
 

 
 

اُت الَعْقِل   )19َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

ْلـــ��ـَمن َيْنُقــد�ي يُ   َكّمِ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

 

نا َجميًعـا ُمق�ِ�ُفوَن ِلـِ�ـ نَّ
َ
�َضِة دائًما ِمن ُمسَتوى االع��اِف ِبأ غي�ِ� َوال�َّ نقى َبدَء... َمس�َ�ِة التَّ

َ
ر�� َوأ

َ
سَبـٍة ما أ

دِمَغـِتنـا! وَ 
َ
و َوْ�ٍم! َفُنباِدُر ِباجِتثاِ��ـا ِمن َتالِفيِف أ

َ
و َخَطـٍأ! أ

َ
نُفِسنا َوُصُدوِرنا!ِمـن باِطٍل! أ

َ
 َدواِخِل أ

عاِ�ُش 
ُ
أ “ عندما  فعاِل 

َ
أ أقول  ”Reactionsُردوَد  قِد Responses“ اسِتجابات وال  النَّ تجاَه  ُنَخِبنا   ”

ُك�� اإلحساُس  ِھ ملَس�َ�ِ�ِ�م وِس�َ��ِ�ُم التغي��ية ال��ضو�ة… َي�تاُب�� الشعوُر با�ُ�زِن، و�تَملَّ �ِ� املَُوجَّ والنُّ

عوُر بالّرِثاِء ��اِل واِقِعنا، وما سيؤول إليھ! باألَسِف   ، ال بل والشُّ

قد والنصيحة من أّيِ �ان…! �عم؛ من أّيٍ   أكتفي ِبِت�ياِن س�ب شعوري �ذا، ضمن مف�وم َقبول النَّ

م) وَ��ابتھ الكرام (ر��� هللا ع��م)   �ان! وَضرِ�ِھ لإل�سانية املََثَل األع�� �� نفسھ (ص�� هللا عليھ وسلَّ

ِل   وتأمُّ ِق  ِلَتَذوُّ بدعوِتُكم  أكتفي  ِه…!  َعُدّوِ من  ح��  �يِح؛  وال�َّ واِب  والصَّ ا�َ�ّقِ  َقبوِل   �� أجمع�ن؛ 

رِ��َّ ( النصَّ   ) اآلِ�ي:Textالشَّ

ُدوَن (أي تجعلون � عزَّ وجلَّ  ُتَنّدِ ُكْم  ِإنَّ م) َفَقاَل:  ِ��َّ (ص�� هللا عليھ وسلَّ َ�ى النَّ
َ
أ ا  َ�ُ�وِدي� نَّ 

َ
ا)  “أ ِند�  

ُ َوِش�ُت، َوَتُقوُلوَن: َوالَكعَبِة.  ُكم ُ�شِرُكوَن؛ َتُقوُلوَن: ما شاَء �َّ �نَّ ِ��ُّ  َو َمَرُ�ُم النَّ
َ
(ص�� هللا عليھ   َفأ

م) ، ُثمَّ ِش�ت"  وسلَّ ُ ن َيُقوُلوا: َوَرّبِ الَكعَبِة. َوَ�ُقولوا: ما شاَء �َّ
َ
ن َيحِلفوا أ

َ
رادوا أ

َ
 إذا أ

اوي: ُقتَ  ِ�ّ الرَّ ث: األلبا�ّي   –ْيَلَة ِبْ�ُت َصْيِفي ا�ُ�َ�ِ سا�ّي  –ا�َ�ّدِ ث:3782الرقم ( – املصدر: ��يح ال�َّ  ��يح.  ). خالصة حكم ا�َ�ّدِ

�يِح من أّيٍ �ان!! �ذا   واِب وال�َّ ق ع�� �ذا النّصِ الشرِ�ّ� الَعَم�ّ� الثاِبِت �� َقبوِل ا�َ�ّقِ والصَّ َعّلِ
ُ
لن أ

 ع واملر�دين واألنصار!!فضًال عن األتبا
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� النُّ نَّ 
َ
أ  ! َغّرِ

َ
األ ِإْسالِمنا  صِل 

َ
أ ِفـي  َوَل�َس  املعاصرة!  ـِة  الَعَرِ�يَّ َثقاَفِتنا   �� َفَنَتداَرُك...  َسُندرُك...  َ�  َم�� 

ديِق َوا�َ�صِم... َع�� َح  قَض! �� َحِقيَقِ�ِ�ْم َ�دايا ُتـ�دى ِإَلينا ِمَن الصَّ � النَّ قَد، َوَح�َّ  ّدٍ َسواء؟!! َوالنَّ

ِف... َوَ�سِمَيِ��ـا   َخلُّ د ُن�ِ�َك َوَنقِدَك لـَِمظاِ�ِر االنِحطاِط... َوَظواِ�ـِر التَّ َففي واقعنا املعاصر �ذا، ُمَجرَّ

سماِ��ـا،
َ
ُن َوُ�َصّوِب!!  ِبأ ـُط! ال َمْن ُيَبـّ�ِ �ُء َوُ�َ�ّبِ ْغراِر ِ�� َمقاِم َمْن ُ���ِ

َ
 َكِفيٌل ِبَجعِلَك ِ�� َنَظِر األ

ؤالء األفراد وتلك الكيانات بالتوٍجيِھ الذي َكَتَبُھ عمر بن عبدالعز�ز (يرحمھ هللا) إ�� عاِمِلِھ  وأخِتُم ل�

َلم   َفإن  ُة،  نَّ السُّ َعَليِھ  َجَرت  َوما  َنِة،  ِبالَبّ�ِ اَس  النَّ يأُخَذ  ْن 
َ
"أ إّياه:  ْمِرِه 

َ
وأ الغّسا�ي،  يح��  املوصل   ��

، فال أَصَ�َ�ُ�م هللا!"   ُيصِ��ُ�م ا�َ�قُّ

، فال أصَ�َ�ُھ هللا!!   �عم! َمن ال ُيصِ�ُ�ُھ ا�َ�قُّ

و��، 26: التار�ـــخ
ُ
 ـ�1438)، 05(  ُجمادى األ

 م2017)، 01( �انون الثا�ي ، 10: املوافق
 

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