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احلمد هلل ىلع نعمه وآالءه ،وصىل اهلل ىلع حممد  sوريض اهلل عن صحابته وأتباعه
وبعد:
فهــذه الوقفــة اثلاثلــة مــع بهتــان رســان وتلبيســاته  ،وتناقضاتــه واعتداءاتــه ويه
وقفــة مــع مقطعــه اذلي بعنــوان «شــبهة وجوابهــا حــول الطعــن يف أخــوة يوســف »aأراد
ً
َّ
ً
وزورا ـ  ،ـ أقصــد يف وصفــه حداديــة ـ قــد
مــن خــاهل أن يبــن ان احلداديــة ـ زعــم بهتانــا
َّ
اتهمــوه بأنــه الطاعــن يف أحــد عــر نبيًــا هــم أوالد يعقــوب وأخــوة يوســف ، aوهــل يليــق
َّ
َّ
هــذا بمســلم عــرف ربــه وعــرف قــدر أنبيــاءه ،ثــم ادىع أنــه مــا نطــق لســانه بــأن املــراد
َّ
باألســباط هــم أخــوة يوســف أوالد يعقــوب وإنمــا هــذا مــن اداعء احلــدادي ابلغيــض وإنمــا
َّ
قصــد هــو أنهــم مــن نســل يعقــوب وأحفــاده ال أنهــم أخــوة يوســف  ،aوقــرر ً
أيضــا أن

الطعــن يف األنبيــاء ردة مســتقله ،هــذا إن اكن يف نــي واحــد فكيــف إذا اكن يف احــد عــر
ً
ِّ
نبيًــا مــرة واحــدة  ،إذا املطلــوب مــن احلــدادي ابلغيــض ـ ىلع حــد ذكــر هــذا املعتــدي
َّ
َّ
األثيــم ـ أن يثبــت أن رســان إنمــا قصــد باألســباط أنهــم أوالد يعقــوب وأخــوة يوســف وأن
َّ
َّ
ـذ يكــون
يثبــت أنــه ذكــر أنهــم أنبيــاء ثــم يثبــت بعــد ذلــك أنــه قــد طعــن فيهــم وحينئـ ٍ
َّ
ً
حاكمــا ىلع نفســه بأنــه الطاعــن يف األنبيــاء .
رســان
ُ
إذا فهــم ذلــك فإيلــك بيــان رســان وبعــده رد هشــام تلعــرف مــن صاحــب ابلهتــان
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املعتــدي ىلع األنــام

ـل وعــا أبحــد عشــر نبيًــا َّ
ادعــوا جازمــن َّأنــم أنبيــاء وأن
قــال رســان :وســأبدأ إن شــاء هللا جـ َّ
الطعــن وقــع فيهــم مجلــة واحــدة وهــم أخــوة يوســف  aفقــد َّ
ـول واح ـ ًدا  ،وجزمــوا
ادعــوا أهنــم أنبيــاء قـ ً
بذلــك وقضــوا َّ
أبن الطعــن فيهــم وقــع مجلــة واحــدة ،فيكــون الطعــن علــى قــول هــؤالء احلداديــة قــد وقــع
البهاتــون  ،رســان يصــف األســباط ابحلســد والتآمــر مــع
يف أحــد عشــر نبيًــا مــرة واحــدة  ،قــال احلداديــة َّ
ـض هللا أفواههــم ـ  ،قــال رســان هنــاك بعــض األنبيــاء أشــار القــرآن إىل نبوهتــم
تقريــره أهنــم أنبيــاء  ،قالــوا ـ فـ َّ
ولكننــا ال نعــرف أمساءهــم وهــم األســباط  ،هــؤالء األســباط هــم أوالد يعقــوب  ،يف خطبــة «حنــن أوىل
مبوســى منهــم»  ،وهــذا الســياق منفصــل متامــا عــن الســياق الــذي اد ِ
ُّعــي فيــه الطعــن يف األســباط علــى َّ
أن
ً
َ
األســباط َّإنــا هــم أوالد يعقــوب مــن صلبــه ال َّأنــم مــن أحفــاد حفدتــة أو مــن حفــدة حفدتــه وليســوا هــم
أبخــوة يوســف كمــا يقــرر هــذا احلــدادي البغيــض » أ .ه ـ
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َّ
«ال أنهــم مــن أحفــاد حفــدة أو مــن حفــدة حفدتــه وليســوا هــم بأخــوة يوســف»
َّ
هــذا مــا ينكــره  ،وهــذا موضــع اتلهمــة عنــد احلــدادي  ،أنــه اتهــم أنهــم مــن صلبــه وأنهــم
َّ
أنبيــاء وأنَّــه طعــن يف األنبيــاء َّ ،
أمــا هــو فيقــرر أنهــم مــن أحفــاد حفدتــة أو مــن حفــدة

