
 

 
 

اُت الَعْقِل   )13َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

َ��ُص د. عدنان إبرا�يم وِنتاُجُھ ل�س ظا�رًة و�ّنما أثًرا  
 لظاِ�َرة  

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ…! 

 ): Facebookبحَسب سؤالك اآل�ي أ�� د. أبو خالد �ا�ي جامع؛ والذي وّج�َتُھ �� ع�� الـ”ف�سبوك” (

(أي: التعرُّض لألسباب، ول�س االستغراق �� اآلثار… واالستجابة، ول�س    طاملا تطّرقنا ل�ذا املوضوع“
و�� التعامل مع د. فسأشاركك ظا�رة أز��ت�� كث�ً�ا من �عض الدعاة و”املص���ن”  َردُّ الِفعل…)  

عدنان إبرا�يم. وكما أبدى د. طارق السو�دان ود. سلمان العودة رأ��ما فيھ؛ حيث أجمعا ع�� 
  .� فالكمال  الشطحات؛  �عض  مع  والف�م؛  التحليل   �� كب��ة  ومو�بة  زاخر،  علم  ذو  رجل  أنھ 

ر من قبل �عض “الغيور�ن”! ب��ة ا (أي د. عدنان)    والرجل  . “لتحذير منھُ�ِسف وُ�ِ�ق وُكّفِ

أوًال؛ أال �عتقد، وأنا أعتدُّ برأيك كونك لك باع �� �ذه ا��االت، أال �عتقد أّن الناقدين �م ��  
 )؟ Responding) أم حالة “االستجاَبِة” (Reactingحالة “َرّدِ الِفعل” (

ُد آفاق اال اوثانًيا؛ أال تو نطالق ل�ل من  فق�� الرأي أّن َ�ْسف ��ٍص مج��ٍد كعدنان إبرا�يم ُيَقّيِ
سف” من ِقَبل ُمخالفيھ؟!”   �و نا�غ؛ خشية “ال�َّ

أخالقية،   ومسئولية  إس��اتيجية،  أ�مية  من  السؤال/االستفسار  عليھ  ينطوي  وملا  ا��قيقة؛   ��
رجا�ي  مع  ُمتكّررٍة…  ومراجعٍة   ، وتأّنٍ عاٍل،  بتوثيق  ترى)  معھ (كما  التعامل  آثرُت  شرعية  وحساسية 

التعامل معھ بذات املستوى من املعيار�ة عند قراءتھ، أو عرضھ ل��وار مع  منك، أ�� د. أبو خالد،  
مع   و�عاُطِفَك  ِبَمْيِلَك  وَ����  ُ�ش��  للسؤال  صياغتك  أن  حيث  الناس.  من  و�خالصھ  �عقلھ  َتِثق  َمن 

محمد”… “أبو  إبرا�يم  عدنان  د.  األخ  لصا��  وقايتھ    ا��الة؛  أرجو  ما  لكن  طبًعا؛  حّقك  من  و�ذا 
من  ر  ُمَقرَّ �و  فِمّما  أدناه.  جوا�ي  مع  �عاطيك   �� أثره  التعاطف  أو  امليل  �ذا  َي�ُ�َك  أن  منھ  وا��ذر 

“. إَذن؛ ا��قَّ ال ُ�عَرُف بالّرجال، اعِرف ا��ّق �عرف ِرجاَلھالقواِعد عند أ�ل السنة وا��ماعة أّن: “
َنِزن الرجال (عدنان، سليمان، دعنا �ستو�� معيار�ة ما �و حق وصواب؛ ابتداًء، ومن ثم ُ�عاِير و 

 ��) بھ.إطارق، عزام…  
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األمة   عاشت  الذي  وانحطاِطنا؛  ِفنا  تخلُّ طبقات  َس  وت�لُّ ��َم  أن  فيھ  شك  ال  مما  ع��    انحداَرهإّن 
�� السنوات األخ��ة، �ذه الطبقات ال ُيجدي مع إزال��ا م�ُ� املناديِل ا�َ�فيف!   ا��ياَرهقرون، و�ع�ش  

��صيات  إ��  يحتاُج  حاُلُھ  �ذا  ٍف  وتخلُّ انحطاٍط  واقَع  فإن  وعليھ؛  الثقيل…  الُفؤوس  َطرُق  و�نما 
 تجديدية بمواصفات است�نائية، وفكٍر وف�ٍم َجذِرّ�ان، وَجَلٍد عاٍل… �ذا �لھ من جانب.

جا التغي��ية!  ومن  ا��ر�ات  أخَفَقت/َ�َ�َزت  الزمان  من  م���  قرن  ُثُلَ��  من  أك��  خالل  آَخر؛  نٍب 
ٌل بحركة اإلخوان املسلم�ن، عن   اإلصالحية! ال��ضو�ة! اإلسالمية! املعاصرة، وعمود�ا الِفْقرّي ُمَمثَّ

لألمة اإلسالمية…  َملِء الفراغ العل�ّ�… فضًال عن العم�ّ�… منھ، ومن ثم تحقيق اإلقالع ا��ضارّي  
) �ّ�ِ�ْ ) اإلسالمي يأخذ �� االعتبار (ُوجوً�ا وَفرًضا) Holisticفالف�م والتصور الشامل، واملت�امل، وال�ُّ

واإلعالمية…   (املالية)  واالقتصادية  واإلدار�ة  م��ا  السياسية  ا��ياة  منا��  أساِس إجميع  ع��   ��
د)؛ ول�س باال�تمام وال��ك�� ع�� من�� دون آخر؛ ف�ذا  وِمْحوِر اإليمان (العقيدة ال�� ِمحَوُر�ا التوحي

