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ABSTRACT 

A cautiously pondered people in the previous and at present find that the 

occurrence of linguistic distortion is real in the Arabic terminologies. Therefore, 

some misguided people take the advantage of using confused words to mislead 

other people whenever notice that the real meaning of the Arabic words is against 

their wills. Although, the human nature is built on accepting good words but 

rejecting bad ones. Consequently, this study aims to verify the actual meaning 

and real interpretations of those words, then explaining how the distortion of 

those words influence it meaning. This study adopts the deductive and inductive 

approach. The result of this study shows that some Arabic words have been 

changed from it real meaning, and confirmed that the religious scripts must be 

maintained as Allah and his messengers mean, it is necessary to adhere to the 

meaning of the intended real words and to leave misleading words for the Arabic 

language to perform its basic functions, If the care is not taken many of the 

religion terms would be changed, because the Qur'an came down with a clear 

Arabic tongue. 

Keywords: Actuality, Arabic Terminologies, Change, Linguistic, Misleading 
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 الملّخص

الباطِل  هلأظاهرة التضليل اللغوي موجودة حاضرة, ولذلك جتد  فاملتأمل يف املاضي ويف الوقت احلاضر جيد أن

جمبولٌة على قبول  والنفوس الربّاقة اجلّذابة,باأللفاظ  جؤوَن إىل التلبيِس على الناسعن رد احلق يلون يعجز عندما 

مقاصدها فبها يتضح لفاظ و ألإىل التحقق يف مدلوالت ا, ويهدف هذا املقال لفاِظ اخلبيثةلفاِظ الطيبة ورفِض األاأل

 ضّللإذ أن أول من  ؛لفاظ احلقيقيةألاالتالعب بمع بيان أثر  ويتميز املعىن احلقيقي املقصود من املعىن املضِلل,

جرة ة والطريقة حني مسى شجرة الطرد واحلرمان بلفظ شنّ لفاظ وتالعب هبا هو إبليس فهو صاحب هذه الس  ألاب

إن من أهم نتائج هذا االستقراء االستداليل. و املنهج  على قالامل يف هذه الباحث اعتمد وقد, ك ال يبلىل  وم  اخللد 

لفاظ ألودة وترك ااحلقيقية املقص لفاظألتمسك مبعاين االوأن الواجب وإبداهلا هو حتريف؛  لفاظألتغيري اأن  املقال

يضيع   لفاظألحلقائق اه فإذا مل ينتبفالعربة باملسميات ال باألمساء  ,بوظائفها األساسيةالعربية م اللغة و قاملضللة لت

  , ألن القرآن نزل بلسان عريب مبني.كثري من الدين

 وي, التغيري, احلقيقة, املصطلحات, العربية.اللغ التضليل, :المفتاحية الكلمات
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 .021سورة طه: (1)
 .01سورة يوسف: (2)

 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني ويل الصاحلني وال عدوان إال على الظاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 

 أما بعد: كثرياً إىل يوم الدينوأشهد أن حممد عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصبحه وسلم تسليماً  

متعددة ت ردد يف كل مكان، ظاهرها غري باطنها تضليل واضح على  ألفاظافإننا يف عصرنا احلاضر نسمع 

 فقد  لفاظ إبليس اللعنيألالم وأول من ضلل وخادع يف تلك االناس, وهذه الظاهرة موجودة منذ زمن آدم عليه الس

 هي بشجرة اخللد بل حقيقتها الشجرة املنهي عنها, جرة اخللد وماكذب آدم عليه السالم عندما نصحه بش

َوَس إِلَي ِه الشَّي طَان  قَاَل يَا آَدم  َهل  أَد ل َك َعَلى َشَجرَِة اخل  ل ِد َوم ل ٍك ال يَ ب  َلى﴾ اخندع كثري ، ومن ذلك الوقت (1)﴿فَ َوس 

تمعات، والدعوة إليها والسعي إىل ترسيخها يف اجمللفاظ، بل ساهم البعض يف تبنيها ألمن الناس بزيف تلك ا

ن لفاظ وما قد يكون من أثر عظيم من ورائها, وحقيقة مألامة الناس؛ جلهلهم حبقيقة تلك افتابعهم على ذلك ع

 من أعداء الدين. صّدرها إلينا

ألشياء بغري ا، ومن ذلك تسمية لفاظ يف كثري من آياتهالتالعب باأل ظاهرةقد أشار القرآن الكرمي إىل و 

