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بسم اهلل الرمحن الرحيم

َّ
احلمــد هلل رب العاملــن وصــى اهلل وســلم وبــارك ىلع عبــد اهلل ورســوهل حممــد  sوىلع
آهل وأصحابــه أمجعــن
ُ
وبعد:
َّ
ِّ
َّ
ـع بعنــوان « دفــع ابلهتــان حــول قــول األفاكــن يف اداعء
فقــد اطلعــت ىلع تفريــغ ملقطـ ٍ

تكفــر أبنــاء املســلمني » ملحمــد ســعيد رســان ـ أصلحــه اهلل تعــاىل ـ  ،فمــاذا قــال؟
قــال رســان « :فيقــال مثـ ًـا فــان يهـ ِّـون مــن شــأن التوحيــد ،فمــاذا بقـ َـي لــه؟ إذا كان يهـ ِّـون مــن شــأن
التوحيــد فمــاذا بقـ َـي لــه؟ ولــو كان قــد أفــى زهــرة عمــره يف تعلُّــم التوحيــد والدعــوة إليــه ،ال يهــم ،املهــم َّأنــم
يكذبــون ،والقطيــع الــذي وراءهــم يص ـ ِّدق مــا يكذبــون وأيفكــون ،وأيتــون أبخــرى ـ أي بكذبــة أخــرى ـ لتــدل
علــى القــول حبريــة اإلعتقــاد ،هكــذا أيتــون ابملك ِّف ـرات ال يبالــون ،وبثالثــة تــدل علــى اجلــر اخلفــي أو اللهــو
ـذول» أ .ه ـ
ـك مبـ ً
ـودا والبهتــا ُن ُم َعـ ًّـدا واإلفـ ُ
اخلفــي ،وبرابعــة وخامســة ومائــة ،مــا دام اإلف ـراءُ موجـ ً
َّ
ُ
حماولــة رســان اتلهويــن مــن طوامــه العظيمــة وزلتــه اخلطــرة يف ســقطاته ولكماتــه
َْ
َّ
َّ
املأخــوذة عليــه بإدخاهلــا وإقحامهــا يف كالمــه ىلع أنــه ال يمكــن أن يقوهلــا ألنهــا تتنــاىف
ً
مــع كونــه مسـ ً
ـلما فضــا عــن كونــه أفــى زهــرة عمــره يف ادلعــوة إىل اهلل دون الوقــوف
2
َّ
ُ ْ
ً
َّ
ُ
ـك األفاكــن مثــل مــا ذكــره يف
عنــد هــذه الطــوام معلنــا اتلوبــة منهــا ال دفــع ابلهتــان وإفـ ِ
هــذا املقطــع مـ ْ
ـن أنَّــه كيــف يُتهــم بأنَّــه يهـ ِّ
ـون مــن شــأن اتلوحيــد ويقــول حبريــة اإلعتقــاد
ِ
َّ
ويقــول باجلــر اخلــي؟ وغــر ذلــك ،وبهــذا يكــون قــد رد ىلع هــذه اإلتهامــات القبيحــة،
أليــس هــذا مــن اتلدليــس العظيــم والــرواغن الكبــر؟! وىلع نفســها جنــت براقــش ،فالبــد
ِّ
َ
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هنــا مــن أن نذكــر مــا قــال يف
ِ
ِ
ُ َ
َّ
أما عن تهوين رسالن من أمر اتلوحيد ،وهذا اذلي أ ِخذ عليه ويستبعده هو
ـادي» « :عبــاد هللا لقــد َه َزْمنَــا علــم هللا رب
يقــول رســان يف خطبــة «موقــف املســلم مــن العلــم املـ ِّ

العاملــن فينــا ،واهنــزم هــذا العلــم ال يف حقيقتــه ـ حاشــا هلل أن يـُْهـ َـزم ـ بــل يف ظواهــره أمــا امللحديــن والعلمانيــن
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واالش ـراكيني والشــيوعيني ،اهنــزم فينــا َّ
ألن مــا زلنــا إىل اليــوم نبحــث؛ األمــوات يقــرءون القــرآن يف خطبهــم أم
ف يف املُلــك وامللكــوت أم ليــس هلــم يف هــذا مــن تصـ ُّـرف!! مــا هــذا اهلـُراء؟
ال يقــرءون!! األوليــاء هــل هلــم تصـ ُّـر ٌ
فليق ـرأ يف قــره َمــن ق ـرأ ،وليق ـرأ يف القــر َمــن يشــاء هللا أن يق ـرأ ،هــذا أمــر ال يعنينــا علــى اإلطــاق» أ .ه ـ

