
 

 
 

اُت الَعْقِل   ) 26َحْلَقة (  -) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" (-"َعَمِليَّ

لْ   َمِة... وال إنقاٌص من أطراِف األرض! َموُت الُعلماِء ال �و بالثُّ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ات... وذِلَك  بال َشّك! إنَّ الَع�َن لَتدَمُع، و�نَّ الَقلَب َلَيحَزُن ع�� َموِت   اس، وَع�� الُعَلماِء ِم�ُ�م ِبالذَّ اِء ِمَن النَّ األِعزَّ

َثِرِ�م... 
َ
 ِلـَم�اَنِ�ِ�م وَفضِلِ�م، وَتأث�ِ�ِ�م وأ

مِر َموِ�ِ�م َثَ�َت عن رسول هللا  
َ
َ ال َيْقِبُض الِعلَم اْنِ�َ�اًعا َيْنَ�ِ�ُعُھ ِمَن الِعباِد، ولِكن أنھ قال: "  َو�� أ إنَّ �َّ

اًال، َفُسِئُلوا فأْفَتْوا �َيْق  اُس ُرُؤوًسا ُج�َّ َخَذ النَّ � إذا َلْم ُيْبِق عاِملًا اتَّ غ�ِ� ِعْلٍم،  ِبُض الِعلَم بَقْبِض الُعَلَماِء، ح�َّ

وا َضلُّ
َ
وا وأ  (البخاري)" َفَضلُّ

إالَّ   ُيرَفُع  ال  ھ  فإنَّ وِحفِظھ؛  الِعلِم  ِم  َ�علُّ ع��  ا�َ�ثُّ  ا�َ�ِديِث  مَن  ُيف�ُم  ِمن ما  حذيُر  التَّ وفيھ:  الُعلماِء.  ِبَقبِض 

نَّ  
َ
ٍة فحوا�ا: أ ِة... إ��! و�ذا، ِبَ�ساَطٍة، ِ��ِقيَقٍة ِفطر�َّ ي�يَّ الَ�وَن َترئ�ِس ا�َ�َ�لِة، وَ�عي�ِن ا�ُ�َ�الِء �� املناصِب الّدِ

 َيكَرُه الَفراغ!! 

، وغ  واُصِل االجِتما�ّ�ِ ًرا �� وساِئِل التَّ ھ: ِإذا ماَت العاِلُم ُثـِلَم ِ�� اِإلسالِم ُثـْلَمٌة لكن ما انَ�َشر ُمَؤخَّ ���ا، ِمْن أنَّ

َند... ومن  �ٌء ِإ�� َيوِم الِقياَمة" ف�ذا َكالٌم غ�ُ� ثابٍت من ِجَ�ِة السَّ �ا ��َ ْغَرٌة... ِإَ�ْ�) ال َ�ُسدُّ
َ
، َشْرٌخ، � ِجَ�ِة   (َشقٌّ

) انِثالِم ما ارَتضاُه... وَضِمَن ِحفَظھ... هللا  Opinionقَبل ِبَرأِي (املع�� واملَْقِصِد؛ �َو باِطٌل أيًضا! و�الَّ فَكيَف نَ 

 عزَّ وَجل؟!! 

ة الكر�مة: "...   نَّ َتفس�َ� اآلَيِة الُقرآِنيَّ
َ
د َرأي تفس�ِ�ّي... ِمْن أ ْرَض و�أتيَك آَخٌر؛ برأٍي، ُمَجرَّ

َ
ِ�ي اْأل

ْ
ا َنأ نَّ

َ
َوَلْم َيَرْوا أ

َ
أ

اِفَ�ا ْطَر
َ
 )41(الرَّعد:" َننُقُصَ�ا ِمْن أ

 �و: َموُت العلماء!!! 

ِرنا، وُسُلوِكنا: الَقوِ�ّ�ِ والَعَمِ�ّ�ِ حقيقة (  خِذنا �� َف�ِمنا، وَتَصوُّ
َ
) ما َثَ�ت عن َرُسوِل Factإنَّ َحْسَ�نا...  واألجَدَر بأ

يِن َغرًسا، َ�ْسَتعِمُلُ�م ِفيِھ : "هللا   (َ�ِ�يُح ا��اِمع)" ِبطاَعِتِھ ِإ�� َيوِم الِقياَمة ال َيزاُل ُهللا َ�غِرُس ِ�� �ذا الّدِ
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م آِخُره: "وَقوِلِھ 
َ
ُھ َخ�ٌ� أ �� �املطِر ال ُيدرى أولُّ  "أمَّ

، َوالَوْ�ـِم! َفَك  ّكِ ، َوالشَّ ّنِ ِلباِلٍغ عاِقٍل  يَف  إنَّ ِعلمنا ِبَحواِدِث الُوُجوِد َيَ��اَوُح انِحداًرا! َب�َن َمراِتِب: الَيِق�ِن... َوالظَّ

والُ�م؟!!
ُ
َخِر! َرْغَم ُوُجوِد أ

ُ
الِث األ َحِد الثَّ

َ
�اُء َع�� أ ُ�وُء َواالّتِ  راِشٍد، َفضًال َعن ُمسِلٍم، ال�ُّ

 مَّ الل�ُ 
َ
ا وصَ  �يَح وال�َّ  واَب والصَّ  قَّ ا ا�َ� ـنرِ ! أ  ھ!باعَ نا اتِّ قْ وارزُ ، يًحاِ� واًبا وَ� حق�
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