أمسائها، فذكر القرآن أن من سبب ضالل الناس عن منهج اهلل، وعبادهتم غريه سبحانه أهنم صنعوا متاثيل من 

َاًء مَسَّ ﴿قال تعاىل:  وحقيقتها حجارة احلجارة ومسوا تلك التماثيل آهلة،  ي ت م وَها أَن  ت م  َما تَ ع ب د وَن ِمن  د ونِِه ِإالَّ َأمس 

صلي شياء بغري حقيقتها وامسها األهذا الزمن نسمي أغلب األصبحنا يف أف, (2)﴾َوَآبَاؤ ك م  َما أَن  َزَل اهلل  هِبَا ِمن  س ل طَانٍ 

كرمي صّلى اهلل , وقد حذرنا رسولنا الوالباطل حقاً  صبحوا يرون احلق باطالً أ التبس ذلك على كثري من الناس فحىت

عن قد ورد فما وضعت له,  على غريلفاظ ويسمي األشياء ألأنه سيأيت من يضلل يف الك وذكر عليه وسلم من ذ

حممد بن عبد اهلل بن مسلم، أن أبا مسلم اخلوالين حج فدخل على عائشة، زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم فجعلت 
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, هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وأخرجه احلاكم وقال: ,06, رقم:00, صم2115,من كتاب األشربة, اجلامع, ابن وهب (3)
 .(7237رقم: 0, م060, صم0991)احلاكم,

  .033ص .2. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. طمعجم لغة الفقهاء(. 0988رواس قلعجي؛ حامد صادق قنييب. ) حممد (4)
 .0173, ص2ج .0. عامل الكتب. طمعجم اللغة العربية املعاصرة(. 2118أمحد خمتار عبد احلميد عمر وآخرون. ) (5)

 إهنم يشربون شرابا مننيتسأله عن الشام وعن بردها فجعل خيربها فقالت: كيف يصربون على بردها؟ قال: يا أم املؤ 

َرب وَن ِإنَّ نَاسً " :. قالت: صدق اهلل وبلغ حيب صلى اهلل عليه وسلم مسعته يقولءهلم يقال له الطال ا ِمن  أ مَِِّت َيش 

َها َر ي َسم ونَ َها بَِغري ِ امسِ  َم  سلمون مسألة يف غاية اخلطورة، فإذا مل ينتبه امل وتعتربجديرة باالهتمام  ظاهرةهذه الو , (3)"اخل 

 وبذا يضيع الكثري من أمور الدين.حات العربية املصطلستضيع حقيقة إليها، 

ا, حيث أن كثرياً ومسمياهت املضلِّلةيف كونه يبني للناس حقيقة املصطلحات  قالتكمن أمهية هذا امل: أهمية المقال

م جيهلون حقيقتها، منخدعني بظاهرها املضلل اجلّذاب الذي ظاهره من الناس يسمع بتلك املصطلحات ولكنه

قل إىل لب ، وبه نستطيع أن ننتقال, ومن خالل ما سبق يتضح لنا أمهية هذا املخيتلف اختالفا تاما عن باطنه

شف كاملوضوع وهو احلديث عن التضليل اللغوي يف تغيري املصلحات العربية وإثبات حقيقة أمساء تلك املسميات، و 

سوف و خداع ذلك التضليل من خالل ذكر الشواهد من املاضي والواقع املعاصر، وحتذير الناس من االخنداع هبا, 

وقد , ال على ذلكممث ,الصحيح املفرتض للشيء مث االسم احلايل والواقع له صطلح العريبامل املقالضع يف هذا أ

 ة والتضليل اللغوي يفالدينيالتضليل اللغوي يف املصطلحات : جانبني كلها مرتبطة ببعضها وهي قسمتها اىل

 عالمية والسياسية, وقبل أن نشرع فيهما سنعرج على التعريف مبصطلح التضليل اللغوي.اإل املصطلحات

والغرض منه , (4)مور لئال يهتدي الباحث إىل ما يريدتعمد إخفاء بعض األالتضليل: من ضلل،  تعريف التضليل:

هو واملعىن اللغوي: , (5)وإسكاته، أو القياس الباطل الذي يقصد به متويه احلقائق وإسكات اخلصم إفحام اخلصم

