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 المقدمة

حلأشلللىد أ  ل  لى  ل ، احلمد هلل الذي أرسلللس رسلللهللى وديد  حلق ل احلر لعلى ا دين الد ل ويى حللهل و ا ا  للل وهل 
حلأشىد أ  حممًدا دبدا حلرسهللى خدمت األنبعدء حلا  سيني صين اهلل ديعى حلدين آلى حلصحبى أمجعني ، اهلل حلحدا ل ش  ك لى

 .حلمل تبعىم وإحسد   ىل  هلم الد ل

 :أمد وعد
حلا هلقف ، أمهعة الكتدوة يف هذا ا هلضللللللللللللللهلع  ع فة هذا العيم ا د دحلتأيت ، فىذا حبث خمتصلللللللللللللل  دل السللللللللللللللت  ا 

حلدين ديم ،  كهل  دين جدنن وبري مل اإلقراك حلالعقلة حلالهتمدم وأم  ق  ى حلأمتىأل  ا سللليم أن أ  ، الصلللحعن م ى
 حلوصرية مبد  دحلر حهللى مل اآلراء حلا  دهج حلالجتدهدت لعكهل  خري قاع  ىل ايد  حلخري م قذ مل الضاللة.

 خطة البحث: 
 .حلخدمتةفصهلل  مخسة تمس البحث دين مقدمة حل  

 .خطة البحثحل ، حلأمهعتى ا هلضهلع ت تمس دين:حل  المقدمة
 .حلن أتى ديم الست  ا تع  ف  :الفصل األول

 ا بحث األحلل: تع  ف الست  ا . -
 ا بحث الثدين: تع  ف الت   ن. -
 ا بحث الثدلث: الف ق وني الست  ا  حلالت   ن. -
 ا بحث ال اوع: ن أة ديم الست  ا  -

  أمهعة ديم الست  ا . :الفصل الثاني
 ا هلقف الصحعن مل ديم الست  ا .: الثالثالفصل 

 ضهلاوط قراسة ديم الست  ا .: الفصل الرابع
 : مندذج مل قراسة ال   .الفصل الخامس

  . تدئجال: أو ز الخاتمة
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 الفصل األول: تعريف علم االستغراب ونشاته

 المبحث األول: تعريف االستغراب

جممهلدة مل أو دء األمة اإلسللللللللللللالمعة الذ ل تأيف حلا ودل    يف سلللللللللللليهلوىم : أحلل ظىهلرارمبد فىم م ى هذا ا صللللللللللللطين 
حللعس وس مسلللللت    ملذا ا ع   .ت  ونيسلللللود   ع فهل  هذا ا صلللللطين ههل الت   ن فأصلللللبن ه لءحل حلأخالقىم حلأفكدرهم. 

   طهلي حتت ديم الست  ا .

 ة ديمعة مهلضهلدعة مهليفقة. ىهل حمدحللة مع فة ال    مل الداخس مع ففالذي نتحدث د ى أمد الست  ا   

العيم الذي  ىتم  ىهل:ف، العيم ميك  د مل قراسللللة ال   هذا حل ، قدوس السللللت لللل اقههل مد  ومصللللطين فدلسللللت  ا   
، حلالسللعدسللعة، حلالقتصللدق ة، حلا   افعة، حلالتدرخيعة، حلالت لل  ععة، ودراسللة ال    وأحلرحلود حلأم  كدم مل مجعع ال هلاحا العقد ة

 .اخل. .حلالثقدفعة

حللكل مل ا تهلقع يف ضللللهلء ال ىضللللة العيمعة ال  ت للللىدهد البالق الع وعة ، حلهذا اجملدل مل  صللللبن وعد ديمدً مسللللتقالً 
حلاإلسالمعة أ  تقهلم م اوز البحث العيما حلحلزارات التعيعم العديل يف العدمل اإلسالما و حذ ايمم حلتس ع اخلطن حلت ذ 

معة معدانعة ختصلللللللصلللللللعة يف اجملدلت العقد ة حلالفك  ة حلالتدرخيعة السلللللللري إلن لللللللدء أقسلللللللدم ديمعة تدر  ال    قراسلللللللة دي
 حلالقتصدق ة حلالسعدسعة.

حلقد قّدم حسلل ح فا مرراتى لتحهلل د مل ذات مدرحلسلة  ىل ذات قارسلة وقهللى دل مىمة ديم السلت  ا  وأ د   
خ  ال  يب وتحهل يى مل ذات فك دقدة ال قص التدرخيعة يف دالقة األند ودآلخ  حلالقضلللللللللللللللدء دين م ون العلمة لد  اآل

، حلالقضلللللللللدء دين م ون ال قص لد  األند وتحهل يى مل مهلضلللللللللهلع مدرحل   ىل ذات قار ، قار   ىل مهلضلللللللللهلع مدرحل 
مذاهن حلنل  دت حلآراء ممد خيير فعىم  حسدسدً حل ل ة حليفقدفة حلديمدً ، مىمتى القضدء دين اإلحسد  ودل قص أمدم ال   

مىمة هذا العيم …    مىمة ديم الست  ا  ههل القضدء دين ا  وز ة األحلرحلوعة  حل قهلل يف مهلضع آخ  ، . ..ودلدحلنعة
ا د د رق يفقدفة ال     ىل حدحلقا الطبعععة وعد أ  انت للل  خدرج حدحلقا أود  د فهلانى السلللتعمدري مل خالل سلللعط تى 

حلالستخبدرات العدمة ، حلم اوز األحبدث العيمعة،  حلقحلر ال    الكر ، دين أجىزة اإلدالم حلهعم تى دين حلودلت األنبدء
  …1. 
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حلمىمتى وذلك ها القضلللللللللللدء دين يف دئعة ا  وز حلاألت ا  دين مسلللللللللللتهل  الثقدفة حلاحلضلللللللللللدرة. فمىمد حدحلل رجدل 
السللعدسللة حلالقتصللدق القضللدء دين هذا الث دئعة يف معدا  السللعدسللة حلالقتصللدق قحل  القضللدء ديعىد مسللبقدً يف الثقدفة فإ  

 بععة األت ا  ليم وز يف السعدسة حلالقتصدق قدئمة.ت

ودل هذا الكفة ال اجحة ليهلدا األحلرحليب حلالكفة ، اجملتمعدتحلمل مىمة ديم السللللللللللللللت  ا   ددقة التهلاز  لثقدفة 
 اجملتمعدت. فطد د آ  الكفتني غري متعدقلتني سللللللللللللللعلس الهلدا األحلرحليب ههل الذي ميد يفقدفة ا  جهلحة ليهلدا الالأحلرحليب

و تدجى الفك ي حلالعيما حلوأنى ههل ال مط الهلحعد لإلنتدج. حلودلتديل  سلللللتم  هذا الليم التدرخيا الهلاقع دين الثقدفدت غري 
 ا تمعزة يف سبعس الثقدفة ا تمعزة.

 ق  دال  ل هلا د حلتعبري دل أمدين لد  د مجععدً وس أنى ميكل أ  حيتهلي دين ددة حلل  تضللللللللللللللمل هذا العيم ا د د جم
 .2حبهلث دد دة حلم اجعدت ليمفدهعم حلالتصهلرات مل أجس  أدق رؤ  ود ية دل رؤي الهلدا األحلريب

 دء لعس ههل فقط العدحل اخلدرجا حللكل مثة أند  مل أويف ديم السللللت  ا  أ  ا قصللللهلق ودلدراسللللة نبني حلل ود أ  
جيدت د ميكل أ   كهلنهلا أخط  مل العدحل اخلدرجا: هم أحللئك الذ ل تأيف حلا ودلفك  ال  يب حلأصلللللبحت يم مهلاقف خمتيفة 

فقد  بدي دللللللداًء لي لللللل   أحل ل خ  ، يف ال هلاحا الفك  ة حلالثقدفعة حلالسعللللللدسعة ل تتفر مع ا  ىج اإلسالما يف التفكري
 .رياً ا هلاقف ا  دفعة  صدحل األمة اإلسالمعةاحلقعقا حللك ى يف الهلقت نفسى  تب  وث
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 المبحث الثاني: تعريف التغريب

مل الكفدر حلال   قصللللد ملد صلللل   األمة دل ق  ىد.  الت   ن ههل: جممهلدة األفكدر حلا فدهعم حلا مدرسللللدت ا تيقدة
فد قصلللللللللللهلق مل الت   ن: حتهل س سللللللللللليهلك ، حل ل فدلكف  مية حلاحدة، حلاشلللللللللللتقدقىد مل ال    ل دلبعة قحلرهم يف هذا اجملدل

 اإلسللللللللللللللالملع فهلا وذلك جذحلر  حليفقدفتىم لتكهل  تدوعة لي   .، حلأد افىم، حلقعمىم، حلتقدلعدهم، حلددقاهتم، ا سلللللللللللللليمني
 .ا سيمنيتص فدت  يف ئد ةالعقد

 :أفكدرا أهمحلمل  .3اإلسالمعة ايهل ةحلمقصدا حمهل ، عىسعدسعى حلاجتمددعى حليفقدف أوعدقىهل تعدر فك   وبري ذحل ف

 لي خصعةحمهل الطدوع ا معز  حلودلتديل ال  وعةقرحلوى احلعدة  يف لتحتمامتطهلر  سالما فك    أدقت جعع فك ة  -أ 
 اخل....حلالتص فدت.ا أوس حلا يبس حلالتفكري  يف يمةسا 

 .اجمل قة دل الد ل حلالقهلمعة ليح  ةحلالددهلة  الهلت عةالددهلة  -  

 .وععداً دل الد ل حلحت   هد-زدمهلا-حبقهلق ا  أة  ا طدلبة - ج

 .-العهل ة– العد عة حلاإلنسدنعةن   فك ة  - ق

 ىل حتقعقى مل حلراء جىهلقهم حلمل سدر دين  جىم دلت   ن اسم ليمصطين الذي  ىد  قدقة ال    حلديمدؤا ف
 ال   كعدحل  ملد اإلسالم حلأهيى.

، الت   ن د د سللللدسللللة ال    حلخمططعى فبعد أ  ف لللليت وعم احلمالت العسللللك  ة أ دم السللللتعمدر ن للللأت فك ة
حلأنى   ب ا أ   بذلهلا ، السللللللللللللللتعمدر ة وععدة دل ا هلاجىدت أل د تثري رقحلق فعس د عفةحلها أنى   ب ا أ  تكهل  ا عهلش 

حلهدفىد تذحل ن ال للللخصللللعة ا سلللليمة يف ، األسللللبد  لتسللللتسلللليم األمم ا سلللليمة ليثقدفة حلاحلضللللدرة ال  وعة و فسللللىد تهلادعة
، دهج  ل مد ههل مسللللللللللتهلرق مل ال   حلل تعت ر مل األفكدر حلا  ، ال للللللللللخصللللللللللعة ال  وعة حبعث ل ت    ل ود  لهلر ال  يب

 .حلتبتعد دل قعمىد حلدقدئدهد حلأخالقىد ا ستمدة مل ش  عة اإلسالم حلتعت ر هذا الد دنة ا د دة

                                                 
، اإلسالماال دحلة العد عة لي بد  ، 2/698 ش ا  مدنع ا ىين ص ، ا هلسهلدة ا عس ة يف األق د  حلا ذاهن حلاألحزا  ا عدص ة 3

 الطبعة ال اوعة.



 المبحث الثالث: الفرق بين االستغراب والتغريب

  مل خالل التع  ف السدور لالست  ا  حلالت   ن  تضن ل د:

، ومصللطين  قدوس السللت لل اق  هلحله الداخس مع فة ديمعة مهلضللهلدعة مهليفقة.أ  السللت  ا  حمدحللة مع فة ال    مل 
، فىهل: العيم الذي  ىتم ودراسة ال    وأحلرحلود حلأم  كدم مل مجعع ال هلاحا العقد ة، حلهذا العيم ميك  د مل قراسة ال   

 .اخل. .حلالثقدفعة، حلالسعدسعة، حلالقتصدق ة، حلا   افعة، حلالتدرخيعة، حلالت   ععة

لت   ن الذي  ىد   ىل تبع الع   حلا سللللليمني ددمة وطدوع احلضلللللدرة ال  وعة حلالثقدفة ال  وعة ممد  سلللللددد خبال  ا
 .-زدمهلا-دين  أدق رحلاوط الهلق حلالتفدهم

 

 

 



 : نشأة علم االستغرابالمبحث الرابع

 

حلوتن يف ذلك اول ، األخ   حلأسلللللسلللللهلا ديم ا يس حلال حس    ا سللللليمني يف دصلللللهلر ازقهدرهم اهتمهلا وعقدئد األمم
 حزم حلالب داقي حلاول تعمعة حلاول قعم ا هلز ة حلغريهم وثري. 

