تفريغ لكالم آخر لألبعد صاحب الحمامات ابن إبراهيم
ها ها هرا ًجعل الىاس مبتدعين ،وهرا مبتـ ..ثفهم؟
ُ
طازع الخىازج واإلاسجئة ،ذان الثاوي ًَلىلً:
ه
هرا الـ ..الري هىان وهرا الري هىا ،وهحً ما شلىا
ِ
العلماوي اإلاسلم خير مً ؤلاخىاوي اإلابتدع!! إٌش اسمه العلماوي اإلاسلم؟! والـ ..الـً ..لىٌ :العلمـ..
ًلىلً :العلماوي اإلاسلم!! خير مً ؤلاخىاوي اإلابتدع.
ولألسف هىان هاس ال ًفهمىن ،إن اإلاشيلة أهً ثيلم الىا ..هاس هى لى أن ..لى أن هاسا ٌَسمعىن
هرا الىالمً ،لىلىن :هرا زجل ال علل عىده ،هرا زجل ال ٌعلل ،صحُح؟!
حتى العلماهُىن إذا سأ ..الـ ..الرًً ًلىلىن إنهم مسلمىن ،وَعتلدون أنهم مسلمىنٌ ،عني الشخظ
الري ًلىٌ عً هفسه إهه علماوي ،وَعتلد أهه مسلم ،ثلىٌ له :أهت خير مً ؤلاخىاوي اإلابتدع،
َ
ًئىلًً :اعم مبتدع مين وهرا ،أهتم أًػا ،أهتم أ َحـ ..أهتم أ ..أسىأ مً ؤلاخىان ،ؤلاخىان ًلىلىن
دًملساطُة ،وٍلىلىن هرا ،وٍتعطبىن هرا ،لىً أهتم أسىأ مً ؤلاخىان ،صحُح؟! عجُبة!!
وٍلىٌ :أها ..هحً في خىدكهم!! في خىدق العلماهُين حتى لى واهىا في غد الـ ..ؤلاخىان ،أعىذ باهلل مً
الػالٌ اإلابين ،وسأٌ هللا العافُة.
َ
باهلل الري بهرا العلل ْ -إن وان بلي علل -هل ..هل ُ
مثل هرا وان ٌُ ْسىت عىه؟! هاه ،أها أسألىم،
َمًَ ..مًَ ..مً ًسي مىه َبىادز هرا ،وَعلم أن مثل هرا كد ..ال أها ما أثىكع أن ًطدز مىه مثل هرا،
لىً أشُاء ،ال ًؤثمً على دًً هللا ،الري كلته ،وأها كلته حسبة هلل ،متلسبا الى هللا ،خىفا ِمً اللـ..
الـ ..لـى ..لى أهنى أعلم أهني أسلم مً ؤلاثم -حتى لى ثسهت ٌعني اإلاستحب وألاولى -هىت سأثسن ،لى
أعلم أهني أسلم مً ؤلاثم هىت سأثسن ،وهللا ما بي حاجة في هفس ي إلى هرا ،حاجة شخطُة في
هفس ي لـ لغسع أبدا ،ما الري هىان ،لىً اإلاسألة الشس ..اإلاسألة شسعُة ،سبحان هللا!!
ّ ُ
سبحان َمً ًُ َى ِفم شراذ آلافاق والحثاالت ِمً السىغاٌ ومً الـ ً..جتمعىن ،هرا ؤلاٌش عىد ..عىد
سُ َ
أمثاٌ هؤالء ،حثاالت ،الحثاالت ،والري سُطاحبهم أو سُجالسهم ُ
لحم بهم ،سُيىن مطسودا،
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أي ِمً أ ..أي حثالة مً هؤالء الحثاالت سُيىن مطسودا ،الري ًيلمهم أوٍجالسهم أو ًُـ ..أو ..أو
ْ
ْ
ًداخلهم ،هرا باطل ،هرا ُحىم بىفس ..بئسالم اليافسًٍ!! ُحىم بئسالم اليافسًٍ!! هرا بـ ..بـ..
إٌش هرا الـ..؟!
بتأضُل الحىم ،هىرا بتأضُل العـٍ ....
ُ
ٌعني ثا ..وٍجب ْأن ًُلـً ..لىلًً :جب أن ًُ ْل َتلىا ،وٍجب أن ًلتلىا بـً ..ا زجل! د ..غىابط شس..
غىابط شسعُة ،وألامس عىد أهل العلم ،لِس هىرا أبدا ،لىً سبحان هللا!! هاس ال ..ال ًدزون
شِئا عً الىاكع ،وال ًدزون أحيام الشسع ،وأسهل ش يء ًلىٌ :هرا ..هرا ًُـ ..مخروٌ هرا ،مخروٌ،
كىٌ :اكـ ..في الـ ..في اللتل ،والدماء والتـ ..والىفس ،وؤلاسالمً ،تيلم السفهاء َمً ًيبغي أن ًدخلىا
مستشفى ألامساع العللُة ،وهللا العظُم.
َ
ًتيلمىن في هره اإلاسائل ،د ..دًً زب العاإلاين البد أن ..أن ًُنزه عً هره الىماذج اإلاشىهة ،هره
الىماذج اإلاشىهة لـ ..البد أن ًنزه عنها ،أن ٌُعلم أن هرا لِس ًتيلم بالـ ..بـ بىهج ؤلاسالم الـ ..الـ..
حلُلي ،وال باإلاىهج السلفي.
ُ
هما هلف للخىازج هلف ل ُلمدافعين عً العلماهُين ،اإلا َبر ..إشـ ..د ..هى العلماوي عاص ي ،العلماوي
عاص؟!
ٍ
ُ َ
العلماوي آلان مىتـ ..في ..سبحان هللا!! هتب ثيشس باسم الدًً!! عىـ ..فيها العلمىة ،فيها التأضُل الـ..
الباطل ،وثأضُل الىفس ،ضى ًلىٌ :الىطازي في اسـ ..في هفسهم كىالن ،شخظ ًـً ..ـً ..ـً ..لىٌ :شـ..
سعد الهاللي إٌش ًلىٌ" :اإلاسلم مً سلم اإلاسلمىن مً لساهه " إذا اإلاسلم فُه كىالن :الري ٌَشهد
أن ال إله إال هللاَ ،
وس ِل َم اإلاسلمىن مً لساهه وٍده ،فهى مسلم ،اللىٌ الثاوي :أهه البد أن ًيىن
ٌشهد أن محمدا زسىٌ هللاٌ ،عني باختطاز اإلاسلم ..في اإلاسلم كىالن ،اللىٌ ألاوٌ :أهه الري ٌشهد
أن ال إله إال هللا فلط ،اللىٌ الثاوي :أهه الري ٌشهد أن ال إله إال هللا ،وأن محمدا زسىٌ هللا ،لىً
على اللىٌ ألاوٌ لِس شسطا أن ٌشهد أن محمدا زسىٌ هللا حتى ًيىن ماذا؟ مسلما ،أهم ش يء أن
ٌسلم اإلاسلمىن مً لساهه وٍده ،وأًً الىطساوي في مطس الري ٌسلم اإلاسلمىن مً لساهه؟! دع
عىً ًده.
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