
 

 
 

اُت الَعْقِل   ) 25َحْلَقة (  –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" (-"َعَمِليَّ

 عَ َم   َت ـإذا ُكن
َ
  ...و�الَّ ! "سـ�ّدِ قِ " َت ـن نا؛ فأ

َ
 ! "سـ�لِ ـإبْ " نَت فأ

If You Are with Us, You Are a “Saint”, Otherwise You Are a “Satan” 

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ِ بَن سالٍم، َبَلَغُھ َمْقَدُم الن�ّ�ِ    ةِ َد ا��الِ   ِة و�َّ بَ النَّ   ةِ ��َ الّسِ ت ��  ث�َ 
ُلُھ عن أشياءَ   أنَّ َعبد�َّ

َ
...  املَِديَنَة فأتاُه َ�سأ

 : ِبَقوِلِھ  ةَ املساءلَ  فَختَم جميًعا،  ِھ لِ عن مسائِ   ھُ فأجابَ 

" ِ َك َرسوُل �َّ أنَّ قاَل:  أشَ�ُد  ُثمَّ  بُ يا َرسوَل  ،  َقوٌم  الَ�ُ�وَد  إنَّ   ، ِ يُ َ�ّ�اتع:  ْم (َج   ٌت ـ�ُ ـ�َّ أي:  ال�ُ مارِ ،  تان: �ْ سون 
َلُ�م َ�َ�ُتوِ�ي ِعنَدَك   �ى!)ب املُف�َ ِذ الَك 

َ
ِ الَب�َت   .إن َعِلُموا بإسالِمي َقبَل أن َ�سأ

  َفجاَءِت الَ�ُ�وُد، وَدَخَل عبُد�َّ
نَ  ِ    ع��م)  ھُ فَس (حاِجًبا 

َّ� َرسوُل  ِ بُن َسالٍم :  َفقاَل  ِفيُكم عبُد�َّ َرُجٍل  أعَلِمناواأعَلُمنا  ؟ قالوا:  أيُّ  ،  بُن 
خَ�ُ�نا  و 
َ
أخَ�ِ�ناواأ ِ    .بُن 

َّ� َرسوُل   :  َفقاَل 
َ
ِ أَفَرأ عبُد�َّ أسَلَم  إن  قالوا:  يُتم  ذلَك ؟  ِمن   ُ َّ� َفَخَرَج    !أعاَذُه 

ِ إل�ِ�م، َفقاَل:  
ِ عبُد�َّ ًدا َرسوُل �َّ شَ�ُد أنَّ ُمَحمَّ

َ
ُ وأ نا  َفقالوا:    .أشَ�ُد أن ال إلَھ إالَّ �َّ َوَقُعوا ، و بُن َشّرِناواَشرُّ

وُه، َوعاُبوُه، َواْغتاُبوُه... إ��)أي: ( ِفيھ   (الُبخارّي) "! َسبُّ

ا��ا  �� طَ   ُل حمِ تَ   ةَ تَ الثابِ   ةَ و�َّ بَ النَّ   ةَ ا��الَ �ذه    أنَّ   ٍل أّمِ تَ خفى ع�� ُم ال يَ   ماٍن زَ   ّلِ �ُ ، صا��ًة ��/لِ ةفادَ ستَ وًسا مُ رُ دُ يَّ
 . ب�َ السَّ  صوِص ُخ ال بِ  فِظ اللَّ  موِم عُ �ِ  ةَ �َ �ْ العِ : أنَّ  وِم علُ ِمَن املَ ...! و �اٍن وَم 

�ِذ ومِ  بارزةٌ ظاِ� ا��االت    هِ ن  ا�َ�   تَورََّطت  رٌة  العُ   ةُ رَ املعاِص   ةُ يَّ اإلسالمِ   �اُت رَ ف��ا    حيُث ة؛  يَ املاِض   قوِد خالل 
 وا بھ، وَ ُس �َّ لَ الذي تَ   لِم ــالظُّ  رِ ظاِ� مَ   عُض �َ 

