


راءة األبراج في ميزان قصدور كتاب " التشجيم و 
 الِعمم الحديث " لمدكتهر راجح الدباتيناإلسالم و 

 أبرز ما جاء فيهتمخيُص الكتاب و استَعراُض و 
 ُفُرؾل   ثالثةِ  في يقعُ  الحي - الكتابُ  ىحا ُيشاِقُر 

 عمى والشُّجؾم الكؾاكبِ  بتأثيخ والقؾل الّتشجيؼ مدألة   -
خريَّةِ  وِطب اعوِ  وُسُمؾِكوِ  اإلندان حياة  ارتباط ومجى الذَّ
 التي األمؾر مؽ ذلػ إلى وما حديشا   أو سعيجا   بكؾنو ذلػ

ُسؾن  يعتقجُ   . وثيقا   ارتباطا   باألبخاج بارتباطيا الُسش جِّ
ر هُ  التشجيؼ انتذار   الكتابُ  ويدتعخُض   في وتظؾُّ

ت التي الُعرؾرِ  بعضِ   - اإلسالم تاريخ مؽ م ز 
وُ  دت عِخُض ي كسا – العباسيِّ  كالعرخِ   بالد في اليؾم واقع 

 الُسعاِصخِ  واإلعالم التِّرال وأدوات لؾسائل أصحاِبوِ  تؾعيف   - وبالتَّفريلِ  - ُمتشاوِل   السدمسيؽ
 السدمسيؽ بالد في التشجيؼ وواقع لتاريخ استعخاضو في السؤلِّفُ  وي ِقفُ . النتذار مؽ قجر   أكبخ لتحقيق

ع ؾا التشجيؼ مارسؾا الحيؽ ِمؽ وحجيثا   قجيسا   الُسدمسيؽ ب عضِ  ُكُتبِ  عشج   سَّؾهُ  تعمُِّسو إلى ود   بالخغؼ ِعمسا   وس 
بُ  الِعمِسيَّ  الؾاقع   أنَّ  ِمؽ  الحيؽ السدمسيؽ الُعمساءِ  بعضِ  ُكُتبِ  عشج كحلػ السؤلِّفُ  ي قفُ  كسا .ذلػ ُيك حِّ

ا   ووقفؾا التشجيؼ   حاربؾا جَّ قيجة وإفداده انتذاره دون  لمحيمؾلة مشيعا   س   ما خالل مؽ وذلػ الُسدمسيؽ، لع 
ظُّؾهُ  ْتوُ  الّتشجيؼ   فشَّج ت التي والسؤلَّفاتِ  الُكُتبِ  مؽ خ  ْتوُ  ونقج   أىِموِ  وأباطيل ُشبياتو مفعؾل   وأبظم ْت  ونقز 

ة ليلِ  والُبخىان بالُحجَّ خعيّ  والجَّ قميّ  الذَّ   ...الِعمِسيّ  والع 
 ت ش ؾُّعِ  في و الحاضخ عرخنا في الؾاسع انتذاره في تتجمَّى التَّشجيؼ ُمذكمة   أنَّ  فيوِ  شػَّ  ل ِمسَّا 

اتو، صؾِرهِ  ؾىخ هُ  أنَّ  ِمؽ وبالخُّغؼِ  فيؾ الشاس، مؽ كثيخ   اىتسام وإثارة جحب عمى وُقجرِتوِ  وُمس ار س   لؼ ج 
سيؽ   ز عؼُ  وىؾ - الساضياتِ  القخونِ  طيمة   يتغيَّْخ   ِمؽ لإلندان سيحرل ما معخفة عمى الُقجرة   الُسش جِّ
 فقج - وُسُمؾكوِ  وترخُّفاِتوِ  اإلندان حياة في تأثيخ   ليا والشُّجؾم   الكؾاكب   بأنَّ  وق ؾليؼ ُبخِجوِ  قخاءة خالل

اف ظ   الستسخاريَّة   استظاع  !!ىحا يؾمشا حتَّى ك يشؾنتو عمى وح 
ظ خُ  عؼَّ  ل ق ج سيؽ   خ  سيؽ إلجادة ذلػ ويعؾدُ  ،عال ِسِشا الُسعاصخ في واستذخى  الُسش جِّ  تؾعيف السشجَّ

يَّل   ِمسَّا ، الحجيثة والتِّرال اإلعالم وسائل  التمفاز فيو بيت   كلَّ  إلى - تقخيبا   - الؾصؾل ليؼ س 
سيؽ   أ ث خُ  كان أن بعج   ،" اإلنتخنت"و  تأتي كانت التي الشاس ِمؽ القميمةِ  الفئةِ  حجود   يتجاوزُ  ل الُسش جِّ
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سيؽ   ظ خِ  انتذار في ساىؼ   وقج. ع س ميؼ أماكؽ أو بيؾتيؼ في والُكيَّان   والع خَّافيؽ   الُسش جَّ  وُشيؾِعو التَّشجيؼ خ 
سيؽ   تظؾيخُ  اث ِتيا الشاسِ  حياة تظؾُّرِ  مع يت س اشى بسا وأدواتيؼ ألساليبيؼ الُسش جِّ ج   . وح 

