تفزٌغ لكالم الحواهً الذي ٌزد فٍه على نفسه
وإلاارا هزهب بعُذًا؟! هزا الزي بجىاس اإلاىطىسة ،ألم ًلًل أظـ ال ـ ال ـ العًلًماويً اإلاعلم
ؤلاخىاوي اإلابخذع؟! ً
خحرً مًًً ً
هى في علماويً معلم؟! علماويً علماويً ،كاٌ :معلم!! وٍلى ًٌ :هحً في خىذكهم!! في
خىذق العلماهُحن!! ً
هزا آلان ..هزه فلـ ..فلط وافُتٌ ،عني ال هًحًخاج أن هًخًيًلًم في الشجل بعذ هزا ،هلى ًٌ:
هى مًخًخًلً العلل ،مخخل الذًً ،هى هزا هزا ،هزه وافُت ،في خىذق العلماهُحن!!
ؤلاخىاوي اإلابخذع؟! ً
والعلماوي اإلاعلم خحر مً اليا ..مً ً
الششعً ،وال ًذسي الىاكع ،ثم ًلىًٌ :أها ظلفي!! أًً العلفُت
هزا ال ً ـً ..ذسي ال ًفهم ً
مًً هؤالء الخىاسج؟! وأًً العلفُت مًً هؤالء اإلاضًًُعًت؟! ً
والعلفُىن الحلُلُىن الزًً ًشٍـً ..شٍذون أن ًيىهىا مًخًمًعًىحن ،عليهم أن ًيىهىا
على الحم ثابخحنً ،جاهذون بالحم ،وٍضادون الخىاسج ،وٍضادون -في هفغ الىكذ-
اإلاًمًًُعًت اإلاضُعت اإلاشجئتً ،واإلاىحشفحن في هزه الجهت أو في جلً الجهت ،عشفذ؟ ً
أهثر الىاط ال ًخحملىن
الىظًط ،بل ً
ًوالحمذ هلل مـء ..هثحر مً الىاط ال ًخًحًمًلًىن ً
الخىظًط العلفي ،إمًا أن ًمُلىا إلى الخىاسج ،أو أن ًمُلىا إلى الخمُُع والخضُِع
ً
وؤلاسجاءً .
أهثر الىاط ًطًعًبً على
أمًا العلفُىن الحلُلُىن -وإن واهىا كلُلحن -وإن وان ً
علىلهم وعلى كلىبهم جًلًبًلً هزا الخىظط الحم ،لىً ًىفًمً هللا -ظبحاهه وحعالى -مًً
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ػلىا وجفاءً ،إفشاطًا وجفشٍطًا،
ٌشاء ،وال جضاٌ طائفت ،الباقي ًدعاكطىنً ًمُىًا وَعا ًساً ،
خ ًشوجًا وإسجاءً ،لىً ًبلى الحم حلاً .
لىً هطل إلى أهىا ..هؤالء ًذًعىن أنهم ظلفُىنً؟! ً
ي ًذًعىن أنهم العلفُى ًن!!
الذواعش ًحىمىن ب ـىًفش اإلاعلمحن ،وهزا في الىاحُت ألاخش ً
لشسًون بيل جالءً ..لًلًً:
وًٍحىمىن بئظالم!! مًً هم وافشون ،أو مًً هم ..أو ..أ ًو ً ً
العلم العـ ..العـٌ ..عني العلماوي بالطُؼت هىزا ،العلماوي لِغ عاضًُا !! ً
العلماوي إرا وان ًفهم أهه علماوي وٍـ ..وٍلش أهه علماوي،

واقع فً

فأقل ها فٍه أنه

الكفز ،هزا إرا ٌعني إ ..إ ..كلىا أهه سبما ال ًفهم أن ؤلاظالم ال ًضاد

ٌعني مهـ ..إرا وان بعُذًا ،لىً هثحر منهم ًفهمً ،لى ًٌ :أها آخز ؤلاظالم بمضاجي ،لىً
ؤلاظالم الزي عىذهم أل ،جلى ًٌ ٌعنى ؤلاظالم ؤلاخىاوي؟ ًلًلًً :أل ،ال إخىان ،و ًال
ظلفُحن ،وال هزاً .
بل ًبًؼًضىن العلفُحن أشذ مًً بًؼضهم لإلخىان؛ ًألن ؤلاخىان باليعبت إليهم
دًملشاطُى ًن ،أو ًلبلىن الذًملشاطُتً ،لبلىن البرإلااهاثً ،لبلىن هزاً ،لبلىن هزا،
إلاًا جأحى أهذ جلىًٌ :أل ،أها ظلفي ،لِغ عىذي بشإلاان ،لِغ عىذي هزا ،لِغ عىذي
هزاً .
ولزلً بعض هؤالء في الععىدًت مًً اللًُبرالُحن ًلىٌ :هؤالء الجامُت ،عىذهم
ؤلاعذام الىفس ي الزي هى أشذ مًً اللخل الحلُليٌ ،عني ًخًيًلًمىن في الىاط بالجشح
والخعذًلً ،ل ًىًٌ :هزا إعذام معىىي أشذ مً ال ـً . ..
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فهؤالء اللُبرالُىن هؤالء العلماهُىنً ،هم أعذاء الذًًً .
وان بعض اإلاشاًخ كبل ظىىاث وان ًلىًٌ :ال جلىلىا :علماهُىنً ،هؤالء مالحذةً .
وهثحر مًً العلماهُحن -أضال -ال ًؤمًً بذًً ،وال ًؤمً بص يء ،لىً إرا ًوضًع في بعض
ً