التغي��ية   وا��ر�ات  الناس  الج��ادات  خالد،  أبو  أ��  الغراء،  اإلسالمية  الشر�عة  ت��كھ  لم  أمر 
حيُلَك �� تفصيل رأ�ي �ذا ملقابلة “�� الُعْمق” أجرا�ا أ. ع�� الظف��ي مع د. عبد إواإلصالحية…  

ُ
��. وأ
� ع��  ا��يد النجار و د.   ص�ُّ محمد مختار الشنقيطي �� قناة ا��ز�رة. أرجو منك االطالع عل��ا والتَّ

ا��ر�ات   جا�ز�ة  عدم  حول  وا��ساسية  واأل�مية  ا��طورة  بمنت��  كالٌم  فف��ا  محتوا�ا؛  ف�م 
بمستوى  ��ًصا  أظن  وال  العملية…  النوا��  عن  فضًال  العلمية…  النوا��  من  املعاصرة  اإلسالمية 

َة أ�ميِة وضرورِة وأولو�ِة العلم قبل القول  ُمدَرَكُكم ا لذ��ّ� العا�� وَوعِيُكم الثاقب قد يناقش َبَدِ�يَّ
والعمل؛ �� �ل شئون ا��ياة ومناح��ا… خالصة القول �� �ذا ا��انب؛ أنَّ حاَلَة “املُنَخَفض اإل�سا�ّي”  

(وال س�بھ  ًرا  ُمَؤخَّ األمة  �ع�شھ  الذي  العر�ّي”  �يَع  “الرَّ أقول  ا��ر�ات   وال  إْخفاُق/َ�ْ�ُز  أثره!)  أقول 
السنوات    �� الفرصة  ل�ا  أتيحت  عندما  و�الذات  الفراغ؛  َملء  عن  ال��ضو�ة  اإلصالحية!  التغي��ية! 

ُ�م األخ��ة، َوُوِضع أبناؤ�ا ع�� اِ�َ�ك السيا��ّ� وغ��ه… �عم؛ ُحك�� �� �ذه ا��ر�ات وأبنا��ا الكرام: “ أ�َّ
ُ�م د  ” بكث��… لألسف.وَن املَْ�شودخ�ُ� املوجوِد، لِك�َّ

) الظاِ�َرة  ا��الة  �ذه  ظّلِ   ��Phenomenon  ُفِتَحت االنحدار)  مجّرد  (ول�س  واال��يار  الفراغ  من   (
ا��يارات ع�� �ل االحتماالت، وأصبح جسُم األمة ناِقص (وال أقول فاقد) املناعة املك�سبة… وأصبح،  

وُ�َتأ داءات،  الّنِ ل�ل  ُيلَتَفت  عليھ،  الَفراغ  بناًء  شأن  و�ذا  وأطروحات…  أ��اًصا  االدعاءات؛  ب�ل  ُر  ثَّ
َ�ه… فكما يقال �� املثل الِفْطرّي الفلسطي�ّ� الشع�ّ� (أرجو   ُه، وأشَغَل َحّ�ِ

َ
ََأل

َ
ا؛ لو ُنِفَخ فيھ بالوًنا مل ِفْطر��

ِتِھ”!): “ يَّ ِتِھ وَحّدِ ِة ا�َ�ْيِل، َسرَّجوا ع�� الِكالبإعذار “ِشدَّ وا ع�� ا�َ�م��رواية “  ” و��ِمن ِقلَّ ”  … َشدُّ
ُكم هللا، واملذ�ور�ن �� جوابنا �ذا.   أجلَّ
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) ة  ا�َ�ْلِفيَّ جذر�ة  Background�ذه  �أسباب  وَوع��ا  عرض�ا  من  بّد  ال  املعَتَصرة،  َبْل  ا��َتَصرة،   (
) التغي��ية  Root causesأساس  إبرا�يم وغ��ه من ال��صيات  آثار كحالة األخ د. عدنان  ) ل�شوء 

ة… اإل  مّو… و�التا�� األ�ِليَّ  صالحية… غ�ُ� مكَتِمَلِة النُّ

 ) األخ د. عدنان إبرا�يم “أبو محمد” املذ�ورة �� ضوء ا��لفية أعاله… Caseواآلن دعنا ن�ناول حالة (

ففي مناسبات مختلفة ومتكّررة، و�ش�ٍل َعَفِوّي باَدَر�ي إخوة وأخوات ِكرام من مشار�ي دورا�ي اإلدار�ة  
ُرنا باألخ د. خالل الس م من آراء وأف�ار ومفا�يم، ُتَذّكِ نوات املاضية بالقول إنك، ���صك و�ما ُتقّدِ

عدنان إبرا�يم؛ ف�ل �عرفھ؟ أو لك عالقة بھ؟ ف�ان جوا�ي ل�م باستمرار: أ�ي لم أ�شرَّف �عُد بذلك!  
لبعض خطبھ و�لماتھ  ح�� بات األمر يلِفُت ان�با��، و�سَ���� ا�تمامي، فبادرُت من طر�� باالستماع 

” متفرقة ومن�شرة ع�� اإلن��نت، فأيقنُت أ�ي أمام ��ص است�نا�ّي ��  YouTubeع�� مقاطع فيديو “
وُوضوِحِھ   وَصراَحِتِھ  يطرح،  و�ما  بنفسھ  الزاِئَدة  وثقِتِھ  العا��،  واعتداِدِه  َبد�َ�تِھ،  وسرعة  ذ�ائھ، 