لذلك فإ  ا سلللليمني األحلائس مل أدحلا صللللعهلوة يف التع   دين ال للللعهل  األخ   حلالتفددس معىد حلأخذ مد  فعدهم 
حعث أخذحلا الد هلا  حلالر د حلوعم الصللللللللللل دددت ، قحل  أ  تتأيف  دقدئدهم، األمم األخ   مل حلسلللللللللللدئس ا دنّعةممد لد  

 ا سيمهل  حىت أصبحت ص دددت  سالمعة.ا ىمة مثس ص ددة الهلرق والكدغدم ال  تهلّرهد 

قدم ل د أسللللدمة ول م قذ فحلاسللللتم ت مع فت د ودألخ  حىت د دمد التقن ا سلللليمهل  ودل صللللدر  يف احل حل  الصلللليعبعة 
حللك ى  تعجللللن مل ضعف غريهتم أحل ددمىد دين ، فىهل  صف شجددتىم حلقهلهتم حلجيدهم، حلصفدً ققعقدً لطبدع اإلف نج

 .4ال قطة وتفدصعس ققعقة مثرية لالهتمدمحل تحدث دل هذا ، األد اض

حللعس ودا ة قراسة ال    ودنت فعمد نقيى رفددة الطىطدحلي حلخري الد ل التهلنسا حلغريمهد دل أحلرحلود حلود  مل أو ز 
جبهلانن مل احلعدة الجتمددعة  دوى ال لدم السعدسا ال  يب القدئم دين النتخد  حلاحل  دت السعدسعة. ومد اهتم دمد اهتم
ل    حلدالقة ال جس ود  أة. حلودنت تيك ال ل ة ال  ظى ت يف وتدودت التهلنسللللللللللللللا حلالطىطدحلي يف حلقت ودنت قهلة يف ا

ال    يف د فهلا د حلود  العدمل اإلسلللللللللالما  قدسلللللللللا مل حل الت التخيف فال ود أ   صلللللللللد  ه لء ودلنبىدر ودل مهلذج 
 همم مبد يف اإلسالم. ال  يب حل   ودند قد حدحلل أ    وطد احملدسل ال  وعة ويف نل  

حلقد جتدقت الددهلة لدراسللة ال    يف م تصللف هذا الق   يف أحد م مت ات ا سللت لل قني الدحللعة فقد أشللدر رحلقي 
 ىل أمهعة أ   تهلجى العدمل اإلسللللالما لدراسللللة ال     اإلسللللالمعة يف ا دمعدت األ دنعةودرت يف وتدوى الدراسللللدت الع وعة حل 

 أسهلة مبد  فعيى ال    يف قراسدتى ليعدمل اإلسالما. 

مد ول سلللللللللعهلق حلقد ت دحلل هذا ا هلضلللللللللهلع الدوتهلر السلللللللللعد حممد ال لللللللللدهد يف خطة ديمعة قدمىد  دمعة اإلمدم حم
  لإلفدقة مل صللللللللللللللللدحلىد حلوعد  فسدق حلذو  حهلل أهدا  هذا الدراسة :  تين ديهلم ال لللللللللللللللل   1410اإلسالمعة ددم 

 حلأحلضن مل ضمل ا هلضهلددت ال  ميكل قراستىد :، 5. حلاخليفعللة الفك  ة ليفك  ال  يب، تدحلىلد
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 وأم قراسة دقعدة ال    قراسة مهلضهلدعة وععداً دل احلمدسة حلالعدتفة.

حلل ميكل ، هلقع قهلي م يف   ديع د أ  نبحث دل خم ج مل مهلقف د الضلللللللللللععف  ىل مأ  يف مقدلة أخ   حلذو  و م 
ذلك  لّ ودراسللللة ديمعة صللللدققة  د ديعى أدداؤند حلل ح ج أ  نتعيم مل جتدرملم حلم دهجىم حلنأخذ م ىد مد   فع د حلن ك 

  .6 م ىد مد ددا ذلك

ت دحلل فعى أمهعة قراسة ال    ، ومد أصدر الدوتهلر حسل ح فا وتدود ضخمد وع هلا : مقدمة يف ديم الست  ا 
حلالقضللللللدء دين م ون ، فأحلضللللللن أ  مىمة ديم  السللللللت  ا   ها :  فك دقدة ال قص التدرخيعة يف دالقة األند ودآلخ 

حلالقضدء دين م ون ال قص لد  األند وتحهل يى مل ، العلمة لد  اآلخ  وتحهل يى مل ذات قار   ىل مهلضهلع ملللللدرحل 
أمدم ال    ل ة حليفقدفة حلديمدً حلمذاهن  مهلضللللللللللهلع مدرحل   ىل ذات قار . مىمتى القضللللللللللدء دين اإلحسللللللللللد  ودل قص

 7 .حلنل  دت حلآراء

 :قراسة ال   يف ودا ة حلمل ال مدذج 

حممد ول سللللللللعهلق الب لللللللل  األسللللللللتدذ ا تخصللللللللص يف اإلدالم و مجة ددق مل الكتن ال  صللللللللدرت يف  ق.قعدم  -1
و هلم أ  اد فت أم  كد ودحلقعقةم حلوتد  وتد  الهلل دت ا تحدة األم  كعة حلتتحدث دل حلاقع تيك اجملتمعدت حلها  

  مل الكتن. والسقهلط مل الداخسم حلغريهد

 قراسة ليلهلاه  الجتمددعةم. و ال    مل الداخس: مدز  مطبقدينق.  -2
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 حلحدةم وتأسلللعس 2005هلللللللللللللللللل/1426 يف ددمم وز ا يك فعصلللس ليبحهلث حلالدراسلللدت اإلسلللالمعة حلقد قدم  -6
حدة ا تخصلللللصلللللة يف ت قعة حلت  لللللعط  قراودً م ى وأمهعة مثس هذا الهل  ال  يب و  لللللمس أحلرحلود حلاألم  كعتنيم دملقراسلللللدت الع

 .لعدمل ال  يب مل جىة أخ  العالقدت ا تبدقلة وني العدمل الع يب اإلسالما مل جىة حلا

 أهدا  الهلحدة:حلود  مل 

تأسعس قدددة معيهلمدت متخصصة دل العدمل ال  يب ت طا مد ن   د ى يف حلسدئط ا عيهلمدت ا ختيفة يف شىت  -
 اجملدلت: احلضدر ة حلالثقدفعة حلالفك  ة حلالقتصدق ة حلالسعدسعة حلالجتمددعة.

 .ا تعيقة ودلعدمل ال  يب دداق البحهلث حلالدراسدت  -

 حلا سيمني دين التخصص يف جمدلت الدراسدت ال  وعة. جعع البدحثني حلالدارسني مل الع  ت  -

اإلسللللللللللىدم يف ت معة الهلدا الع يب اإلسللللللللللالما حلت هل  ا مبد  دحلر يف العدمل ال  يب مل خالل فعدلعدت حلن للللللللللدتدت  -
 الهلحدة ا ختيفة.

ال  يب حلفتن جمللدلت احلهلار األوللدقميا ا بللدشلللللللللللللل  معللى مل خالل ال للدحلات تطهل   أقحلات التصللللللللللللللللدل وللدلعللدمل  -
 حلاحملدض ات حلغريهد.

اسللللللللللتثمدر الطدقدت العيمعة الع وعة ا ىتمة حلا تخصللللللللللصللللللللللة يف قراسللللللللللدت ال    حلديهلمى حلتهلظعفىد حلالعمس دين  -
 تأسعس راوطة ديمعة جتمعىم إليف اء ا دنن ا ع يف مبد خيدم الصدحل الع يب اإلسالما



 الفصل الثاني: أهمية علم االستغراب

 

العهلم فمل الهلاجن دين ا سلليمني أ   حلا تفهلقة ّد ودنت احلضللدرة ال  وعة و للقعىد األحلرحليب حلاألم  كا ها السللدئدة 
  ع فهلهد مع فة حليفعقة حلديمعة. 

حل دروهلا سلللللللل  ح وة التدر خ يف قحل  أ   تأميهلا ، حللقد أضللللللللدع ا سلللللللليمهل  وثرياً مل الهلقت م بى  ل مبد حققى ال   
مل البدحثني حلا فك  ل ا سلللليمني مبختيف انتمدءاهتم أىيهل  حقعقة احلعدة ال  وعة حلاحلضللللدرة ال  وعة  وعضللللدً ف    ، ال   

 ومد أ م مد زالهلا أىيهل  تدر خ حضدرهتد. ،  ودل غم مل أ م  ع فهل د نل  دً 

رك سلللل  قهلهتد حلل مكدمل ند فإن د لل، طر الداخيا الذي حيكمىدحل نى ودحل  مع فة ح وة تدر خ هذا احلضللللدرة حلا  
حلض حل  ، حلوعف أ د يف ت  ر التحّيس حلالزحلال ِلمد اشتميت ديعى مل ألهلا  الت دقم، نع   وعف تكهّلنت حللل، ضعفىد

 مىمني: عطع د حتد د ل ، حلحتد د الصية ودل    حلو ريا مل الكعدندت احلضدر ة .الس ل اإليعةالتعدرض مع 

حلمع فة أحلجى ال قص فعىد ، حلذلك مل خالل  قراك نسللللللللبعة اللهلاه  ال  وعة، التحد د األحلل: ههل التحد د السلللللللليي
 احلقعقعة. القهلةحلأحلجى 

مل خالل حتد د مد ميكل أ  نسللدهم وى يف ت شللعد احلضللدرة اإلنسللدنعة ، أمد التحد د الثدين: فىهل التحد د اإلأديب
 . 9حلهدا تىد

أ  قراست د لي    أن أ  تتم حلفر أسس معع ى حبعث نفعد مل معطعدت احلضدرة ال  وعة ا عدص ة  حللعكل مع حلفدً 
 فعمد ل  تعدرض مع أسس احلضدرة اإلسالمعة حليفهلاوتىد.

حلاحلد ث دل ا سيم حيتدج  ىل حتد د ا عدمل ا معزة ، فدحلدحلق الفدصية وني ا سيم حلغريا حلاضحة جداً لد  ا سيم
لعس ههل فقط ال صلللل اين أحل العىهلقي أحل ا  دفر وس  10حلاآلخ  حلال ري، ديف اإلسلللللللللللللللللللللللالما دل ال مهلذج ال  يبلي مهلذج الثق

، اآلخ  أ ضدً أند  مل أو دء جيدت د  تكيلمهل  وألس ت د حل تسمهل  وأمسلدئ د حللك ىم اختدرحلا  جدً أعيىم أق    ىل اآلخ 
 .فىم لعسهلا يف الصف اإلسالما حل   زدمهلا أ م ح  صهل  دين مصدحل األمة
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، وللدنهلا أحلل  ع فهل  ق  ىم مع فللة حقعقعللة،  الع وعللة م طيقني مل تعبللة الطعبللةحلد للدمللد خ ج ا سلللللللللللللليمهل  مل ا ز  ة 
قخس أحد رسس جعلللللللللن سعد اول أيب حلقدص رضا اهلل دين ، ومد ودنهلا  ع فهل  األمم األخ  ،  حل ع فهل  مد  ددهل   لعى

حليل أحالم تتسللللللدحلحل  فقدل يم: وو د نل كم أ، فحدحلل احل   م عى، حلأراق أ  أيس معى دين سلللللل   ا، القدئد الفدرسللللللا
فإذ وكم  سللللتعبد وعضللللكم وعضللللللللللللللللللللللدم ن أضللللد  تيك ا قهللة البيع ة: و   قهلمد هذا حديم فمصللللريهم  ىل ، فعمد وع كم

 .فيذلك جنحهلا متدمد يف قدهلهتم، حلود  ا سيمهل   ع فهل  ال حلم حلنلدم حعدهتم ،11زحلالم

ا سلللللللللللللليمني وعقدئد اآلخ  حلفك ا حليفقدفتى حلمل ه لء اول حزم يف الفصلللللللللللللللس حلالب داقي يف الف ق حلقد أهتم ديمدء 
 حلال زايل يف هتدفت الفالسفة حلفضدئن البدت عة. ا هلا  الصحعنحلاألشع ي يف مقدلت اإلسالمعني حلاول تعمعى يف 

فبدأ ، انتبى ال     ىل هذا األم ، حلوذلك دل مع فة اآلخ ، حليف الهلقت الذي تهلقف د أحل ت اجع د دل مع فة أنفسلللل د
 .ن دتى العيما ودراسة احلضدرة اإلسالمعة حلم جزاهتد يف شىت اجملدلت

ودإلضللللدفة  ىل ا ىهلق الضللللخمة يف ال مجة حلال قس دل الي ة الع وعة حلالي دت -حلقد وثفت أحلرود جىهلقهد يف جمدلني: 
، تز للللللللللللللللد وعضىم وأز دء البالق ال  زارهد، دد  د اإلسالما  ىل ا ستك فنييف  رسدل ال حدلة  ودءحلا -اإلسالمعة األخ  

فعقدحلا ا  مت ات الس هل ة ليجمععة ، . حلسدند هذا ا ىد ن دط الست  اق12حلأديل وعضىم  سالمى لععمقهلا يف ملللللللللع فت د
 الدحللعة ليمست  قني.