لغوية ال واملعاين اللغوية مصادرها املعاجم المعىن اللفظ يف اللغة, ومعىن اللفظ أي: ما يقصد منه أو ما يراد منه, 

 سيما األمهات منها.
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 .35 رة, آية:قسورة الب (6)
 .021سورة طه, آية: ( 7)
, 0ج . دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القاموس(. 0980=  0965مرتضى الزَّبيدي, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيِض. ) (8)
 .011ص

 ةالديني التضليل اللغوي في المصطلحاتأواًل:  

العربية لغة  ملغتهلى عأهل اإلميان و  على بعض املتحايلنيظاهرة تضليلية يتخذها شياء بغري مسمياهتا تسمية األ

حىت التبس ذلك  ةاألصلي وألفاظها يةقيقاحل أمسائهاشياء بغري األ بعضصبحنا يف هذا الزمن نسمي أولقد  القرآن,

  .ق باطاًل والباطل حقاً احليرون مضلَّلني بذلك الناس فأصبحوا بعض على 

 . شجرة الخلد "الشجرة المنهي عنها"2

ريعة كان قوالب املعاين، فإذا تغري القالب تغري املعىن بالضرورة، وَلمَّا نزلت الشيف اللغة العربية كما نعرف األلفاظ 

, من جنسه آخر ولو كان يؤديه لفظهلا لساهنا العريب املبني، فما من تعبري استعملته إال وله داللة ومعىن معني قد ال 

وهكذا  ,وبعض األلفاظ املستعملة يف املنهيات الشرعية حتمل يف ظاهرها قبل باطنها معىن التنفري من املعىن املراد

ت  من املصطلحات من املناهي الشرعيةكثري   حال ليها، مساؤها حىت ال تصدم شعور املسلم يف الدعوة إأالِت غ ريِّ

إبليس عندما نصح آدم عليه السالم بشجرة اخللد, ويف احلقيقة ليست  ضلِّلهذا املعىن امل وأول من تفطن إىل

َنََّة  ﴿َوق  ل َنا يَا آَدم  اس ك ن   بشجرة اخللد وإمنا هي الشجرة الِت هناه اهلل أن ال يقرهبا, قال اهلل تعاىل: أَن َت َوَزو ج َك اجل 

َها َرَغًدا َحي ث  ِشئ ت َما وَ  َربَا َهِذِه الشََّجرََة فَ َتك ونَا ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾وَك ال ِمن   فغرَّ إبليس وضلَّل آدم باخللد وامللك , (6)ال تَ ق 

َوَس إِلَي ِه الشَّي طَان  قَاَل يَا آَدم  َهل  أَد ل َك َعَلى َشَجرَِة اخل  ل ِد َوم ل ٍك ال يَ ب  َلى﴾قال اهلل تعاىل:  فلفظ شجرة . (7)﴿فَ َوس 

 . (8)البقاء والدوام وهي أشجار اجلنةاخللد يدل على 

بتعاد عنها وعدم القرب منها فلكل لفظ منها معىن خاص به يدل على االاملنهي عنها املطلق  وأما لفظ الشجرة

 األشياء بغري مسمياهتا تضليل لغوي يغري املعىن احلقيقي املقصود. يةسميراد به, فت
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, باب اخلمر يسموهنا، بغري امسها,  األشربة. كتاب سنن ابن ماجة(. 0952ابن ماجة, أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد. )( 9)
 .0023, ص2ج .3380رقم:
 .252ص .2ط . دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.معجم لغة الفقهاء(. 0988رواس قلعجي؛ حامد صادق قنييب. ) حممد (10)

 "الخمر". مشروبات روحية 1

على  ر رأسه؛ خوفاً شع وقففاخلمر يف لفظها معىن املخامرة للعقل الِت تدل على ذهابه فإذا مسع العاقل لفظها 

 ينفر منها نفوراً ف  هذا اللفظ سخ  اهلل وعقابهكما يرى يف  فريى فيها ما يرى فيها العاقلأما املؤمن  ,عقله منها

ن يف شرهبا ظن السامع أ ,يف زماننا عنها: مشروبات روحية فإذا غ ريِّ هذا االسم وأعطي داللة ناعمة كقوهلم ,شديداً 

َهب  " ، وقد ورد يف احلديث عن الصادق املصدوق:يف اللغة غذاء للروح وهو عكس ما يؤدي إليه لفظ اخلمر اَل َتذ 

