
 جامعة األزهر

 حىلًة كلًة اللغة العربًة
 بنني جبرجا

 

 ستشراقًالفكر اإل
 دّافؼَ  آثارٍ  هْاجِتَ       

 ّالتصدي لَ
  الدكتور

 شًد حصني فراج حمند         
  

 كلًة أصىل الدين والدعىة اإلشالمًة باملنىفًة مدرط الدعىة والثقافة اإلشالمًة

 

 العدد الصادط عشر 

 م 2132هـ / 3411للعام 
 
 امضاجلسء اخل

 رقن اإلٌداع بدار الكتب املصرٌت 

 م2602/ 0446



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تصذٌر



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوقذهة

 وبعد؛







 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 وصلِّ اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 د/ سٍذ حسٍي فراج هحوذ

 مدرس بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

 بكلية أصول الدين والدعوة باملنوفية



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث األّل
 التعرٌف باالستشراق ّبٍاى هعٌاٍ

 أّالً: هفِْم االستشراق يف اللغت:

 ثاًًٍا: هفِْم االستشراق يف االصطالح:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 ثالثًا: هي ُن املستشرقْى؟



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 رابؼًا: ُدف الغربٍني هي إطالق لفظ االستشراق:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث الثاًً
 بذاٌة االستشراق ّتطْرٍ



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث الثالث
 ازدُار عصر االستشراق ّاتداَُ ًحْ العذاء لإلسالم

 اجتاٍ االستشراق حنْ البحث الؼلوً:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 كتاباث املستشرقني مل تلتزم اإلًصاف:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 ػادة يف دراستَ لإلسالم: أّالً: إى االستشراق حيول الرّح الؼدائٍت



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 ثاًًٍا: أى ظاُرة الؼداء لإلسالم ّاضحت يف فكر املستشرقني ّكتاباتِن:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 ثالثًا: الٌظر إىل اإلسالم ّتارخيَ ًظرة هشبُْت ّهغرضت:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث الرابع
 إسِام الٍِْد فً الحركة االستشراقٍة

أّاًل

ثاًٍااً 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

ثالًثاا 











 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



ًارابعا 

خاهسااً 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

سادسااً 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث الخاهس
 عوالِنهداالت أًشطة الوستشرقٍي ّأ



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 دائرة املؼارف اإلسالهٍت:  -0

 قاهْس املٌجد: -2



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 املْسْػت الؼربٍت املٍسرة: -3





 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث السادس
 هٌِح الوستشرقٍي فً دراستِن لإلسالم

 أّالً: إدياًِن بأفكار هسبقت ػي اإلسالم:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 :ثاًًٍا: اػتوادُن ػلى املصادر املشبُْت

 ثالثًا: جِل هؼظوِن باللغت الؼربٍت:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 رابؼًا: اػتبارُن أى املسلوني ُن اإلسالم:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

روعنينينيلرضا عنينينيلرعنينينيكرينينيني رع نينيني ري   نينيني ررر
ر

راكنينينينيكرعنينينينيلرضاي نينينينيوءر  نينينيني  رضدلينينينينيلو ضررور
ر



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 لسابعالوبحث ا
 ًوارج هي الوستشرقٍي الوعتذلٍي

أّاًل)

ثاًًٍا



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

ثالثااً 

القسن األّل







 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 









 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 





 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

ثاًى:القسن ال



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 ضرّرة احلْار هغ املستشرقني املؼتدلني

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث الثاهي
 ّأُذافَدّافع الفكر االستشراقً 

 أّالً: الدافغ الدًٌٌ:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 :يارؼوثاًٍا: الدافغ االست



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 :سًالسٍا غ: الدافثالثاً 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 رابؼًا: الدافغ الؼلوً:



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الدافغ التجاري:خاهسًا: 

 

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 





 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

التاسعالوبحث
اإلسالهًالعالنعلىاالستشراقًالفكرآثار

أّاًل)





 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

ثاًٍااً 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

ثالثااً )



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

رابعااً 

خاهسااً 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

سادسااً 

سابعًا



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الوبحث العاشر
 التصذي للفكر االستشراقً ّهْاخِتَ



األّل

 ً الثااً

161ضالستش ضقروضخل ف  رضافك ي را ص ضعرضحلضلر ،درحممودرزقزوقرص



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 الخاتوة
 

 : -

أّاًل

. 

ثاًٍاا  

. 

ثالثاا 

. 

رابعًا

: 

. 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

خاهسااً 

. 

. 

سادساا 

. 

سابعا

. 

ثاهٌاا 

 

تاساعا 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

. 

عاشارا 

. 

عشرحادي

. 

ثااًً عشار  

ّأخٍرًا 

 

 

 ،،،،،واهلل من وراء القصد

 دكتْر
 سٍذ حسٍي فراج هحوذ

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 قائوة بأُن الوراخع
أواًل: القرآن الكريم

ثانيًا: مراجع متنوعة:
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 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى
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 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 

 

 

 

 

 

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 قائوة الوحتٌْات
 

 

 الوبحث األّل: التعرٌف باالستشراق ّبٍاى هعٌاٍ

 

 

 

 

 الوبحث الثاًً: بذاٌة االستشراق ّتطْرٍ

 الوبحث الثالث: ازدُار عصر االستشراق ّاتداَُ ًحْ العذاء لإلسالم

 

 

 

 

 

 الوبحث الرابع: إسِام الٍِْد فً الحركة االستشراقٍة

 ث الخاهس: هداالت أًشطة الوستشرقٍي ّأعوالِنالوبح

 الوبحث السادس: هٌِح الوستشرقٍي فً دراستِن لإلسالم

 

 

 

 

 الوبحث السابع: ًوارج هي الوستشرقٍي الوعتذلٍي

 

 الوبحث الثاهي: دّافع الفكر االستشراقً ّأُذافَ

 



 شًد حصني فراج حمندد/                                                                                                              الفكر االشتشراقى
 له دوافعه ـ آثاره ـ مىاجهته والتصدى

 

 

 

 

 

 الوبحث التاسع: آثار الفكر االستشراقً على العالن اإلسالهً

 الوبحث العاشر: التصذي للفكر االستشراقً ّهْاخِتَ

 الخاتوة

 قائوة بأُن الوراخع

قائوة الوحتٌْات