حلأن أحلا ، ليدراسدت الع وعة حلاإلسلالمعةفإ م أسسهلا مئدت األقسدم العيمعة ، حللعست ا  مت ات ها ال  دط الهلحعد
حلن لللللللللللللل حلا ألهل  أحل د لللللللللللللل ات األلهل  مل الكتن ، م اوز البحهلث حلا عدهد حلدقدحلا حلمد زالهلا مئدت ال دحلات حلا  مت ات

وس اسلللللللللتقدمهلا أو دء األمة اإلسلللللللللالمعة ليدراسلللللللللة د دهم حلخبدصلللللللللة ، حلمل  كتفهلا جبىهلقهم حلحدهم يف مع فت د، حلالدحلر دت
فأصبللللللللللللللللحت رسدئس ا للللللللللللللللدجستري حلالدوتهلراا ت قس  لعىم أقق التفدصعس يف حعدت د الجتمددعة ، العيعدتال  الدراسدت 

حلوذلك وعم ال دحلات حلا  مت ات ال  تعقد يف وعم البالق الع وعة اإلسالمعة ، حلالقتصدق ة حلالسعدسعة حلاألقوعللللة حلالثقدفعة
 ا  اقبني مل ال  وعني. وتمهل س مل وعم ا  سسدت العيمعة ال  وعة حعث حيض هد وعم

 حعث  قهلم ه لء ا ست  قهل  ودراسدهتم تيك مل أجس تقدمي قراسدهتم حلنصدئحىم حلحلصد دهم: 

 م ليمب   ل و عة حتقعر أهدا  الت صري. 1
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 م حلليدحلائ  الستعمدر ة و عة حتقعر أهدا  الستعمدر الفك ي حلالعقدئدي حلا دقي. 2

 . سيمني أ  نهليل اهتمدمدً ودل دً وثقدفت د احلضدر ة حلههل ت د اإلسالمعةمل ه د فإنى مل الهلاجن ديع د حنل ا

حلالع وعة ليتصلللللللللدي  ثس تيك األفكدر ايدامة ال   هلاجىىد  يف البالق اإلسلللللللللالمعةحل  د ف صلللللللللة سلللللللللدحنة ليجدمعدت 
 دمعدت تتهلىل ا سللليمهل  يف شللل  عتىم حلت ايفىم حلفك هم مل قبس أغين ا سلللت للل قني وأ   كهل  ه دك أقسلللدم خدصلللة يف ا

حلسللعية ليتخدتن مع ه لء ا سللت لل قني حلال ق دين اقددئىم  أفضللسأل   ؛ال  وعة حلههل مد  سللمن ودلسللت  ا  الدراسللدت
 لعس ودلدفدع فقط حللكل ودراسة حعدهتم اخلدصة حلالعدمة حلت ايفىم حليفقدفتىم  ع فة نقدط الضعف حلالقهلة. 

ة يف قراسلللة ال    قد  ضلللفا نهلددً جد داً مل ت ق البحث فهلجهلق مثس هذا ا  اوز حلاألقسلللدم العيمعة ا تخصلللصللل
العيما در اسلللللتخدام الهلسلللللدئس العيمعة ا تدحة مل خالل قراسلللللدت حليفدئقعة حلاسلللللتطالدعة حلدر ا  لللللدروة ود الحلة دل 

أحلضلللللللللللللللددى ، ل دتى، أق دنى، تدرخيى، ت  ر الندمدج الفعيا يف اجملتمع ف حل أحلىل مل  قهلم ودراسلللللللللللللللة ال    وشللللللللللللللعهلوى
 حلحضدرتى......م. ، م كالتى القتصدق ة، األس  ةالجتمددعة حلدالقدتى 

ل أقري مدذا تفعيهل  أنتم يف   قهلل ال للعخ أ د ق دات ألحد م سللهليب قسللم السللت لل اق وكيعة الددهلة ود د  ة: 
أحل ، دلدفدع دل اإلسللالمو حلتبدؤحل لعيكم تق ؤحل  وتدودت ا سللت لل قني الذ ل  تىمهل  اإلسللالم و للىت التىم ، هذا القسللم

ديع د أ  ن ك هذا األسللللليهل  مل العمس أي ل ن تل  حىت  ىدمجهلا اإلسلللللالم   قدل:  ىل أ .  مد  سلللللمن الدفدع التر  ي
 .  أحل ا سيمني وس ديع د أ  نأخذ ا بدقرة

 نكم ، سلللللعدسلللللعةن قدل:   ب ا أ  خندتن ال    قدئيني يم:  انل حلا  ىل أحلضلللللددكم الجتمددعة حلالقتصلللللدق ة حلال
، تعع لهل  يف ضل ك مسلتم  حلأزمدت متهلاصلية. هذا حضلدرتكم قد حّطمت األسل ة؛ فدلطالق لد كم يف ارتفدع مسلتم 
حلالزحلاج مل  عد زحلاجدً حقعقعدً فقد ارتفعت نسبة ال جدل الذ ل  عع هل  مع نسدء قحل  زحلاج. حل عدين أتفدلكم مل الععن 

حلتعدين جمتمعدتكم مل ال ذحلذ حلاإلقمد  دين ، حلاجمل مني حلا دم ني حلم حلجا ا خدراتحلسجهلنكم ميعئة ودلقتية ، وال آودء
فمدذا أنتم فدديهل  حلس هذا ا صدئن؟    ديعكم أ  تع فهلا أ  احلس لكس هذا األزمدت مهلجهلق يف ، ا خدرات حلاخلمهلر

 .اإلسالم 

عث حلا  لللللللللدرك حلعدهتم دل ق   وأ  فعين سلللللللللبعس ا ثدل ل احلصللللللللل  قضلللللللللعة حقهلق ا  أة حعث تبني ليدار  ا بت
فدلهلاقع لد ىم لعس ه دك تطبعر ،  ل حلسللللللعية ليهلصللللللهلل  ىل مبت دهم مل الدحلل غري ال  وعة امهلضللللللهلع حقهلق ا  أة مد ه



وس    وس مد  ددهلنى حل ت  هل  وى حهلل تيك احلقهلق مد ههل  ل ز ف  ؛فعيا حلقهلق ا  أة ومد ههل مأمهلر وى يف اإلسللللللللالم
 .13دلهلاقع ومد قعس ولعس راٍء ومل مسعمحلتزحل   ليحقدئر ف

ظى  مل أو دء  حعث، حلتأيت أمهعة قراسة ال     هلاجىة حدلة النبىدر ال  أصدوت وثرياً مل أو دء األمة اإلسالمعة
دّيمت د فقد ، ا سيملللللللللللني مل قر  يف ال    حلرجع  لع د مت بعدً ودل حلح ال  وعة ح  صلللللللللللدً دين تقيعد ال    يف وس شاء

  حلمهلاضللللللللللللا احلهلاقث وأ  ا قيد ل مل وس أمة ا  تحيني أتهلار غريهد  كهلنهل  فعىد م دفذ حلوهل  لتط ق األدداء التجدر 
حل صللللللللللللللري أحللئك ا قيدحل  تالئع  عهلش ال دلبني حلأرود  ال درات ميىدحل  يم السللللللللللللللبعس  فتحهل  األوهلا  ن  ...،ديعىد

  ثبتهل  أقدامىم حلميك هل  سيطد م.

فا مثس هذا األجلهلاء أن الستم ار يف قراسة ال ل   حلالتالع ففكد  لود مل مع فة ال    مع فة حقعقعة :  
ة ملد حلل ود وذلك مل قراسة  أدوعدت ال للللللللللللل   فإ  ليسيف أقهلاًل يف حلصف أددائىم دين دهلراتى حلدعهلوى حلتبصري األم

  مث هت مت خت حت جت}مل مي عىم اإلسلللللالم مللللللللللللللللللللل ذو  حمدسللللل ىم حلهذا مد جدء يف قهللى تعدىل 

..  ن د حبدجة لدراسللللللللللة ال    وعف  م .،.[8 :] ا دئدة[8املائدة: ] {مخجس جخ مح جح حجمج
حلوعف و  م سلللللسلللللدتى ن وعف ودأ ال عدر حىت نأخذ وأسلللللبد  النطالق حلنتج ن أسلللللبد  ،  ضلللللتى الصللللل ددعة ا دنعة

 .14ال عدر 

أ  هذا األمة ها أمة حلههل  : أم  لى أمهعتى اخلدصةفدألحلل، ألم  لحني ن  د قراسة ال    حلم سسدتى حلهعئدتى حل 
حممد صين اهلل ديعى حلسيم ودنهلا  َُكّيفهل  وددهلة أقهلامىم وع مد نبع د قبس ديعىم السالم الددهلة حلال ىدقة؛ فإ  األنبعدء 

 مت زت رت} :قدل تعدىلحلقد وّيف ا سيمهل  مجععدً حبمس هذا األمدنة ، الددهلة اإلسالمعة مهلجىة  ىل العدمل أمجع
 ]{ ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت

حلاهلل أل   ىدي : وقدل صين اهلل ديعى حلسيممل حد ث سىس ول سعد رضا اهلل د ى دل ال ي حلجدء ، [108يوسف:
  .15اهلل وك رجال حلاحداً خري لك مل    ال عمم

                                                 
والست  ا م.. حل مكدنعة تدر سى يف ا دمعدت السعهلق ة ق.ديا ول دبدال  ل الددعج دضهل هعئة التدر س وكيعة ا يك فىد  13

 .األم عة
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 حج مث هت} :حلاهلل سبحدنى حلتعدىل  قهلل، حنل حبدجة لألخذ وأسبد  القهلة ا دق ة ال  حلصيهلا  لعىد: الثدينحل 
 ] {خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 م.60:واألنفدل[60ألانفال:

  

 



 : الموقف الصحيح من علم االستغرابالثالثالفصل 

حل وذلك قحلرهم يف  قارة ا عدرك ، ل خيفن دين أحد قحلر ا سللللللللت لللللللل قني يف نقس احلضللللللللدرة اإلسللللللللالمعة  ىل أحلرحلود
 ل أ  هذا ، ا ست  قني حلا ثقفني ال  وعني ا  صفنيحلدين ال غم مل حلجهلق العد د مل ، الثقدفعة حلالسعدسعة ضد اإلسالم

 العيم ود  لى الدحلر األور يف احل   ضد اإلسالم. 

 منللللد ت وز حهلل األمهلر العيمعللللة حلاألخالقعللللدت الجتمللللددعللللة ، حلمل ا الحظ أ  مللللد أفللللدقا ال    مل هللللذا العيم
، وس ود  حلراءا ختطعط حمكم، األم  مل  كل مصدقفةحلممد ل شك فعى أ  هذا ، حلالسعدسعة حلمل  فعدحلا مطيقد مل العقعدة

 قحل  مسد  ودلعقعدة ال  انب ت ديعىد قحليم حلممدلكىم. ، ضمل يم الستفدقة مل وس مد لد  احلضدرة اإلسالمعة

تتجى ود  مل الطبععا أ  ،  ةحلالتق عيف العيهلم الدنعهل ة  التقدمحلصدر ال    م وز ، حلالعهلم حلوعد أ  انقيبت األحلضدع
، حلهذا ل غبدر ديعى مل حعث ا بدأ، حمدحللة السللتفدقة ممد تهلصلليهلا  لعى مل تقدم يف خمتيف اجملدلت،  لعى والق اإلسللالم
فكد  مل نتعجة ذلك ت لللللللللهلهدت فك  ة ، حلغري حمصلللللللللل وقهلة العقعدة، ود  هذا التهلجى د لللللللللهلائعد،  حللكل مع األسلللللللللف
  وال ههل ة.وعض د  حىت أصبن، حلأخالقعة ل حص  يد

د م ىد قحل  عحبعث نسلللللتف، ت لم دميعة التهلاصلللللس وع  د حلوني هذا احلضلللللدرة، األمة  رسلللللدء قهلادد ديمعةحليذا فعين 
 مسد  وثهلاوت العقعدة اإلسالمعة. 

 رضللللا اهلل د ىد فعل ددئ للللة يف األمهلر العدق ة حلالعيمعة األممحلقد اسللللتفدق ال ي صللللين اهلل ديعى حلسلللليم مل جتدر  
لقد مهمت أ  »  قهلل  -صلين اهلل ديعى حلسليم-أ د مسعت رسلهلل اهلل  رضلا اهلل د ىد دل جدامة و ت حلهن األسلد ة

 .16«أ ن دل ال عية حىت ذو ت أ  ال حلم حلفدر   ص عهل  ذلك فال  ض  أحللقهم 

حللكل ، أمهعة ف ز مد نأخذا مل ال    حل استخالص مد   دسب د حلت ك مد دداا دين   حلجهلق هذا العيم ل  تهلقف 
ومد أ  تال  هذا العيم سللللللللللعكهل  ،  تضللللللللللمل حتقعقى، حتقعر هذا ا بدأ لل  تم مد مل نقم وهلضللللللللللع قهلادد ديمعة حمدقة

حتمدل افتتد م حلههل مد  ضلللللعف ا، .. نقس مد  فعد األمة اإلسلللللالمعة.هدفىم مل البدا ة حلاضلللللحد جيعد ل ت لللللهلوى شلللللدئبة
 ودحلعدة ال  وعة حلمفدسدهد. 