 ) ا��ر�ئة  َتَتعَ Aggressivenessومباَشَرِتِھ  وال��  ة  )  اإلزعاِجيَّ الُ��ومية  حّدِ  إ��  أحياًنا  ّدى 
)Offensiveness  قِدّي؛ فأنا � اإل�سا�ّي النَّ )… �عم؛ أثار إ��ا�ي، واسَتوَجب اح��امي، واستد�� ِح��ّ

 إ�ساٌن أوًال ثم مسلم؛ والعكس غ�� ��يح… 

املسائل (مثل:   �عض   �� ُعُھ  أَتَ�بَّ جعل��  �لھ  �ذا  أن  الراشدة،  الشا�د؛  ا��الفة  عصر  ِلِفَ�ِن  ِضِھ  َ�َعرُّ
والسنة…  الشيعة  األخطاء إ  وظا�رة  ببعض  ُمَتَوّرًِطا  فوجدُتُھ  واالسِتدالالت…  واالسِ�ْش�ادات،   ،(��

ْطحات؛ حَسب �عب��ك أ�� أبو خالد. ولكن �ذا   ْقطات والشَّ ْقدوالسَّ لم يصل عندي إ�� مستوى   النَّ
ْقض فمعل  النَّ وِنتاِجھ؛  َنْبَوة…  ل��صھ  َسْيٍف  ول�ّلِ  َكْبَوة،  حصاٍن  ول�ّلِ  َ�ْفَوة،  عالٍم  ل�ّلِ  أن  وٌم 

َتْ�ن لم يحمل ا�َ�َبث، فبقي األمر عندي �كذا ُمعّلًقا؛ ح�� أتأّكد من   ومعلوٌم أيًضا أنھ إذا بلغ املاُء ُقلَّ
ِلّم بمن��يتھ املّتبعة عنده… فُسرعان ما َطَغت ع�� األ 

ُ
مر أولو�ا�ي وأ�دا��؛  الصورة ال�لية للرجل، وأ

) اإلس��اتيجية العشر�ة �� بناء النظر�ة اإلدار�ة ع�� أساٍس من النقل ال��يح،  Visionضمن رؤ��� (
)…  ARA  –والعقل الصر�ح، والفطرة السليمة؛ ضمن مشروٍع قائم عندي “اإلرادُة روُح اإلداَرة” (آرا  

 وعليھ؛ لم أتا�ع أمر الرجل. 

ًقا ح�� تار�خ ما يز�د عن الثالثة ش�ور من اآلن؛ حيث شارك �� دورة من دورا�ي  َبِقَي األمر عندي ُمَعلَّ 
اإلدار�ة ��ٌص إداريٌّ كر�م �عمل �� مجال االتصاالت، فأثار موضوع األخ د. عدنان فيما بي�� و��نھ 

دُّ األخ د. ُمسَتفِسًرا وُمسَتوِ�ً�ا عن رأ�ي فيھ، و�ما يطرح، ألنھ (كما عّرف نفسھ) أحد طالبھ، وأنھ ُ�عِ 
أن  إ��  َخَلْصُت  أ�ي  و�نصاًفا،  عدًال  لھ،  فقلُت  جديد؛  من  ذ���   �� موضوعھ  فأعاد  شيخھ…  عدنان 

وحْسب. وأ�ي لم أطلع ع�� من��يتھ �عد… وعليھ؛ أعتذر    الرجل متوّرٌط ببعض األخطاء والسقطات…
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�ون ناِ���ن إيجاِبّي�ن َبّنائ�ن عن إبداء الرأي حولھ؛ ح�� أتحّقق وأتيّقن أك��. وأخ��تھ بأننا وِلَ�ي ن
تجاه شيخك، أرجو أن تزّود�ي ب�ل ما من شأنھ ت�ي�ن من��يتھ؛ ل�ي �س�� معھ ع�� بص��ٍة نحن ومن  
ع��   إال  ِبْعُھ  َن�َّ أن  علينا  لھ  �ان  ما  َظْ�ران�نا  ب�ن  ملسو هيلع هللا ىلص  محمًدا  أّن  فلو  ِعْلم.  َكْيَل  منھ  ونزداد  ِبعنا،  سي�َّ

 … 1ر�اٍن شر�ّ� وعل��ّ بص��ٍة (أي ُعمُق الَف�م) و�

النبو�ة   نة  السُّ مع  �عاطيھ   �� و�الذات  الرجل،  من��ية  من  جانًبا  ُن  يبّ�ِ بما  َد�ي  زوَّ األخ  أن  ا��الصة؛ 
أن يفتح خط اتصال   ة الك��ى ال�� ع�� إثر�ا طلبُت من األخ الطالب  الشر�فة؛ و�انت �ناك الطامَّ

ا من��يتھ الضالة ا��اطئة. �عم؛ �نا دخلنا �� حول األسس ال�� ب�� عل��   2بي�� و��ن شيخھ لنصيحتھ
االختالف  َ�َسُعنا  (حيث  والصواب  ا��طأ  مجّرد  ول�س  والباطل…  ا��ق  منطقة  ا��ظورة؛  املنطقة 
وا��الف). وعليھ؛ ال َ�َسُعنا إال االختالَف وا��الَف معھ. ال��يب! أن ال��ص املباشر لھ/منھ اش��ط 

ًقا ح�� ينظر الشيخ فيھ، ومن ثم ُيَقّرِر �و قبول اللقاء، أو ��اورتھ من ِقَب�� أن أكتب ما أ ر�د ُمَسبَّ
االتصال من عدمھ! ألنھ مشغول بأولو�ات ضاغطة تمنعھ من املقابلة أو االتصال… ف�ان رّدي املستاء 
ل�ما حي�ئٍذ بأ�ي َفَقْدُت الرغبة واالستعداد للقاء؛ حيث أ�ي أيًضا مشغوٌل بأولو�ات ضاغطة وما�عة  

