!تأىع-مؤفووفبأيحهنمعروف

اللهصلىاللههـصوليديبينالفسا-منعهدهيححناالبيعهةأنالآيةأصتوواضح

الإسادماأننمايستنتجأنيمكنولا.المستظيمادلهطريقامإصراوسلمءإء"

،البا-ثيريدهماعاى،لةالدورثيطاذخابفيإمثاركةأحقاللمساءمنحقد

رياسةلأن،الوضوحكلواضحقولهوفساد.رصييئالأوأهواً،بهليوافق

إلىمستندةهيولاالبيعةهذهءلىؤائمةتكنلموسلمعليهأدتهصلىافيي

واصطفائه،لهتعالىوسبحانهال!هاختيارمنمستمددلكضساو،أ"شصرااتضاب

عقيلةكلمةفيفيدهماالتهرريففالمذهببملذأوكأ:يه.ضلمقةسا؟ربينص

فيللمرأةالاجتماعيالتطور)عني!صاأمرفيصعرسؤيرحسينأحمدإلديهور

فكلامهاكله.أزوجاتاو؟عددإلنقابوالحجابعنعندءلم!مها،(كل!ر

يهبهماعالىالاعمادو،خنتاوالاسالفهموسوءالمجاتفةعلىإلايقومل!

.(951-175)دإيلإلى!ءسخندل!أباأءمإزامنبيونال!وت

ز1أحعلى!كلثيخبيثأساوبو!و-كذإثالطوليرفيمإصقيأسإوصت

الإهـإلأمة.البلادمنبلدثلفيالإسا،ماعلىالسابقخالتاربعث-أ:اصىا



كوضارحارالد!وغاف5فلأسلوتاحمذاا-.خاعاكأ!ذهـاالذأليها
.....س!!ىوي4ء!صيكبرا

،."اأ.-اد!..ا.-
ح!.3؟2-153،133-1981لاوص/!..قو.ر-ووأءوفى.لس

صتاريضليإلدهـناجةا،ص!!تو-بقيي!اأررراءخماممسمتةصورلالأوالمقالفي!متجد

ؤأهـأواء!!اءءذلأن!بالإناوهـ:ذ)حوأتالدكشوريقولثص،اتحديمأ

أ!جاءااشتأيعواحغ!،أ،"إهـ"تا.لآنرارعلماءيبرلشدممثلصرء،جخدابيونالمغر

ءذ!أمظصأ،خأحدش2صخدكاييذلأنوجب...بهيقومونانذيبالعملى

وممش!لى.(792!لى-عا+!امميحاذمئهـاًإك!تهوضتأصإيااثالأحمراءاواالأبنية

ازشاءوحارالإاءإمولستأسبرفيصخودصتبيونأون!ابذنهممادصمهـرالتابالمقالفي

الأءريكيونا.وبم333-233!ر)مكإنفيحللهءكجةثمتا-:تواتإدار

برإونالإمم؟مةاإبلادامنبالى،حاىفيادحلجةاخجاةتاويىتالىليذلثبهدشون

ا-+،اةرحودوليذإث.ذالأوابإلمحايةأص!وفي.رإلىمةوماتهكأيسضلدخاص

إلى-وء3!لير"املأززحابضالكرقةإلىمقادهـهاالإليلاءااو-لىاليالاجماعية

تكسما!ا-ككمالورقالمستكلإونشرركأت.الإملامء!!السابقةالقديمةأصو!فا

نجهية،الغراً،دزجةلأصولقيولادرأطهدبثةاالمدؤجاتتكصه!نهذدثم،:ديقالمستع

الصدأقالت،منع!مم!4حملهيرادلماأطوعإشعوباهذهمنضحبثاورويكون

ؤولفييخؤ!يكاد!ماحصووذلك.أإسلإميةاالأخوةعرىتتفكاثأنب!د

صهض*الأيام!لىهفيمطالأوأوالأدظاقينائشسدبار*!كاإن)لسود!والدكتور

بحث-أ-رىذا-يةمن-ولكغصا.جديدة-نا--"من-هيم،ع!ض،رية

تأكي!دآستكوناًلإس!ميةالرليحةالأبهضةأنوالمتوقعإلمأمولوكن.للقديم

اضج!ووحدو.!3س8صلى-الشض!يةالأ-والنطاقفي،الؤديمةلل!ببم

أفيأ،(أ،هارفإجماء)حرء4و(الم!بحيالغربنهضم4)عنكلاثهفيأيضا

ججث،(ال!ثنبةألكلاسك!ةالأعماالاعلى؟ص+ااحدلهـأيرالتفكعحلياتقامت)