اإلاضالًم ًلىًٌ ،ولكن نحن نفزق

بٍن العلوانً وبٍن الوتأثز بالعلونة،

الخًأثًش بالعلمىت شاع في الىاط ،لىً هثحر مًً اإلاخأثشًٍ بالعلمىت إرا كلذً له :أهذ
علماوي؟ كل :أل ،أها لعذ علماوي ،فهمذ؟ ً
لىً شخظ ال ًفهم الخفشٍم ،ال ًفهم هزا الباب ،ال ًضبط الباب ،ال ًٌعلل أن
ًضبط الباب ،هزاً ..ا ظبحان هللا!! هزا ٌعأٌ هللا أن يهذًًهٌ ،عأٌ هللا أن ًبًحًن له
أضل هزه اإلاعائل ،الخىاسج واإلاشجئت ضًلًىا في هزا البابً ،ىًفًـ ..هزا ًىًفًش!!
اإلاعلمحن ،وهزا ًحىم بئظالم اليافشًٍ!! بل ًلى ًٌ :هحً في خىذكهم!! ٌعني فُما
ًخعلم بمضادة ؤلاخىان ،أها أوىنً في خىذق!! العلماهُحن حتى أضـ ..أًضًاد ؤلاخىان؟!
أعىر باهللً .
ق بحن اإلاعلم العاص ي ،اإلاعلم الجاهل،
فش ً

بدعاٌات بعض الكفار أو بعض

الوسلن الوتأثز بِ ِدعـ..

العلوانٍٍن ،هزا ..هزا ش يءً .

أمًا العلماهُىن هؤالء ًٌعًادًون الذًً ،جأضُل و ..واهظشوا في فخاوي اللجىت الذائمت،
اهظشوا ،اهظشوا ما الزي ًلاٌ في العلماهُت ،العلماهُت هفشً ،هالم العلماء اإلاعاضشًٍ
-باخخطاسً :-
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علماوي ،هًفًش ،العلماوي الزي ًلىًٌ :أها علماوي ٌعني هأهه ًلىًٌ :أها وافش ،إرا وان ال