ن متا�عة األخ د. عدنان؛ لوال طلب أحد طالبھ الرأي حولھ… ف�انت الن�يجة أن َشَعر األخ طالب م
الرأي باإلحراج “والكسوف” من رّد ال��ص املباشر من طرف شيخھ… الن�يجة ال�� قل��ا لألخ الكر�م  

ع�� ِمَحّ�اِت    (وعالق�� معھ ما زالت قائمة) طالب الرأي حينذاك، َطْرُح شيخك، ال َمحالة، سي��اوى 
قِد املوضو�ّ�، إن لم يتدارك أمَره، و�صّوب مساَره، و��ّ�َ� آراءه…   النَّ

ْسف ال�� تفّضلَت بذكر�ا �� سؤالك   فمثًال؛ عندما ي�ِسُف د. عدنان (الحظ أ�� أبو خالد أن حالة ال�َّ
وَنزَعةُ  �عوُزُه ا�ُ�رأة،  ال  ��ٌص  ف�و  و�ال  خصوُمُھ؛  ول�س  �و من ابتدأ�ا  ة  أعاله  ) معاي��  3الُ��وِميَّ

َول من دورة حياة 
ُ
ومن��يات علم ا��ديث ا��اكمة واملستقرة منذ قرون (و�الذات القرون الثالثة األ

األمة اإلسالمية) لعدم استقام��ا مع عقلھ، وموافق��ا َ�واه… ماذا يتوّقع من األمة وأبناِ��ا غ�� املقاومة  
لھ منا  سلَّ لو  طّيب؛  وا��صومة…  السو�دان    واملواج�ة  طارق  للدكتور  منا  وسلَّ العقلية…  بمن��يتھ 

ة الضعيفة (�ذا إن �ان �ناك من��ية أصًال!) �� �عاطيھ مع   ِتِھ الَ�شَّ “أبو محمد” من قبلھ بَمنَ�ِ�يَّ
يل ة… فلماذا إذن نلوم و�عتب ع�� �ل من �ّب ودّب من حاِط�� اللَّ يَّ ِ�ّ ؛ مّمن  4األحاديث والّرِوايات السُّ

�َضِوّ��ن!   ُ�َسّمون   باملفّكر�ن املص���ن! وال�َّ

أنا أعلُم وأعا�ُش حالة قطاع ُمعَتَ�� من املتأثر�ن ��ذه ال��عات، واألف�ار، واملن��يات، و�الذات من  
فئة الشباب! ولك�� أعلم �� الوقت نفسھ، ومنذ أك�� من ر�ع قرن حال �شاَشِة ِبْ�َيِة �ؤالء الناس 
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ناع��م ال��بوّي العم�ّ�… يا سيدي؛ أعِلُمك بما �و أد�� وأَمّر من  الشرعية العلمية… وضعف ج�از م
 حالة �ؤالء الناس؛ ممن انتكسوا وارتكسوا عن دي��م وشر�ع��م بال�لية… 

وس   �) أّن َنْخَر السُّ فِمّما �و معلوٌم من طّب األسنان بالضرورة (بوصفك يا أبا خالد طب�ب أسنان ُمَم�َّ
)Decay َوَج ِضرًسا  أصاب  إن  ا�َ�ْشو  )  ي�ون  ثم  ومن  أصولھ،  ح��  والتنظيف  با��فر  مالحقتھ  ب 
)Filling والبناء ع�� أساس نظيف، ول�س االكتفاء با��شو والتلب�س الظا�رّي. ألن �ذا إن حدث (

ْرِس �اِمًال/�اِمَلًة… وكذلك َمَثُل ا��ال �� اإلطا ر  سيوِجُد َعَفًنا وَخَمًجا، ومن ثم فساًدا وَتَلًفا يودي بالّضِ
غي��ّي اإلصال�ّ� املعَنِوّي؛ إذا لم نالحق االنحراف والضالل من أسبابھ ا��ذر�ة وأصولھ فلن ُنفِ�َ�   التَّ
ْ�سيط   التَّ ب�ن  ٌن  َبّ�ِ كب�ٌ�  فرٌق  ة  ثمَّ ر…  ُمَطّ�ِ طا�ٍر  ُزالٍل  بماٍء  و�نما  بالَبول؛  ُر  ُتَط�َّ ال  النجاَسُة  أبًدا. 

)Simplifying) ْسطيح وفيق (Superficialsing) وال�َّ لفيق (Reconciling)… و��ن التَّ )… Patching) والتَّ
غي��، واإلصالح، واإل��اض ا��ضارّي.  �� َمساِر وعملية التَّ

ص؛ أمٌر مفروٌغ منھ، ومقطوٌع بھ: شرًعا… وعقًال… وفطًرة… علم ا��ديث   اح��اُم االختصاص/التخصُّ
ھ ر�ُشو ما َنَ�ت”  علٌم راِ�ٌ� ومسَتِقرٌّ ع�� قرون، ال بل أْلِفّيات، و  ل�س َمشاًعا ل�ل غ�� ُمَؤّ�ٍل؛ ِمّمن “ِلسَّ

كما يقول إخواُننا السور�ون. نحن نؤمن بالت�سيط ولكننا نكفر بال�سطيح، ونؤمن بالتوفيق ولكننا 
كتابھ  وضع  عندما  ال��رّي  الثامن  القرن   �� هللا  يرحمھ  تيمية  ابن  بھ  قام  ما  �ذا  التلفيق.  نحارب 

