
 

 
 

اُت الَعْقِل   )11َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

ة  �� الَوَطِنيَّ ْو�� ِمن ِفَلْسِطيِ�يَّ
َ
َ�مُّ َوأ

َ
ُة أ  َشر�َعتـي اإلسالِميَّ

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ْو�� ِمن  
َ
َ�مُّ َوأ

َ
ُة أ ِة األَخ�َ�ة َشر�َعتـي اإلسالِميَّ ْوَلِو�َّ

َ
ِة َوأ يَّ َ�ّمِ

َ
ِة… َرْغَم أ �� الَوَطِنيَّ  ِفَلْسِطيِ�يَّ

عاُمِل مع   ِة َنظرٍة، �� التَّ حاِديَّ
ُ
ٍة �اِمَنٍة، وأ إنَّ ِمن أسباِب ما َتْنَطِوي عليھ النفوُس من ِك�ٍ� ِ�س�ّ�ٍ، وَفوِقيَّ

أبن من  قطاٍع  ��/عند  ُمعاَ�َشًة  َخَ��نا�ا  وال��  م��م  اآلَخر�َن؛  �َن  ا�ِ�زِ�ّيِ من  الفلسطي�ّ�،  مجتمعنا  اِء 
�يح واُب وال�َّ وَرفِضِ�م ُمخاَلَفَة َمن خاَلَفُ�م، وُمعاَرَضَة من    …خاصة؛ فيما �عتقدون أنھ ا�َ�قُّ والصَّ

املُْنَكَرِة، عيَفِة  الضَّ ِة  ا��ديِ�يَّ الّزِ�اَدِة  وُرسوِخ   � ِ
َتَف��ّ أسبا��ا  من  َرُس    …عاَرَضُ�م…  يا  وَل ِهللا؛ قاُلوا: 

َبْيـِت املَْقِدس ْكناِف 
َ
ِبَبْ�ِت املَْقِدِس، َوأ ْيـَن ُ�ـْم؟ قاَل: 

َ
أ ٌة َضِعيَفٌة ُمْنَكَرة (َو �� أف�اِمِ�م    )ِز�اَدٌة َحِديِثـيَّ

ُمحيِطِ�م! َدوائِر   �� إيا�ا  وَ�سو�ِغِ�م  بل  ال  ��ا!  ِبِ��َّ واعِتقاِدِ�م  وُسُلو�اِ�ِ�م!  راِ�ِ�م  م  َوَوثاِئُق�ُ  وَتَصوُّ
ة ياِسيَّ  !!الّسِ

�ذا   �ي  ُمَحّدِ ِخ�َ�ُة  ا،  اخِتصاِصي� عل��ا  وا�ُ�كَم  املذ�ورة،  ِة  ا�َ�ديِ�يَّ الّزِ�اَدِة  وَضعَف  َن�اَرَة  َن  َب�َّ ن  وِممَّ

ُث/ أبو عبدالرحمِن محمُد ناصُرالديِن األلبا�ّيِ (�� ِسلِسَلِة األحاديِث الضعيَفِة  العصر، الَعّالَمُة اُ�َ�ّدِ

ة   مَّ
ُ
ِء �� األ ِ�ّ ُث/ أبو أساَمة  698الصفحة “ - “  11”ا��زء  –واملوضوَعِة وأَثِر�ا ال��َّ ”) وِمن َ�عِدِه اُ�َ�ّدِ

”  36ا��زء “  –الطبعة الثانية   – ملُسَنِد اإلماِم أحمِد بن حنبٍل   -وفر�ِقِھ -ُشَعْيُب األرَنؤوُط (�� تحقيِقِھ  

َفحات “  –  ) يرحم�ما هللا؛ ”22320“يثرقم ا��د  –”  659-657َحوا��� الصَّ

ِ�ْم  ”  و�ال؛ فإنَّ أصَل ا��ديِث وَصدَرُه ثاِبٌت َ��يح ِ�� َع�� ا�َ�ِقّ ظاِ�ِر�َن َلَعُدِوّ مَّ
ُ
ال َتزاُل طاِئَفٌة ِمْن أ

