
1 
 

 الكلم عن مواضعه تحريف وعصام تليمة 

 وبعد   آله وصحبه ومن واالهوعلى  ملسو هيلع هللا ىلص الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ف والتالعب الشرع وتحريف الكلم عن مواضعه الذي  ر  الخ   ذاك إلى اب،، بال عجب وال استغرمعت است

، والذي نشر بكل تالمة حّس وبالدة  1تجرأ عليه العّي الغرير، تلميذ القرضاوي، الساقط األجير عصام تليمة 

، في  عليهم تبريرا فّجا الستحالل إطالق اسم الشهيد على الكفار وجواز الترحم  ،ما نشر  ،عقل وموت ضمير

، فرّوج بذلك لتعميق تلك األفعال الكفرية التي  ن يدي هللا سبحانهقيامة بي سيكون شاهداً عليه يوم ال ،فيديو

يعة الجزيرة شيرين  مؤخرا بسبب قتل العدو الصهـ.يوني لمذ  المسلمين العرب اجتاحت مناطق كثيرة من بالد 

  في جنين فلسطين.  أبو عاقلة بدم بارد  

لسنا متحجري  "  ننا أ ن من مة الواعي ي هذه األما أعتقد أنه شعور كافة موّحد عوقد أعربت ساعتها في تغريدة 
لكن ..  البشر غدراً،  ، ونحزن لموت القلوب، بل نهاب الموت ونحترم حرمته، ولو كان الميت من أي! ملة

ر،  واحد  معيّن من المسلمين ال غي ف ، والتي هي رتبة أسبغها هللا على صنلكن أْن توزع صكوك الشهادة
من   ه ، فهذا خروج عن الشرع، واستهزاء بالدين يحذر فاعلأو كّل ملةأو رافضة  ارى أو نص يهود على  
2النار" 

 

أهل السنة والجماعة الموحدين من المسألة الغريبة التي طفحت  أن تلك الكلمات القليلة تصف موقف  ورغم
  بالطبع والفطرة،   ن أو ضاليعممين مأجورين فإن م  ، ئ ح البحر الهاد ط الميّت على سعلى السطح كما يطفح 

يوم    الطائشةثبت في سجالتهم لت  رارها كجون لألفكار الكفرية ويروجونها ويحرصون على تظلوا يرو
 القيامة. 

من أعالم الضالل، مثل أحمد كريمة، الذي كفر بواحا وسفاحا بما ذكر من عدم  عالم أوعلى رأس هؤالء 
يوسف القرضاوي، الذي  تلميذ  ليمة، تلميذ أمام اإلرجاء في عصرنا،  ومن ي سمى عصام تكفر أهل الكتاب،  

الفكر السنّي تحت مظلة   ة القرضاوي التي أضلّت مدرس  .به، فطفا وعال وفّكر فكفر تبناه وعينه مديرا لمكت 
. وكان من أثر هذا الفكر هو ما رأينا  اإلرجائي بعينه يف والتحر  االنحراف إال  وهللا و هو ،  طاالعتدال والتوس

كابر  ، جعلها هللا مع أشيرين أبو عاقلةاغتيال حين وقعت جائحة  اً، ض  ر  من الخلق المسلمين، ف   كثيرعليه 
حمت عليها  ووصفتها بالشهيدة وترم،  ، ويبعهم خلق جّم ال حصر له3عمم على رمم تها فرث ، قومها
حتى    لم تدخل الجنة فال حاجة لي بهذه الجنة )!(فرت لها )!( وأدخلتها الجنة )!( بل وقال بعضهم إن غواست
)!(، بل ذبح بعضهم أضحيات باسمها   أن صلوا عليها صالة الجنازة بعد الجمعة  األمر  ببعضهم   األمر وصل

ثبت  )!(   هلل  منصات وسائل التواصل. على  وكل هذا م 

، جعلها هللا في ميزان  صوتية برسالة، ملسو هيلع هللا ىلص رسوله  لصريح آيات هللا وأحاديث المكذب ، خرج المأفون الباغي
 !  تسمية نصرانية بالشهيدة، والترحم عليها واالستغفار لهاسيئاته، تقيأ فيها تبريرات عجيبة على جواز 

  العريان والكتاتني عصام ، بل هي مدرسة كاملة أخرجت من قبل 4وليس هذا بكثير على تلميذ القرضاوي 
ثم هي المدرسة الفكرية التي تقيأت  بقية اإلخوان في كّل بلد من بالد العرب، و  عم أبو الفتوح نعبد المو

وهؤالء هم من تسببوا في دمار الشعوب العربية المسلمة، سياسيا وعسكريا  وأمثالهما.  سوني يالغنوشي والر 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=pG8IJfRiAEs 
2 https://twitter.com/RassdNewsN/status/1525506222673100800 . 

