
 

 
 

اُت الَعْقِل   )12َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

َ� ُهللا َعْنھ  ا َر��ِ  �عاَلوا ُ�شا�ع َعلي�
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

تباُدل    �� َمسبوٍق  غ��  َفَيضاًنا  عاَشت  قد  الزمن  من  وِنصٍف  َعقٍد  ُقراَبِة  آِخِر   �� اإل�ساِنيَة  إنَّ 
املعلومات؛ من خالل �ّ�ِ وساِئِل التواُصِل االجتما��، وِسباِق�ا اَ��موم �� �ل ما من شأنھ �س�يُل 

ق �ذا الَفْيض الِعل�ّ� واإلعالمّي… ح�� َغدا ال��ُص �� � ع�� ُممارَسِة   -و�ُمفَرِدهِ -ذا العصر قادًرا  َتَدفُّ
 َدوٍر �اِمِل األر�اِن لِوزاراِت اإلعالم!.

َتُھ من العقل الصر�ح أنَّ ال��اُيَد ال�س�ّ� لَ�ّ�ِ ���ٍء   ا-وِمّما �عتقُد َبَدِ�يَّ ا أم َمعَنِو�� ي� �� قناٍة    -أ�اَن ماّدِ
ا، من الناِح  راِدي� ا من َعَمِلّيات و�جراءات  وُمسَتَقّرٍ واحٍد َيقَت��� اّطِ ة، ما ُي�اِفُئُھ ِ�س�ي� ة اإلدار�َّ َيِة الِعلِميَّ

ِه كذلك َوِوعاِئھ - َتصِفَيِتِھ وَتجو�ِده، و�ال فإنَّ مستوى َنقاِء �ذا ال���ء وَجوَدِتھ   س�نَخِفُض    -وُمسَتَقّرِ
ا.   ِتلقائي�

يقت املسبوق  غ��  املعلومات  وَفْيِض   ِ�ّ�َ ازِدياَد  فإنَّ  ��� وعليھ؛ 
ا ز�ادة عمليات و�جراءات َغرَ�َلِ��ا، ال بل َتنخيِل�ا، ِمّما َ�شوُ��ا  طردي�
وأف�اٍر  ُمغالطاٍت  من  ُيخاِلُط�ا  ما  أو  باِطَلٍة،  واعتقاداٍت  آراٍء  من 
وانِخفاض   ي  َتَدّ�ِ الطبيعيُة  الن�يَجُة  ت�وُن  ذلك  ِ�َغ�ِ�  خاِطَئة… 

ِة  قِليَّ النَّ معلوماِتنا  وَصواِب  َسداِد  ِة،  ُمستوى  والِفطر�َّ ِة  والَعقِليَّ  
ِبَدوِر�ا   وال��  ُقلوِ�نا،  من  وِعَيِ��ا 

َ
وأ ُعقوِلنا،  من  َمَقّراِ��ا  و�التا�� 

 سَ�نَعِكُس ع�� ُسلوِكنا الَقو�ّ� والَعم�ّ�، َصالًحا أو َفساًدا.

ِز   التحرُّ  �� أمُرُه  إذا �ان �ذا 
ِن فيما انَتَفَع   ِت والتَب�ُّ والتث�ُّ

نفسھ   وُ�و  ُهللا  -بھ   �َ َر��ِ
األْقحاِح    -َعْنھُ  الَعَرِب  من 

�و   فما  ُلَغِتھ،   �� الُفَ��اء 
أمُرنا ونحن َلسنا من أقحاِح  

 العرب وال ُفَ��ا�ِ�م؟. 

ِن فيما َن�َتِفُع بھ  وِمن املعلوِم بالضروَرِة من الشر�عِة وامل��اِج اإل  َب�ُّ ِت والتَّ َث�ُّ ْ�ن ُوجوُب وُلزوُم التَّ سالِميَّ
ِة الثاِبَتِة   َبو�َّ ِة النَّ نَّ من النقل الشر�ّ�، وَغ�ِ�ه… و�� �ذا َحْشٌد َغف�ٌ� من ُنصوِص الُقرآِن الَكر�م والسُّ

�يُح م��ا وا�َ�َسن)؛ ال َيخفى ع�� إ�ساٍن َسِوّي، َفضًال عن مسلٍم   بالٍغ عاقل.  (ال�َّ

الراِشِدين   اإلسالميِة  ِة  األمَّ ُخَلفاِء  راِ�ُع  صاَغ  ا�َ�شد  �ذا  ع��  َعْنھُ -وِ�ناًء  ُهللا   �َ ًة   -َر��ِ ِعلِميَّ ًة  َمنَ�ِ�يَّ
ِة رسول رب العامل�ن   ِن �� َ�عاطيِھ مع ُنصوِص ُسنَّ َب�ُّ ِت والتَّ َث�ُّ ِز والتَّ َحرُّ ًة َس�َلًة �� التَّ ليھ  ص�� هللا ع-َعَمِليَّ