حفدتــه وليســوا بأخــوة يوســف  ،هــذا نقــل رســان يف هــذا األمــر اذلي ذكــره هنــا  ،وبعــد
َّ
هــذا ابليــان ذكــر كالم أهــل العلــم يف أن األســباط ليســوا أخــوة يوســف  ،وحــى َمــن قــال
َّ
أنهــم أنبيــاء وانهــم أخــوة يوســف ،ذكــروا أن مــا وقــع منهــم اكن قبــل نبوتهــم»

وسأرشع اآلن يف ابليان ضمن وقفات :

َّ
الوقفــة األولــى :رســان يعــرف بــكل رصاحــة ووضــوح أن األســباط أخــوة
َّ
يوســف وأنهــم أنبيــاء  ،ويف هــذا بيــان لكذباتــه وتعريــف بتدليســاته ،فــإن هــذا الرجــل

خيــرج مــن حفــرة فيقــع يف أوســع منهــا  ،وهلــذا نقــول هل ونعيــد ونكــرر يف لك وقفــة  ،اتــق
اهلل يــا رســان يف أمــة اإلســام  ،يف الشــباب اذليــن حيســنون الظـ َّ
ـن بــك ،اتــق اهلل  ،هــا هــو
َّ
َّ
َّ
َّ
رســان جيــزم بأنــه مــا قــال قــط بــأن هــؤالء أنبيــاء  ،وبأنــه مــا قــال قــط بــأن األســباط
َّ
هــم أوالد يعقــوب مــن صلبــه ،واملطلــوب األول مــي أن أبــن أن رســان ذكــر ىلع القطــع
َّ
َّ
وايلقــن أنهــم أنبيــاء وأنهــم أوالد يعقــوب وأنهــم أخــوة يوســف ،وباتلــايل إذا أثبتنــا ذلــك

فقــد ســقط رســان ،

قــال رســان يف خطبــة بعنــوان « مــن دروس اإلرساء» ادلقيقــة  ،39و 27ثانيــة ىلع

موقعــه  « :يــأىب اهلل إال أن يزيــد يف كرامتنــا»

قــال رســان « :مث أيىب هللا رب العاملــن إال أن يزيــد يف كرامتنــا فيعطــر أرضنــا وهــواءان ونيلنــا ودايران
بيعقــوب عندمــا دخــل مصــر إن شــاء هللا آمنــا ليــس وحــده  ،بــل معــه األســباط أمجعــون اثــى عشــر نبيًــا فوجــدوا
يوســف  aقــد ســبقهم إىل هــذه الــداير وهــو نــي مكـ َّـرم ورســول مصطفــى مــن رســل هللا رب العاملــن املكرمــن»
ً
َّ
َّ
َّ
إذا مــاذا قــال رســان يف األســباط؟  ،إنهــم أوالد يعقــوب  ،أنهــم أخــوة يوســف  ،وأنهــم
َّ
ً
كالمــا آخــر
أنبيــاء وباتلــايل طعنــه بعــد ذلــك إنمــا يكــون طعنًــا يف األنبيــاء وأزيــدك

البهاتــون  ،رســان يصــف األســباط ابحلســد
قــال رســان يف املــرة الــي ذكــر هنــا « :قــال احلداديــة َّ

ـض هللا أفواههــم ـ  ،قــال رســان هنــاك بعــض األنبيــاء أشــار القــرآن
والتآمــر مــع تقريــره أهنــم أنبيــاء  ،قالــوا ـ فـ َّ