ثانلقد:ش:ورولأ-ر!بعبارد!ذأعنذ*نر+أنو:ستطيع):دخبعدقال

نغش"يلهمواداساسأاتخدبس؟ثو:يا!ر!ازهوبرايركأاامكرلي*وتمالتؤ!منأ!*رب

نأ!نالقديمالأسامطءذاعلىبالاء،دتمكلتوقد.المس!يرلمبةءلىسابقعصرإلى

و؟م3لإسااًعلىانقبامرهذالىصدقشخل.للمستقباط"سببلويخت!أ،زفسهي!درمر

إت!!اراإطقإلىالبا-صكثذادعوة.ا-دفذلثدوشدوتا.(338صر

،اصجا-4اسع!احاحاؤ،1!خصأإلىوتن!يمص"،ا،عارفبوزارأتا.لإثار

العطمخدانبين،الروابطتوثقإلىماسةحاجةهناك)بىأندللثوتعا:إ"

منو.(،3لم.،933صر-ا.أحاكلحاتفيكلقوالدراًلمبصكأبينوالدثهـقي

أيرأبىإلىذمخدمممء،ىا!دماامكللالأبمممازفي-4!وذللثمنهدسهاأطا)واضح

أطر*عما.وقاءاعلى،حا-اراارمعاىلإسعؤطاأكيطامماتأفي*ذدالنى!روالحيا؟

ءاىأكخقيبمن-قيتيااطضلىف!وهذاأقءلماأدلأد؟كةكلنليدالمزشةتوإن

أ،للأ\-4ء؟ا)ممبحظى.ءمبر.أيال!!بم،*شأقاً،-"-رقولأفاؤربميمةالقدثارا؟اً

دصهـجةالإسأ+ميأانعافرنجةمتتاهرأممندانوةد":234صط(+4*434

يشرز"كأا%أثيادشأفةابىو*دفيختدهر81أديأغد؟قىاأتاطضارلي!ثلمإكلخمام71

8-ء!رأندووفي!عيروفيترحجافيدعوجودأ،!حممام1!ذاة،:ل.ألانإررإمون

ضعوهـ4تؤوليتيالإنأ-!ورةأ!صفش"ت؟ونوقد.اناليروفيالعراقوفي

يةت!وفيمهه!-تثوام-قي،!أيلياككلبأنأ،ءحأت!تاءتو.بىارثلأوأءالحد

(لم.ورقوماتهاصدءيموالشعوبية

حمةلأ:-ارارألال!أليعوتالمفاجيءلهشاط؟ناليذحرثارلآباالشديدا،!إمهذا

روكوولرض!عرصنالنشاطءذاصجبوميها،الأولىاالعالميةاطربعتهب

!ا*يياتدبخشرى،ر؟يينهذأثثيكيالأءرأإرياطذأأعلنةقد.يبالمرالمغري

اكخصثح!:اتإ:خر!خمص!دلي"يمحة!،4ألمكرءوفيالإثار!!ءفلإز-ا؟،ردو

صإثس:12ليالمادةأهـ!أ؟ديدي!يا!لأكلرالإك!خاا"ااححذازايذكرو.أفناهذافي

اءذقيأأ!ل-،اوءو.لىا.لأوا!عأ،:"إأصهـ9بع!حبشمصط!تعاىليري!ااض:اانتداض

المرز،هـأباءآ؟أر!!نقل.ا+لآ.ءا:قىب!ثاشقتذا"وص!تلمحازتأفاز*ضابةأ!.لا!.كأه

فالذي.ب2أ،تدا1!-،ئى،صفيإتاشه%"دشإلىثاهـوتضذا--2،باالشديد

-ائخ4!بوزر!ذالمخشدبةالد!41!صلاخآن)ء،تورخهناصر:-!-ثأوا-خاديةأطادذأ

.،تاإ*إثاو؟الآنر!!--ا!آقاخ!زاأبالإذ:داادذاز-ورجذح!تاتءتفاأ؟ث

قدأ!ما!صستانإفكلحالىالأ5رزةح!ء2.اضظ!اقاالد!!ده"ذا5-
و-.رهـهـ..!حمس..-!ءهـهـتهـء

فيعكلكهآح!تر-بمصأداب111أء.ا.:4ء!:دأثدلمصي%طإصعةفيا*حاهـح!اآسشانر!سات

ودي"الاضيتالقرفيأ!:لىيافيجها"ص!ثذع!تش:"ح،ا؟ححانتجدثفيرا،ض-ذا

كتىفيأالبماسلاماعا!أونابقأؤكرديما!!دبلىإلىإطنهديالى*تماأصحوالي1سةإرا

أولكشورأ.أدلبث،أكةو،ءء:او،ليروذحىو،ذرء2أتص،ذطءا!حسي:و-ا

%لىافهندي2:،ردأءك!ادقيخرادذدإلىفىص.انا"اافيأكزو-يىكش،ترإفيسبصيشر

إورخاءلاإلا?صامفرألاايا،لي"أغرلياجملىأررامو:ركتطاطاحماي!!،ط

أر"-3،ىلي-يالعرأنحشحاإلىاخر":حاذتأضا،الجديردةألحرء"5دذفيبانأدواث

-364صر)أدهأ%لىءلىأوج1،-لمم5ب!شنر-بدآكان،أنخوميالا!لإداة!4

يكادا،نديالإصياءدةطرا،ءصنهولأ:اح-حامطاالدالمهذ!وو!مط.(؟38

بىيائعرألحالمبلادمنهاغ!؟سونج!كلصرنم!.:،جسلىثعانلما!طاليخؤك!ةورىي!!ون

ودو.دفةإيراإلبإ-وثأنيم!شأ،صدهوأطمث،ابهأوءلىا.ألا؟ممادميئغالما!

الزمن.وفيالأسلوبفيالتوافقكصذااء1-وةصدبررضطةأكمخ9أنءلىدفي(!