م بقولھ: “  -وسلَّ َ��ا  َبيَّ حيث  ثابٍت؛  �َسَنٍد  عنھ  ِ ص�� هللا عليھ  ُنِقَلت  ِإَذا َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل �َّ ُكْنُت 
َثِ�� َعْنُھ َغْ�ِ�ي اْسَتْحَلْفُتُھ، َفِإَذا َحَلَف ِ�� صَ  ُ ِبَما َشاَء ِمْنُھ، َفِإَذا َحدَّ م َحِديًثا َنَفَعِ�� �َّ ْقُتھُ وسلَّ  “.دَّ
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َبا َبْكٍر  
َ
َ� ُهللا َعْنھُ -َوِ�نَّ أ َثِ��    -َر��ِ ُبو َبْكرٍ -َحدَّ

َ
��َّ    -َوَصَدَق أ ُھ َسِمَع النَّ نَّ

َ
م-أ َما َقاَل: “   -ص�� هللا عليھ وسلَّ

َ ع  َفُيْحِسُن اْلُوُضوَء، ُثمَّ ُيَصّ�� َرْكَعَتْ�ِن، َفَ�ْسَتْغِفُر �َّ
ُ
أ زَّ وجلَّ ِإال ُغِفَر  ِمْن َرُجٍل ُيْذِنُب َذْنًبا َفَيَتَوضَّ

 ” إسناُدُه ��يح. َلھُ 

ُة ع�ّ� بن أ�ي طالب   ُة املفتوَحة: إذا �انت �ذه َمنَ�ِ�يَّ - ِبموِجِب ما ُذِكر؛ �انت �ساؤالُتنا االسِت��اِنيَّ
َ� ُهللا َعْنھُ  ِن فيما انَتَفَع من النقل الشر�ّ�ِ وُ�و َمن عاَش  -َر��ِ ِت والتَب�ُّ ِز والتث�ُّ ِة، �� التحرُّ ُبوَّ َعصَر النُّ

ٍة َن�َتِفُع نحن من النقل الشر�ّ�؛ من �عد ُقراَبِة األرَ�َعِة   وعصر ا�ِ�الَفِة الراِشَدة �اِمَلْ�ن، َفِبأّيِ َمنَ�ِ�يَّ
وُ�و  بھ  انَتَفَع  فيما  ِن  والتَب�ُّ ِت  والتث�ُّ ِز  التحرُّ  �� أمُرُه  �ذا  �ان  و�ذا  الَعصَرْ�ن؟!!  َذْيَنِك  من  َقرًنا  َعْشر 

َ� ُهللا َعْنھُ -فسھ  ن من الَعَرِب األْقحاِح الُفَ��اء �� ُلَغِتھ، فما �و أمُرنا ونحن َلسنا من أقحاِح   -َر��ِ
َ� ُهللا َعْنھُ -العرب وال ُفَ��ا�ِ�م؟!! و�ذا �ان �ذا شأُنُھ   فيما انَتَفَع وُ�و َمن ُ�و �� َرجاَحِة العقل،    -َر��ِ

النَّ  م��اِن  ِة  وِدقَّ الِعلم،  ال��  وَغزاَرِة  ا�ِ�صاِل  من  ا��.  األخالق…  وُسُمّوِ  اإليمان،  وَكماِل  ْقض،  والنَّ ْقِد 
م-أنَزَلتُھ من َرسوِل رّبِ العامل�ن   َم�ِ�َلَة �اروَن من مو��� عل��ما السالم، غ�� أنھ ال    -ص�� هللا عليھ وسلَّ

طر�َقتُ  �ذه  �انت  و�ذا  م…  وسلَّ عليھ  هللا  ص��  ٍد  ُمَحمَّ �عَد  َرسوَل  وال  َعْنھُ -ُھ  َن��َّ  ُهللا   �َ ِزِه    -َر��ِ َتحرُّ  ��
ا َعدًال ضاِبًطا ِمْثَلُھ   ِتِھ باسِتحالِفِھ وُمناَشَدِتِھ! َ��اِبي� َ� ُهللا َعْ�ُ�م أجَمع�ن-وَتث�ُّ فما �� طر�َقُتنا   -َر��ِ

 ن َنَقل ع��م؟ نحن وَلسنا بمستوى ِر��� ِهللا عزَّ وجلَّ ع��م، وَعداَلِ�ِ�م وَضْبِطِ�م، وال َمن َتِبَعُ�م؛ ِممَّ 