َّ
وإذا اكن هــذا األمــر ال يصلــح أن يكــون تهمــة لرســان بــل هــو مــن غلــو احلداديــة

فلمــاذا حــذف رســان هــذا املقطــع اآلن؟
َّ
ـإن رســان نســأهل ولعلهــا مفاجــأة هل وللمســتمعني ً
أيضــا ،ملــاذا حذفــت لكمتــك
فـ
ِّ
املــادي»
يف تهوينــك يف أمــر اتلوحيــد مــن رشيــط خطبتــك «موقــف املســلم مــن العلــم
َّ
َّ
طاملــا أن هــذا ليــس تهوينًــا مــن أمــر اتلوحيــد؟! فليعلــم إخــواين أن هــذا الرجــل واآلن
ومــن قريــب جـ ً
ـدا حــذف هــذا املقطــع مــن خطبتــه ،فاكنــت مــدة اخلطبــة قبــل احلــذف

 36دقيقــة وبعــد احلــذف صــارت 34دقيقــة ونصــف بعدمــا حــذف هــذا املقطــع مــن َّ
أول
«عبــاد اهلل لقــد هزمنــا علــم اهلل رب العاملــن فينــا »..إىل آخــر مــا قــال «مــا هــذا اهلــراء؟»
فــإذا كنــت صاحــب حجــة وصاحــب حـ ٍّ
ـق فعــام حذفــت هــذا مــن رشيطــك وخطبتــك؟!
قال رسالن« :ملاذا حنذفه؟ أنتخلَّى عن الصواب من أجل َّ
أن هنالك من ال يفهم؟!» أ .هـ
فــإن كنــت مصيبًــا مفـ ً
ـرى  ،عليــك غــر واقــع ذلــك منــك فلمــاذا حذفتــه؟ أليســت

هــذه أعظــم اخليانــة ،وهــل احلــذف تراجــع؟ ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال ىلع قاعدتــك 3
ابلاطلــة ،هــذا إذا اعرتفــت بالرتاجــع فكيــف إذا اعتديــت باتلطــاول
َّ
ـأن هــؤالء افــروا علينــا ً
َّ
أيضــا باجلــر اخلــي؛ فمــا حكمنــا عليه
وأمــا قــول رســان :بـ
بذلــك إال مــن كالمــه وألفاظــه
قــال رســان يف خطبــة هل بعنــوان «الشــعراوي وصفــات ادلاعيــة املســلم» واكنــت
بتاريــخ  25مــن شــهر صفــر لعــام  1419ـهوقتهــا اكن يمــدح الشــعراوي ،فايلــوم اذلي اكن يثــي
َّ
َّ
فيــه رســان ىلع الشــعراوي كنــا قــد فرغنــا ـ ال بدأنــا ـ مــن الطلــب ـ وهلل احلمــد واملنــة ـ
ىلع يــد الشــيخ ابــن بــاز ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ حينمــا مــات يف اعم  1420ـهوقــد نزنلــا ســنتها،
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ـد مشــاخينا؛ الشــيخ الفــوزان وغــره
ثــم اعودنــا ـ واحلمــد هلل ـ الســفر نلواصــل الطلــب ىلع يـ ِ
ُ َ ِّ
مــن العلمــاء ،هــذه فقــط أردت أن أذكــر بهــا بمناســبة ذكــر تاريــخ هــذه اخلطبــة
قال رســان« :جعل هللا رب العاملني الشــيخ عالمة متميزة ألنَّه كان داعية متميِّ ًزا إىل هللا رب العاملني،
ـود ال بــذل جمهـ ٍ
الشــيخ رمحــة هللا عليــه علمــه جبملــة واحــدة فيــض جـ ٍ
ـود ،الشــيخ علمــه جبملــة واحــدة؛ علمــه
ـود ال بــذل جمهـ ٍ
فيــض جـ ٍ
ـودَّ ،إنــا هــو عطــاءٌ مــن هللا رب العاملــن ،وال نفــي لألســباب قــد بــذل الرجــل جهــده يف
ٍ
دؤوب مــن أجــل حتصيــل العلــم بنهـ ٍـم ال يفــر وأبمـ ٍر ال يعــرف الكاللــة وال التعــب
التحصيــل والتعلُّــم ويف ســع ٍي