ة الكتابِ  ىحا مؤلِّفُ  يخى  ُىشا وِمؽ حَّ  فيؾ ؛ العامَّة" الغَّاِىخ ة" وصف   التَّشجيؼ عمى ُيظم ق   أ ن ص 
غار الِكبار لجى ومعخوف   شائع    ، مشيؼ ُكل   ُيتابعيا التي الُست مف د ةِ  البخامج و اإلنتخنت  خالل مؽ والرِّ

 . مشيؼ الكثيخون  يمعُبيا التي اإللكتخونّية األلعاب بعض خالل ِمؽ أو
سيؽ   بعُض  أ فم ح   لقج يؽِ  عباءة" ارتجاء في الُسشجِّ لَُّدؾا" الجِّ ُعؾىؼ الشاس عمى ود  ج   واحت الؾا وخ 

سَّي ات تحت الغُّيؾرِ  خاللِ  ِمؽ عمييؼ وحاِنيِّيؽ الُعمساء" ُمد  يؾخ"  أو" الخَّ وحاِنيِّيؽ الذُّ مِّميؽ  " أو" الخَّ  الُسح 
 مرائجِ  في الؾقؾع في ساى ؼ   وقج. الالفتةِ  الخنَّان ةِ  األلقابِ  ِمؽ ذلػ إلى وما" !! اإلسالميِّيؽ الشَّفديَّيؽ  

ُيؼ أنَّ  ىؤلء خجاعِ  سِجهِ  وتدبيِحوِ  تعالى هللا كتاب مؽ آيات   بتالوة بخنامجو حمقاتِ  يبجأُ  بعز   والثَّش اءِ  وح 
الةِ  عميو  !!وسمَّؼ   عميو هللاُ  صمَّى الكخيؼِ  رسؾلوِ  عمى والرَّ

 الحقائقِ  وت جميةِ  الُغُسؾضِ  إلزالةِ  الّشيؾض ِمؽ ُبجَّ  ل كان - السؤلِّفُ  يخى  كسا – ُىشا وِمؽ
ظ ِخىؼ ِمؽ والتَّححيخِ  ىؤلء زيؾفِ  وك ذفِ  خكِ  في الشاس وإيقاعيؼ خ  . الذَّ

:  الت الية هيَ  كتابه في الدباتين راجح الدكتهر السؤلِّفُ  عشدها وَقفَ  التي الَسَحط اتِ  أبرز َلَعل   و 
 م ػِ  ِعمؼِ  وبيؽ بيشو وبالفخوق  بالتَّشجيؼُ  التعخيف  . الف 
  ُاِصخ ةِ  واألساليب الؾسائل أبخز سؾن   يتَِّخُحىا التي الُسع   أثيخِ والت لمشاس الؾصؾلِ  سبيل في الُسشجِّ

 . عمييؼ
  ُا   ليذ   التَّشجيؼ   أنَّ  ُتثبتُ  التي األِدلَّة  . ِعمس 
  ُةُ  الخُّدود  .التَّشجيؼ زيؾفِ  وكذف   بيان   خالليا ِمؽ السخءُ   يدتظيعُ  التي الُسقِشع 
 سيؽ إلى الشاسِ  ذىاب أسباب  . الُسش جِّ
 سيؽ   لترجيق الشاسِ  ميلِ  أسباب  .أحيانا   الُسش جِّ
 سيؽ تجعل التي األسباب  .أحيانا   ي حِدُرون  الُسش جِّ
 : يمي ما تحقيق إلى الكتاب هذا يهدفُ 

ِرهِ  وأنؾاعو بالتَّشجيؼ الّتعخيف-  .السدمسيؽ بالد في وتظؾُّ
خك في وإيقاِعيؼ السدمسيؽ عقيجة ت خخيب في الستسثِّم ةِ  التشجيؼ أخظار تبييؽ-  والستخفاف الذِّ

 إلى باإلضافة ىحا مشو، جدء   أو الغ يب معخفة عمى بالقجرة بإيياميؼ عمييؼ والحتيال بعقؾليؼ
عِفِيؼ نقاط استغالل خالل مؽ أمؾاليؼ ابتدازِ  اوفيؼ وحاجاِتيؼ ض   . الُسدت قب لِ  ِمؽ وم خ 
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لُ  الّتعخيف- سؾن  يدتخجُميا التي الُسع اصخة بالؾسائل الُسف رَّ  لو، والّتخويجِ  التشجيؼ نذخِ  في السشجِّ
تِّب ةِ  اآلثار ومؽ مشيا والتَّححيخُ  الؾسائل بيحه الشاس وت ؾعي ةُ   . عمييا الُست خ 