!ذاافاذول!!يةالإسيمعةاأخ*ستطويرفيالأكلريكيبن-خودآناذواقعو

صورهاأشر*فعلىالجهههـد!ذه،أكفسخماصقالم!اشطويروبرلةليرااشطء

وء،تءاًلاممتعماربةالأوروبيةالدوللجخودامتدأداإ،أررت،أسالي:!او

(*س!،3ص!أ،34ءاولأ،54)مسأتغرراسامممثموفيوهملاحه!!ف،از!ا .،.ص.-هـ:ير.ءمميار

افىصوأين،الإفيإكزساسةأ-رباسان4اططحذدماتة!ورا:قدأننستطإخو

حءإبهفيليقهحيث،كل!صرفيمصاوراباهـنهدوكانالذي،لويدانلوردو،و

إنأ951-581صلى،"+رلمحه!3ص!شأ!أ+ه-اتاي!3)3391سنةظهريا%ا

الأزهريةاالجامعةؤجحفى.ةفيكإنمصرالإنجا:هـإلىءخدما-قدمأصنيالويماامعل

-5توريرصب-!ةالقدلجافةاأىءجمهاآسمابهانتأياو،أعددنباألتممسلثالشديدة

يتخر%ونيألذينأسطلبةاوكان.تعليمياصهالاحاياحريقجم!ا-اجززقت

والعبارة-الدديألتعصب"رور!تءظيمااقدرمعهميخهلونطامحةأحيده

شقيمرومصنجداخى-حالأترلىهـاإللاليصى:ونلاو-ليلىإوا!هـرديأرةمماكا،1

منزربثصءقييقطرع!ت-حرإلأزاأتصوليرأهـءتفلو.أخقدليراولأيرااشفك

خمصو-رإلجمهبوهـأنامنف!رولى.الحخ!!بملمب!!صصهأ!ةهذهل!حازت-حو4.طاث

مثلىأنليداإذأا-كنو.نجا!دةا4%ساليمليمتهـررث%لمحرالأزظللماصاا،.وردمأى

اشتعابماإحر.ارحفيا-!دورالأملتيرصف-جلمئذ،4متبم-هـءتحيؤضيرالأهـ!افىذا

ألن!اح.ورنيمشالاا"4ليشا!حغح،هرفى.لأاينافرالذي،(ثيألكللأ)لييالإ-د

وإما،ررطورأنفإما:ينأمرأحدامامأفسه!رالأ!!دسوفذلذثوعد

(.ثيجمتويدو،تأن

ؤرنخلالالإسلامياأحالمافينالمست!مروبذطااليابل!ودكلذهنمرلأ:،أوؤد

خصارحواالذينالمتؤرنجيمتاهئمما!صيئعلماا؟منبر!وعةتمرتهاوكاأن.أكبنأ

الإسلامقسمالذتي،أطديادر-من؟ف.لألديهورأمثالمن،المؤ.-ر*ذافي

بمعلض!،"87صق"(ثليحدم6إمما)و(ثا!سء!فيإسلإم)لىإء-ض"ي

وأ)خانأحمدالسيدإلنمحىة،:ديأإسالأماليثاطلىالاسمار*ءااءذأةشامفي

-اؤيباء،ز-أنشفتإ.ئيإ،علبكرد%اءور4رووس."رط(خانآ-!داامتر