فــأاته هللا رب العاملــن بفيــض اجلــود مــع بــذل اجملهــود ال ببــذل اجملهــود ،وهــو فضــل هللا رب العاملــن يؤتيــه مــن
يشــاء» أ .ه ـ
فليــرح نلــا رســان مــا املــراد بـــ «فيــض جــو ٍد ال بــذل جمهــو ٍد؟ فــإن قــال  :قلــت
ُّ
ـي دؤوب
ـ
س
ويف
ـم
ـ
بعدهــا « وال نــي للســباب فقــد بــذل الرجــل جهــده يف اتلحصيــل واتلعل
ٍ
ـر ال يعــرف الكاللــة وال اتلعــب» قلنــا :مــاذا
مــن أجــل حتصيــل العلــم بنهـ ٍ
ـم ال يفــر وبأمـ ٍ

قلــت بعدهــا؟

قلـ َ
ـت « :فأتــاه اهلل رب العاملــن بفيــض اجلــود مــع بــذل املجهــود ال ببــذل املجهــود»؛
فقلنــا :بهــذا قــد ســددت ىلع نفســك ابلــاب وخنقــت نفســك حببلــك،
ِّ
4
فهــذه العبــارة ويه عبــارة «فيــض جــود ال بذلــك جمهــود» ىلع هــذا الرجــل أن يوضــح
َّ
أن هــذا الرجــل إنَّمــا عنــده اجلــر اخلــيَّ ،
ولمــا
مــراده مــن ذلــك  ،فهــذه عبــارة رصحيــة يف
ِّ
يوضــح مــراده َّ
ورط نفســه فقــال « :فأتــاه اهلل رب العاملــن بفيــض اجلــود مــع بــذل
أراد أن
املجهــود ال ببــذل املجهــود» وهــو نـ ُّ
ـص عبــارة هــؤالء ُّ
انلفــاة حــن يقولــون  :هــذا الرجــل
ُ
َّ
إنمــا ق ِتــل عنــد الســكني ال بالســكني

كمــا نقلــه ابــن القيــم ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ قــال« :ولكــن ضعفــاء العقــول إذا ســمعوا
أن انلــار ال حتــرق واملــاء ال يغــرق واخلــر ال يشــبع والســيف ال يقطــع وال تأثــر لــيء مــن
ذلــك ابلتــة وال هــو ســبب هلــذا األثــر وليــس فيــه قــوة وإنمــا اخلالــق املختــار يشــاء حصــول
لك أثــر مــن هــذه اآلثــار عنــد مالقــاة كــذا لكــذا » أ
 .ـه
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َّ
فانظــر إىل قــوهل « :عنــد مالقــاة كــذا لكــذا » ؛ وال يشــفع لــك أنــك قلــت «مــع بــذل
ً
َّ
املجهــود» ألنــك حمجــوج بكلمتــك «ال ببــذل املجهــود» فتكــون بذلــك مطابقــا ملنهجهــم
ً
ً
تراجعــا عــن هــذا القــول ،بــل يكتــي فقــط بالتشــنيع
تمامــا ،وإىل اآلن لــم يُظهــر رســان

ىلع َمـ ْ
ـن ينتقــده يف هــذا شــأنه يف هــذا شــأن رصاخ النســاء
َّ
وحىت تعلم أن هذا منهج األشاعرة يف قوهلم بالكسب

ٌ
َّ
قــال الشــيخ صالــح آل الشــيخ ـ حفظــه اهلل ـ عنــد ذكــر اجلربيــة وأنهــا فِــرق قــال:

«ال ِفرقــة اثلانيــة وهــم األشــاعرة واملاتوريديــة  » ...إىل أن قــال « :وهــذا الكســب عندهــم يف
ـابق يف هــذه األمــة ،فلهــذا نظــر أصحابــه يف
الواقــع ابتــدأه أبــو احلســن األشــعري دون سـ ٍ

