
 

كِْذيبتاَءةٌ ورب  

هدعب ِبيلَا ن نلَى ملَام علَاة والسوالص ،هدِهللا وح احلمد. 

دعا بأم:  

علَى نشِر أموٍر تتعلَّق ِبي؛ ِمنها ما هو اخِتالق وِْويلٌ،          )) الْوطَِن((فَقَد دأَبت جريدةُ    
  .وِمنها ما هو مبالغةٌ وِإثَارةٌ

م ِلأَمانِة النقِْل وِصدِق العزِو،     ِهتحري: ذين قاموا ِبذَلك  وعهِدي باألساِتذَِة املُحررين الَّ   
ِرينم حلُقُوِق اآلخهتايوِرع ،ِفيحِف الصرم ِمبيثَاِق الشهاموالِتز.  

 ما  ٢٩/١/٢٠١٣ِنيِة يوم الثُّالثَاء    ِفي بوابِتها اِإلِلكْترو  )) الوطِن((وقَد نشرت جريدةُ    
  :صالح الدين حسن، تحت عنوان/كَتبه األستاذُ

  )).اجلَماعِة((ِقيادي إخواينٌّ يهدد شيخا سلَِفيا ِبالذَّبِح ِبسبِب هجوِمِه على 

       ،با كَتفيم هردصلَاح ماذُ صاألست ا  وذَكَرو مـد       وإذَا همحم وعِبِه املَـد حرص 
 وزعم األستاذُ قُرب املَدعِو ِمني، ِمما يوِحي بأنَّ ما نِشر قد صرحت ِبِه، أو               ! !اَألباِصريي

  .أَِذنت ِبنشِرِه

واحلَق :           ا ِفيِه ِمناألكَاِذيِب، وأنَّ م لٍَة ِمنملَى جطَِوي عين ِشراِب ِفي   أَنَّ ما نوالص 
غَيِر ِسياِقِه الزمِني، وأنَّ األمر لَا يخرج عن أَنْ يكُونَ توِظيفًا ِسياِسيا ُألموٍر لُفِّقَت، لَـا                

         ِو ِبأقَلَّ ِمنحلَى هذَا النا علِْفيِقهت دِعن فوصةِ  ((توموِر ِفي اخلُصالفُج ((   هنع فَّعرا يتِمم
  .سِلم ويتنزه عنهاملُ

وخصومِتي مع اإلخوان دينيةٌ شرِعيةٌ وليست ِسياِسيةً ولَا ِحزبيةً، واهِتداؤهم ِإلَـى            
 إَلَى الكَـِذِب    - وِهللا احلَمد واِملنةُ     -احلَق أحب ِإلَي، ولَم تدفَعِني خصومِتي مع أَحٍد يوما          

  .ِتراِء علَيِهواالفْ



 

ب أَنْ تعلَم جريدةُ الوطَِن وأنْ يعلَم األستاذُ صلَاح الدين حـسن وِإخوانـه    ِحوأُ
 لَيس مقَربـا    - وهو األباِصريي    -األفَاِضلُ أَنَّ املَصدر الَِّذي يستقُونَ ِمنه ما يخصِني         

  .وأنا أَبرأُ ِمما يقُولُ ويفْعلُلَاِم ِبِلساِني، ِمني ولَا مخولًا بالكَ

واملَظْنونُ باألستاِذ صلَاح الدين، وجبِريدِة الوطَِن أَنْ تساِرع إَلَى تكِْذيِب ِنسبِة مـا             
بيِني وبـين اَألباِصـريي   وألَّا ترِبطَ نِسب ِإلَي، وألَّا تعاِود نشر شيٍء عني لَم تتلَقَّه ِمني،          

  .ولَا يراِعي اخلُلُق القَِومي، فإنه يتنكَّب احلَق املُستقيماملَزعوم؛ 

ولْيتذَكَّر األستاذُ صلَاح الدين واألستاذُ سِعيد ِحجاِزي وغَيرهمـا ِمـن األسـاِتذَِة         
  .م٩/١٠/٢٠١٢ موِقِع اجلريدِة بتاريِخ باجلَِريدِة أَنَّ ِمما هو منشور علَى

  .لَم أُدِل بتصرحياٍت ِإعلَاميٍة منذُ زمٍن: الشيخ رسلَان

  .وهو ِمما نشره األستاذ سِعيد ِحجاِزي

     اِصِرييطُ األبورٍة يرِل مِذِه بأوت هسةِ   !! ولَيبفَي ِنس ِرينراِتذَةَ املُحـا لَـا     األسم 
ِإلَي لَ لَهأَص ،ركَرتي لَن ها أَناِبقًا ظَنس ِفي ذَِلك اِجعهأُر لَمو.  

عزنِر مبِس الصِفي قَو دعي لَم لَِكنو.  

  .وأُفَوض أمِري ِإلَى اِهللا إنَّ اَهللا بِصري بالِعباِد، وحسبنا اُهللا وِنعم الوِكيلُ

  .ى اُهللا علَى نِبينا محمٍد وآِلِه وسلَّم تسِليما كَِثرياوصلَّ

                                                            بوكَت   :  
  اهللا حممد بن سعيد بن رسالن أبو عبد
  هـ١٤٣٤/ ٣/ ١٧: الثالثاء

 م٢٩/١/٢٠١٣         
 