ُتُھ   َ� ُهللا َعْنھُ -وكذلك؛ إذا �انت �ذه َمنَ�ِ�يَّ ْفِع والفاِئَدِة، ول�س   -َر��ِ قِل الثاِبت بالنَّ �� َر�ِطِھ َفْ�َم النَّ
ر�َعـــِة”   ِد أح�اِم ا�َ�الِل وا�َ�راِم والُوجوِب واالسِتحباِب والَكراَ�ة؟!! أو َت���ُ� َسَعِة إسالِم “الشَّ ُمَجرَّ

قوِس وَحْسب؟واملِ  عيـــَرِة” والطُّ ِد إسالِم “الشَّ  ��اِج �� ا��ياِة ع�� ُمجرَّ

َ� ُهللا َعْنھُ -وأبو ا�َ�َسن   ِة الثاِبَتة؛ ِبَوصِف�ا    -َر��ِ صوِص” الشرِعيَّ قوا َبْ�َن “النُّ ِمن أواِئِل َمن باَينوا َوَفرَّ
ٍت  َحّقٍ إلِ�ّ�ٍ َسماِوّيٍ َسرَمِدّيٍ ُمطَلَق… و”اآلراِء” ال��ِص  ّ�ٍ ُمَؤقَّ ة؛ ِبَوصِف�ا َصواٍب َ�َشِرّيٍ أر��ِ ِة والعامَّ يَّ

ى   ا ُمَتَلق� صوِلي�
ُ
ّ�، والذي صاَر �� تار�ِخنا اإلسالمّيِ اإل�سا�ّيِ َدليًال أ د… و�ذا ِبَقوِلِھ اِملعياِرّي الِقيا��ِ ُمَحدَّ

ِة بالَقبوِل واالل��ام: “ ِة اإلسالِميَّ مَّ
ُ
ْوَ�� ِباْملَْ�ِ�  َلْو َ�اَن المن ُعموِم األ

َ
ْسَفُل اْ�ُ�ِفّ أ

َ
ِي َلَ�اَن أ

ْ
أ يُن ِبالرَّ ِدّ

ْيِھ  م َيْمَ�ُ� ع�� ظاِ�ِر ُخفَّ ْيُت رسوَل هللا ص�� هللا عليھ وسلَّ
َ
ْعَالُه؛ وَقد َرأ

َ
 “.ِمْن أ

ُتُھ   وَمنَ�ِ�يَّ شأُنُھ  �ذا  �ان  َعْنھُ -إذا  ُهللا   �َ ِت    -َر��ِ والتَث�ُّ ِز  التَحرُّ من  َذَكرنا؛  مع  فيما  باُيِن  والتَّ ِن  والتَب�ُّ
ِة َرسوِل َرّبِ العامل�ن   م-ُنصوِص ُسنَّ واالنِتفاع ِم��ـا وِ��ـا، أَل�س �ذا الشأُن وِتلك    -ص�� هللا عليھ وسلَّ

ْلَزم، وَلنا أنَفَع وأفَضل؟  -نحن �� �ذا العصر-املن��يُة ِبنا  
َ
 أو�� وأجَدر، وَعَلْينا أوَجَب وأ
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ِن فيما م��� من    إن �ان َلنا �� َعَدِم، َب�ُّ ِت والتَّ َث�ُّ ِز والتَّ َحرُّ ِة، التَّ أو ِقلَّ
ُرنا   وُمَ�ّ�ِ ُعذُرنا  �و  فما  ٌر!  ُمَ�ّ�ِ قص�ِ�  بالتَّ أو  ُعذٌر،  با�َ��ِل  أجياٍل 

ِة    -عزَّ وجلَّ -اآلن؟! وقد َمنَّ ُهللا   ة، بل واإل�ساِنيَّ ِة اإلسالِميَّ مَّ
ُ
ع�� األ

ِة رسولِ  �ن  َجْمعاء، بِخدَمِة ُسنَّ
َ

م-ِھ للعامل أك�ُ�    -ص�� هللا عليھ وسلَّ
واملَراِجع،   ا��طوطات  ُبطوِن  من  ِبَتخر�ِج�ا  َم���؛  وقٍت  أّيِ  من 
ٍة؛  اخِتصاِصيَّ ٍة  َحديِ�يَّ ٍة  ِعلِميَّ و�َمعاي�َ�  أُسٍس  ع��  وَتصِفَيِ��ا 
ًة   َلذَّ َس�َلًة  تقديِم�ا  َثمَّ  وِمن  َفحوا�ا،   � وَغ�َّ شاَ��ا  ِمّما  وَتنِقَيِ��ا 

 للُمَتعاط�َن املُنَتِفع�ن. 