تعريــف الكســب ،إيــش معــى الكســب؟ هــذا اذلي أحدثــه األشــعري لقــاء قــوهل باجلــر
َْ ُ
ُْ ُ
َّ
ابلاطــن ،يقــول :إن اإلنســان يف َعــل بــه وهــو يف َعــل واألمــر حيصــل عنــد حركة اإلنســان مثل
ِّ
قطــع الســكني للخــزة أو تكســر العصــا للحجــر ،فــإذا رضب اإلنســان احلجــر بالعصــا،
َّ
إن احلجــر ال تنكــر بالــرب ولكــن عنــد الــرب »...إىل أن قــال« :فلهــذا سـ َّ
ـماهم
يقــول:
ـم سـ ٌ
يشء ينتــج شــيئًا ،ليــس َثـ َّ
الســلف نفــاة اتلعليــل ونفــاة األســباب ،يعــي :ليــس َثـ َّ
ٌ
ـبب
ـم
ُّ
ـزل عــن غــره ال بأســباب غــره ،فاملــاء
ـ
منع
هل
ـق
ـ
خبل
ـل
ـ
حيص
ء
يش
لك
ينتــج ُم َســبَّبًا ،عندهــم
ٍ
ٍ
إذا نــزل ىلع األرض نبــت ُ
الع ْشـ ُ
ـب ال باملــاء لكــن عنــد اإلتلقــاء» أ  .ـه
وهــذا نفــس مــا ذكــره رســان « :فأتــاه اهلل رب العاملــن بفيــض اجلــود مــع بــذل
َّ
املجهــود ال ببــذل املجهــود»؛ فوقعــت يف خمالفــة الســلف يف تعبريهــم واصطالحهــم فأحتــداك
ـأيت بقائــل مــن الســلف بنحــو مــا قلــت ،وهلــذا قــال ابــن أيب العـ ِّ
أن تـ َ
ـز ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ
ٍ
ً
كالمــا معنــاه  :واتلعبــر عــن احلــق باأللفــاظ الرشعيــة ســبيل أهــل الســنة واجلماعــة
وثانيًــا تناقضــت ،فكيــف تثبــت األســباب مــع عبــارة نــي األســباب؟ فــا يشــفع
ٌ
َّ
ٌ
لــك جهلــك ،هــذا تناقــض واضــح وجهــل فاضــح ،وأهــل الســنة يعلمــون أن أهــل ابلــدع
واألهــواء يتناقضــون َّ
أمــا هــم فــا يتناقضــون.
وتعالــوا بعــد هــذا الــرد العلــي إىل مفاجــأة خطــرة جـ ً
ـدا ،وإىل ٍّ
رس ألول مــر ٍة ســوف
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َ
تعرفــه األمــة فيمــا أظـ ُّ
ـن ،بــل ســيعجب العالــم منــه ،مــن أيــن أىت رســان بهــذه العبــارة؟!
َّ
ً
ً
َّ
لقــد أىت بهــذه العبــارة ســارقا هلــا ناقــا مــن غــر إحالــة ،إنهــا عبــارة العلمــة اإلمــام
ُّ
ُّ
الصــويف اجلَــد!!!
الشــعراوي

ـيء إيــه؟ مبقــدار ،كل شـ ٍ
«أنــا كل شـ ٍ
قــال الشــعراوي يف خواطــر حــول كتــاب هللا َّ :
ـيء مبقــدار وهــذا هــو
ـتور
ـودا ولــه مقدمـ ٌ
النــي يفــرق لنــا بــن معرفــة غيــب كان موجـ ً
ـات يف أتويــل هللا تســتطيع أن تصــل إليــه وشــيءٌ مسـ ٌ
ـود ال بــذل جمهـ ٍ
تفضـ ًـا ،فيــض جـ ٍ
عنــد هللا ليســت لــه مقدمــاتَّ ،إنــا إن شــاء أعطــاه مــن عنــده ُّ
ـود» أ .ه ـ
ً
عرفتم إذا من أين جاءت عبارة «فيض اجلود ال بذل املجهود»؟

أما قلت لك يا رسالن ال تتلكم!!!