 كما وصفهم أخي الحبيب الشيخ وجدي غنيم شفاه هللا  3
4 https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73011 
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عند قطاع كبير من الخلق. وها هم ال   م ثوابت العقيدة ي طن أثرهم في تحواقتصاديا واجتماعيا، وظهر ال 
 ! تلك الردة بقوة عجيبة وصبر على الكفريزالون ينافحون عن 

غفار  تجعل الترحم واالست  قاط يجب مراعاتها،ن أن هناك ثالث ال داع له،   ، بعد كالم طويلتالمةعصام  يقول  
 لها من النصارى، أمٌر مسّوغ مقبول! رين أبو عاقلة، أو مثشي لى وإسباغ اسم الشهادة ع

  البهاء  الجاهل كلمة  نعم، استعمل  "..   ه! ء  وبها أن الموت له جالله "التي ذكرها ذاك األفاق، هي  النقطة األولى 
ق! فال أدري من أي زاوية  واإلشرا  ،والحسن ،والنضارة   ،الجمالوالبهاء في اللغة هو كوصف للموت! 

اء! فإنه ال يجب  ومن ثم، ألن للموت جالل وبه للموت بهاٌء! لكن ما علينا، فما تلك بأكبر طاماته. يكون 
، مراعاة  يجب إرجاء مثل تلك المناقشات لوقت آخرأو تشغب عليه، بل   تؤذيه الحديث عن الميت بطريقة  

( عكرمة    ي الصحابة في منع سّب أب  رسول هللا  وّجه للذوق، كما   ع  م حين أتى عكرمة مسلما، و)أبو جهل 
 . ال المرأة التي ندبت حظها مث

بل   ،لمناقشتهفال حجة فيه كما ذكر األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، الحديث موضوع 
خالفت الهدي األمثل في الصبر  المرأة لم ترتكب ناقضا لعقيدة التوحيد، وإنما   ثم   . تشهد بهيأثم من تعمم ثم اس

 . لكنه الهوى عند الصدمة األولى...

" وهذا األمر أمٌر عقدي ال فقهي،  عن وقت الحاجة البيان   ال يجوز تأخير "ه  أن أصول الفقه  نثم المعلوم م 
في قلبه ذرة من إيمان بصحة هذا الدين! هذا إن أغفلنا  ت عليه إثم كبير ال يمكن أن يسمح به من فالسكو

 . لكنه الهوى  وضرورة القيام به خاصة في حالة المنكر المتعدي على العقيدة.  النهي عن المنكر الحالّ 

. ثم التفرقة بين الشهادة في اللغة  هو دعاء وليس تقرير : إطالق الشهادة على الميت،  والنقطة الثانية
 شهيدة! على ديانة النصارى   م هيوأن هناك شهيد الواجب وشهيد الوطن وشهيد اإلنسانية. ث.  والشرع

أي  عند مخبول العقل، فالناس لم تأِت ب أن يكون دعاء إال اللقب وصف يحمل معنى معين، وإطالقه ال يمكن 
. بل  والموصوف   ةالصف صيغة   صيغ الدعاء، بل قررت حمل المغدورة لوصف الشهادة، كما فيصيغة من 

ممن قتلوا في محل شهادة، ي قال "الشهيد بإذن  ن بالتقوى والعبادة، ت من المسلمين المعروفي حتى مع من ما
 لكنه الهوى . داً"، أو نحسبه شهيهللا

إن هذا لون من تحريف الكلم عن مواضعه، يليق به ذاك  في اللغة والشرع، ف ظاما عن الفرق بين اللف
وي!؟ بل اللفظ قد أتى  ه معناه اللغهو المقصود ب لقائلين بهذا الوصف من العامة فمن قال أن االشيطان، 

فإن  لك، فتعاضد الشرع والعرف على معناه الحالّي، وإال بمعنى شرعي ثم صار إلى المعنى العرفي كذ 
من حيث إن منهم من يدعو ربه  الصلوات الخمس  ون إن النصارى يقيم  قيل: تمسك أحٌد بالمعاني اللغوية ل 

أن المقصود ممن أطلق هذا الوصف جزافا على المغدورة النصرانية   والدليل علىخمس مرات في اليوم!  
أمر واضح بيّن إال عند من  يقصد المعنى الشرعي أنهم ربطوا بينه وبين دخول الجنة والمغفرة والرحمة! 

ذكرت  في  ولو أنهم قيدوا الوصف، كما   ! وهللا إن هذا الرجل لمجنون جنونا مطبقان ثم لم يحملوه.  آ حّملوا القر
لما كان في ذلك إشكال، لكن إطالق الوصف ي لغي   https://twitter.com/DMTAH/status/1524721497683771392تغريدة لي 

ى  ، لتبرير تلك الشركيات المحضة، مجاملة للنصار فق أن يتالعب به في دين هللاالمنااالحتمال الذي أراد 
 لكنه الهوى  على حساب ديننا. 