َ
   ث��ِ ع�� الَك   وهُ عُ وقَ أ

َ
م   م�ِ قِ عاتِ وا ع��  ُذ ن أَخ مَّ مِ ؛  م�ِ تباعِ من أ َتَجشُّ

 وِس�َ�ِ�ِ�م...! ، لـَمِس�َ�ِ�ِ�م... اِء نَّ البَ  قِد ، والنَّ �ِ� النُّ  ناِء عَ 

النَّ ة خبَ النُّ   �ؤالِء وَ  من  مِ ،  يَن ِد اقِ النَّ   �َن ِ� اِ� ،  وا وتَرعَرُعوا  مَّ �انوا  َتَر�َّ ، �اترَ ا�َ� �ذه    ِن حاِض �� مَ أصًال  ن 
ن  مِ وا  ل �انُ ��اج... ال و�َ ة، واملِ ر�عَ ين، والشَّ : الّدِ ة اإلسالِم صرَ نُ   ُل حافِ مَ ّي، وَ وِ عَ الدَّ   ِل مَ العَ   م ساحاُت ��ُ فَ رَ وعَ 

 
َ
 أ

َ
خَ�ِ�ِ�م، �ش�ادَ �م  تباعِ عَلِم أ

َ
 م!ُ� م... وغ��ُ �ُ م أنفُس �م ُ� �ِ وأ

  �ا... �اَن نضاِج و� ةِ ��َ ِس املَ  م �� إغناِء ِ� قِد نَ  �ِن ثمِ وتَ  ،ة خبَ النُّ  �ؤالِء   �ِ� نُ لِ  �اِت رَ �ذه ا�َ�  يرِ قِد عن تَ  ِعَوٌض وَ 
). Demonizing" (ة ـنَ ـطَ َشيْ "  و  ُ��تاًنام...  ��ِ فِ   قوِع الوُ وَ م،  ��ِ لَ عَ   رِب ا�َ�   إعالِن ب  قاُموا  حيُث ؛  ماًماتَ   كُس م العَ ��ُ مِ 
 وأ!  أدواِرِ�مَتقِز�م  يخ ِسَ�ِ�ِ�م و لِط ـتَ   وأ)!  Character Assassination(  ِة يَّ �ِص ال�َّ   ياِل اغتِ :  ُمماَرساِت   ثلمِ َك 

مائِ االصِط   �� وتَ �ِ ـياد  أخطائِ �ِ� م،  بـ�ِ َدْمغِ   وأ،  م�ِ ـ قصائِ و�م  �ِ ـتِ عَ مقاطَ   وأ!  م�ِ ـيم  "م  َع��  �ُمَ�ساِقطـال:  َن 
ر�ِق  ِتِھ الطَّ �ِليَّ

َ
أ َوَعَدِم  ـِر�ـق...!!  الطَّ �ـذا  َسْقطــاِت  ِبـُمراَجـَعـِة  واِحَدًة،  ًة  َمرَّ َوَلو  نُفِسِ�م، 

َ
أ َتـ�ِليِف  ُدوَن   !"    ��ِ

وِصيـل!  ! الُوُصوِل َوالتَّ

 
َ
�ِ�   اإلنصاُت   و��   ؛ةً َد  واِح إالَّ   ساِت املمارَ   لَّ �ُ لقد ماَرُسوا  !  فَس يا لأل قِد من    ةُ ، واالستفادَ للنُّ ، ع�� مدى  النَّ

 ود! ُق عُ 
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َح   �� أ����  ِح ال  ا�َ�   ناِشِطي  ِد أَح   مَع   ةً قَ صاِد   واراٍت يا�ي  عاِط ل�ا  �َن والِ املُ وَ   �اِت رَ �ذه  افِ :  اْف ونَ ،  ي� وتَ ِعي� ً�ا جُّ وَ ، 
ا ( قلِ ا عَ ي� فِس نَ  �ِ�ُم   ُم �ِ حالِ بِ   ھُ تُ رْ )... حيث سارَ Attitudeي�   إالَّ   نھُ مِ   ... فما �اَن نھ و �ُش الذي �عِ   الذي ُير�ى لھ... وَتَرّدِ