3

( )3كشف هبتان رسالن وتوثيق كذبه يف قضية �إخوة يوسف عليه السالم

إىل نبوهتــم ولكننــا ال نعــرف أمساءهــم وهــم األســباط  ،هــؤالء األســباط هــم أوالد يعقــوب» أ  .ه ـ
َّ
ووقــف  ،خــذ اتلتمــة واتلكملــة تلعــرف أن هــذا الرجــل إنمــا يبــر وإنمــا يلبِّــس
َّ
وإنمــا يلبِّــس ىلع وجــه العمــد واإلرصار ،ومثــل هــذا ال يبــى هل مــان بــن طلبــة العلــم
انلاصحــن ،خــذ اتلتمــة مــن رســان

عرفنــا القــرآن بواحــد منهــم
قــال رســان « :هــؤالء األســباط هــم أوالد يعقــوب وكانــوا اثــي عشــر رجـ ًـا َّ
وهــو يوســف ،والباقــي وعددهــم أحــد عشــر رجـ ًـا مل ِّ
يعرفنــا هللا أبمسائهــم» أ .ه ـ
ً
رجــا لــم ِّ
يعرفنــا اهلل بأســمائهم»  ،األســباط هــم
«وابلــايق وعددهــم أحــد عــر
ً
ـا َّ
عرفنــا القــرآن بواحــد منهــم « حــى ال يقــول مــن
أوالد يعقــوب  ،واكنــوا اثــي عــر رجـ
َّ
األحفــاد وأحفــاد األحفــاد ومــن نســل يعقــوب املتأخريــن  ،بــل عرفنــا وهــم اثــى عــر نبيًــا

منهــم يوســف َّ ،
ـد منهــم وهــو يوســف ،وابلــايق وعددهــم أحــد عــر
«عرفنــا القــرآن بواحـ ٍ
ً
ً
َّ
ـا لــم ِّ
يعرفنــا اهلل بأســمائهم »  ،إذا هــذا جــزم وقــع بأنهــم أوالد يعقــوب وأنهــم أخــوة
رجـ
يوســف  ،إىل أن قــال :

قــال رســان « :كتــب التاريــخ ذكــر فيهــا املؤرخــون وكذلــك يف كتــب التفســر  ،ذكــروا األمســاء ولكــن
هللا ـ تبــارك وتعــاىل ـ أهبــم أمساءهــم  ،حــى أخوهــم بنيامــن الــذي كان يتســلى بــه يعقــوب ويقيمــه مقــام يوســف ملـَّـا
فقــد يوســف  ،بنيامــن الــذي أمجعــت الكتــب علــى َّ
أن هــذا امســه مل يذكــره هللا تعــاىل وال هــو ذُكــر يف نــص نبــوي

 4صحيــح » أ .ه ـ

هل هذا فيه إشاكل  ،هل يمكن أن يأيت رسالن بعد ذلك بالرواغن ؟!
خــذ ً
أيضــا ،قــال يف خطبــة « مــر بــن مطامــع األعــداء وجحــود األبنــاء » واكنــت

خطبــة اجلمعــة يف الســادس عــر مــن رمضــان لعــام ســتة وثالثــن وأربعمائــة وألــف  ،هــذا
متأخــر  ،قــال « َّ
وأمــا مــن اكن بمــر مــن األنبيــاء»
«وأمــا مــن كان مبصــر مــن األنبيــاء ـ عليهــم الصــاة والســام ـ كإبراهيــم اخلليــل وإمساعيــل
قــال رســانَّ :

ويعقــوب ويوســف واثنــا عشــر نبيًــا مــن ولــد يعقــوب وهــم األســباط وموســى وهــارون ويوشــع بــن نــون وعيســى
ابــن مــرمي ودانيــال ـ عليهــم الصــاة والســام ـ» أ .ه ـ
َّ
ً
ً
إذا هــذه مواضــع أكــد فيهــا مــا ذكرنــاه ،إذا هــذا هــو املطلــوب األول ممــن زعم رســان
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َّ
َّ
أنــه حــدادي بغيــض  ،فكمــا قلنــا علينــا أن نثبــت أن رســان إنمــا قصــد باألســباط أنهــم
َّ
أوالد يعقــوب وأخــوة يوســف  ،وأنــه أثبــت أنهــم أنبيــاء  ،وقــد قدمنــا ابليــان وســقط بذلــك
َّ
ً
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ِ
مــرور وطالبــه مــن وراءه يطبلــون ويصفقــون ويظنــون أن شــيخهم قــد جنــا ومــا هــو إال
اتلوريــط ألنــه رفــض نصيحــي أال يتلكــم ألنــه لكمــا تكلــم ســقط

