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خداع األلفاظ والمصطمحات

ممخص الخطبة

 -1انتشار التالعب باأللفاظ وخداع المصطمحات بين المسممين اليوم -2 .صور من التالعب
باأللفاظ وخداع المصطمحات -3 .التحذير من االنخداع بمثل ىذه التراىات.
-------------------------

الخطبة األولى

قد جبل اهلل الخمق عمى حب الحق وكراىة الباطل ،إال أن أقواما انتكست فطرىم وعميت بصائرىم
غدوا ال يحبون الحق وال يقبمونو ،ويدافعون عن الباطل بل ويزينونو .ولما كان األصل عند
حتى َ

الناس حب الحق وكراىة الباطل اتخذ الشيطان أسموبا ماك ار خبيثا لقمب الحق باطال والباطل حقا،

وذلك لكي يصرف الناس عن الحق ويوقعيم في الباطل ،واتبعو في ذلك إخوانو من شياطين اإلنس
والجن إلضالل الخمق وحشدىم تحت راية الشيطان؛ ليزداد أتباعو وأولياؤه الذين أرادىم الشيطان أن

يكونوا يوم القيامة في داره ومستقره أعاذنا اهلل واياكم منيا.

ولقد غدا التالعب باأللفاظ والمصطمحات اليوم وسيمة من أعظم الوسائل المستخدمة في التنفير من

الحق والدعوة إلى الباطل ،وىي وسيمة أعداء اإلسالم األ َُول في حرب الدين والرسول عميو أفضل
الصالة والسالم.
َّ َّ
ِ
ون أ َِئنَّا َلتَ ِارُكوا ِآليَتَِنا
ون َوَيقُولُ َ
أليس في كتاب اهلل الحكيم :إِنَّيُ ْم َك ُانوا ِإ َذا قي َل َليُ ْم ال ِإَل َو إِال الموُ َي ْستَ ْكبِ ُر َ
ِ
ِ ِ
ِل َش ِ
اع ٍر َم ْج ُن ٍ
ون
ون [الصافات ،]36 ،35 :وقولو تعالىَ :و َع ِجبُوا أ ْ
اء ُى ْم ُم ْنذٌر م ْنيُ ْم َوقَا َل اْل َكاف ُر َ
َن َج َ
َى َذا س ِ
اب [ص]4:؟! كل ذلك تنفي ار لمناس عن دعوة رسول اهلل مع عمميم بصدقو  .وىي
احٌر َك َّذ ٌ
َ
وسيمة أعداء اإلسالم اليوم من الكفرة والمنافقين.

ومن األمثمة الصارخة عمى ىذه القضية اليوم حال الييود واخوانيم النصارى وىم يسمون دفاع

إخواننا في فمسطين عن أنفسيم وأرضيم ومقدساتيم إرىابا ،ويسمون إجراميم وبغييم وقتميم لألطفال

والنساء والشيوخ دفاعا عن النفس .وحينما يصف رئيس النصارى رئيس عصابة الييود بأنو رجل

سالم ،ويصف في الوقت نفسو شباب االنتفاضة بأنيم إرىابيون .إنو ـ أييا الكرام ـ التالعب باأللفاظ
وخداع المصطمحات ،مع جرأة وصفاقة وعدم حياء ،يدعم ذلك منطق القوة الذي ينتج عنو التحاكم

إلى قانون الغاب.

ىذا ـ أييا اإلخوة ـ مثال واحد فقط أردتو تمييدا لمموضوع الذي أريد التحدث عنو.

إنو ـ أييا الكرام ـ أسموب قديم كما ذكرتو في بداية حديثي ،كان اإلمام فيو والرائد إبميس المطرود من
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رحمة اهلل ،فعندما أسكن اهلل األبوين في الجنة ونياىما عن األكل من الشجرة ما كان من إبميس إال

أن تالعب باأللفاظ وسمى الشجرة المحرمة عمى األبوين:شجرة الخمد وممك ال يبمى ،كما حكى اهلل
َدلُّ َك َعَمى َش َج َ ِرة اْل ُخْمِد َو ُمْم ٍك ال َيْبَمى [طو.]121:
عنو في كتابو أنو قال آلدم عميو السالمَ :ى ْل أ ُ
وعندىا أكل آدم وزوجو عمييما السالم من الشجرة المحرمة ،فأخرجيما اهلل من الجنة بسبب تمك
المخالفة التي نتجت عن تالعب الشيطان باأللفاظ حين سمى الشجرة المحرمة بشجرة الخمد.