ًرا:  ُمنِذًرا وُمَح َعَ��َّ  أن َردَّ   رُ وف ُيَد َس فَ ك �ذا  قِد نَ �َت بِ ضَ إن مَ ّذِ ت  نَ مَّ ضَ بما تَ   ؛ ت، وما زالَ ھُ تُ بارَ �� عِ تْ َم ـ! آلَ كـنَ و ّمِ
 األثر...!  ِة عَ فِج وُم   ...التأث�� ِة عَ وِج ُم  الالٍت من دَ 

 :  ف��  !م��ا  ةيَّ ي�ِ سِط لَ ، و�الذات الفِ ةِ رَ املعاِص   ِة يَّ اإلسالمِ   �اِت رَ ا�َ�   ِع �� واقِ   ةِ رَ الظاِ�   هِ �ِذ   أسباِب   أبرزُ   اأمَّ 
ُ
  ةُ يَّ حاِد أ

ِسِم   ِق وُّ َف التَّ   ورُ عُ عا�� وُش التَّ َو ...  م�ِ عِ �� واقِ   )Herd Instinct(  الَقِطيِع   َغِر�َزةِ واسِ�شراُء    ...أيِ والرَّ   ��ِ فِك التَّ  املُ�َّ
واُضِع ِ�ُسُلـوِك      ِس املقِد   �ِت بَ بِ أ��م    بارِ العتِ   !!)Condescension(  طِف واللُّ   التَّ

َ
  ِة يَّ ي�ِ ِد ا�َ�   ةِ �ادَ ًرا بالزِّ أثُّ (تَ   ِھ نافِ ْك وأ

ِعيَفِة الـُمنَكَرة  قاُلوا: يـا َرُسوَل ِهللا؛  : "الضَّ
َ
كناِف َبْيـِت املَْقِدسيَن ُ�ـم؟ قـاَل: ِبَ�ْيـِت  َوأ

َ
اقِ��اُن َو   ")املَْقِدِس، َوأ

ـِة  اِ�ِعيَّ التَّ ِعنَد    َثقاَفِة  نِفيِذ  التَّ طـاَعِة   ِع مَ ا��تَ َوَنـزَعِة  ِبـَتـرِ�ـَيـِة  ـِة   !... الِفَلسِطـيِ�ّ�ِ  اِإلخواِن    !...َوُجـنِديَّ َحَرَكـِة 
نِ   أك�َ�   الَل ِخ   ،املُْسِلـِمـ�َن  َح رٍن قَ   صِف من  ــًة؛    ةُ يَ �بِ ال�َّ   ُم لُك تِ   أفرَزت  يُث ؛  إسالِميَّ ـمـاٍت  ــَب ُمَنظَّ َوَ�ـَغــلَّ ِفيـ�ا    َطــ�� 

نـاِن! َعـلـى اجـِتـ�اِد   الَعـَمـِل ِجـ�ـاُد   والَبـيـان!! الِعـلِم َوالّسِ

غايةُ أمَّ  فِ�   قا�� َم   ا  وَ �اِت رَ ا�َ�   هِ �ِذ   ةُ عوَ دَ   �َ �ذا  َعَمِل إ��    ... ماٍت ظَّ نَ مُ من    تبَ َج أنْ و   ...أتباٍع من    َحَوت  ما، 
ةٍ  ِة  ... َو ُمراَجعاٍت جادَّ ِ�يَّ  َبـدِء َثــوراٍت َبـيضاءَ )! َو Self-Victimization(الـَكـّفِ َعـِن اسِتـْمـراِء ُمـمـاَرَسِة َدوِر ال�َّ