محمول على ما اعتقادهم، فهذا، مرة عاشرة، تحريف للكلم عن مواضعه، فمن من  أما أن وصف الشهيد 
يطلقه عليها أهل دينها؟ ثم إننا لم نر  في   المسلمين يقصد هذا يا خسيس؟ ثم لم يطلق عليها المسلمون ما 

! فاق ذاك المبّدل لكلمات هللا  بمصطلحات المسلمينأساسا ، من حيث هم ال يعترفوا كنائسهم كلمة الشهيدة
 لكنه الهوى  اليهود أنفسهم! 

https://twitter.com/DMTAH/status/1524721497683771392
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متخلف! ال شهادة عن غيب تقرر  دنيوي واقع، أيها ال"عظيم القبط"، فهذا أمر  ملسو هيلع هللا ىلص قول رسول هللا أما عن 
 وصف "القبط" فلم لم تقل "شهيدة القبط" خيبك هللا وأمثالك! ب ه  وصف  ملسو هيلع هللا ىلصبنصوص ثابتة. وقد قيّد رسول هللا  

،  ليات القرآنية، بإطالقتوصيف شرعي محدد المعنى، كما ورد في عشرات اهو  ن وصف الشهيد كما أ
. لكن هذا المأفون يّدعى أنه ليس مفهوما  غير هذا المعنى إفك وتأل  على هللا وعلى اللغة والشرعوحمله على  

 لكنه الهوى  !حصريا 

 الكفار.  واالستغفار على  : جواز الترحم النقطة الثالثة

عقيدة المشركين وجواز  )الذي هو على مذهبه في  معتز الخطيب لتدوينة ولم يجد المبّدل ألحكام هللا غير  
حفرها من كتاب إلمام شافعي، الرملّي  نقل فيها كلمة ينقل عنه! سبحانك ربي،  الترحم عليهم واالستغفار لهم(  

هو يعلم أن  و!  إال في الشركلكفار، ل من علماء القرن العاشر الهجري، ادعى فيها أنه يجّوز االستغفار
أن هناك مساحة في هذا األمر  (  5تبجح في غير الصوتية ثم   . إلسالمجماهير العلماء على عدم جواز ذلك في ا

 قيام الحجة على غير المسلم )أي وهللا!(. فناء النار! وفي موضوع للجدل حول 

 عما يتحدث! الرجل مخلّط ال يدري 

مات متشابهات  بكل ملسو هيلع هللا ىلص نبينا  ، وأحاديث ت باليا ة الثابتفأوال نقول: هل يجوز رّد المحكمات الواضحات الجليات 
من يبحث عن حفّرة وينبش  لمن يريد إحقاق الحق، أن إنه منهج أهذا منهٌج  يه أو اثنين من متأخري األمة؟ لفق

 لكنه الهوى.  على الحق ال غير!؟   " بهعن قول  "يشغب 

من قال   ها ال قيمة لها أمام النصوص الثابتة، لكن حتىحيث إنوال أريد الجدل حول تلك الحفرية من القول، 
ال من الناحية  عن الشرك، وقال بجوازه فيما عدى الشرك! فخال األمر من المعنى إ   نفي االستغفاربها  

". وواضح أن هذا االستثناء  ة، لشبهة عموم قوله تعالى "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرعية ال الي األكاديم
لم يقع في الشرك أصال .  واقع فقط لمن لم يتحقق فيه الجزء األول من الية، أي لمن من الشرك في المغفرة 

 . متعمم! لكنه الهوى  هكذا يراها كّل عاقل، بله مدع  لعلم 

 ي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه. ثم، وهو األهم والفيصل في هذا األمر هو ما جاء في كتابنا الذ 

الزمر  " وِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعَمل َك َولَتَك ونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ َولَقَْد أ  تعالى "قال 

65 

ط عمل الكافر أي  باإحها على ية دالة بمنطوقلالخالص. ثم إن ا حيد والت ذ هو منإفهذا وحٌي لكافة األنبياء 
   ؟! محك غفار في األعمال غير الشرك! إال تكذيب كتاب هللا الم  ، فما بالهم يتحدثون عن االستالهط رده وإب

نث ورً "قال تعالى   ه  َهبَآًء مَّ
. هباًء منثوراً يا من يّدعي اإلسالم،  23الفرقان " اَوقَِدْمنَآ إِلَٰى َما َعِمل واْ ِمْن َعَمل ٍۢ فََجعَْلنَٰ

صاحب الشرك .. هذه نصوص  إن  دفاعا عن فلسطين أو القدس أو حتى مكة والمدينة، هو هباء منثور 
 ى.. القرآن.. لكنه الهو

 
5 https://arabi21.com/story/1437333/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-
%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7 
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َِّ َوَما كَ وقال تعالى "  ِ ا تَبَيََّن لَه  أَنَّه  َعد وٌّ ِّلل ْوِعَدة  َوَعَدَها إِيَّاه  فَلَمَّ أَ  اَن اْستِْغفَار  إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إَِّلَّ َعن مَّ  تَبَرَّ
ال فقط من استغفاره له بل من أبيه جملة وتفصيالً، ليباعد بين نفسه وبين الشرك،  أ منه تبر ،114التوبة "  ۚ ِمْنه  

 أيها المحّرف لكلمات هللا. 