أمــا مــا يلــزم احلــدادي ابلغيــض ـ بزعمــه ـ مــن األمــر اثلــاين هــو  ،هــل طعــن فيهــم
َّ
وثبــت الطعــن فيهــم وهــو يشــهد أنهــم أنبيــاء؟ أم ال ؟

ً
ً
كالمــا حمققــا ،قــال يف خطبــة « حنــن أوىل بمــوىس منهــم» يف ادلقيقــة
وخــذ يــا رســان
 ..اثلانيــة  ،قــال رســان « :فــإن أخــوة يوســف ملـَّـا حســدوه وآتمــروا عليــه وهدهتــم عقوهلــم بعـ ُد إىل إلقــاءه يف
غيــاابت اجلــب فعلــوا ذلــك مث مل تطاوعهــم أفئدهتــم علــى االنص ـراف مــن قبــل أن يعلمــوا مصــره» أ .ه ـ

َّ
« َّ
لما حسدوه وتآمروا عليه » وهو يرى أنهم أنبياء ،
َّ
وقال يف تزكيته ودفاعه عن ودله عبد اهلل اذلي َّ
ً
كثريا  ،قال:
وورطه أبوه
ورط أباه
قــال رســان « :واحلســد داءٌ قــدمي يف العــامل فقــد حســد إبليــس آدم ،وحســد ابــن آدم أخــاه حــى محلــه

حســده علــى قتلــه ،وحســد أخــوة يوســف أخاهــم حــى كان منهــم مــا كان وهــم قــد تربــوا يف بيــت نــي بــن نــي
بــن نــي  ،يف بيــت يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم عليهــم الصــاة والســام» أ .ه ـ
السلىف يف طريقته
ً
َّ
إذا هــذا هــو املطلــوب اثلــاين  ،ثبــت أن رســان طعــن يف هــؤالء األنبيــاء ووصفهــم
ً
ُ َّ ٌ
ـح فضــا أن
بأنهــم حســاد متآمــرون  ،وهــذا مــا ال يليــق بعالــم وال بطالــب علــم وال بصالـ ٍ
َّ ً
َّ
ـد يف أحــد عــر
ـع واحـ ٍ
يليــق بأنبيــاء اهلل عــز وجــل  ،إذا يكــون رســان قــد طعــن يف موضـ ٍ
ٌ
َّ َّ
َّ
ـن أن تلــك املواضــع ســتخرج ،فمــاذا أنــت قائــل
نبيًــا وهــو مــا اســتبعد وجــوده ألنــه مــا ظـ
اآلن يــا رســان ؟! فهــل بعــد هــذا ابليــان بيــان ؟

ورســان مــع علمــه وتقريــره بأنَّهــم أنبيــاء يطعــن فيهــم وحيـ ُّ
ـط عليهــم ،بــل العجــب
َّ
َّ
أنــه الطاعــن فيهــم حــال دفاعــه عــن ودله  ،فهــل صــار ودله اهلمــام مقد ًمــا ىلع األنبيــاء
الكــرام ؟
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َّ
الثانيــة :بهــذا يتبــن كــذب رســان وافــراءه وتلبيســه واعتــداؤه حيــث زعــم أنــه

لــم يقــل وقــد قــال ،ولــم يطعــن وقــد طعــن وكــى بهــا مســقطة

َّ
الثالثــة :أنــه قــد يقــول قائــل مــا قــاهل رســان مــن لكمــة احلســد واتلآمــر قــاهل

العلمــاء كمــا نقــل هــو فقــد وصفوهــم بمــا وصفهــم رســان فــأي طعــن اآلن؟
ونقول :ذلك قد قاهل رسالن يف املقطع اجلديد

قــال رســان« :شــيءٌ آخــر َّ ،
أن هــذا الســياق الــذي ســيأيت بع ـ ُد ليــس فيــه تقريــر أنَّــه لــو وقــع طعــن
فإنــه يكــون يف األســباط لــو كانــوا أنبيــاء َّ
وأن ذلــك الطعــن وقــع فيهــم حــال كوهنــم أنبيــاء  ،فهــذا مل يقــل بــه َمــن
قــال َّ
أبن األســباط هــم أخــوة يوســف وإمنــا وقــع منهــم مــا وقــع يف حــق أخيهــم وأبيهــم قبــل أن يوحــى إليهــم علــى