دا األم  ال ودين فال ود مل  دداق األمة اإلسالمعة نفسىد وأ  تكهل  يد ايعبة حلال هبة يف نفس اآلخ  ل. حلهذا مد    
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت} :يف قهللى تعدىل
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وا  مل القهلي خري حلأحن  ىل اهلل مل ا  مل  :ا صطفن صين اهلل ديعى حلسيمقهلل حل   دا ، [60ألانفال: ]{  خص
 .17الضععف حليف وس خريم

  ديمدء األمة اإلسلللللللالمعة ل   حل  تعدرضلللللللدً وني األخذ وهلسلللللللدئس ا د  ة ا عدصللللللل ة مع احملدفلة دين ال لللللللخصلللللللعة  
  .اإلسالمعة حلالقعم اإلسالمعة

أ  نأخذ ا بدقرة لدراسللللللللللة ال    حل ع فتى مع فة ديمعة  يف وتدوى السللللللللللت  ا  لقد تدلن الدوتهلر حسللللللللللل ح فاحل 
 حلل ن تل  أ  خيرند ال    دل نفسى فقط حىت ل نتحهلل  ىل جم ق متيقني  د  قهللى ال    دل نفسى حلدّ د. ،مهليفقة

 هل  حلمع فة اآلخ  أم  أسدسا حعث    الق آ  الك مي قد قسم ال د   ىل يفاليفة أقسدم يف سهلرة البق ة فىم  مد م م
ومد جدءت السللّ ة ال بهل ة ا طى ة تهلضللن ههل ة   .أحل ودف حل  أحل م دفقهل . ن حلضللن صللفدت وس فئة يف سللهلر الق آ  الك مي

 ا سيم لعستطعع وعد ذلك أ   ع   اآلخ  ل مع فة صحعحة متمسكدً ملهل تى حلمستعيعدً وإميدنى.

حلا  دفقهل . حلقد قدمت اآل دت ، حلال صدر ، حلالعىهلق، حلاآلخ  يف دىد ال سهلل صين اهلل ديعى حلسيم ودنهلا وفدر ق  ن
فبدإلضدفة  ىل تهلضعن صهلرة اآلخل  دقد د ، حلأحلضحت وعفعة التعدمس معىلم، الك مي صلهلرًا حلاضحة لكس فئة مل ه لء

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} :فىد ها صهلرة الع يب ا دهيلا حلمهلقفى مل ا  أة، فقد اهتم أ ضد ود هلانن األخ  
 رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
. حلأحلضن الق آ  الك مي احن افدت قلهلم لهلط حلاحن افدت قهلم [59-58النحل: ]{ ىق يف ىف يث ىث مثنث زث

حلقد رحل  البخلدري دل ددئ ة رضا اهلل د ىد صهلر ال كدح يف ا دهيعة مقدرنة   دهد ودلصهلرة ال  ارتضدهد ، شععن
 . 18اإلسالم

ألعس مل ا معس أ   صلللللللبن يف جدمعدت د أقسلللللللدم نسلللللللمعىد أقسلللللللدم قراسلللللللة ال    :  دل أ د شلللللللحال   حل قهلل
 .19الست  ا  يف مقدوس الست  اق؟ ألعس مل ا معس أ  نعتر الط   اآلخ  ههل أ ضدً مهلضهلع الدر  حلالت قعن؟ 

ود مل ل حل ن د حنتدج ودلفعس  ىل  ن دء ويعة ليدراسدت األحلرحلوعة وحلاألم  كعةم   حللذا  قهلل الدوتهلر مدز  مطبقدين: 
حلهذا الددهلة مهلجىة  ىل ا دمعدت ، التفكلللللري ا دق يف هذا الق اح وإن دء ويعة متخصصة لدراسة ال    قراسة دمعقة
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اإلسللللالمعة وعدمة حل ىل ا دمعدت يف والقند خبدصللللة. حل   جدمعة اإلمدم ال  ودنت سللللّبدقة حلرائدة يف قراسللللة السللللت لللل اق 
حلنبىلللللللللللت  ىل أ  الذي  در   .ددت الكر  وعد قراستىد مل قبس ا تخصصنيلقدقرة وإذ  اهلل دين مثس هذا ا  للللللللللل حل 

حىت  كهل  قدقراً دين فىم ال    مل م طير ، ال لللللللللللللللللللللل     ب ا لى أ   كهل  دين مع فة دمعقة حلصلللللللحعحة ودإلسلللللللالم
 .20  سالما

ألعس ال    أمة أن أ  نتهلجى  لعىم ودلددهلة حلحنلللللللللللللللللللللل مطدلبهل  ودل للللللىدقة دين األمم فكعف  حل قهلل أ ضللللللد:  
 .21    ع   مع فة ققعقة مهلضهلع شىدقتىلي دهد أ    ىد قحل  أ

حلقد ازقاقت األصهلات ا  دق ة ودارسة ال    فقد وتن قسط طني زر ر  قهلل :     احلضهلر األم  كا يف الذهل 
 .22عحدً حلودفعدً ألنى لعس حللعداً لد  د مل مع فة صدققة حلمهليفهلق ملد حلمل ديم حا مت دم الع يب لعس يف جمميى صح

معىد الدراسلللدت اإلسلللالمعة يف جدمعة فىذا ، حللذا جتد أ  ال     سلللعن لطين الكتدوة دل ال للل ق مل قبس أهيى
حلأق عىم وأ  هذا الكتدوة سللللتكهل  يف مصلللليحتىم أل م سللللع ل حل  ، مقعس قد حلجى تالوى ا سلللليمني لعكتبهلا دل والقهم

 .ه دك مل وعم القعهلق يف والقوم  ىل م كالهتم مل وعد ومسدفةم حلرمبد قعس يم    نكم ستح رحل  

مبد ، تتحهلل وعم ال سللللدئس  ىل نهلع مل التجسللللس دين العدمل الع يب اإلسللللالماههل أ  مل هذا ا  اق حللكل األم  
ومد أشللللدر  ىل ذلك أ د غ ا  مل تهلجعى وعم األسللللدتذة ،  معيهلمدت  صللللعن دين ال  وعني الهلصللللهلل  لعىدتقدمى مل 

 .23تالمعذهم مل الع   حلا سيمني قراسة قضد د معع ة يف والقهم

  تقد دبد ال حلللللللللللللللمل الع ايب  فىذا، حليف الط   األخ  جند مل  ع ض دين هذا العيم حل  فضى حل  فم ا بدل ة فعى
الددهلة  ىل   ديم الست  ا   وددهل  أن د مد زل د غري  م تقداً  وتن هدشم صلدحلحل ، الزائد ودل    حلالكتلدوة د ى الهتمدم

وس  نى استىزأ مب  حلع حسل ح فا ، قدقر ل دين الهلصهلل  ىل مد حلصس  لعى ال    مل تقدم يف العيهلم حلم دهج البحث
ذا  العيم  ال   ن ال كس أ    ىم دين أسس قهلمية  ذا وّ د يف قراسة ال    و الست  ا م وقهلللللللللى:   وعلللللللف ميكل ي

حل ذا وّ د ددجز ل دل ، ددجز ل حىت اآل  دل اسلللللللللتععد  الثهلرات الالههلتعة حلالوسلللللللللتمهللهلجعة حلالفيسلللللللللفعة ليفك  ال  يب
                                                 

، 11397حلددق ، 1415حم م 4، 11396ع ، ج  دة ا د  ة ا  هلرة،    دز  مطبقدين1قراسة الست  اق حلر دقة جدمعة اإلمدم 20
 .1415حم م 11

 .1415مجدق  األحلىل 24، 11534ددق ، مىت خنضعىم لدراست د ؟ ج  دة ا د  ة ا  هلرة 21
ذحل  28، 12134ددق ، ج  دة احلعدة، قسط طني زر ر، األم  كاحضهلر أم  كد يف الذهل الع يب حلاحلضهلر الع يب يف الذهل  22
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  حداث مثيىد يف سلللللللللللللللدحة الفك  الع يب ؟ حلوعف ميكل ل د أ  نقف مهلقف ال د مل ال     ذا وّ د ل منيك أوسللللللللللللللط
  .24  حلع ال مجة مل نقم وى ومد   ب اا قهلمدت حىت م 

حىت  كهل  قدقراً ،   الذي  در  ال للللللللللل     ب ا لى أ   كهل  دين مع فة دمعقة حلصحعحة ودإلسالمف قهلل يمد  
ال للللللعخ الدوتهلر حلحيدق ، ة  ع فة اآلخ  مل أسللللللس شلللللل دعةتحللود أ  ت طير رحي ،دين فىم ال    مل م طير  سللللللالما

 يف ددة نقدط ها:ذلك  شعخ  قر سجعف  

 ] {جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي}الددهلة  ىل احلر دمال وقهللى تعدىل:  - 1
 .[.25:ال حس ][125النحل:

حلحىت ل  كهل  ، فالود أ   كهل  ليمسلليمني قهلة حىت ل  لى  أحد حتديفى نفسللى ودل زحل،  دداق القهلة ال اقدة - 2
  د. والقهلة مل أجس السالمم.ذي مع األضعف فع ف  ال د  مل احلر الا سيمهل  فت ة حعث نكهل  دين احلر حلنكهل  

 ا  هلح ليسيم. - 3

 .25تبدقل ا  دفع - 4

                                                 
ذحل القعدة  13، 11740 ددق، ج  دة احلعدة، هدشم صدحل.، ديم الست  ا  ل  ضري ال    وس   تد ديع د وأفدح األخطدر 24

1415. 
 .6311ع ، ج  دة ال  ق األحلسط، رؤ ة ش دعة جعف  شعخ  قر س، مهلقف د مل احلضدرات حلاألق د  األخ   25



 الفصل الرابع: ضوابط دراسة علم االستغراب

 

أحليمد: تثبعت ايهل ة اخلدصلللة ود  م للللللللللللللللللني ، قبس ذو  ضلللهلاوط قراسلللة ديم السلللت  ا  ألود مل التأوعد دين أم  ل
 حلدلالقدهتم.، حلأخالقىم، حلصفدهتم، دقدئدهموتهلضعن 

 ...حلدالقدتى، حلأخالقى، يفدنعد: مع فة اآلخ  وعقدئدا حلصفدتى

وس ها ددمة يف ، حلهذا الضللللهلاوط لعسللللت خدصللللة وى، ن    يذا العيم و ريا مل العيهلم ضللللهلاوط   ب ا اللتزام ملد
 وس أم    اق حبثى فمل هذا الضهلاوط:

 اإلخالص:الضابط األول : 

  مث هت مت هب مب هئ مئ}قدل تعدىل:، حلههل أ   بت ا اإلنسللد  وعيمى حلدميى حلجى اهلل تعدىل
م اقاً ، فدلعمس ا تقبس مل العبد مد ود  مهلافقدً لي للللل ع [110الكهف: ] {مك لك هش مش هس مس هث

صللين اهلل قدل: مسعت رسللهلل اهلل  -رضللا اهلل د ى–. حليف احلد ث الصللحعن دل دم  ول اخلطد  26وى حلجى اهلل حلحدا
 . فمدار صحة األدمدل أحل فسدقهد ال عة.27حل مند لكس ام ئ مد نهل  ،  قهلل :  مند األدمدل ودل عدت ديعى حلسيم

ص مل غريا. لذا فإ  تهلف  حلاجملدقلة مل أجيى أشلللللللللللللللد حدجة  ىل اإلخال، حلالددهلة  لعى، حلالقدئم ودلدفدع دل احلر
، فالود أ   كهل  قصدا يف هذا ح اسة الد ل، حلالقصد ش ط أسدسا  ل   ت س ودراسة ديم الست  ا ، سالمة ال عة
 حلأل  كهل  لى أي غ ض آخ .، 28حلتثبعتىم ديعى، حلقللة ال د  دين ايد ، حلالذ  د ى

–شللللللللاء فعى ممد دين ال دظ  أ   قصللللللللد التق    ىل اهلل قدل  مدم احل مني ا هل ين مهلضللللللللحدً آقا  ا دل : فأحلل 
دل حتقعر احلر ، حلتين م ضللللدتى يف امتثدل أم ا سللللبحدنى فعمد أم  وى حل بدلق قدر تدقتى يف البعد  حلالك للللف -سللللبحدنى

دقد   حلحيذر ألعم، حلال  دء، حلاحملك، حل تقا اهلل أ   قصد و ل ا ا بدهدة حلتين ا دا حلالتكسن حلا مدرة، حلمتحعر البدتس
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، ودلكبدش،  فإنى مل قأ  األنعدم الفحهللة، حلالقى ، حلالسلللل حلر ودل يبة، حلل  كل قصللللدا اللف  ودخلصللللم -سللللبحدنى–اهلل 
 .29حلالد كة 

 الضابط الثاني: العلم:

حلذلك أ  ا  لللللللت س ودراسلللللللة ديم ، حلالضلللللللهلاوط ا ىمة  ل   لللللللت س وعيم السلللللللت  ا ، العيم مل األمهلر الضللللللل حلر ة
 كل م هاًل يد ود  ض را أوث  مل نفعى.الست  ا   ذا مل  