ًفهم أن هزه اليلمت حعني هزا أو حعني الىفش باإلظالم هـ ..هـ ..لكن كثٍز
هنهن ٌفهن هذاً .
را بعضهم ًلىًٌ :أها معلم ،لىً لِغ بئظالمىم ،معلم بئظالم ًخًطًني!! مًً كاٌ
أهني ًيبغي أن جيىن مخذًىًا باإلظالم الزي جـ ..جلىلى ًن؟ ً
ولألظف ًدًعً ًشب مًً هزا ما ًدعشب في هخب ..في الىخاب الزي جيلًمىا علُه في
سمضان "مفاهُم إظالمُت" جيششه وصاسة ألاوكاف ،ال جهاد!! ال هجشة!! ال داس إظالم!!
ال داس هفش!! ال ال ال ال ً ..
جًلغى ألاحيام الششعُت!! خالص اهتهذ ،ال ..على هالم هؤالء الزي ًيششوههً ،شٍذون
أن ًيششوه على أئمت اإلاعاجذ وبحن الىاط ،أهًا ..أهًىا ال هلى ًٌ :إن أمشٍيا داس هًفش ،وال
أنها ججب الهجشة منها ،و ًال الـ ..و ًال ًيبغي -أًضا -لِغ ؤلاظالم معألت حذود ،وال ًيبغي
ؤلاظالم اعخباس ٌعني ..للخالفت!! أيً هظامً ًمص ي!! والعذٌ
أن جـ ..وال و ًال وال ..ولِغ في ً
ًمص ي بأي ش يء!! هزا الزي ً ًشوًج في الـ ..في ..همىظىمت دًيُت ،فما بالً بالـ ..بالزًً
ال ًطًلًىن وال ًشهعىن وال ٌسجذونً؟! ألِغ هزلً؟! ظبحان هللا!! ً
ٌعني ال ـ أ ..أ ..وإرا الخًفًذً إلى إ ..إٌ ..عني ظبحان هللا ٌعني الـ ..هؤالء ،ال أكىًًٌ :تًروىن
الطالة فلط!! ًتروىن الطالة وما فىقً!! الطالة ،فهل أوىن مع هؤالء الزًً ًتروىن
ؤلاظالم ،وٍضادون شعائش ؤلاظالم؟! ًٌعًبًىن مًً عىذه لحُت!!
الطالة سأظًا ،وًٍضادون ً
لـ ..ألن عىذه لحُت!! ً
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أضال هثحر منهم ثىسٍىن أضال
معألت اًه ..معألت أٌش؟ إن ؤلاخىان خىاسج ٌعني؟! هم ً
ٌعني ،بعض هؤالء ثىسٍىنً ،الزًً وكفىا ضذ ؤلاخىان وهزا ،بعضهم ثىسٍحن..
بعضهم ثىسٍى ًنً .
هحً ضذ ؤلاخىان ،بـ ..بـ ..هلىلها بيل ضشاحت؛ ألن ؤلاخىان فشكت مبخذعت ،ضالت،
ماس والبىاس ،لىىًىا هًضادهم بالذًً ،هضادهم لخالف
مىحشفت ،ججلًب على ألامت الذً ً
الذًً ،فال ًمىً أن هيىن في خىذق واحذ!! مع العلماهُحنً .
وران الضاٌ ًلىًٌ :إهـ ..هحـ ..هحً في خىذكهم!! بطشٍح العباسة!! أعىر باهلل ،أعىر
باهلل مًً أن هيىن في خىذق العلماهُحن ،أعىر باهلل ،إلى هللا اإلاشخيى مًً أمثاٌ هؤالءً .
وؤلاطاس ،ثم
هزا اللىص ي الـ ..اللذًم ،والـً ..ومًً ًشٍذ أن ًمص ي في ..في هفغ الخط ً
ًلىٌ :الزي ً ًشد علُه باغ!! وهللا هزا إحلاق الحم وال بًذً مىه ،وإنً أبًى مًً أبى،
وجًهًلً مًً جهل ،ظبحان هللا!! والبذً أن جًجً ًزه العلفُت عً أمثاٌ هزه الىمارج
اإلاشىهتًٌ ،شً ًىهىن وجه الحم ،ووجه الذعىة العلفُت الىلُتً ،جعلىن اإلابخذعت -
ومنهم ؤلاخىان!!ًٌ -شًمًخًىن بالعلفُتً ،لىلى ًن :اهظش!! هزا ًذًعى أهه ظلفي!! وٍلى ًٌ:
أها مع العلماهُحن في خىذق واحذ!! ً
مًً سأًىاه مًً علمائىا العلفُحن ألابشاس ألاطهاس ألاهلُاء ًلىٌ مثل هزا الىالم؟! أو
ًٌعمحً بمثل هزا الىالم؟! أو ًلً ًش ًس مثل هزا الـ ..الهشاء؟! ً
ثم إرا هىا هًبًؼًضً ؤلاخىان ألنهم ًفعذون في الذًً ،مًا هؤالء العلماهُىن والزًً
ًذًعى ًن!! منهم ؤلاظالمً ،فًعًذون في الذًً أهثر وأشذ مً إفعاد ؤلاخىان ،هزا الىاكع
الزي وعـ ..وعِشه ووعشفه ،والزي ًٌعشفه ولً عاكل ٌعِش في هزه البالد خطىضًاً .
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خحر مًً ؤلاخىاوي اإلابخذع؟! ً
خالذ ًىظف ،علماوي معلم ً
إبشاهُم عِس ى ،علماوي معلم خحر مً ؤلاخىاوي اإلابخذع؟! ً
ي أو هىن هزا ،ال ـ بحن كىظحن الىزا اليهى ..أو اليهى اإلاى اليهى العلماوي
إظالم البححر ً
اإلاعلم خحر مً ..هزا خحر مً ؤلاخىاوي اإلابخذع؟! ً
وكًغ ،حلًمـ ..حلمي الىمم الزي ًلىًٌ ..الزي ًلى ًٌ :إنً مطش أ ..أ ..أ ..مخذًىت ..إنً
الشعب اإلاطشي مًخًذً ًً بفطشجه!! هزا ػلط ،الشعب اإلاطشا ..اإلاطشي علماوي
خحر مًً ؤلاخىاوي اإلابخذع؟! ً
بفطشجه ،هزا هزا مارا ..هزا ..هزا ً
ابخـ ..ابخًلًُىا -وهللا -بىاط ال ٌعللىن ما ًلىلىنً ،أل ..ال أكىًٌ :ال ًفهمىنً ،جهلت ،فئرا
دً ًسظًىا ظِخـ ..ال ٌعللىن ما ًخشج مً سءوظهم ،إلى هللا حعالى وشخىيهم وهللا ،إلى هللا
حعالى وشخىيهمً .
طُب هشجع إلى هالم الشُخ :والشً أن الىاجب على جمُع اإلاعلمحن أن ًيىن
مزهبهم مزهب العلفً .
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