افقة ��يح املنقول لصر�ح املعقول (أو:    ارِض العقِل والّنقلدرُء �عالش���: “ ق…  مو َط َوَوفَّ )” َ�سَّ
باسم   يدرون،  ال  أو  يدرون  حيث  من  وغ���م؛  لألمة  الناس  �ؤالء  ير�د  كما  ق…  وُ�لّفِ ح  ُ�سّطِ ولم 
و”لقاء  املعاصر”،  الواقع  لضغوطات  و”االستجابة  ال�لمة”،  و”َجْمِع  مل”،  الشَّ و”َلّمِ  قر�ب”،  “التَّ

وال ظ�ًرا أْبَقْينا! ال بل إخفاقنا/��زنا أحدث  ��. وال��يب! أننا لآلن ال أرًضا َقَطْعنا!  إا��ضارات”…  
ئام! عن دعوة رّب األنام…  فتنة؛ نحاول يا�س�ن َتْوِرَ�َ��ا بظلم ا���ام! وتخّ�� الّلِ

الكرام   ال��ابة  ع��  ِئِھ  الشرعية (َتَجرُّ األخطاء  ارت�اب  َعْ�ُ�م-تكرار  ُهللا   �َ مع  - َر��ِ �عاطيھ  ة  وَعَبِ�يَّ  ،
ّنة النبو�ة… وغ� ��ا) ومن ثم االعتذار عن �عض�ا… وقولھ ما ال يفعل (بالدعوة إ�� عدم القذف  السُّ

علم    �� ُ�س��  ما  وُتحِدُث  صاح��ا…  ُتِذُل  أموٌر  �ا  ُ�لُّ منھ).  بكث�ٍ�  توّرط  َمن  و�و  والشتم؛  ب  والسَّ
ة” املصداِقيَّ “َفْجَوِة  بـ  صور Credibility Gap(  5السياسة  وَتْو��ن  َ�ْ�و�ن  إ��  ُيف���  مما  الدين  )  ة 

فوس؛ اُ��َتِقَنِة  دور، و�ثاَرِة النُّ ْ�ن �� نظر وعقول الناس… �ذا فضًال عن َوْغِر الصُّ والشر�عة اإلسالِميَّ
 أصًال. 

) َقِة  الّثِ واملتنوعة،  Overconfidenceَفرُط  ا��تلفة  اإلسالمية  الشر�عة  الختصاصات  التعرُِّض   ��  (
َلة وامل�انة ل ْن ُيِذلَّ َنْفَسھُ صاح��ا… قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: “وا��ياة عموًما توّرث الّذِ

َ
.  َال َيْ�َبِ�� ِلْلُمْؤِمِن أ
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. علوم: أصول الفقھ، وفروع الفقھ  6“َيَتَعرَُّض ِمْن اْلَبَالِء ِملَا َال ُيِطيُق َقاُلوا: َوَكْيَف ُيِذلُّ َنْفَسُھ؟ َقاَل:  
ع عن  فضًال  �ذا  العر�ية…  واللغة  والتفس��،  وا��ديث،  واالقتصاد، وقواعده،  السياسة،  لوم 

 �� ال ُيطيق�ا د. عدنان مجتمعًة لوحده. إواإلدارة، واإلعالم…  

 قال�ا الشاف�ّ� من َقبُل ِحْكَمًة؛ يرحمھ هللا:

ْلـَف َسَنــة
َ
َحٌد … ال َوَلْو ماَرَسـُھ أ

َ
 ما َحوى الِعْلَم َجميًعا أ

مــا الِعْلــُم َلَبحــٌر زاِخــٌر … َفُخـــُذوا ِمــ حَسَنــھ إنَّ
َ
 ْن ُ�ّلِ َشــْيٍء أ

نقول: �ذا الذي قالھ محمد بن إدر�س الشاف�ّ� قد قالھ �� القرن الثا�ي ال��رّي والثامن امليالدّي؛ 
ْو�� وآَكد منھ �� عصره �و؛ يرحمھ هللا… فأمعن النظر. 

َ
 و�و، �� ا��قيقِة، لــــ/�� عصرنا أ

َ�ِ��ا، وتكييف�ا بالتنقيص، أو ال��ّيد؛ بحيث توافق عقوَلنا وا��لُّ ال ي�ون ِبَمْعَ�َ�ة �ذه العلوم، وَمْنَ� 
ا، �� �ذا األمر َمَثُل من أراد َقْطَف ُعنقوِد الِعَنب، فلما َ�َ�ز أن يطاَلُھ قال عنھ  و�وانا… َمَثُلنا، نفسي�

 حاِمض (أو ِحْصِرم: أي أّول العنب).

 ن أجيب عن أسئلتك �ش�ل مباشر:واآلن اسمح ��، أ��ا العز�ز، �عد �ذا العرض املُعتَصر أ

(األول:   الِفعل”  “َرّدِ  حالة   �� �م  الناقدين  أّن  �عتقد  “االستجابة”  Reactingأال  حالة  أم   (
)Responding ؟( 

 ا��واب: 

بالعاطفية   ِسَمِة  امل�َّ الِفعل”  “َرّدِ  حالة  ضمن  يقع  النقد  �ّل)  أقول  (وال  ُجلَّ  أّن  الرأَي؛  أوافقك 
ا، أّن “املسئول” (إوا��صومة واملقاومة…  ا) Responsible��. وأنا �� �ذا املقام أش�ُد، إدار�� ، و �س�ي�

) ا)  Accountable“ا��اَسب”  ي� أبو  ُ�ّلِ ا��الة �ذه �و أ��  ُحكٌم    عن  و�ذا  إبرا�يم…  عدنان  محمد 
ْ�ن؛ ل�س �ذا سياقھ.  يحتاج إ�� ت�ي�ٍن و�سٍط إدار�َّ

وأحَسُب أن جواَبنا املسطور �� �ذه الوثيقة ُ�عيُد التوازن االستجا�ّي العقال�ّي ع�� حساب َرّدِ الِفعل  
عورّي؛ بما تضمّنھ ا��واب من عرٍض ُمعَتَصر ل��لفية، ولبعض (وال  أقول ُ�ّل) ا��قائق العاطفّي الشُّ

 وال��ا��ن والوقا�ع… ول�ذا أنا ع�� استعداد لتقديم مز�ٍد م��ا؛ بحَسب الرغبة والطلب. 