قــول مــن قــال أبهنــم نبــؤوا بعــد وهــذا متفــق عليــه معــروف لصغــار طــاب العلــم بــل يــكاد أن يكــون معروفًــا عنــد
العــوام» أ .ه ـ

قالــوا إنمــا وقــع ذلــك منهــم قبــل انلبــوة ليــس بعــد انلبــوة «وإنمــا وقــع منهــم مــا

وقــع يف حــق أخيهــم وأبيهــم قبــل أن يــوىح إيلهــم ىلع قــول مــن قــال بأنهــم نبــؤوا بعــد

وهــذا متفــق عليــه » يعــي هــذا الــكالم يكــون فيهــم قبــل انلبــوة ال بعــد انلبــوة ثــم
ِّ
يعلــق رســان بمــا يوهــم انلــاس أنــه ىلع ثقــة وعلــم ورســوخ « :وهــذا متفــق عليــه معــروف
ً
ً
لصغــار طــاب العلــم بــل يــكاد أن يكــون معروفــا عنــد العــوام » ،إذا الســؤال اذلي قــد
 6ينـ ِّ
ـي رســان ويمكــن يُعتــذر هل بــه  ،وليــس باعتــذار ولكــن مــن بــاب اتلــزل أنــه
يكــون مــع ذكــره بأنَّهــم أنبيــاء ومــع طعنــه فيهــم بذلــك أنَّــه البــد أن يكــون ًّ
ناصــا كمــا
َّ
أن ذلــك وقــع منهــم قبــل انلبــوة ال بعدهــا فــإذا لــم ينـ َّ
نـ َّ
ـص ىلع
ـص هــو عــن العلمــاء ىلع
ٌ
ذلــك فليــس هل ُمتَ َم َســك يف قــول اعلــم وال اســتدالل يف اإلحالــة ىلع راســخ  ،ألنــه خالــف
حاهلــم وخالــف منهجهــم فمــا ذكــر رســان إال شــيئني:
األول  :أنهم أنبياء ،اثلاين :أنهم حسدوه وتآمروا عليه

َّ
فأين بيان رسالن أن هذا اكن قبل انلبوة ال بعدها؟

ً
َّ
َّ
َّ
والــرد اآلن أن هــؤالء إنمــا ذكــروا أن ذلــك قبــل كونهــم أنبيــاء  ،إذا ليســوا طاعنــن

إنمــا للحــال اذلي اكن ذاكريــن ،ذلا نبهــوا ىلع هــذا ابليــان حــى يرتفــع أي إشــال  ،أمــا
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رســان اهلمــام َّ
لمــا ظهــر أمــره وبــان واتضــح احنرافــه لألنــام صــار يبحــث عــن كالم
العلمــاء الكــرام  ،ومقاهلــم وحاهلــم غــر احلــال

الرابعــة :وبعــد هــذا لكــه يكــون رســان قــد طعــن يف أحــد عــر نبيًــا بلســان
َّ
املقــال فعــام االعــراض وابلهتــان ىلع ردنــا عليــك بــأن عنــدك طعونــات يف األنبيــاء
َّ
العظــام ،والعجــب أنــك جعلــت أعظــم الــرد ىلع هــذا أنــك مســلم وكيــف يليــق بمــن ىلع
ً
اإلســام أن يطعــن يف نــي فضــا عــن أنبيــا ٍء كــرام؟
وأقــول :ألــم يكــن قطــب ىلع اإلســام ومــع ذلــك اتهمــه العلمــاء الكــرام ولــم يكن
ذلــك منهــم تكفـ ً
ـرا لألعيــان بــل هــو بيــان لإلجــرام وإال ففــرق بــن املتلكــم والــكالم،

ذلــك مــا قررتــه أنــت ،فعــام تعتــذر بــه اآلن؟

وكذلــك يف ردك ىلع املــأريب َّ
الفتــان  ،فهــل املــأريب ليــس ىلع اإلســام؟ أم مــا تذكــره أنــت
خــاص برســان ؟