وتمقف ىذه الطريقة أتباعو من شياطين اإلنس والجن ،فيذا فرعون عدو اهلل ورسولو مدعي الربوبية
ِ
ظ ِي َر ِفي األ َْر ِ
اد
َن ُي ْ
ض اْلفَ َس َ
َخ ُ
وسى َوْل َي ْدعُ َربَّوُ إِِّني أ َ
َن يَُب ِّد َل د َين ُك ْم أ َْو أ ْ
اف أ ْ
يقول لقوموَ :ذ ُرونِي أَ ْقتُ ْل ُم َ
َّ
الر َش ِاد
يل َّ
َىِدي ُك ْم ِإالَّ َسبِ َ
[غافر ،]26:ثم يقول بعد ذلك عن نفسوَ :ما أ ُِري ُك ْم ِإال َما أ ََرى َو َما أ ْ
[غافر .]22:وىكذا يصبح موسى عميو السالم من المفسدين في األرض ،وفرعون ىو اليادي إلى
سبيل الرشاد! تالعب باأللفاظ يستخدمو عدو اهلل لينفر الناس عن رسول اهلل موسى ويوقعيم في
َش َرِك اتِّباعو.
واليوم يستخدم أتباع الشيطان الجدد نفس الوسيمة لتشويو الحق والتنفير منو وتزيين الباطل والترغيب

فيو .وقد أخبر بيذا رسولنا  ،فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجو عن غير واحد من أصحاب
النبي أنو قال(( :ال تذىب الميالي واأليام حتى تشرب فييا طائفة من أمتي الخمر يسمونيا بغير

وخداعا ،وحدث ما أخبر
وزور
كذبا ًا
ً
اسميا)) وىذا لفظ ابن ماجو .إنو ـ عباد اهلل ـ التالعب باأللفاظ ً
بو الصادق المصدوق  ،فكم من األمة اليوم ممن يشرب الخمر ويسمونيا بغير اسميا تحاشيا لكممة
(خمر).

واليوم أيضا ـ أييا الكرام ـ يستخدم ىذا األسموب بكثرة ،عندما تسمى الوقاحة والصفاقة والمجون جرأة
وصراحة ،فيخرج عمينا فاسق أو فاسقة في لقاءات مقروءة أو مسموعة ،ليحكي وبكل وقاحة وبال

حياء عن انحرافو وضاللو ،ثم يزعم بعد ذلك أنو من المؤمنين األتقياء ،حيث إنو يصمي كما يزعم
وقد حج كذا وكذا مرة ،وأنو يتصدق ويفعل ويفعل ،في خمط متعمد بين فسقو وطاعتو .كما يزعم

ليوىم الناس ىو ومن أجرى معو المقاء أن الدين اليمنع من فسقو ما دام يصمي ويصوم ويحج ،ثم

تسمى ىذه الوقاحة جرأة وصراحة ،ويُ َع ِ
نون ذلك الصحفي الفاجر لقاءه مع الفنان المزعوم بالمقاء
الجريء والمقاء الصريح.
وىو التالعب باأللفاظ أيضا عندما يسمى الفسوق واالنحالل من الدين ًفنا ،فيظير أولئك الضَّالِّين

الم ِ
ضمِّين بمظاىر مخزية وأوضاع مزرية يندى ليا جبين الفضيمة ،وتقشعر ليا أبدان المؤمنين؛ من
ُ

ظيور النساء كاسيات عاريات ،وفي خموة محرمة مع رجل أجنبي ،وقد يظيرون ما ال يكون إال بين

الرجل وزوجو ،وكل ذلك باسم الفن ،بل ويمجد أولئك المنحرفون الفسقة عند من ال يقيمون لشرع اهلل

وزًنا.
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وىو التالعب باأللفاظ والخداع والزور عندما يسمى تعدي حدود اهلل والمجاىرة بالمنكرات حرية

شخصية ،فيريد الفسقة والفجرة أن يخمعوا الحجاب عن المرأة ،وأن تكون ىناك عالقة محرمة بين

الرجل والمرأة ،بل ويصل الحال في بعض البالد أنو إذا زنى الرجل بالمرأة برضاىا فميس ألحد أن
يتدخل ما دام األمر برضا الطرفين.