ُد آفاق االنطالق ل�ل من  اأال تووالثا�ي:   فق�� الرأي أّن �سف ��ص مج��د كعدنان إبرا�يم ُيَقّيِ
سف” من ِقَبل ُمخالفيھ؟!   �و نا�غ؛ خشية “ال�َّ
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 ا��واب: 

ر��ُّ الِفكِريُّ  ال أوافقك الرأي أ�� أبو خالد، بل العكس �و ال��يح والصائب. إّن َ�ْسَف َمن بناُءُه الشَّ
َة، و�التا�� َمباِلَغ  ْقِفيَّ ُة االنِ�ساف واالقِتالع يرفع حدَّ املناَعِة املكَ�َسَبِة، ومستوى السَّ ُة وجاِ�ِز�َّ فيھ قاِبِليَّ

َعّدي عاُلم…    الِعلم عن محاوالت التَّ جاُوِز والتَّ  �� عند ا��ميع. إوالتَّ

“… ال�� لوال�ا ل�ّدمت صوامع وِ�َيع ومساجد يذكر  ُمداَفَعة�ذا ما نف�مھ �� كتاب هللا هلالج لج ا��كيم  بالـ “
 ف��ا اسم هللا… 

���“؟! و “ِلَم ال نقول أّن: “ رَ�َة ال�� ال ُتْفني�� ُتَقّوِ َتْ�ِن   َال ُيْلَدُغ اْملُْؤِمُن ِمْن ُ�ْ�رٍ الضَّ . و “أحبُّ  7“َواِحٍد َمرَّ
 ��.إ…  8“الناِس ِإَ��َّ َمن َرَفَع إ��َّ ُعيو�ي

ديَدة �� ذا��ا، ومستمدٌة من ذا��ا، ول�س   َ�ة، واملفا�يم الصاِئَبة، والتصّورات السَّ ِ�ّ
إن قيمَة األف�ار النَّ

قدية القديمة؛ حيث أ َنٌة ف��ا، ومستمدة من  من غ���ا. و�� ��ذا َمَثُل�ا َمَثُل الُعْمَلة النَّ ن قيم��ا ُمتضمَّ
وكذلك   ذ�ًبا،  وزنھ  قيمة  من  قيَمُتُھ  الذ�ب؛  من  َمْس�وكٌة  معدنيٌة  ُعْمَلٌة  الذ��ّ�؛  فالدينار  ذا��ا. 
َول! وال بإنجازات   ّ� قيمتھ من قيمة وزنھ فضًة؛ ول�س بَرصيَدْ�ِ�ما �� بنوك الناس! والدُّ ّ ر�م الِف��ِ الّدِ

“ قبيل:  من  اآلخر�نو�مية؛  أرجل  تحت  من  ال�ساط  و”��ب  ا��ر�ات“،  األضواء من  “، سرقة 
َيغ؛ ال�� ال تليُق باملص���ن، ال��ضوّ��ن من  إ“…  زعزعة العروش“، و”اْشِرْئباب األعناقو” �� من الّصِ

 الدعاة، فضًال عن العلماء. 

َ�ِد ُجفاًء… إذن؛ فليعمل �لٌّ هللا هلالج لج ضامٌن ملا ينفع الناس؛ بإبقاِئِھ �� األرض واسِتداَمِتِھ، و�إذ�اِب ا لزَّ
ع�� م�انتھ… إن �ان طرح د. عدنان وعملھ من صنف ما ينفع الناس فس�بقى �� األرض بضمان رّب  
بحَسِب   ا��ميع  فليعمل  حسًنا؛  وغثاًء…  جفاء  فسيذ�ب  الز�د  صنف  من  �ان  إن  أما  هلالج لج،  الناس 

 ��سن�ن م��م. َمْبَلِغِ�م من العلم إخالًصا وصواًبا؛ والعاقبة للمتق�ن ا

 = Expertise) من الناس (�� أّي اختصاص) �و من اجتمع لھ العلم والتجر�ة مًعا (Expertا��ب�� (
Knowledge + Experience ��ّول�س مجّرد التجر�ة الطو�لة، أو العلم الزاخر؛ ُمنَفِرَدين. ومما ُيم .(

قيَقْ�ن قبل توص يف العالج وا��ل… �ذا الذي عناه  ا��ب�� شدة حرصھ ع�� ال���يص واملعاينة الدَّ
ۡل ِبِھۦ َخِب�ٗ�ا“هلالج لج بقولھ:  

َ
ُن َفۡسأ ۡحَمٰ ُئَك ِمۡثُل َخِب��ٖ . وقولھ هلالج لج:  59“الُفْرقان:… ٱلرَّ  .14“فاِطٍر:“… َوَال ُيَنّ�ِ

األْمَرْ�ن    �� بإنضاج�ا  نفسھ  ع��  االعت�اف  إبرا�يم  عدنان  د.  الكر�م  أخينا  ع��  يجب  عليھ؛  و�ناًء 
ينة ال�اِفَيَتْ�ن) أعاله؛ دون �سطيٍح، أو تلفيٍق، أو اْبِ�ساٍر، أو استعراض. وقبل التعّرض  (ا����ة واملعا

“ ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا  رسول  قال  الرأي…  و�بداء  والفتوى،  َب لالج��اد،  َتَطبَّ فُ�َو    9َمْن  ِطبٌّ  منھ  ُ�ْعَلْم  ولم 
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ْو�� َوآَكد. فاألمر  . وأقول: إذا �ان �ذا �� أمِر ا��ياِة عموًما، ف�و �� أمِر  11“10ضاِمٌن 
َ
ديِ��ا وشر�َعِ��ا أ

ليلكما �� أحد قواعد أ�ل السنة وا��ماعة: “ ِعًيا فالدَّ ة، أو ُمدَّ َّ�  “.إن كنَت ناِقًال فالّ�ِ

و�نا �ساؤٌل وتأكيٌد تضّم��ما سؤاُلك أ�� �ا�ي. األول؛ َمن أجاز د. عدنان إبرا�يم باالج��اد؛ بحَسب  
د. سلمان ف�د العودة (بما سمعتھ منھ) امتدح د. عدنان إبرا�يم، ولم    سؤالك؟! أما التأكيد ف�و؛ أّن 

ق كث�ً�ا �� اج��اده…   ي�ّ�ر أخطاءه؛ و�نما اج��د التخفيف من ِحّدة ال��مة عليھ، ولم ُيَوفَّ

ُد ع�� است�نائيِة ��صيِة أ�� د. عدنان إبرا�يم… وَزْخِر علِمِھ… وجا�ز�تھ    كمشروع مرة أخرى؛ أؤّكِ
) أك��… وال بأس باع��الھ  Maturationدّي مج��د؛ ع�� أن �عتكف ع�� نفسھ باإلنضاج (عالم تجدي

الناس بضع سن�ن؛ من أجل مز�ِد ُمراجعٍة وتصو�ٍب لِنتاِجِھ العل�ّ�، كما فعل شيُخُھ أبو حامد محمد  
“ الش���  كتابھ  وضعھ  ُقَبْيل  قبل؛  من  هللا  يرحمھ  الدين الغّزا��  القرن    12“إحياء علوم  ا��امس �� 

 ال��رّي.

فُت بالتواصل معك؛ أ��ا العز�ز… سائًال ر�ي القدير أن يوّفقنا، و�أخذ بنواص�نا جميًعا  َسِعدُت و�شرَّ
، وصواٌب، و��يٌح؛ من األقوال واألعمال. وأن ينفعنا بما عّلمنا، و�عّلمنا ما ينفعنا، و�رزقنا  ملا �و حقٌّ

 العلم والعمل واإلخالص ف��ما لوج�ھ الكر�م. 

 

 وهللا َوِ��ُّ التوفيق وال�ادي إليھ،

 

 �ـ 1436)،  12، ذو ا���ة ( 07التار�ـــخ:  

افق:    م 2015)،  09، س�تم�� ( 20املو

 
  ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *
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ِ َوَمٓا  قال    1
َن ٱ�َّ َبَعِ�ۖ� َوُسۡبَحٰ َن۠ا َوَمِن ٱتَّ

َ
ۚ َعَ�ٰ� َبِص�َ�ٍة أ ِ

ۡدُعٓوْا ِإَ�� ٱ�َّ
َ
ِذِهۦ َسِ�يِ�ٓ� أ َن۠ا ِمَن ٱۡملُۡشِرِك�َن هلالج لج: “ُقۡل َ�ٰ

َ
.  108يوُسف:“أ

َقَلْ�ن  يقول ابن كث�� يرحمھ هللا: “ ن يخ�� الناس، أن  آِمًرا لھ أ  -اإل�س وا��ن-يقول �عا�� لعبده ورسولھ إ�� الثَّ
ُتھ؛ و�� الدعوة إ�� ش�ادة أن ال إلھ إال هللا وحده ال شر�ك لھ، يدعو إ��   �ذه س�يُلھ، أي طر�قھ ومسلُكھ وُس�َّ
بعھ، يدعو إ�� ما دعا إليھ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ع�� بص��ٍة   هللا ��ا ع�� َبِص��ٍة من ذلك، و�ق�ٍن و�ر�اٍن، �و و�لُّ من اتَّ

الشيخ اإلمام/ عماد الدين أ�ي الفداء إسماعيل بن كث��    –تفس�� القرآن العظيم (املعروف بــــــ “تفس�� ابن كث��”)  “وعق��ّ و�ق�ٍن و�ر�اٍن شر�ّ�  

م 2010�ـ/1431الطبعة األو��:    – )  372صفحة (  – ا��زء الرا�ع    –تحقيق وتخر�ج و�عليق: ُشعيب محّرم األرنؤوط ومحمد أ�س مصطفى ا�َ�ّن    –الدمشقي  

 .دمشق  –لرسالة العاملية دار ا –
ِصيَحةُ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: “  2 يُن النَّ ِ�ِ�ْم “. ُقلنا ِملَْن؟ َقاَل: “ الّدِ ِة اْملُْسِلِم�َن، َوَعامَّ ِئمَّ

َ
، َوِلِكَتاِبِھ، َوِلَرسوِلِھ، َوِأل ِ

الراوي:  ”  ِ�َّ

ث: مسلم  –تميم الدارّي  ث:  ).55الصفحة أو الرقم ( –املصدر: ��يح مسلم  –ا�َ�ّدِ  .��يحخالصة حكم ا�َ�ّدِ
النف��ّ�    3 ھ  التوجُّ  �� جاِرَفة)  ول�ست  (عامة  عامة  ِسماٌت  الزائدة  ِة  يَّ ا�َ�ّدِ ِة  والشدَّ واالسِتْحواذ،  السيطرِة  َفْرُط 
)Attitude) والثقافة (Culture  َفس؛ ْف��ّ� الطو�ل النَّ ) الفلسطي�ّية… إن لم يتدارك�ا صاح��ا بال��ذيب والتوجيھ النَّ

الص والعقل  ال��يح،  النقل  أوًال… بموجب  إ�ساٌن؛  �و  الوثيقة  �ذه  �اتب  باملناسبة؛  السليمة.  والفطرة  ر�ح، 
ْكناُف ب�ِت املَْقِدس)، من محافظِة “ِجنيـن”، قر�ة “ا�ُ�َدْيـَدة”. 