َّ
َّ
َّ
َّ
أمــا فيمــا يتعلــق حبريــة اإلعتقــاد ،فــإن رســان يعــرض ىلع َمــن انتقــده بأنــه يقــول
ً
حبريــة اإلعتقــاد ،وأنــا ال أدري مــا وجــه هــذا االنتقــاد ،إذا اكن هــذا الــكالم موجــودا يــا
َ
فعــام اإلنــكار اآلن؟!
رســان وقــد قلتــه باللســان
هذا الكالم صدر منك أم ال؟

َّ َّ
َّ
وإمــا أل يكــون قــد صــدر
ـذ ال افــراء،
فإمــا أن يكــون قــد صــدر منــك فحينئـ ٍ
ً
ـذ يكــون هنــاك االفــراء ،إذا فاحلكــم بيننــا وبينــك هــل قلــت هــذا الــكالم
 6منــك فحينئـ ٍ
أم ال؟

قــال رســان يف خطبــة «وإســاماه» يف الدقيقــة  25تقريبًــاَّ :
ـرب مــع األنظمــة الــي كانــت
وإنــا هــي حـ ٌ
قائمــة يف عهــد النــي sليُخلَّــى بــن وجــه احل ـ ِّق املنــر والشــعوب الــي قــد بُِعــث النيبsهلدايتهــا ،مث احلريــة،

حريــة العقيــدة مكفولــة فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر ،هللا رب العاملــن مل جيعــل إكر ًاهــا يف دينــه» أ .ه ـ
هذه العبارة قاهلا رسالن ،وقال ً
أيضا ـ رسالن ـ يف عبارة أخرى

قــال رســان  « :تنســيق اخلــر وتنســيق النــص هــو عمــل العقــل وأنــت ابخليــار بعـ ُد علــى عتبــة اإلســام

والكفــر ومبفــرق الطريــق وعلــى رأس األمــر ،أنــت ابخليــار املطلــق ،فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر ،وهللا
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ـل غــي عــن العاملــن ،هللا تبــارك وتعــاىل جعــل اخللــق ابخليــار فــا إك ـراه يف الديــن» أ .ه ـ
عـ َّـز وجـ َّ

ً
َّ
بهــذا يتبـ َّ
ـن نلــا مــن خــال هذيــن املقطعــن الصوتيــن أن رســان يقــول رصاحــة
ٌ
حبريــة اإلعتقــاد ،مــاذا بعــد أن يقــول رســان« :ثــم احلريــة ،حريــة العقيــدة مكفولــة فمــن
شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر»؟!
ـح وواضـ ٌ
باإلضافــة ملقطــع اآلخــر ،هــذا كالم رصيـ ٌ
ـح وال يقبــل اتلحريــف وال اتلأويــل
وال الرجــوع إىل اللســان العــريب وابــن األثــر ،مــن هــذه املــراواغت الــي حيــاول رســان
ً
بــدل مــن أن يســتغفر اهلل ســبحانه وتعــاىل ويتــوب إيلــه ،حيــاول أن يعمــد إيلهــا مــن أجــل
َّ
ـأن هــذا رصيـ ٌ
ـح
اتلمويــه واتللبيــس واتلدليــس والــرواغن ىلع مــن يســتمعون ،هلــذا نقــول :بـ
يف هــذا ابلــاب ،لكـ َّ
ـن رســان مــاذا صنــع؟

مقطعــا جديـ ً
ً
وضــع بعــد فــرة َّ
ـدا حــال رشحــه لــكالم
لمــا علــم بهــذا االنتقــاد ،وضــع
العثيمــن ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ  ،والســؤال اذلي يطــرح نفســه ،عـ َ
ـام لــم يرتاجــع رســان عــن