، حلذلك أ  العيم قبس العمس، فدلعيم مل أهم ال لللللللللللللل حلط ال  أن تهلف هد دين مل  قهلم وهلظعفة الدفدع دل الد ل

 مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه}:قدل تعدىل 
اآل للة فبهل  يللذا ، يللذا -ر للى اهلل–حلقللد ت بللى اإلمللدم البخللدري ، [19حممللد: ][19محمدد: ] {هس مس هث

 .30وقهللى: ود  العيم قبس القهلل حلالعمس

 .31فال  عترا   ل وى، ألنى ش ط يف صحة القهلل حلالعمس، فدلعيم مقدم دين القهلل حلالعمس

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}حلمل األقلة الدالة دين ذم القهلل قبس العيم قهللى تعدىل 
حلقدل تعدىل يف ذم أهس الكتد  ، فدآل ة قلت دين ذم اجملدقل و ري ديم، 32[8الحج: ]{ يئ ىئ نئ مئ زئ

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث}الذ ل جدقلهلا و ري ديم
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام
 .33[66-65آل عمران: ]{ هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي

                                                 
هل/ 1399القده ة ، تبع مبطبعة دعسن البديب، 529حتقعر ق. فهلقعة حسني حممهلق ص ، إلمدم احل مني ا هل ين، الكدفعة يف ا دل 29

 .239-237ديم ا يس حلم دهج العيمدء فعى ص . حلانل : م1979
 .39ود  العيم قبس القهلل حلالعمس ص ، صحعن البخدري وتد  العيم 30
  قار ال  د، 2/193ص ، ت قعم حممد ف اق دبدالبدقا، ليحدفظ اول حج  العسقالين، انل : فتن البدري ش ح صحعن البخدري 31

 الطبعة الثدنعة.، لي اث
 .8سهلرة احلج اآل ة:  32
 .66 -65سهلرة آل دم ا  اآل ة :  33



حلمد ، حلالعيم   لللمس يف جمدل قراسلللة ديم السلللت  ا  العيم ودإلسلللالم مل مصلللدقرا األسلللدسلللعة مل الكتد  حلالسللل ة
ومد   لللللمس العيم و لللللبىدت أهس ،  أحل  سلللللددد دين فىمىمد مل ديهلم اآللة ودلي ة الع وعة، أقهلال السللللليف فسللللل مهد مل 
 .34حلت ق ال ق ديعىد، األق د  حلا يس

 الضابط الثالث: تقدير المصلحة والمفسدة في دراسة علم االستغراب:

وأ  ت ك شلللبىدت أهس ،   س ملدحلالشلللت دل وى ل ختيهل مل خمدت  حلمزالر قد تضللل  ا  لللت، فدراسلللة ديم السلللت  ا 
، حلذلك فعمد  ذا ضللللعف دل رق شللللبىدت اخلصللللهلم، حلقد  يحر ضلللل راً م ىد ودحلر الذي معى، تيك األق د  يف قيبى شللللعئدً 

 لسعمد  ذا مل حيكم ال ق ديعىد.، حلت حل ج مبدقئىد، ومد ميكل أ  ت قي قراستىد  ىل ن  هد

حلقهلل ا عتمد يف ، حلا فسللللللدة،  قدر يف هذا الدراسللللللة ا صلللللليحةيذا   ب ا قبس التع ض  ىل قراسللللللة هذا العيم أ  
 .35حلا فسدة قهلل العيمدء ا  مت ني دين ق  ىم، تقد   ا صيحة

 الضابط الرابع: الرجوع إلى المصادر:

 حلالدقة يف نسبة اآلراء  ىل أهيى.، حلنقس ال صهلص م ىد وألفدظىد، ال جهلع  ىل مصدقر العقدئد ا بحهليفة 

أحل مل ت  ر ل  ع   ، أحل مل ت  ر م كهلك يف صحتىد، األقهلال  ىل ال د  مل غري ت  ر صحعحةأمد نسبة  
  ىل مل خل}ومد قدل تعدىل:،  فإ  هذا مل ود  اللل الذي  ع د دل  تبددى، مد  التزامىد ودلصللدق حلالعدل

متبعا اللل حلايهل   -تعدىل–حلذم اهلل  36[12الحجرات: ] {جنحن يم ىم مم خم حم جم يل

 .37[23النجم: ] {مقجك حق مف خف حف جف مغ}:فقدل 

 قهلل يف رقا دين ال صدر  : حلأند  -ر ة اهلل تعدىل–فىذا شعخ اإلسالم اول تعمعة ، حلقد التزم هذا ديمدء السيف
 .38حلدقداً حلحاًل ، حلاتبع وس فصس ممد   دسبى مل ا هلا  ف ددً حلأصالً ، أذو  مد ذو حلا وألفدظىم وأدعد د فصالً فصالً 

                                                 
 .242-240ديم ا يس حلم دهج العيمدء فعى ص  34
 .236ديم ا يس حلم دهج العيمدء فعى ص  35
 .12سهلرة احلج ات: اآل ة  36
 .23سهلرة ال جم: اآل ة  37
 .1/64ا هلا  الصحعن ص  38



لعصللللس  ىل مسللللتهل  رفعع يف التمكل مل حلمبد أ  هذا العيم  تعير ودل    فإن د حبدجة  ىل مل  تعيم الي دت ال  وعة 
حلودلتديل الدراسلللللللة يف ا دمعدت ال  وعة حلال وعز يف قضلللللللد د ال    حللعس قراسلللللللة مهلضلللللللهلددت ختص العدمل ، هذا الي دت

اإلسللللللللللللللالما. ومد أن د حبدجة  ىل مل  تعمر يف ديم الجتمدع ال  يب لعع   جمتمعدهتم وأنى حلاحد م ىم. حلمل تعد هذا 
إ  يف ال    العهلم وثرياً مل ا سللللللليمني مل أصلللللللهلل أحلرحلوعة حلأم  كعة  سلللللللتطععهل  تع   وعئدهتم مع فة ا سلللللللألة صلللللللعبة؛ ف

 حقعقعة حلل  عهلقىم شاء يف التهلصس  ىل ا عيهلمدت ال    غبهل  يف احلصهلل ديعىد.

 الضابط الخامس: التجرد من الهوى:

  مف خف حف جف مغ}حلتعللدىل:حلقللد قللدل اهلل تبللدرك ، فللإ  ايهل  حيمللس دين الختال  حلقهلل اإلفللك
 .40[26ص: ] {مهٰه جه هن من خن حن جن}. حلقدل تعدىل:39[23النجم: ] {مقجك حق

 الضابط السادس: العدل واإلنصاف:

لئال  قع ، حلا ختصمهل ، حلاألمدنة العيمعة مل أهم اخلصدل ال    ب ا أ   تحين ملد ا ختيفهل ، حلاإلنصد  العدل
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}قدل تعدىل، ظيم دين أي ت   م ىمد

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن

 .42[152ألانعام: ] {يي ىي مي}:حلقدل تعدىل  41[135النساء: ]{ ٌٍّّ

حلحت مي الليم مطيقدً : حلمعيهلم أند  ذا ، مبع دً حلجهل  العدل يف وس حدل -ر ى اهلل–حلقدل شعخ اإلسالم اول تعمعة 
، حلالعيمدء حلا  لللللللللللللللد خ ا ختيفني يف العيم حلالد ل، ا ختيفني دين ا يكمثس ا يهلك ، تكيم د فعمل ههل قحل  الصللللللللللللللحدوة
حلالليم ، فإ  العدل حلاجن لكس أحد دين وس أحد يف وس حدل، ل جبىس حلظيم، حلجن أ   كهل  الكالم وعيم حلددل

 مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت}:قدل تعدىل ، ل  بدح قط حبدل، حم م مطيقدً 

                                                 
 .23سهلرة ال جم: اآل ة  39
 .2002العدق السدوع   د   ، لي عخ  هلسف السععد، م دهج البحث يف العقعدة، جمية الدراسدت الع وعة 40
 135سهلرة ال سدء اآل ة :  41
 .152سهلرة األنعدم : آ ة  42



فإذا ود  ، حلههل و م مأمهلر وى، اآل ة نزلت وسللللللللللللللبن و ضللللللللللللللىم ليكفدرحلهذا ، 43[8املائدة: ] {مخجس جخ
 .44الب م الذي أم  اهلل وى قد  ن صدحبى أ   ليم مل أو ضى فكعف يف و م مسيم 

                                                 
 .8سهلرة ا دئدة اآل ة:  43
 .246-244ديم ا يس حلم دهج العيمدء فعى ص  44



 الفصل الخامس: نماذج من دراسة الغرب

 

السللللت  ا  حلأمهعتى حلضللللهلاوط قراسللللتى حلا هلقف الصللللحعن م ى نذو  مندذج مل قراسللللة ال    ديم وعد ذو  تع  ف 
ني مللد ديعللى ال    مل عحلتب، م للى يف الللددهلة  ىل احلر حلرق البللدتللس السللللللللللللللتفللدقةحىت تتبني أمهعللة هللذا العيم حلوعف ميكل 

 ين ىن من} :فعىدد ىم هلل الضلللللللالل حلددم الخنداع ملم حلمبد حلصللللللليهلا  لعى مل تطهلر يف أمهلر الدنعد ال  قدل ا
 .[7ال حلم:] [7الروم: ] {مي خي حي جي يه ىه مه جه

، حلالليم الجتمددا، حلاألس ة، الزحلاجحلها:  حلها اللهلاه  الجتمددعة، حلهذا جدنن مل ا هلانن ال  مت قراستىد 
 حلالحن افدت السيهلوعة.، حلالعالقدت الع قعة

 

 أواًل: األسرة: الزواج والطالق وعدد األفراد:

التق  للللللللللل  الس هلي الذي تصدرا احلكهلمة حلم ىد ، حلفقد ليمصلللللللللللدقر ال  وعة، مللللللللللللده  األحلضدع األس  ة يف ال      
 . 1993    ا ل زيل العدم لس لة حلد هلانى :  التق، الر طدنعة

فقد ود  حجم األسلل ة الر طدنعة  تكهل  ،  ذو  أ  حجم األسلل ة الر طدنعة ودأ  تقيص ودل سللبة لير طدنعني البعم
. حل  لري التق     ىل أ  أس  الر طدنعني مل أصس ه دي 1993ف ق ددم  2.44ن أصبن  1971ف ق ددم  2.91مل 

 أحل ودوستدين أور حجمد. 

ب ني حلهذا العدق  تضللمل األتفدل ا ت، ف قا م ذ ودا ة الثمدنع دت 1.8أمد ددق األتفدل يف األسلل ة فقد حلصللس  ىل 
 .حلأتفدل أحد الزحلجلني

% ددم 8حلمل ا لده  ا ىمة يف تكهل ل األس ة الر طدنعة أ  األس ة ا كهلنة مل حلالد حلاحد وأ  أحل أمم ارتفع مل 
% ددم 22 ىل  1971% ددم 8. حلودل سلللبة لألمىللللللللللللللللللدت الهلحعدات فقد ارتفع مل 1993% ددم 22 ىل  1971
 .1993% ددم 18 ىل  1971ددم  %1تفعت نسبتىل مل . حلودل سبة لألمىلدت الهلحعدات فقد ار 1993

حلوتبت   د  مهلراي حهلل التق    السللللللللللللل هلي ليسلللللللللللللكد  قدئية :     األسللللللللللللل ة الر طدنعة التقيعد ة ا كهلنة مل أوهل ل 
، فإ  ال تعن األولللث  شعهلددً لألس ة ههل رجس حلام أة وال أتفدل، أصبحت أوثللل  ندرة حلفقدً آلخ  تق    سكدين حكهلما



فإ  زحلجدً و رجس حلام أةم مل وني وس  1992حىت مدر   1991 لإلحصللللللللدئعدت ال  مت  دداقهد مل أو  س ددم حلحلفقدً 
حلأس ة حلاحدة مل وني سبع أس   عهليد حلالد حلاحد وأ  أحل أمم حلددئية مل ، مخس أزحلاج ل  عع لللللللللللللللهل  حتت ملية الزحلاج

 ني.مل زحلاج سدور ألحد الزحلج وني وس يف   د  ة ددئية تتضمل تفالً 

حلقد وتبت لعزيل حلا ت حهلل اخنفدض معدل الزحلاج يف و  طدنعد فقدلت:      م سللللللللللللللسلللللللللللللللة الزحلاج تكدق ختتفا يف 
% حلها أدين 40حلارتفعلللللللللللللت نسبة الطالق حىت حلصيت ، فقد أصبن اإلقبدل دين الزحلاج أقس حليف سل متأخ ة، والقند

حلتصف الكدتبة مهلقف الر طدنعني مل ، 1992ددم  نسبة يف أحلرود. حلودل سبة لخنفدض الزحلاج فقد اخنفم و سبة الثيث
 . فمل الصعن جدا أ   قدم ال د  دين الزحلاج، الزحلاج فتقهلل   لقد أصبن الزحلاج خمعفد جدا