وإيلــك قمــة الغــرة منــك حيــث لــم تقبــل مــن املــأريب َّ
الفتــان لكمــة واحــدة يف نــي
مــن أنبيــاء اهلل الكــرام وهــو داود  ، aفمــاذا قلــت؟
قال رسالن يف خطبة « نصحح ونهدم»

قــال رســان « عندمــا تورطــت يف ســب الصحابــة ووصفهــم ابلغثائيــة ،وقلــت يف حســان وأيب ســعيد 7

ـال » أ  .ه ـ
وأســامة مــا قلــت  ،بــل وملــزت داود وجعلتــه علــى العجلــة املذمومــة مثـ ً

فانتقــد املــأريب يف لكمــة نســبها إىل داود aويه « العجلــة املذمومــة» فتعجــب منــه أن
ً
يصــدر منــه ذلــك وأن يتخــذ هــذا مثــال ويلتــق اهلل املــأريب فقــد طعــن يف األنبيــاء  ،فــإذا

اكن هــذا مــن املــأريب غــر مقبــول  ،بــل والطعــن مــن غــر خــاف يف املعقــول  ،فكيــف إذا
كنــت أنــت القائــل بأكــر منــه؟!

وإيلك ابليان ،
قال رسالن يف نيب اهلل داود a
قــال رســان « :مل يتحقــق داود  aمــن املســألة ومل يســمع بقيــة احلجــة علــى لســان اخلصــم ومل يطلــب
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ـل َمــا ُهـ ْ
ـم﴾ مث انتبــه إىل نفســه وعــاد إىل ضمــره وعــاد إىل أمــر هللا رب العاملــن
ـات وق ِليـ
َوع ِملــوا الص ِ
الَـ ِ

قائمــا ابلعــدل  ،وأنــه ليــس مــن احلكــم ابحلــق وليــس مــن األخــذ
حاكمــا ابلقســط وأن يكــون ً
َّإيه أبن يكــون ً
ابإلنصــاف أن حتكــم بــن خصمــن ومل تســمع إال نصــف شــهادة الشــهود  ،ليــس مــن العــدل وال مــن اإلنصــاف
أن تســمع حجــة واحــدة واحلجــة بغــر أختهــا عــوراء وإذا جــاءك إنســان وقــد فُِقــأت إحــدى عينيــه َّ
وادعــى علــى

آخــر أنَّــه قــد فقأهــا فــا تعجــل» أ  .ه ـ

«فال تعجل» هذه لكمة من حبر ما ذكر  ،ووافق فيها املأريب
قــال رســان«:فلعله قــد فقــأ لآلخــر عينيه،ملـَّـا حكــم داود ابألمــر الظاهــر ورجــع إىل هللا رب العاملــن ،
أحســن املتــاب إىل هللا رب العاملــن» أ  .ه ـ
وبذلــك يكــون رســان قــد طعــن طعنًــا رصحيًــا يف نــي اهلل داود  ، aوال ينبــي

ألحــد أن يذهــب إىل هنــا وهنــا ويقــول قــال فــان مثــل هــذه اللكمــة  ،ونقــول خــذ حكــم
َّ
رســان ومــن استشــهد بــه وحكمــه ىلع نفســه فقــد أنصفــه ،فمبــاذا حكــم رســان ىلع
ً
َّ
َمــن اتهــم داود aبالعجلــة واختــذ ذلــك مثــال؟  ،مــاذا قــال رســان فيــه؟  ،إنــه الطاعــن يف
األنبيــاء  ،يف نــي اهلل داود ،وهــذه لكمــة قاهلــا رســان ضمــن مقطــع باألكمــل لــو نقــف عنــد