ـٍة  ـًة إسْ��ا اسِتـْبـداِعِ�م! َو ذاِتيَّ ـاٍت ُمْسَتـقَبــِليَّ ـة ِتيِجيَّ ... فإنَّ وَ  !َنـ�َضِو�َّ  !! ِقـِعـِ�ـمراَعـلـى   ُع ِس �َّ باَت يَ قد َخـْرَقـُ�ْم  �الَّ

ُروِس املُسَتفاَدِة!    عاظَ اال�ِّ ...  م��ُ ومِ ...  مل�ُ   أرجو  وما زلُت   كنُت  ـَم و ِبالدُّ َعــلُّ ْ�ـَلـِة ِبــ "  ِبما ُ�عَرُف   !التَّ ـِر�َقـِة السَّ " الطَّ
)Softway  !( عَبِة " ُ�ـعـَرُف ِبــ    وا ع�� ماُ� ُيج�َ   أن   ال ِر�َقِة الصَّ ـَعـَظ ِبـَنـْفـِسـھ   )!Hardway(  "الطَّ ـِقـيُّ َمـِن ا�َّ  !! فالـشَّ

أنَّ الصَ ا�ُ� وَ  مِ   ة؛  لَ مَّ كث�ً�ا  َم �ُس ن  ون   ةِ رَ املعاِص   ِة يَّ اإلسالمِ   �اِت رَ ا�َ�   َع وا  ُ�َعدُّ باِل�َس "  ال 
َ
باِلَسة /أ

َ
م��اِن "  أ  �� 

ْن  : "هللا    رسوُل   ... قاَل �اترَ ه ا�َ� �ِذ   ��اِن مِ ��    َك وا كذلِ و�ن �انُ ،  ّيِ اإلسالمِ   رِع الشَّ 
َ
ْوَثـَق ُعرى اإليماِن: أ

َ
ِإنَّ أ

هللاُتِح  ِفـي  َوُتـْبـِغَض  ِهللا،   ��ِ �ِغيب  "ـبَّ  ال�َّ �ِ�يب  (َ�ِ�يُح   يِھ لَ عَ وَ   )وال�َّ
َ
أ فإ�ي  ا�َ�   بأبناِء   يُب ِ� ؛    عَ زْ نَ   ا�أتباعِ وَ   �اِت رَ �ذه 

ِمـن    َحصاةِ  الـِحزِ�ّيِ  ِب  َعصُّ  التَّ
َ
غاِلِبيَّ القاالنِط وَ   م �ِ �ِ يَ حِذ أ غَرَقت 

َ
أ َقد  مواَجُھ... 

َ
َوأ ـغِيـ�ِ�  التَّ ِر�اَح  َفِإنَّ  ...!  َ�ُ�م؛ 

ـَتـُ�ـم...! َوُسُفَنــُ�ـم!!   َوَسُتغِرق َبِقيَّ

"  ... 
َ
َفَرأ

َ
نُصـُرهُ أ

َ
و    َتـ�ُ�ُزهُ :  ؟ قاَل  يَت إذا �اَن ظـاِلـًما َكـيَف أ

َ
و    ،َتمَنُعـھُ (أ

َ
ــلِم؛ َفإنَّ )  !َتـأُخـُذ َفوَق َيَديِھ أ ِمَن الظُّ

َنصُره ِ��    (الُبخاِرّي)  "ذِلـَك 
َ
أ َنصـَر  َنصـَرُه  ـَبيِّ   ُلوًماــَمظإنَّ  نَّ 

َ
أ ِبَجـالٍء  َتـ�ِي�َنُھ  َي�َبِ��  ما  لِكن  َوَمعُلوٌم...  !  ظاِلـًمـاٌن 

ـُب اسِتـئذاًناِبالـَحـجـِز َوالـَمـنِع...  و !ال َيـَتَطـــلَّ
َ
ًيا أ  ِمنُھ.  !!َتـَرّجِ

 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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