ةً فَلَن يَْغِفرَ وقال تعالى " ْم َسْبِعيَن َمرَّ ْم إِن تَْستَْغِفْر لَه  ْم أَْو ََّل تَْستَْغِفْر لَه  وا   اْستَْغِفْر لَه  ْم َكفَر  ِلَك بِأَنَّه 
ْم ۚ ذَٰ َّللاَّ  لَه 

ِ َوَرس وِلِه ۗ َوَّللاَّ  ََّل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ  النصراني  ية في المنافقين ال في الكافر ل وهذه ا  .80التوبة " بِاِّلَّ
"  السََّماَوات  يَتَفَطَّْرَن ِمْنه  َوتَنَشقُّ اأْلَْرض  َوتَِخرُّ اْلِجبَال  َهدًّا َكاد  تبكفره وبقوله على هللا أن له ولد "علن  ستالم  
شرب  وء الخلق وال مغفرة أبدا، منصوص عليها، فهي بسبب الكفر ال غير، ال س والعلة في نفي ال . 90مريم 

 كرها. لكنه الهوى. عية من قطعيات الدين يكفر منللمشركين هنا قطفالنهي عن االستغفار  الخمر وال الزنا. 

وَر قَْبَرها فأِذَن ِلي "  وفي حديث مسلم  ي فَلَْم يَأْذَْن ِلي، واْستَأْذَْنت ه  أْن أز  "،  اْستَأْذَْنت  َربلِي أْن أْستَْغِفَر أِل ملِ
م يأذن هللا سبحانه  ل ، الزهرية القرشية السيدة آمنة بنت وهب  ملسو هيلع هللا ىلص    هللا العظيم! أم النبي األعظم  سبحان

 . قلة! خيبهم هللا يأذنون باالستغفار لشيرين أبو عاباالستغفار لها، فإذا بكالب السلطة اليوم 

ْدَعاَن َكاَن فِي اْلَجاِهِليَِّة يَِصل   " ق ال ْت،  عنها  عن عائشة رضي هللا وفي حديث مسلم   ِ! اْبن  ج  : يَا َرس وَل َّللال ق ْلت 
ِحَم، َوي ْطِعم   ِ اْغِفْر ِلي َخِطيئَتِي يَْومَ  الرَّ   اْلِمْسِكيَن، فََهْل ذَاَك نَافِع ه ؟ قَاَل: "َّلَ يَْنفَع ه . إِنَّه  لَْم يَق ْل يَْوماً: َربل

ينِ   .  "الدلِ

ال يعي قلبه هذه  بّدل لكلمات هللا لمن أسلم هلل سبحانه، أم إن قلب المعاند المنكر المي هذا كفاية تغني أف
 النصوص. 

وهو  ،  ء للتخفيفلتالحرف الم )وأصل تلم وتليمة وتالمة هو قلب الثاء واألضحوكة الكبرى في التشويش الت 
ور  أقول األضحوكة الكبرى أن المغد  ( !ه من الكسر والهدم والقطع، فسبحان من جعل اسم الرجل على مسما

 !!!  ملسو هيلع هللا ىلص أتى بها محمد  يرين أبو عاقلة لم تصلها حجة اإلسالم ولم يتبين لها أن هناك دعوة للتوحيد ش بها 

، َّل يسمع   الذي نْفس  محمد  بيِدهِ و"  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا  :حديث مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  في
، إَّلَّ كان من أصحاِب  ، ث مَّ يموت  ولم يؤِمْن بالذي أ ْرِسْلت  به، و َّل نصرانِيٌّ ، َّل يهوِديٌّ بي أحٌد من هذه األمةِ 

 !! ملسو هيلع هللا ىلص أنه يجوز أن شيرين عقلة لم تسمع بالرسول  ". يقول المخبول تليمة النارِ 

 

 كالمكلفين من الناس.   اط ب به أبعد هذا يدعي أحٌد أن لهذا المأفون عقل يخ

ونصرته واجٌب ال  ، لكن تأكيد الحق صمالذان الغلف والقلوب كثير من الأعلم أن ما أكتب هنا سيقع على 
 يصح لمسلم تركه إن قدر عليه، خاصة حين يتعرض جناب التوحيد لمثل تلك الهجمة الكفرية العنيفة 
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