َّ
َّ
رصيــح كالمــه يف هــذا؟ عـ َ
ـام؟!؛ أليــس رســان يــديع أنــه ىلع املنهــج الســليف الصحيــح
َّ ُ ْ َ
ـرى عليــه ،فعـ ّ
ـام ال يســلك مســالك العلمــاء يف هــذا؟! ومســالك األاكبــر
والســليم وأنــه مفـ
ُ
يف هــذا؟!َ ،مــن مــن العلمــاء أعلــم بمخالفــة وخبطــأ ٍ وبكلمـ ٍة قاهلــا ختالــف ادليلــل فـ َّ
ـأرص
ِ
َّ
ً
مقطعــا آخــر يمـ ِّ
ـوه ىلع انلــاس حــى ال يُقال إن رســان
ىلع ذلــك أو تركهــا كمــا يه ثــم وضــع
َّ
َّ
َّ
يرتاجــع لك يــوم؛ ألن املصيبــة أن رســان لــو فتــح بــاب الرتاجــع فــإن عنــده مــن األخطــاء

والضــاالت العــرات والعــرات ،ومثــل هــذا حيتــاج إىل تربيــة اعيلــة وإىل إيمــان صــادق
يف اتلوبــة واألوبــة والرجــوع إىل اهلل ســبحانه وتعــاىل
َّ
لكن رسالن قال هذا الكالم وهو آخر كالمه،
فلو قال قائل:
نقــول :يلــزم مــن وجــود تلــك املقاطــع املتعارضــة املتضــادة يلــزم مــن ذلــك اتلناقــض،
ٌ
ـرق بــن اتلناقــض والرتاجــع ،ورســان ٌّ
يح اآلن ويســمع الــكالم فالبــد أن يرجــع عــن
فـ
َّ
ألن بعــض انلــاس قــد يكــون عنــده الــكالم األول ولــم َّ
يط ِلــع ىلع الــكالم
هــذا ابلاطــل،
َّ
اثلــاين ،فالبــد مــن إحــداث هــذه اتلوبــة والرجــوع واألوبــة إن كنــا مــع الصادقــن ،ومــا
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َّ َّ
اذلي يرضنــا إن رجعنــا؟ ومــا اذلي يرضنــا إن أعلنــا أننــا أخطأنــا؟ مــا اذلي يرضنــا إن اكن
اإلنســان يرجــو وجــه اهلل ـ ســبحانه وتعــاىل ـ ؟
ٌ
وبهــذا فرســان كالمــه موجــود يف حريــة اإلعتقــاد فالبــد مــن الرتاجــع وإال يكــون

ً
متناقضــا

ويف انلهايــة أقــول :إذا اكن رســان لــم يقــع يف ضــال فعـ َ
ـام حــذف الــكالم مــن
خطبتــه تلــك إن اكن رســان لــم خيطــئ بهــذا القــول؟  ،رســان عمــد إىل حــذف مــاذا؟
عمــد إىل حــذف « ثــم احلريــة ،حريــة العقيــدة مكفولــة» تلصبــح العبــارة بعــد احلــذف
ُ َ َّ
ـى بــن وجــه احلـ ِّ
ـق املنــر والشــعوب الــي قــد بُ ِعــث انلــي  sهلدايتهــا ،فمــن شــاء
يلخـ
فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر»  ،أيــن ذهبــت عبــارة « :ثــم احلريــة ،حريــة العقيــدة مكفولــة»
َّ
َّ
طاملــا أن رســان يقــول بأنــه مــن اإلتهــام بابلاطــل قــوهل حبريــة اإلعتقــاد ،فــإذا لــم يكــن
هــذا الــكالم رصحيًــا يف نســبة هــذا القــول إيلــه فعــام حذفــه؟!
َّ
َّ
قــال رســان « :ملــاذا حنذفــه؟ أنتخــى عــن الصــواب مــن أجــل أن هنالــك مــن ال
يفهــم؟»

ً
وتلــك خيانــة علميــة اكن ينبــي لرســان بــدل مــن أن حيــذف ابلاطــل أن يرتاجــع
َّ
ُّ
ُ
ً
وعلـ َ
تراجعا،
ـم ال يُعــد
 8عــن هــذا ابلاطــل ،ألن حــذف ابلاطــل دون الرتاجــع عنه وقــد انتــر ِ
فاعلــم هــذا َّ
وتنبــه هلــذا ،أصلحــك اهلل يــا رســان
َّ ُ َّ
حممد وىلع آهل وأصحابه أمجعني
ورسوهل
اهلل
عبد
ىلع
وبارك
م
وصل اهلل وسل
ٍ