 8الطعــن فيــه لطــال املقــام  ،فهــذا الطعــن الرصيــح الواضــح يف نــي اهلل داود  ،فهــل تســعفك
يف اتلربيــر لغــة وبيــان؟
خامســا :بعــد هــذا لكــه وبعــد أن أكدنــا لرســان بأنــه قــد طعــن يف أحــد عــر
ً
َّ
نبيًــا ،وقــد ريض هــذا الرجــل بــأن مــن قــال يف هــؤالء أنهــم أنبيــاء وقــد طعــن فيــه باتلآمــر
َّ
واتلحاســد  ،مــن قــال فيهــم ذلــك فقــد طعــن يف األنبيــاء  ،واســتبعد أن ذلــك يكــون ذلــك
قــد وقــع منــه ،فلمــا بيَّنــا وقــوع ذلــك منــه لزمــه يف ذلــك احلكــم ،لكــن ملــا اكن لرجــل
ً
ً
مــراوغ وملــا اكن حممــا الــكالم غــر مــا حيتمــل  ،فمــا حكمنــا ىلع رســان؟
جاهــل ضــال  ،ينبــي عليــه أن يتــوب إىل رب األنــام وال ينبــي أن يــر ىلع العنــاد
ً
ِّ
َّ
واالســتكبار  ،فلســنا نقــول أن رســان مرتــد ـ عيــاذا بــاهلل ـ  ،ال نكفــر رســان يف هــذا
ويف غــره  ،وحيــاول أن يدنــدن ىلع ذلــك ً
دائمــا ،يقــول :تكفــرين؟ !

( )3كشف هبتان رسالن وتوثيق كذبه يف قضية �إخوة يوسف عليه السالم

ال واهلل يــا رســان ،أقســم بــاهلل وال اعتقــدت ذلــك بقلــي ولكــن اذلي اعتقدتــه

قلتــه ،إنــك ضــال مضــل ،منحــرف عــن الــراط املســتقيم ،ســقطاتك كثــرة  ،فأنــت

«قطــب» يف مواضــع وأنــت «شــعراوي» يف مواضــع أخــرى  ،وأنــت حــدادي يف ثاثلــة  ،وأنــت
ً
َّ
 ،وأنــت  ،وأنــت  ،مــع لك مقطــع ســنقف لــك وقفــة تبــن أنــك لســت موفقــا ،بــل إنــك
املخــذول.

وأقــول لــك  ،وخالصــة األمــر بعــد ذلــك لكــه  ،أنــك قــررت أنهــم أنبيــاء يف مواضــع
َّ
متعــددة ال يمكــن أن يكــون الــكالم فيهــا زلــة لســان ،وأنــك كذبــت بعــد ذلــك أن
يكــون ذلــك صــدر منــك بــل نســبة ذلــك إيلــك مــن بهتــان احلداديــة  ،فهــذه كذبــة الزمة

لــك

وكذلــك أثبتنــا لــك أنــك طعنــت فيهــم باحلســد واتلآمــر وذلــك اكن ً
أيضــا مــرات
متعــددة ومتكــررة  ،ولــم تقــل ولــو حرفًــا واحـ ً
ـدا أن ذلــك اكن قبــل انلبــوة  ،وعليــه فمحاولة
َّ
املراوغــة واتلدليــس واالفــراء واتللبيــس أن ِمــن العلمــاء َمــن قــال أنهــم أنبيــاء ومنهــم
مــن قــال بلفظتــك فيهــم  ،فهــل يعــد هــؤالء مــن الطاعنــن؟  ،قلنــا لــك مــا قــال أحــد مــن
َّ
العلمــاء إنهــم أنبيــاء وذكــر فيهــم هــذه األوصــاف مــن غــر بيــان أن هــذا اكن قبــل انلبــوة ،
ً َّ
لــي يكــون ذلــك اعتـ ً
وإيضاحــا أن مــن تكلــم فيهــم بغــر هــذا ابليــان فهــو الطاعــن
ـذارا

بــا نكــران  ،وتلــك حاتلــك وهــذه ســرتك.

وقبــل أن أختــم أقــول :اتــق اهلل يــا رســان  ،اتــق اهلل يــا رســان ،ادلعــوة أمرهــا

عظيــم ،هــذا منهــج ســلكه األنبيــاء املرســلون  ،اتــق اهلل  ،اتــق اهلل ،فــواهلل لقــد مجعــت

حوبــات كثــرة  ،وأرصرت ىلع أخطــا ٍء متعــددة  ،أوىل لــك أن تتــوب وأن تــؤوب وأن تعلــن
َّ
ذلــك ىلع املــأ بــا مراوغــة  ،أوىل لــك ذلــك وأنــا مشــفق عليــك ،ألين أعلــم أن حالــك اآلن
ٌ
حــال ال يــريض
وأخـ ً
ـرا :فـ ِّ
ـريق نلــا يــا أمــة اإلســام بــن قطــب واملــأريب ورســان ،؟ فهــل بعــد هــذا

ابليــان بيــان؟

ذكره أبو األبلاين ،والسالم
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