حله دك د  حل  يف ، س ة 28.6حلمل ال تدئج ال  حديفت أ  أصبن متهلسط دم  ا  أة د د  جنلللللد  أحلل تفس ههل 
 .أحل هكذا  ل هل ، حل فضيهل   نفدق أمهلايم دين ال فعى حلا تع الذاتعة، مل ال سدء ل  فك   يف اإلجند  مطيقد ا دئة

 ىل  1979% ددم 18أ  ددق ال سلللللللللدء الاليت مل  تزحلجل قد ارتفع مل السلللللللللدور التق    احلكهلما الر طدين يف حل 
 .1993% ددم 23 ىل  1981ددم  %9أمد الععن مع ال جس قحل  زحلاج فقد ارتفع مل ، 1993% ددم 28

حل  لللللللللللري تق    مهلراي  ىل ارتفدع نسلللللللللللبة الزحلاجدت التج  بعة و ععن ال جس مع ا  أة وأزحلاج قحل  دقد رمسام فثمة 
 دل اإلقدام دين الزحلاج ويعد. ع األخ  دت توع مد مت، ام أة مل وس أروعة نسدء تععن مع رجس وال زحلاج

حلقد دير ا فهلض األحلرحليب وعدر ج فيني ا كيف حبقعبة العمس حلال  حل  الجتمددعة يف الحتدق األحلرحليب    الدراسة 
قد أودت التهلجىدت ال  أشللللدرت  لعىد الدراسللللة ا مديفية ال   1995الدميهلغ افعة لطبععة سللللكد  الحتدق األحلرحليب لعدم 

حلههل األم  الذي سلللهل   تسلللبن …  عدلت يف أحلرحلود ال  وعة ال  حذرت مل شلللعخهلخة م تفعة ا1994أج  ت ددم 
يف اختالل ال لم الجتمللددعللة ا عمهلل ملللد حللدلعللًد حعللث لل  كهل  ه للدك أدللداق وللدفعللة مل العللدميني لتللأمني ا  ن ايللدئيللة 

 .202545ال دلبعة العلمن ددم  لكبدر السل ا تقددد ل الذ ل سع كيهل 

مل أتفدل  ا دئة قهلل: وهذا اليعية سللللللللع دم أروعهل  يف دل األسلللللللل ة يف الهلل دت ا تحدة وتن ق فعد والنك ىهلر  حل 
حل ضللللللللللللللعف ولأ  فقلدا  األ   علد مل أوث  الجتلدهلدت اللدميهلغ افعلة ، أم  كلد وععلدا دل ا  لدزل ال   ععن فعىلد آولدؤهم

حلها الدافع لكثري مل ا  كالت ، دفىا السبن األحلل ل اجع صحة الطفس يف جمتمع للللللللللل، والسكدنعةم   المد يذا ا عس

                                                 
شهلال  15، 6307ع ، ج  دة ال  ق األحلسط، دبد احلمعد العحعدحلي، تقيص أدداق ال بد  حلال دودت قحل  الع   ل يف أحلرود 45

 هل.1416



حل قدم ا  لف وعم األرقدم يف هذا اجملدل ، الجتمددعة مل ا  مية  ىل دمس الصللللللللللللل در  ىل التح ش ا  سلللللللللللللا ودألتفدل
 حلها:

% حلت اجعت هذا ال سبة حدلعد  ىل 82.4ها  1960ودنت نسبة األتفدل الذ ل  عع هل  مع آودئىم ددم   -أ 
61.7%. 

 1990% حلوي ت هذا ال سبة ددم 17.5ها  1960ذ ل  عع هل  وععدا دل آودئىم ددم ودنت نسبة ال  -  
36.3.% 

حلقد أشللللدر ر ت للللدرق نعكسللللهل   ىل تضللللددف حدلت الطالق أروع م ات حلأصللللبن تفس حلاحد مل وس مثدنعة  ععن 
 .196046ديعى احلدل ددم دين حسد  ال دلد ة الجتمددعة أي أوث  وثاليفة أضعد  مد ود  

، 47هللهلق ل ه دك لعللللللللللللللللسهلا ش دعنيأ  يفيث األتفدل ا  :أ دنعد   قس ل د نبعس شبعن وعم اإلحصدئعدت م ىد دلحل 
حلها نفس ال سلللللبة لكس مل و  طدنعد حلالهلل دت ا تحدة ومد نقس الدوتهلر دبد القدقر تدش دل الكدتبة غ  تهلحلق هيمفدر 

حلها وظده ة تهلشك أ  ، طدلعللللللللد تعدين مل الت دقص السكدينحلأضد  وأ    ، خ جبدمعة سع  مبد  ة نعهل هلركأستدذة التدر 
 .48دين امتداق األمة اإل طدلعةتتحهلل فعيعلد  ىل أزمة دين أوهلا  الق   احلدقي حلالع   ل 

 

 ثانياً: األطفال والجريمة

حلقد ويق ددق ،  ذا ودنت هذا حدل األسلل ة يف ال    فكعف تصللري حدل أتفديم؟ لشللك أ م سللعتأيف حل  ودلفعس
حلأصلللللللبحت ، ا  ائم ال    تكبىد األتفدل حلنهلدىد حداً جعيىم  يجأحل   ىل حل  التجهلل دين األتفدل حلال لللللللبد  لعال

 قضعة حل  التجهلل مل القضد د السعدسعة ال  تت دفس األحزا  يف مهلاقفىد م ىد.

 

 حمل السالح والعنف
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، سل اخلدمسة د  ة استبدلهلا األسيحة ودلكتن الدراسعةذو  تق    حكهلما و  طدين أ  يفيث تالمعذ و  طدنعد يف 
هذا األحلضلللللللدع جعيت روع ، تقهلل اإلحصلللللللدئعدت    حلاحداً مل مخسلللللللني تيمعذاً يف ا دار  الر طدنعة حيمس مسلللللللدسلللللللد

خهلفل مل الدتداءات وع مد يفيث الطدلبدت يف ا دار  الثدنهل ة ا ختيفة  ت، الطال   تخهلفهل  مل الللللللللللذهن  ىل ا درسة
 .49 سد ةا

 

 

 حظر التجول

حلمل أجس مهلاجىة ج ائم األتفدل فقد ودأت العد د مل ا للللللللد  األم  كعة ف ص حل  التجهلل لعال دين ال بد  
 .قحل  الثدم ة د  ة أحل السدوعة د  ة يف سل مد

احملدفلني جزءا حلقد انتقيت فك ة حل  التجهلل مل أم  كد  ىل و  طدنعد حلقد قدد يد وس مل حز  العمدل حلحز  
حلمل ه لء أحد الللللللهلزراء الر طدنعني الذي  قهلل: و   احلل  ، حللكل ه دك مل  عدرض هذا احلل ، مل و ندجمى السعدسا

ذي    د حلهذا السلعدسلة تذو  وسلعدسلة األك األور يف ال لدم الشل اوا ال، لي دلبعة مل ال لبد  احلسلين السليهلك  هدنة
 .مالسعط ة دين وس شاء

قد اقت ع د مدة تهل ية وتفهلق ال    يف شللللللللللللللىت اجملدلت حلم ىد مل  طدلن وتقيعد ال    يف ت وعتى نقهلل:  فإىل وس
حلأرسي د أدداقاً وبرية مل تال  الدراسدت العيعد ليحصهلل دين قرج  ا لللللدجستري حلالدوتهلراا يف ال وعة ، ال وعة وال شك

ة اإلسالمعة الصحعحة فىس فك ند  دذا  تقدم شبدو د الذ ل مل  بي هلا أمد ال وع، حلهذا الهلاقع   ود ف س ت وعتىم، يف ال   
أمل  كل أسدمة ول ز د رضا اهلل د ىمد ، حلود  هذا يف أُُحد حليف اخل للللللللللللللدق حلغريهد، اخلدمسة د  ة ليدخهلل  ىل ا عدرك

م ود  سللل حممد ول يف السلللللللللللللللللللدوعة د لل ة حع مد حللا ال سللهلل صللين اهلل ديعى حلسلليم قعدقة جعن ليتهلجى  ىل ال للدم. حلو
 القدسم الثقفا حلحممد الفدتن حلغريمهد؟

ألعس يف هذا قلعس دين أ  ت وعت د أجنن ،    التكيعف يف اإلسالم  بدأ ودلبيهلغ الذي ل  تجدحلز اخلدمسة د لللللللللللللللل ة
 مل ت وعتىم فمل  ععد الثقة  لع د؟
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 جرائم االستغالل الجنسي لألطفال

ن قدقت ، اختطف ددقاً مل الفتعدت حلمت اوت لللللللللللللللد  جثثىل يف حد قة م زلىُرحلِّدت ويجعكد أخبدر اجمل م الذي 
حلقد وتبت ج  دة  .التح  دت  ىل أ  اجمل م  مند ههل ف ق مل دصلللللللللللللدوة تقهلم ودختطد  األتفدل لسلللللللللللللت اليم يف الدددرة

ال للللدذ ل الذ ل  احلعدة  تقهلل :  ل تزال ويجعكد تععن حدلة ذههلل وعد و للللف التفدصللللعس ا  حلِّدة ألدمدل شللللبكة مل 
 قعمهل  دالقدت ج سلللللعة مع األتفدل. حلهذا القضلللللعة تعد األخرية يف سللللليسلللللية شلللللبكدت ممديفية و لللللف دل تهلرتىد يف 

 .50لعة خالل الس هلات األخرية ارتكد  ج ائم ج سعة ضد أتفدل أحلرحلود حلأم  كد ال مد

هس -، ي ا  سللللا لألتفدلئة حلسللللت حلد لللل حل  قحللة لعقد م مت  قحليل  كدفحة السللللت الل التجدر دحلقد تدادت م
حلديمدء الجتمدع حلرجدل ، حلتتضللللللللللللمل الهلفهلق ا  للللللللللللدروة ددق مل األتبدء حلديمدء ال فس -غري التجدري مسللللللللللللمهلح وى؟

حلسلللهل    دقن ا  مت  تسلللعة مهلضلللهلددت تتصلللس و  لللدتدت ال لللبكدت اإلج امعة حلتع  ف السلللت الل ا  سلللا  .القدنهل 
 .51يف هذا اجملدل  نزايد ودل بكدت ال  تعمسحلالعقهلودت ال    ب ا ، األتفدلحلتع  ف 

حلقد أصلبن ا  مت  ف صلة لفضلن وثري مل ا مدرسلدت األحلرحلوعة يف جمدل الدددرة حلالصلهلر الفللللللللللللللللدح لة سلهلاء ودل سلبة 
لألتفدل أحل الكبدر فقللللللللللللللللللد أحلرق تق    حلودلة األنبدء الف نسلللعة أ  تق   اً   طدلعدً و لللف دل  أرقدم مثرية ليصلللدمة ودل سلللبة 

حلذو  التق    أ  الفضللللللعحة ال  أيفريت م ذ شللللللى  ل يف مد  ة ، مدرسللللللدت قددرة األتفدل حلل سللللللعمد يف ج هل    طدلعد 
عسللللت ودلريمهل جبز  ة صللللقيعة حهلل اسللللت الل ددق مل األتفدل اإل طدلعني قحل  العدشلللل ة يف الدددرة ا بدشلللل ة مع ودل ني ل

 .52ها حدلت معزحللة حبدل 

 

 تمعات الغربيةثالثاً: الجريمة في المج
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ل تكدق ختيهلا الصلللللللللحف حلحلسلللللللللدئس اإلدالم األخ   تهلال العدم مل احلد ث دل ا  مية ال  أخذت أوعدقا أخ   
حل   نسبة النتحدر وني ، حعث      فئة ال بللللللد  الذوهلر هم الفئة ال  ت فذ ج ائم القتس حلا هلت يف اجملتمللللللع األم  كا

 .53 أحلرحلود حلأروعني ضعفد دل العدود  مثعيتىد يفال بد  تفهلق د   ل ضعفد 

 

 االغتصاب 

حللسللعمد ج مية ، ومد ددىن ال للبد  حلاألتفدل مل تهلجى ا  مية ضللدهم فقد ندلت ا  أة نصللعبىد مل ا  مية ضللدهد
ة فقد ن   وم وز الضحد د الهلتينم حل وم وز األحبدث حلمعد ة ضحد د الغتصللللللللللللللللد م أ  مثد  حلسبعني ام أ، الغتصد 

 .54ألف ام أة س هل دم 683أي  سددة تع ضل لالغتصد  وس 

فإذا ود  الغتصلللللد   صلللللعن حتد د ، أمد التع ض ليمضلللللد قدت ا سلللللد ة أحل التح ش ا  سلللللا فحدث حلل ح ج
د  ذا حدلتى ودقة أل  نسلللبة وبرية مل ال سلللدء ل  بي ل دل حدحليفى حلذلك لصلللعهلوة  يفبدتى أحل ليمضلللد قدت ال   تع ض ي

حلممد  يفت النتبدا أ  يفيثا ال لل تعدت ، فإ  تع ض ا  أة ليمضللد قدت ا  سللعة ويق حداً وبرياً ، أقدمل دين ال للكهل مد 
الر طدنعدت  تع ضل ليمضد قدت ا  سعة مل زمالئىللللللللللللللللل يف العمس ممد أق   ىل قعدم  قارة ال  تة وتكيعف دد ة نفس 

 .ضع حلاق اح احليهلل ا  دسبةودراسة الهل 

جت ال للللللل تة يف ل د  مل ازق دق حهلاقث الغتصلللللللد  لذلك قدمت وإصلللللللدار وعم التعيعمدت  هلاجىة حلقد انزد
 هذا احلهلاقث حلمل التعيعمدت:

 الحت دم يف اليبد . -أ 

 ددم حلضع األ دي يف ا عهل  حىت تكهل  ا  أة مستعدة ليدفدع  ذا مد تع ضت لالدتداء. -  

حلاحل ص دين ال وهل  ق  بللد مل ، هلي  ذا وللدنللت احلللدفيللة خللدلعللةدللدم ا يهل  يف احلللدفالت يف الطللدور العي -ج 
 السدئر.