وهـي.(82-81صط)"بيال!ردالملمذأمبالمتاثراخديرثما.لإصأو6.*تنر



كىط)((يةيز*لمالأنجأيةا،-"لىألثاي!ؤ)3إلأفهـليأاا!أوفيبرثكتأألنيبأور*"أ

ء،فيسال!أأ-ئيرثبمديديىضقكابأنيرشإديلمحذا-صقا!كراوضرو.(3!د

صر):ذاكؤيدةالأسامميةلاجفاثقتؤريرإعادةوجديى.ةبممةتريسض!زم،ااانرا

فإصثء!رالدأي!.!يةألاستع!ربهودا؟ارإالادجدذدأهـ-إ"ومت.(6ا

دوفيالار16،*؟كلد)ف:إت"أبليىاؤكو.كل!سفيأل!إبقاطكد.عؤيرظيفيء،ي

حدليتضخؤدظريؤقىويؤكرح،(الفاروندهـواضحألمهانليتمه!لا)ذفي

!ؤكأعأوزخدزرأننجبربي!4اكسأ-،يئ!واأنيقررو،(138ص)لي*4لدض

!اللأساسالتطورانويؤول،(7،4صط)الح*دكألىاًلغرالتفني!تلأسط؟ليب

فييرهتؤرإءادةودتؤ-يرباءادةإلامآ3سإعاخ.".ا،جافظةتم!-تلاا1.ار!سلإم

ءخاصر)إلى1ر!مالإسإيمزعاويؤسم،(فيقىا،لىمنمر-إةكالىفيوءصحرحسات

لمات6اطدليالإصادحأنإلىويذ!ب،(دحز!رةايا"ءخاحر)و(ثاشمة

أغاسفةافياطدقي"أممممالاتالدرمنتستفيدأنيجب(مي6إالإسالا-دوت)ليص!*

اتفيثروأ؟لروز!شنيأالتفديرو!يالأوروبالفجروكلت،أضصلىاءلموفي

.(!11!ر)أليهودءبالضفكليروالمسيض!يلمدرا

بىهم.ا،مدان،ذاًفيتليكأسلممنقيرالمؤفيالمثاركبنبينتجدا!وقا!

في!وأضمهءنال!لم!رفبهـبغداداطقوقكليةعمهدي.القاكلطبرحالد!ور

.(136،127صى)الغهـبيةاًلؤجمنخوالإسمةبالفيمشء!مباطالفرأن

أ:طويرةالد!-ول:محت!ثا!يدورأ!بنافيالمضامي-.هـىافي-+جضيوالدكتور

الدلينبينالمزتو!كلخببةالعصرالحكي!اةؤظارفيبرافيو،ميةالإ/كلا3ليعةاًلى

أح!!يةفه!يثجإثتإرةؤهو.مل:وية3ساإأدللثويسلاثيرالدإياومعارزر

وطورا،الفؤهي9ثاشالممجقرأخر!.ارةوإ،يفاًلثرالحدليث

والأخوةا.د!!كلإثوحهفىنلةورلأو!لا.لى..المحافظ.أخ

...و..حم!6ا.-،د..ليءكمكمو!رلي-ى"ر
فيالأمري!لميةاحاهـعةباالتارفئقشمرئبس؟ارسبىيى!صتورأولأأ!ا.أيةالإنساا