َواءَ 
ْ
صاَ�ُ�ْم ِمْن َأل

َ
ُ�ْم َمْن خاَلَفُ�ْم ِإالَّ ما أ ٍة َوضيٍق وُمص�بة)  قاِ�ِر�َن َال َيُضرُّ � (أي ِشدَّ ِ    َح�َّ ْمُر �َّ

َ
ِتَ�ُ�ْم أ

ْ
َيأ

عنھ    “.َوُ�ْم َكذِلَك  هللا  ر���  الباِ�ِ��ُّ  ماَمة 
ُ
أ أبو  حنبل  -الراوي:  بن  أحمد  ث:  مسنُد   - ا�َ�ّدِ املصدر: 

حنبل   بن  أحمد  الثانية:    – اإلماِم  ( - م2008�ـ/1429الطبعة  (  -)  36ا��زء   - )  656-657الصفحة 

ث (شع2232الرقم (   .يب األرنؤوط وفر�قھ): ��يٌح لغ��ه). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

ة ياِق التفصي�ّ�ِ َتجُدُر اإلشاَرُة إ�� ثالثِة أموٍر ُمِ�مَّ  :و�� �ذا الّسِ
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ُل  م��ا؛ أنَّ الز�اَدَة املُنَكَرَة وغ�َ� الثاِبَتِة (الضعيَفِة) �ذه تَقُع �� أح�اِم الَغيِب واالعِتقاِد (الَعقيَدِة    األوَّ

َوَجَب  وعليھ؛  وال���يِب،  ال��غيِب  أو  األعماِل،  فضاِئِل   �� َ�وِ��ا  عن  فضًال  ْ�ن،  اإلسالِميَّ واإليماِن) 

وثيُق واإلثباُت، وال مجاَل لغ�� ذل  …كالتَّ

ا، وال يخَضُع  والثا�ي ا َمنَ�ِ�ي� ِة إثباًتا َوَنْفًيا ُ�َعدُّ أمًرا ِعلِمي� ِة اإلسالِميَّ صوِص الشرعيَّ عاطي مع النُّ ؛ أنَّ التَّ

  ! �سيطّيِ التَّ سطي�ّ�ِ  ال�َّ اإلعالمّيِ  االس��الِك  أخطاِء  من  عنھ  غا���  التَّ ُيمِكُن  وما  ياَسِة!  الّسِ ِلَتواُزناِت 

 !وً�ا! َنمَنُح�ا ألنُفِسنا ولآلَخر�ن… أو َقراط�َس ُنْبد��ا ِحيًنا وُنْخف��ا ِحيًنا آخرول�ست كذلك ُص� 

ُ�ُھ إلخوا�ي/وأَخوا�ي املسلم�ن، ُ�لٌّ حَسَب ُمجَتَمِعِھ وشعِبِھ، أن ُيجاِ�َد ِبُ�ّلِ  : الثاِلُث واألمُر   ِنداٌء أَوّجِ

ٍة ما �و ضَ  ٍة وَعَمِليَّ ٍة ِعلِميَّ وِ�َي من ُقوَّ
ُ
ا، وَموضوعٌ ما أ واياِت امل�سوَ�ِة إ��    !!عيٌف، وَضعيٌف ِجد� من الّرِ

�اِتنا   وتَوجُّ راِتنا  وَتَصوُّ أف�اِمنا  ع��  ِ�سوِئِھ  َر  أثَّ َبالٌء  ف�ذا  وَج�ًال…  ُظلًما  الَغّراِء  �َن 
َ

العامل َرّبِ  شر�َعِة 

َمن  ِة ُعقوًدا… ال بل وُقروًنا من الزَّ لوِكيَّ ِة والسُّ فِسيَّ  …النَّ

 .ِهللا عز وجل املُشَت�ى، وال حوَل وال قوَة إال با� الع�ّ� العظيم فإ��

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