قد ن لل ت  حىت    جمية  ا ختدر ، ى ال   ومد أ  الختالط الذي  عع للى ال     تسللبن  ىل حد مد فعمد  عدنع
سبد  انت در حتقعقدً حهلل الختالط يف العمس يف جمدلت احلعدة ا ختيفة حلمد  تسبلللللللللللللللن فعى مل  يفدرة ال  ائز ههل أحد أ
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ا  ائم ا  سلللللللللللللللللللعة. حلممد أحلرقتى اجملية يف حتقعقىد :  أ  مد  عمس ال جدل حلال سللدء معدً فإ   الفتتد    أيت وهلحا مل حلاقع 
لكل يف أي حل ، والعمس ا ختليطم حللعس هذا الجنذا  وسبن سعط ة  ف ازات زائدة ي ملهل   القر دنني  فحسن ا عدا 

 .55 عمس  ىل ا كتبة العدمة مل ام مكد  دمس وخمتيط تبعدً 

حللعس مل أسللبد  هذا األحلضللدع أ  احلضللدرة ال  وعة ومد     ديا دزت وعجهلفتن قد  أحدلت ا  أة  ىل مهلضللهلع 
حللك ىد ُح َِمت مل شلللخصلللعتىد حلههل ال لللاء الهلحعد الذي  سلللتحر التقد   حلالح ام. حلهذا ،  دجد  أحل اسلللت للللللللللللللللللالل

حلقد أصللبن أوث  حلضللهلحدً يف مهلاون ا مدل أحل يف وعم مىل نسللدئعة معع ة مثس ، ا هلضللهلع م للىهلق و للكس مضللطلللللللللللللللل ق
تكهل  أوث  مل  حعهلا  حليف هذا احلدلت مل تعد ا  أة شللخصللعة حلل حىت ودئ دً  نسللدنعدً حل مند ها ل تكدق  .  ا هلق الت

  .56 مجعس

 

 اغتصاب الذكور

ال سلللللدء وس    ال    ودأ   لللللىد أم اً دجبدً حلههل تع ض حلمل تقتصللللل  ج ائم الغتصلللللد  يف ال    دين اغتصلللللد  
حلأ  القدنهل  ، فقد ذو ت صللحعفة التدميز الي دنعة أ  ال جدل أصللبحهلا هم أ ضللد ضللحد د الغتصللد ، ال جدل لالغتصللد 

حللكل ، ل  ع   ودغتصلللد  ال جدل 1956فدلقدنهل  الذي حلضع ددم ، جب مية جد دة ها اغتصد  ال جدل  ع  قد 
حلقدمت الصحعللللللفة وعم األرقدم ، الجتدا اآل   ىل ادتبدر الغتصد  جلللللل مية و م ال ل  دين مل حلقعت رجال أحل ام أة

حدلة ددم  1255ارتفعت  ىل  1982حدلة ددم  516حهلل حهلاقث اغتصلللللللللد  ال جدل فقد حلصللللللللليت  ىل ال للللللللل تة 
حلأشدرت  1992ددم  3119ىل   1982حدلة ددم  2082. أمد حدلت التح ش ودل جدل فقد ارتفعت مل 1992

 .السجهل  الصحعفة  ىل أ  مثس هذا احلدلت تقع يف

 

 رابعاً: العالقات االجتماعية

أصللللللللللللللبن حلو دء دين ذلك حلالقعم حلالعقدئد ال   تب دهد اجملتمع.  ود بدقئت تبط العالقدت الجتمددعة ارتبدتدً حليفعقدً 
تسللللللتأيف  وأفضللللللس ا  تجدت الجتمددعة ل فسللللللىد حلت ك األدمدل اجملتمع ال  يب  تكهل  مل تبقدت ميتيك وعضللللللىد القهلة ف
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حلود  هذا التقسللللللعم  تم دل ت  ر التقدلعد  .حلقدراً أقس مل ال دتج الجتملللللللللللللللللللللددا، األشللللللر حلاألقذر ل ريهد مل الطبقدت
 د القهلة ا دق ة غري ض حلري.الجتمددعة حلالد  عة ال  احتهلت دين قهلة نفسعى يف ال د  ممد أعس هتد 

حل سلللللت تج ف حلم أ  ا  لللللكية وني رأ  ا دل حلالعمدل أور وكثري مل ا  لللللكية وني تبقتني حلأور مل صللللل ادىم مل 
حلددمل ، حلتثمع ىد  د م لللكية وني جممهلدتني مل القعم؛   د وني ددمل األشلللعدء  الجتمددا؛أجس نصلللعن أور مل ال دتج 

تَلَ ّية  ُتالدن ملدحلنتعجة يذا التطهلرات   أصللللللللللللللبحت الط احلعدة حل نتدجعتىد. حلميكل ، بقة العمدلعة منهلذجدً  مددة ُمسللللللللللللللع
   أور تبقتني دمدلعتني يف العدمل تيك ال  يف الهلل دت ، حللكل   در است لدرهتد أحل اوتدع رأ ىد، مداه تىد حلاإلشدقة ملد

تعىمد حلدين الق ارات ال  تتخذ لعس يمد تأيفري حقعقا دين الب دء السعدسا يف قحلل، ا تحلللللللللدة حلال  يف الحتدق السهلفع 
 .57 فعىمد

وس ومد  قهلل ف حلم  ن د ودل أ  ، حلقد حلصللس األم  ودل أمسدلعة أ  ل  بديل ال أمسدلعهل  يف تدمري ا  تجلللللللللللللللللدت الزرادعة
، نف ح ودحملصهلل ا عد نقهلم وإح اقى أحل رمعى يف البح  يف الهلقت الذي  هلجد مال لللللللللللللني مل الب   ل أدحل  لقمة الععن

 . ررحل  ذلك   مل أجس استق ار السهلقحل 

حللعت األم  تهلقف د د تدمري ا  تجدت وس حلصلللللللس األم  ودل أمسدلعة أ  تدم  حعدة العمدل ح صلللللللدً دين اسلللللللتم ار 
حلقد أددت جمية نعهلزحل ك ميفدً خدصللللللدً أتيقت ديعى و ال أمسدلعهل  القتيةم  اإلنتدج.مسللللللتهل  األرودح أحل ختفعم تكدلعف 

 .لعمدل الذ ل قدمت وعلم ور دت ال  ودت األم  كعة وفصيىم دل العمسأحلرقت فعى أدداق ا

حلقدم مد   شللل وة  ي يب  م وفصلللس سلللتني ألف ، ف للل وة آي يت أند يت قدم رئعسلللىللللللللللللللللللد وفصلللس أروعني ألف ددمس 
حلقدم مد   شللل وة ج  ال مهلتهلرز وفصلللس أروعة حلسلللبعني ألف مهلظف. حلتقهلل اجملية أ  ، 1993مهلظف يف  هللللللللللللللللللللعهل ددم 

. ومد أ  ..لكل مد قعمة اإلنسللللللللللد  وال دمس، ه لء العمدل حل   حلجدحلا تعهل ضللللللللللدً لد  مصلللللللللليحة العدتيني دل العمس
حىت ل تضلللط  لفصلللس  ا دئةو سلللبة مخس حلد للل  ل يف  -م قتدً - حد  ال للل ودت قدمت وتخفعم رحلاتن وبدر ا هلظفني

 .58أي مل مهلظفعىد
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تمددعة ازق دق التف قة الع صلللللللللللللللل  ة ضد السهلق حلا يهلنني حىت    أندرحل شللللللللللللللللد ري حلمل ملده  ضعف العالقدت الج
م لف وتد  وحنل القهلة األحلىلم  قهلل دل السللللهلق:     م ه د يف أم  كد  عع للللهل  ولللللللللللللللللللأف اق غ ودء حلأجدنن دين أرض 

مل شللللللللللللللعبني: البعم حلهم حلل  ع فهل  سللللللللللللللهلاهد.. ميك  د ال ل   ىل أم  كد دين أ د قحللة تتكهل  ، حللدحلا حلت د دهلا فعىد
 .59 حلالسهلق حلهم األقيعة ا ضطىدة، األغيبعة ا سعط ة

، % وني ا سدجني يف الهلل دت ا تحدة45حلتلى  معدندة السهلق مل أصس أف  قا يف األرقدم اآلتعة: فىم   كيهل  
أمد حدلت ، األسلللللللل % مل ددق 56حلمل ال هلاحا الجتمددعة فدألسلللللللل  ذات الهلالد الهلاحد ارتفعت وني السللللللللهلق لتبيق 

 .60%63رج الزحلاج فىا وني السهلق الهللقات خد

   ا هلات ني السللهلق ل  زالهل   تع ضللهل   هلمعدً لإلهدنة  -مد   جميس الصللحة العقيعة و للعكدغهل  -حلذو  ودرل وعس 
 .61جزءاً مل شعهلرهم احملبطحلالع ف حبعث أصبن ذلك 

معدت ال  وعة حلمل هذا ا مدددت مجددة تطير دين حلقد ظى ت يف السلللللللللللللل هلات األخرية مجدددت متط فة يف اجملت
، نفسلللىد  األح ار  حلال  تتزدم ح ودً د قعة حلق  عة ضلللد السلللهلق حلوقعة ا يهلنني الذ ل ل   حدرحل  مل أصلللهلل  دل أحلرحلوعة

حلأ  الهلل للللللللللللللللللللللدت ا تحدة األم  كعة ها أرض ا ععدق حللعسلللللللت أرض ، شلللللللعن اهلل ا ختدر -البعم-حل زدم ه لء أ م 
   ة آل   ىل أروعني ألفدً.حل بيق تعداق هذا ا مددة مل د .يسطني و س ائعسمف

حىت  1983يف الف ة مل  ا دئةحلت للىد ف نسللد تط فدً د قعد حعث ارتفعت الطهلائف ا تط فة و سللبلللللللللللللللللة مخسللني يف 
ف قى تدوعة يد وع ىد مخس د  ة تدئفة تتمعز خبطهلرهتد  مثدمندئةئة حلايف تللللللللللللللللني حلسبعني جممهلدة ت تبط ملد دفى دك م، 1995

 ىل أ  احلكهلمة الف نسللللللعة تت دضللللللن دل هذا اجملمهلددت  جمية لهل وهل  تال للللللد دة دين األحلضللللللدع العدمة. حلقد أشللللللدرت 
أ  ه لء ومد أشدر السعد حللد أودا  ىل أ  األصهللعني يف أم  كد ود  يم تأيفري وبري يف انتخد  ال ئعس رأد  حل ،  ا تط فة

 .62دار  حل ذاددت حلحمطدت تيفدزحلم، حلويعدت تن، قد وي هلا قرجة ددلعة مل الت لعم حعث    يم جدمعدت

حلمل ملده  التف قة الجتمددعة التف قة ضد ال سدء ا صدودت وأم اض القين حعث حيصيل ديلللللللللللللللن د د ة أقس مل 
، ومد أودت ذلك يفالث قراسلللللللللللللللدت خمتيفة،  ال جدلحليف ال دلن  هلاجىل ا هلت أوث  مل ، ال جدل مل حعث األقحل ة

                                                 
 .63-62نص ، 1415، قار العدصمة، سعهلق الب  ، السقهلط مل الداخس :ت مجدت حلقراسدت يف اجملتمع األم  كا 59
. 1993، الس ة ال اوعة، 3/4ددق ، اجملية الع وعة ليدراسدت الدحللعة، حسل  دا  العيكعم، الع   حلأم  كد حلال لدم العد ا ا د د 60
 .27-5ص 

 .1992جمية اإلصالح واإلمدراتم مد هل ، حممد حلقعع اهلل، اضط اودت لهل  أجنيهل  61
 .هل1416شهلال 20، 6312ع، ج  دة ال  ق األحلسط، السعد حللد أودا، التط   ظده ة مهلجهلقة يف ال    أ ضدً  62



فقد فحص البدحثهل  مثدمندئة حدلللة دين مد  ، حله دك أقلة دين أ  األتبدء ميعزحل  ال جدل ا صدوني ودلقين دين ال سدء
 ل اإلصدوة وأحلل أزمة قيبعة.مخس س هلات فهلجدحلا أ  يفيث ال سدء قد تهلفني وعد ست أشى  م