َ
… وِفَلْسطي��ٌّ (أ … وشاِميٌّ  وُمسِلٌم… وَعَر�يٌّ

ٍة، َكَمَثِل  َمَثُل  و�و وصٌف اسَتَقْيناُه من قول محمد بن إدر�س الشاف�ّ� يرحمھ هللا: “  4 ِذي َيْطُلُب اْلِعْلَم ِبال ُ��َّ الَّ
ْفَ��؛ َتْلَدُغُھ َوُ�َو ال َيْدِري 

َ
ْمَثاِلِھ   –املدخل إ�� الس�ن الك��ى للب��قي  “َحاِطِب َلْيٍل َيْحِمُل ِحْزَمَة َحَطٍب َوِفيِھ أ

َ
َباُب َتْرِك اْ�ُ�ْكِم ِبَتْقِليِد أ

� َ�ْعَلَم مِ  ْ�ِل اْلِعْلِم َح�َّ
َ
 .ْثَل علم�مِمْن أ

ر فيما ب�ن التصر�حات والبيانات، وحقيقة اإلنجازات والسلوكيات.  5  التفاُوُت املتصوَّ
ث: األلبا�ّي  –الراوي: حذيفة بن اليمان  6 �مِذّي  –ا�َ�ّدِ ). خالصة 2254الصفحة أو الرقم ( –املصدر: ��يح الّ�ِ

ث:   . ��يححكم ا�َ�ّدِ
ث:    –الراوي: أبو �ر�رة    7 ). خالصة حكم  6133الصفحة أو الرقم (   –املصدر: ��يح البخاري    –البخاري  ا�َ�ّدِ

ث:   . ��يح ا�َ�ّدِ
ث: د. عبدالسالم آل ع����    –الراوي: ابن سعد والدارمّي والبالذرّي    8 املصدر: دراسٌة نقدّيٌة �� املروّ�ات    –ا�َ�ّدِ

َ� ُهللا َعْنھُ -الواردة �� ��صيِة عمر بن ا��طاب   ). خالصة حكم  580الصفحة أو الرقم (  – وسياستِھ اإلدار�ِة    -َر��ِ
ث:   . ضعيف ا�َ�ّدِ

بَّ و�و  9  ال ُيْتقنھ. �عاطى الّطِ
َداِئِھ، أو يحدثھ من ضرر.  10

َ
دَاِء َما َقْد َيْقُصُر ِ�� أ

َ
 الغاِرم امللَ�ِ�م ِبأ

ث: األلبا�ي    –الراوي: عبدهللا بن عمرو   11 ). خالصة 6153الصفحة أو الرقم (  –املصدر: ��يح ا��امع    –ا�َ�ّدِ
ث: حسن.   حكم ا�َ�ّدِ

ا، وموضوعة. وشطحات صوفية؛ و�الذات �� باَ�ي   ع�� ما �� �ذا الكتاب من أحاديث ضعيفة،  12 وضعيفة جد�
 العقائد والسلوك.
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 مالحظات عامة �امة: 
 “ ُص د. عدنان إبرا�يم وِنتاُجُھ ل�س ظا�رًة و�ّنما  أودُّ إعالمك أ�� أبو خالد بأن وثيقة��َ

لظاِ�َرة ما  أثًرا  �ل  طمس  �عد  إبرا�يم؛  عدنان  د.  إ��  اإلرسال  َقْيد  �ذه  باسمكم ”  يتعلق 
 الكر�م، إال إن رغبتم بالعكس.

  ،و� كما  النص  وكمال  سالمة  ع��  ا��فاظ  الوثيقة،  �ذه  محتوى  تداول  عند  منكم،  أرجو 
 و�اسم صاحبھ؛ لالعتبارات اآلتية: 

o  .مسئولية صاحبھ أمام هللا هلالج لج، ومن ثم أمام خلقھ؛ من الناس 
o َطَرَفة و�و  ا��ا�لية؛   �� قات  املَُعلَّ شعراء  أحد  “ا��ق    قول  تأكيد   �� العبد:  ابن 

) “Intellectual Propertyالفكرّي”   :( �� الوثيَقَة  فإّن   … أ�ِلِھ  إ��  ا��ديَث  وُنصَّ 
ُع ِبَما َلْم ُ�ْعَط َكَالِ�ِس َثْوَ�ْي ُزورٍ “. ومن �عده قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: “َنّصِھ   . 1“اْملَُ�َشّبِ

 

ث: البخاري    – الراوي: أسماء ب�ت أ�ي بكر    1 ). خالصة 5219الصفحة أو الرقم (  –املصدر: ��يح البخاري    –ا�َ�ّدِ
ث:   ا�َ�ّدِ ل�س  ��يححكم  بما  املتكّ��  معناه  العلماء  قال  ا��ديث:  �ذا  شرح  عند  مسلم  شرح   �� النووي  قال   .

عنده؛ بأن يظ�ر أن عنده ما ل�س عنده؛ يتك�� بذلك عند الناس و���ين بالباطل ف�و مذموم كما يذم من ل�س  
 . 13ثو�ي زور
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