اصإتدركصعلى-سيرأنبخبالإسلا"ءةاًساتالدليأنيناديفىو،تثليير

رص)!!يروالأسالحفصقيةبينا-ءين،!الع!ميالمن!في)إشمي"ف؟آاور+ثرض:ت

أسديذلميةاالثءونأرةإوزالعامالسج!رذير،اًويثؤر-ءدالديهورو.(403

اعشضلىذحمهوضع!يإ.كلاالديفيةاألحثونوزارةأنيؤرر،ذيمسيأأندوي

أ:ظاماوالإسا؟كليأشنظامحعما،متعاركأتينفجرت-بئبينوسطال!صونإزروزلجسيا

،اةالمساوا،دءلىالكشاق"!والمساجدزكي!تاً.ط!ومةليأنبسحدكاا،أ-لى!ابأ

.(937ص!)الأندوندءيواص؟خه!طاللأبر:براشبحث!؟هـياالشأط!كل،ي

ءإتو!:بركأؤهـازءايقكلؤسسى"نتنرت"أذقياأثضابصتمماذجف!ذدبكل*5

ب!ويهالذي!ذأأنالفارئيرىؤكل.(إسلامية9-تودرإساحثمجو!ء"ا؟ف

إسالامية؟نجوثلي.ز"يوصتأنبصتال!كاب

في-إدةأهري!-!إنبمالمؤكل.سفيجهن،رالمشأسماءءناتإرخاأدرت!.ود،!

فيالضوبم،والسز؟!دصزأمرخكاونالذينءاريقءت،ذنحسهإ؟مال!ساأ.؟هـ!

اًأيال!سلياتوأسا"لى"،خاصس"م-بماج!امعاتوأساتذ"،س،ا؟مقيإ(1أعا*ا

ضصلى؟افيعلىإميقالمضوثالمعامىطالجا!مبصمخاعةاذشضغا-ت-.!

"-!ىصد

الحديثبيأ!عراالأدبأسكاذ

يةلاسءورلراب!امحة

"ه؟84.ة؟80010"هةةاا88+دةااهـء48ء+ت68لمتيللبئالب.ءال!كتارداءلنهصدر

لئهلأجم!أئافي

-!!عثرصأص!-ما.لىلماخأاصت

ر!ء-لم-.،.

-خيرالرصدوقد،

في(الثالممح!إدامنبخالراالصما)التايىعءلجزا

خلدونابننجطالم!وبةان!طيةريهلى،1زسخةءلىوقوبلحقق

لجلدا.خهـاية!ووا!لماوورءالجزصدرنهاازنسوولا

المقدمةبفهـارسيلمذالجزءا!ذو!المقدمة)للاوا

داغراسعدوسفالاستاذعام"بركمامةلهاوقدموضعهاا)قي

زنظيمبر"نالا-خصإصيسابؤااللإخافي"للكتبدارامن+

الببليوغرأفياوعلمإجاتبا

المصادرجازبالىإفهـارساهذهوتتضمن-

:خلدونابنةالمهلدر4بيوالعرص"ةالاصحوالمراج

-والنساءلإرجاااعلام2-فهـريهلىا؟وض!وءاتده!فهـر-1-

فهرس-4سروالاوالدولوالقبائلالثعوبلدلىفهر-3ت

والشجونمالكواكبفهـرس5-ا!قيالجغروالام!ةإبلدانا-

-النباتسفهـر-7ابوانسفهـر-6الفلكيةاجلابروا-

الكريمةتوالحجارةوالجواهرالمعادنفهـرس-8

فهـرست-1.المةدء4فيالواردةالك"باسماءفهرس-9ت

ت.ا،وادفهـرس1-1إنبويةاوالاحاديثيمالكرالقرآنآي-

ا+اللبنافيلل!كتابردـلراتمةشو
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