ْثنا بُ�ّلِ ما  أيُّ إثٍم َنبوُء بھ إن َحدَّ
إ�انٍة   وأيُّ  وَ�سَمع!  َسِمعنا 
عن   فضًال  اإل�سا�ّي،  للعقِل 
�و   ما  فيھ  ُ�غَرَس  أن  املسلم، 
أو   ا،  ِجد� َضعيٌف  أو  َضعيٌف، 
واياِت واألخباِر   َموضوٌع؛ من الّرِ

َ�ِ� واملَغازي؟   والَقَصِص والّسِ

التواُصل  إن   وسائُل  َرت  َتَ�سَّ وقد  اآلن؟!  ُرنا  وُمَ�ّ�ِ ُعذُرنا  �و  فما  ر!  واملُ�ّ�ِ الُعذُر  م���  فيما  لنا  �ان 
د من ا��قائق واملعلومات، وما �و َسديد وصاِئب   ِة َتباُدِل ما �و َنِقّي وَجّيِ َرت األساليُب؛ بإم�اِنيَّ وَتَطوَّ

 من اآلراء واألف�ار. 

ْثنا بُ�ّلِ ما َسِمعنا وَ�سَمع! وأيُّ إ�انٍة للعقِل اإل�سا�ّي، فضًال عن املسلم، أن  أيُّ إثٍم َنبوُء بھ إن َح  دَّ
  �ِ�َ والّسِ والَقَصِص  واألخباِر  واياِت  الّرِ من  َموضوٌع؛  أو  ا،  ِجد� َضعيٌف  أو  َضعيٌف،  �و  ما  فيھ  ُ�غَرَس 

الشر�عة اإلسالمية؟ وأيُّ إضعاٍف وَتْو��ٍن    واملَغازي… ا��! وُ��َت�� باإلدماِن عل��ا، واملُزاَوَلِة ل�ا، باْسِم 
ْ�ن َنقَ�ِ�ْفُھ إن لم َنُكفَّ عن ذلك؟   ألساِس الشر�عِة وامل��اِج اإلسالِميَّ

فينا،  ص�نا، وُمثقَّ ِة َمساِجِدنا وُخَطباِئنا، َوُدعاِتنا، وُمَتَخّصِ ر�نا، وأِئمَّ أ�يُب �ُعلماِئنا، َوُوّعاِظنا، وُمَفّكِ
اإلسالمي َعْ�ُ�م  وُنَخِبنا  ُهللا   �َ َر��ِ املَ�ِدّي�َن  الراِشديَن  ا�ُ�َلفاِء  ِة  ُسنَّ باَع  اّتِ جميًعا،  ��م  أ�يُب  الكرام،  ِة 

و�حياَء   م،  وسلَّ عليھ  هللا  ص��  العامل�ن  رب  َرسوِل  ِة  ُسنَّ ع��  واِجَذ  النَّ ِ�م  َوَعّضِ ِبِخدَمِ�ِ�م  أجَمع�ن؛ 
طالب   أ�ي  بن  ع�ّ�  ا�َ�َسن  أ�ي  ِة  �َ -َمنَ�ِ�يَّ َعْنھُ َر��ِ ُهللا   -   �� باُيِن  والتَّ ِت  َث�ُّ والتَّ ِز  َحرُّ التَّ  �� املذ�وَرِة؛ 

ِة ا��الدة، واالنِتفاِع ِم��ـا وِ��ـا، وُمشاَ�َعِتِھ (ُمتاَ�َعِتِھ وَتأييِدِه)  ِة النبو�َّ التعاطي مع ُنصوِص ذات الُسنَّ
 ف��ا.

صوِص ال ٍت أو َتَب�ُّن أو َتباُين؛ راج�َن َهللا القدير أن ُيصِ�َ� حاَل ُمَتعاطي النُّ ٍز أو َتَث�ُّ ِة دون َتَحرُّ شرِعيَّ
ِتنا اإلسالمية الصاِ�� الراِشد. أو ُيصِ�َ� ا��اَل ِبَتَوّ�� أ��اِب الُعقوِل   ِ�ِ�داَيِ�ِ�م ِلـما �ان عليھ َسَلُف أمَّ

ِ�ِ�م ِة م��م… وَ�كفينا ُقصوَر ِ�َمِمِ�م! وسوَء َعَبِ�يَّ ! بما شاء، وكيف شاء إنھ سميُع والُقلوِب اإلسِفْنِجيَّ
 الدعاء…  

 

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *
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