وىو التالعب كذلك باأللفاظ والمصطمحات عندما يسمى اإلفتاء بغير عمم والقول عمى اهلل بغير عمم
اجتيادا في الدين ،وعندما تسمى زلزلة أصول الدين وقواعد الشريعة اجتيادا كذلك .فيتكمم أقوام في

دين اهلل ويحرمون ويحمون ويمنعون ويجيزون ويستخدمون القياس واالجتياد ،ويستدلون بالمنطوق

والمفيوم ،ويدعون اإلجماع ،وال ناقة ليم في العمم الشرعي وال جمل ،وليس ليم مما يؤىميم لذلك إال

أنيم يحسنون القراءة والكتابة ويجيدون التالعب باأللفاظ .ويخوض في ذلك كل من ىب ودب من

مذيع أو صحفي أو كاتب مشيور أو مغمور.

ويخرج عمى المسممين ممن ينسب إلى العمم الشرعي ليرد أصول الدين وثوابتو ،ويخالف المسممات

من الشريعة بحجة االجتياد ،فيرد مسألة توريث المرأة نصف ما لمرجل ،وأن دية المرأة عمى النصف

من دية الرجل؛ بحجة أن ذلك ىضم لحق المرأة وأنو من بقايا الجاىمية .ويرد أحدىم ما ثبت في

الصحيحين من أن(( :النساء ناقصات عقل ودين)) بحجة أن الرسول كان يمزح.

وىو التالعب باأللفاظ أيضا عندما يسمى تعطيل أحكام الشريعة والغاؤىا تجديدا في الدين .ويخرج

عمى األمة زنادقة يريدون إلغاء األحكام الشرعية كالحدود ،واستبدال قطع يد السارق وقتل القاتل
ورجم الزاني وقتل المرتد وغيرىا من األحكام بالسجن والغرامة المالية أو غير ذلك مما يقترحونو

بحجة التجديد ،وىو ـ واهلل ـ إلغاء لشرع اهلل.

ومن التالعب باأللفاظ وخداع المصطمحات تسمية االستيزاء بالدين وسب اهلل ورسولو إبداعا وفنا،

فيؤلف زنديق من الزنادقة روايات يسب اهلل جل وعال فييا أو رسولو أو القرآن أو غير ذلك من

ثوابت الدين ،فإذا غار المسممون عمى دينيم وثاروا ضد أولئك المستيزئين باهلل ورسولو انبرى ليم

أتباع الشيطان المخادعون والمتالعبون باأللفاظ ليقولوا ليم :لماذا كل ىذه الضجة وكل ىذا

إبداعا.
التعنت؟! إنو اإلبداع والتميز بالخروج عن المألوف! وىكذا يسمى االستيزاء بدين اهلل
ً

وىو التالعب باأللفاظ عندما يسمى الميو والمعب بطولة ،ويمقب من يسمونو العبا بالبطل ،ويُنسى
أبطال األمة الحقيقيون من عمماء دين نفعوا األمة في دينيا ،وعمماء دنيا في الطب واليندسة والتقنية
نفعوا األمة في دنياىا ،أو شيداء ماتوا في نصرة قضايا األمة ،وتبقى البطولة محصورة في ساحات

المالعب.

إنو التالعب باأللفاظ حين يسمى الكذب والنفاق مجامالت ،فيكذب الواحد من الناس ويزين لمناس

باطميم ،وال ينصح أو يدل عمى الحق باسم المجاممة وحسن العشرة ،ثم يقال :إن فالن حسن
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المعاممة يجيد المجاممة.

وىو التالعب باأللفاظ كذلك عندما يسمى المكر والغش والخداع ذكاء وشطارة ،فيخدع اإلنسان أخاه

ويأكل مالو ويمبسو التيم ،يستولي عمى مال غيره بالمكر والخديعة ،يأكل الحقوق وال يؤدييا إلى

أىميا ،ويسمى عند الناس ذكيا فطنا ويحسب نفسو كذلك ،وىو عند اهلل بخالف ذلك.