 في وإيقاعيؼ الشاس مع تعاُمِميؼ في السشجَّسؾن  يدتخجُميا التي األساليب أبخز استعخاض-
 .مرائجىؼ

 . ذلػ في ن غ ِخِىؼ وجياتِ  وع خُض  التَّشجيؼ   مارسؾا الحيؽ الُسدمسيؽ بأبخز التَّعخيف-
ُبؾا الحيؽ الُسدمسيؽ الُعمساء بأبخز التَّعخيف- سيؽ عمى لمّخدِّ  وترّجوا التشجيؼ   حار   كحِبيؼ وبيانِ  السشجَّ

 . أباطيميؼ وكذفِ 
سؾن  عمييا است ش ج   التي األِدلَّةِ  عخض- فاع في - وحجيثا   قجيسا   -السدمسيؽ ِمؽ السشجِّ  الّتشجيؼ عؽ الجِّ

 . مذخوِعيَِّتو إلثباتِ 
خعِ  ناحية مؽ عمييا والّخدُّ  وتفشيُجىا - والُسعاصخيؽ القجماء - السشّجسيؽ أدلَّةِ  مشاقذة -  ومؽ الذَّ

قلِ  ناحية  .الُسع اِصخ والِعمؼِ  الع 
ةِ  السشّجسيؽ إتيانِ  في الذخعيِّ  الُحكؼِ  تؾضيح-  اإلعالمّيةُ  القشؾاتُ  تبثُّيا التي البخامج وُمت اب ع 

وِّجُ  التشجيؼ   تجع ؼُ  التي لس خئيَّةُ وا والس دسؾعةُ  الس قخوءةُ   .لو وُتخ 
ا وراء ِمؽ تحقيق يا الفزائيَّةُ  السحظَّاتُ  ُتحاولُ  التي الحقيقيَّةِ  األىجافِ  بيان- سيؽ   استزاف ِتي   لمُسش جِّ

ا في لُيؼ ث ابتة   بخاِمج   وتخريِريا الُسع اِصخيؽ   ور اِتي   . البخاِمِجيَّةِ  د 

األول الفرل
ناقذته التي السؤل فات وأبرز السدمسين، ديار في التشجيم

 بيشيسا التفخيق وضخورة الفمػ وبعمؼ بالتشجيؼ التعخيف في: األول السبحث
 ذلػ في ساىست التي والعؾامل الّعباسي العرخ في التشجيؼ نيزة: الثاني السبحث
 ديار في التشجيؼ نذخ في وجيؾده( الفمكي معذخ أبي) البمخي جعفخ مداىسات: الثالث السبحث
 اإلسالم
 الحخكة ىحه أفخزتيا التي الكتب وأبخز لمتشجيؼ السزاّدة الحخكة بؾاكيخ: الخابع السبحث
 ودفعيا إشكالّية  : الخامذ السبحث
 التشجيؼ عمؼ في الذخوع ُحكؼ في الذييخة ورسالتو البغجادي الخظيب: الدادس السبحث
حخ مؽ بو يّترل وما التشجيؼ مؽ الخازي  الجيؽ فخخ اإلمام مؾقف: الدابع السبحث  الدِّ
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 "الّدعادة دار مفتاح" الذييخ وكتابو الجؾزّية قّيؼ ابؽ اإلمام: الثامؽ السبحث
  اإلسالمي العالؼ في السعاصخ التشجيؼ كتب مؽ نساذج  : التاسع السبحث

 الثاني الفرل
 الشاس عمى ذلك وأثر الفزائية التمفزة لقشهات التشجيم غزو

ورُ : األول السبحث  التشجيؼ نذخ في الفزائّية القشؾات د 
 السشّجسيؽ؟ إلى الشاس يحىب لساذا: الثاني السبحث
 السشّجسيؽ ترجيق إلى الشاس يسيلُ  لساذا: الثالث السبحث
ؼُ  يرجقُ  لساذا: الخابع السبحث  أحيانا ؟ السشجِّ

 الثالث الفرل
 والعمسّيةُ  والتاريخية الذرعية والهقائع باألدلة بطالنه وإثبات الّتشجيم عمى الردّ 

 السشّجسيؽ عمى الخدودُ : األول السبحث
ع ؼ التي األّدلة عمى الخدُّ : الثاني السبحث  التشجيؼ بسذخوعّية قؾليؼ السشّجسؾن  بيا د 
  التشجيؼ تكّحب الثابتة التاريخّية الؾقائع: الثالث السبحث
 التشجيؼ وبظالن كحب عمى الِعمسّية الخدود أبخز: الخابع السبحث
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