 

 :األخالق خامساً:

م لفد وتد  ومهلاجىة أزمة أم  كد األخالقعةم:  لقد أصبن مل ا  مل وهلضهلح أ  القعم األخالقعة لعست ومد  قهلل 
 . حلمد زالت م ذ مدة تهل ية، لكل هذا األخالق تهلاجى ال عدر دمهلمد، قد تكللللللللللللللللللهل  متطهلرة مل وعم ال هلاحا، أن

كعني  تجدهيهل  مسألة الصن حلاخلطأ واحلر حلالبدتسم وثلري مل األم  ،  حل ضعفد :     جمتمع د مصلد  ودلفسدق حلالفهلضن
 . وىم غري األخالقاحل ررحل  سيهل ،   م  ىتمهل  مب دفعىم الذاتعة

هذا اخلصية الذمعمة ال  تهلرع د ىد رجس د يب ، حلمل أو ز الحن افدت اخليقعة يف اجملتمع األم  كا انت در الكذ 
أمد جدهيعة ، ين اهلل ديعى حلسيم:   خ للللللعت أ  ت يف  دين وذوة يف جدهيعتى حعث قدل حني سألى ه قس دل ال سهلل ص

أم  كد فتسللتحس الكذ  ومد  قهلل وذلك م لفد وتد  و هلم أ  اد فت أم  كد ودحلقعقةم :    ددقة الكذ  أصللبحت 
 .    الكذ  جتسد يف شخصعت د الهلظعفعة لكل هذا مل  تضن وعد لي عهل  األخ  ، مسة مل مسدت اجملتمع األم  كا

 . حل قهلل ا  لفد  :   األم  كعهل   كذولهل  يف وس ص رية حلوبرية

مل العع ة أفدقحلا وأ م ل  صلللللللللرحل  دل الكذ  حللهل  هلمد  ا دئةحل هلرقا   حصلللللللللدئعة دل الكذ  وأ  د للللللللل  ل يف  
 .63حلاحداً 

حلاألف اق ، رجدلحلمل ملده  ت اجع األخالق مد وتبى هدميتهل  ههلز دل ظده ة حتللللللهلل ال جدل  ىل نسدء حلال سدء  ىل 
حل ضلللللعف ههلز قدئال:   حلمل اللهلاه  ال  مل تكل مألهلفة ، يف ممدرسلللللة احل  ة يف اجملتمع األم  كا قد جتدحلزت وس احلدحلق

يف جمتمع د ن حتهللت  ىل سلللليهلك تبععا وددلللللللللللللللللللهل   احل  ة ال للللخصللللعة  ظده ة اإلقبدل دين اقت دء أحل م للللدهدة الصللللهلر 
تمع األم  كا حلفئدتى حلدين حلجى اخلصهلص وني مهلظفا الكهلجن   حلمهلظفا احملكمة حلاجملالت اخليععة وني وس تبقدت اجمل

 .64 العيعد
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حلحتتس ف نسد حلاللللللللللللللللدمندرك ، وعجهلفتن أ  الدحلل ال  وعة تتع ض ل زحل و ع مل األق  اإلولللللللللللللللدحاديا دزت حل    
ى يذا اللده ة أ  أسلللللللبدملد تعهلق  ىل حلأ دنعد ال  وعة ا  وز األحلل يف هذا اجملدل. حل    أحد خراء الطن ال فسلللللللا يف حتيعي

دمسم  حلها خطة مت ن مسلللتهل  معع دً مل ا عع لللة لك ىد حت م اإلنسلللد   -قطدر -ونهلم منط احلعدة ال  يب ال لللد د ال تدوة
، ال خعصةحليذا حيتدج معللللللللللم ال د  غ  ز دً  ىل اي   مل أنفسىم لعج وهلا أنهلاددً مل اإليفدرة احلقعقعة. مل اخلرة حلاإليفدرة 

 .65 حلجتد هذا احلدجة  شبددىد يف األفالم اإلودحعة

 

 األخالق والسياسة:

حتت د هلا  ود دمد تتحهلل   ة  فقد وتبت لعي وريفعز، حلقد ددنت السللللللللللللللعدسلللللللللللللللة يف ال    مل ت اجع األخالق
ث م ات مبمدرسة الب دء اخلجس  ىل خد ويعد أحل حلقنم حلأشدرت  ىل ا  شحة ل ئدسة ويد ة مد  لة لعف وهلل وأ د أق  ت يفال

حلغ مت ، حلأتير س احىد و  حلط يف أروع د  ة حدلة تزحل   يف الثمدنع دت، 1978دين مد  مخس س هلات حىت ددم 
حلت دحللت الكدتبة حدلت أخ   تدل دين تدهللللللهلر ، حلصللللللهليد دين ممتيكدت وط  ر اخلداع 1990ج عى ددم  مخسمدئة

 خص   تكن ا  م ن  صبن شخصعة ددمة ت دل الح ام حلالتقد  .األخالق يف اجملتمع اإلجنيعزي حىت    ال 

حلظى ت فضلللدئن يف شللل تة نعهل هلرك وسلللبن سلللهلء اسلللتخدام السللليطة إلشلللبدع ال  ائز حلاإليف اء الفدحن ودلتعدحل  مع 
حلوذلك يف ههلل دا أودت   ة . حلقد تدلت هذا الفضللللدئن رتبدً ديعد، م للللدروتىمجتدر ا خدرات  مد ودلتسلللل  ديعىم أحل 

و  دنعة است  اء الفسدق يف  قارة ال  تة حلاألمل حعللللللللللللللللث و فت التحقعقدت أ  هذا ا ىدز  عد أور مصدر لتى  ن 
  .66أمهلايد يف ههلل دا حلخدرجىدا خدرات حلالتعدمس مع جتدرهد حلغسس 

 حلهذا غعم مل فعم.

 

 

 :عقالء الغربماذا يقول 
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حلآخ   ددهلا  ىل العهلقة  ىل القعم ، تعدرا  أحدمهد  دفعى  ىل مز د مل الحن ا  حلالحنالل حلالضلللللللللالل ت دزع ال    
 .اخليقعة ال فععة حل ىل العهلقة  ىل الد ل

حلالقعم  ا بدقئ% ملللللل األم  كعني    دحل  تدر س  80مد ذو ا جعمس و سهل  حلوع  وعم مل أ   التعدرهذا حلمل 
 .67ية ال  تعدين م ىد البالقحل عتقد الكثريحل  أ  الحنطدط األخالقا ههل ا  ك،   كعةاألخالقعة يف ا لدار  األم

حليف وتد  قدهلند نصلليا  قهلل م لفى:   الصللالة يف ا دار  دالقة يفقدفعة تدل دين قضللعلللللللللللللللللة أور أ  وس مهلاتل 
الصلالة ظده ة  نسدنعة وهلنعة حلها قافع ل ميكل  دفع الثمل إلل دء الصالة يف ا دار  حلال حلحدنعة مل احلعدة العدمة..    

 . حلجزء أسدسا مل وس ق ل أ    تىا يف حلقت احلدجة  لعى

حلقد قدم ا قدل وعم ، حلوتبت صللللللللللحعفة ا درق د  األسللللللللللبهلدعة تت دحلل مسللللللللللألة احل   ال  أدي ت دين الكحهلل
حلحلصللليت مبععدت اخلمهلر  ىل أقىن  1964ددم األرقدم ا فعدة حلم ىد أ  اسلللتىالك اخلمهلر قد اخنفم  ىل أقىن حد م ذ 

 .األم  كا قهلانني ضد الكحهللحله دك جىدت تسعن  ىل أ   صدر الكهلجن   ، حد خالل اخلمسني س ة ا دضعة

% 56أود فعى أوث  مل  1991حلقد أج ت جمية وأخبدر الهلل دت ا تحدة حلالعدملم استطالددً يف شى  ق سمر 
 ههل حتقعر صية أفضس ودهلل.م يف احلعدة ملل األم  كعني وأ  أدين هد  ي

حل عير معدفعد دين ذلك وقهللى :  حلدين ضللللللللللللللهلء هذا األرقدم فإ   صلللللللللللللل ار ههللعهلحلق يف ددائىد ليقعم الد  عة لعس 
فبدًل مل تعد س ههللعهلحلق رؤ تىد ليهلاقع حىت تتصلللللللللللللدحل مع الصلللللللللللللحهلة الد  عة يف أم  كد ،  نى فعاًل حدلة م ضلللللللللللللعة، غ  بدً 

فإ  معلم ال د  يف ددصلللللمة السلللللع مد اختدرحلا وبسلللللدتة أ  ، ة يف الذهد   ىل الك عسلللللة حلالرتبدط ملدحلالصلللللحهلة الهلاسلللللع
  . ىميهلا مد تقهللى الستطالددت
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 تع  ف ديم الست  ا  حلالف ق وع ى حلوني الت   ن.ت دحلل هذا البحث  -1

الق آ  الك مي حلاهتمللدمللى أحلل مبع فللة الللذات ذو ت تع  ف اآلخ  حلا هلقف اإلسللللللللللللللالما م للى مل خالل آ للدت  -2
 حلحتقعلر الذات ن النطالق  ع فة اآلخ  دين أسس ش دعة.

، حلمل هذا اآلخ  العدمل الع يب اإلسالما، أحلضحت ح ص ال    دين مع فة الذات حلانطالقى  ع فة األخلللللللل  -3
 حلأش ت  ىل تأخ ند يف الهلقت يف مع فة الذات ويى مع فة األخ .

 حلضهلاوط قراستى.، ت خالل هذا البحث ا هلقف الصحعن مل ديم الست  ا وع  -4

  ود ل د أ  نع فىد مع فة حقعقعة.دحلضدرة ال  وعة فالاخندع فعى وثري مل ال د  وحنل نععن يف دص   -5

  حئ جئ يي}: احل ص دين د ض مد لد  د مل ديم حلهدا ة حلنهلر دماًل وقهلل اهلل دز حلجسل ود مل  -6
 مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ
 .[125النحل: ]{ حس جس مخ جخ مح جح

ا ع فللة العهلم ل تب  مل ز للدرة دللدجيللة أحل ق اءة دللدة وتللن دل ال    أحل ا كهلث يف ال    دللدة سلللللللللللللل هلات  -7
ليتحصلللعس العيما ليدراسلللدت العيعد حلخبدصلللة  ذا اختدر البدحث أت حلحة ختص البيد الذي   تمللللللللللللللللللا  لعىد. لقد تطهلرت 

حلقراسللللللللة اللهلاه  ، ا ع فة حلحلسللللللللدئيىد حلل ميكل حتقعقىد  لّ مل خالل الدر  العمعر حلالبحث ا دق ال صللللللللنيأسللللللللدلعن 
 الجتمددعة حلالفك  ة ليعدمل ال  يب. 

أن أ  ن ل   ىل اآلخ  وال   م دين أنى أفدق مل معطعدت احلضللللدرة اإلسللللالمعة حلاحلضللللدرات السللللدوقة حلو   -8
ت الفك  ة حلالثقدفعة حلالسلللعدسلللعة حلالعسلللك  ة حلالعيمعة حلودسلللتطددت د أ  نفعد مل ت لعمى م سلللسلللدت فددية يف شلللىت اجملدل

 .يذا ا  سسدت فدئدة دلعمة  ذا مد قم د ودراستىد قراسة حلادعة

حلال    و ريا مل ال للللعهل  ، احلضللللدرة ال  وعة مىمد ودنت  أدوعدهتد حلتفهلقىد لك ىد و ريهد مل احلضللللدراتأ   -9
فمىمد زدم الزادمهل  أ  ال    ميدر  ال قد الذايت حلههل الذي  عطن يذا احلضدرة  .ل اهلل دز حلجلللللسحلاألقهلام خيضع لس 

فإ  سللل ة اهلل مدضلللعة فإذا ويق احن افىم حلفسلللدقهم  ؛حعهل تىد حل  ق  دمعتىد  فإ  هذا الزدم ل سللل د لى مل الهلاقع حلالتدر خ
 .ى سبحدنى حلتعدىل مىمد ميك ال    مل قهلةحلضاليم الدرجة ال  تهلجن غضن اهلل حلالتلدمري فيل   ق وأس



 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} :حلحنل ن مل وقهلل اهلل دز حلجس
 مث زث رث يت ىت نت مت}حلقهلل اهلل تعدىل:  ،[36ق: ]{ ين ىن من خن حن
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث
{  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام

 .[10-9الروم: ]

ويمتى حلأ   ىد  د  د فعى خري حلدزة أمت د حلنصللل ة ق  ىد فىهل تعدىل ا هلفر هذا حلأسلللأل اهلل تعدىل أ   عز ق  ى حل  صللل   
 حلايدقي  ىل سهلاء السبعس.

وإتبددى حلحلضلللن ل د سلللبعس الضلللالل حلال ا  حلأم ندحلصلللين اهلل حلسللليم حلودرك دين نبع د حممد الذي وني ل د سلللبعس احلر 
 حل دند دل الهلقهلع فعى حلآلى حلصحبى حلمل تبعىم  ىل  هلم الد ل.
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