إنو التالعب باأللفاظ عندما يسمى تمييع الدين وتفصيل الشريعة عمى حسب ما ييوى الناس ووفق
أمزجتيم باسم التيسير وترك التشديد ،عمما بأن التيسير مطموب في شرع اهلل ،لكنو تيسير قد حده

الشارع الكريم وجعل لو ضوابط وأصوال ،فنيسر ما يسره اهلل عمى عباده ،أما أن يقال لمناس :افعموا ما
شئتم فالدين يسر فيذا ليس من دين اهلل.

أييا اإلخوة الكرام ،كانت تمك بعض األمثمة لبعض ما يستخدمو أتباع الشيطان وجنوده من خداع

وتالعب باأللفاظ؛ ليوقعوا عباد اهلل فيما حرم اهلل بتزيين الباطل وتسميتو باالسم الجميل ،فمنحذر ـ
عباد اهلل ـ من الوقوع في َش َرِك أولئك المخادعين ،وال تخدعنكم األسماء عن النظر في حقائق األمور
وسبر أغوارىا ،فإن تغيير األسماء ال يغير الحقائق.
-------------------------

الخطبة الثانية

ِ
آدم ال َي ْفتِ َننَّ ُكم َّ
َخ َرَج أ ََب َوْي ُك ْم ِم ْن اْل َجَّن ِة َي ِ
الش ْي َ
ان َك َما أ ْ
نزعُ
ط ُ
ْ
معاشر المؤمنين ،يقول جل وعالَ :يا َبني َ َ
ِ
اسيُ َما ِل ُي ِرَييُ َما َس ْوآتِ ِي َما [األعراف.]27:
َع ْنيُ َما ل َب َ

فيذا تحذير من رب العالمين لنا نحن ،يبين لنا كيف أن الشيطان قد خدع األبوين الكريمين ،وتسبب

في خروجيما من الجنة بالخداع والكذب ،ويحذرنا مما وقع فيو أبوانا .أال فمنحذر من الوقوع في

شرك الشيطان وأتباعو ،ولنتأمل الحقائق قبل أن نخدع باألسماء واأللفاظ ،فكم من لفظ بغيض أطمق

عمى أمر جميل ،وكم من اسم جميل سمي بو أمر خبيث قبيح ،وخاصة في ىذه األيام التي كثر فييا

أعداء اإلسالم ،منيم الظاىر المعروف ،ومنيم المتخفي والمتمبس بثوب اإلسالم ،بل والمتكمم باسم
الدين وىو عدو لو.

فحذار من أن نقع ضحية ليذه التسميات التي انتشرت في الوسائل المقروءة والمسموعة ،البعيدة عن

كتاب اهلل وسنة رسولو  .والواجب عمينا أن نرجع إلى عممائنا في حال التباس األمور واشتباىيا
عمينا ،واهلل قد أمرنا بذلك في التنزيل فقالَ :فاسأَلُوا أ ْ ِّ
ون [النحل.]43:
َى َل الذ ْك ِر ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
ْ
كم من فساد وانحراف ينتشر اليوم بين الناس باسم التأقمم مع الواقع والتعايش معو ،كم من ضالل
أصبح واقعا عمى األرض بحجة يسر الدين ،كم من نساء المسممين اليوم من ىجرت الحجاب

الشرعي ولبست شيئا ىو أشبو بالمالبس التي ال ينبغي أن تمبس إال في المنزل أو عند محارميا

باسم الموضة ،كم من امرأة اليوم بل وبعض الرجال من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين
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آمنوا ،كم من أولئك من يطالب بمساواة المرأة مع الرجل في كل شيء ،والسماح ليا بالخروج

والمشاركة في كل المحافل والتجمعات واألعمال ،بل ويطالبون باألندية الرياضية النسائية والمسابح

وغير ذلك مما يدندنون حولو في صحفيم صباح مساء ،وكل ذلك تحت مسمى حقوق المرأة ،وكأنيم

لم يكتشفوا أن لممرأة حقوقا إال اليوم.

وغير ذلك الكثير الكثير من التالعب باأللفاظ والمصطمحات التي يجب عمى المسمم الحريص عمى
دينو أن َي ْح َذ َر ويُ َح ِّذ َر منيا ،لئال ينخدع بيا عامة المسممين من طيبي القموب سميمي الطوية.