َرَب ِفيَها، طَ  َيَّام ، َحىتَّ َتش  َهااللََّيايل َواأل  َر، ي َسم ونَ َها بَِغري ِ امسِ  َم  أي يبدلون امسها ومعناها احلقيقي  (9)"ائَِفةٌ ِمن  أ مَِِّت اخل 

عىن املقصود من معرفة امل, ففي هذا خداع وتضليل على الناس يف األلفاظ مما يؤثر يف عدم ليبدلوا بذلك حكمها

بأهنا ليست  قناعروحية، جاءت يف األساس من أجل اإلن تسمية املشروبات الكحولية بالونستطيع القول أ سم,اال

 .أو هبا ضرر حراماً 

 عالمية اإلالتضليل اللغوي في المصطلحات اً: ثاني

 . السياسة "النفاق"2

رعاية شئون االمة بالداخل واخلارج وفق  ,ساس يسوس الدواب: راضها وعين هبا درالسياسة: بكسر السني مص

فية التوفيق ة كيأن تستخدم أيضا للداللة على تسيري أمور أي مجاعة وقيادهتا ومعرف ميكنو , (10)الشريعة االسالمية

كادمييات الدينية واال  تنسانية املختلفة والتفاعالت بني أفراد اجملتمع الواحد، مبا يف ذلك التجمعابني التوجهات اال

اسة ما هو قع لوجدنا أن مسمى ولفظ السيت, وهذا ما يبدوا للناس املضلل هبم هبذا اللفظ, ولو أتينا للواواملنظما

إال تضليل وخداع وتسرت للنفاق, ولن يِصلوا إىل مشاعر ماليني البسطاء والسذج من أصحاب النوايا احلسنة إال 
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 .60, ص5. ج0. العراق: وزارة الثقافة واإلعالم. طتكملة املعاجم العربية(. 2111د وزِي, رينهارت بيرت آن د وزِي. ) (11)
, 2682, باب من أمر بإجناز الوعد, رقم:الشهادات, كتاب صحيح البخاري (.ه 0022. )البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي (12)
 .081ص ,3ج
 .3ط .320ص دار احلداثة. .مع العلم واملدنية اإلسالم والنصرانية (.8809حممد عبده. ) (13)

يف , والنفاق اقالنفبواسطة مفردات ومصطلحات لغوية تدغدغ مشاعرهم, فاستعملوا لفظ السياسة بدالً من لفظ 

ومسي املنافق بِه ألنه جيعل لنفسِه وجهني،  ,نسان غري ما ي بطناالهو إظهار و  (11)باملظاهرَدَجل، تضليل  :اللغة

ي ظهر أحدمها حسب املوقف الذي يواجه، وي عّرف مفهوم النفاق بشكل عام على أنه الطبيعة اخلطرية يف السلوك 

ّلى اهلل ص كما قال رسول اهلل  فاق،البشري، وهو إظهار عكس ما هو كائن داخل النفس البشرية، ومن عالمات الن

َلفَ ": عليه وسلم َن َخاَن، َوِإَذا َوَعَد َأخ  وما نراه يف عاملنا اليوم من اساليب , (12)"ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا اؤ متِ 

أن  لسياسةا يةهابلغ من كر , مما نتج عن ذلك أن رانسياسية تتسم بالكذب واخلداع والغدر والتربير واللف والدو 

أعوذ باهلل من السياسة، ومن لفظ السياسة، ومن معىن السياسة، ومن كل حرف يلفظ من كلمة قال أحدهم: "

علم تالسياسة، ومن كل خيال ببايل من السياسة، ومن كل أرض تذكر فيها السياسة، ومن كل شخص يتكلم أو ي

 اتهبطبيع ةم َس يَّ س اتتمعاجملكلة أن واملش, (13)"ساس ويسوس وسائس ومسوس ومن أو جين أو يعقل يف السياسة،

متياز، ادرجة دمة وصناع القرار منافقني ب، وصار حىت أصحاب املواقع املتق سم السياسةولكن با فصار النفاق رائجاً 

", فلم يعد ممكنًا أن يشرق علينا فجر عصر جديد وحنن مل نتحرر من تضليل و جيّملوهنا مبصطلح "دبلوماسيني

 مفردات عصور النفاق, علينا قبل أي شيء وكل شيء أن نسمي األشياء مبسمياهتا!!. 

 . اإلرهاب "الجهاد"1

آلونة اأصبحت مثارًا للجدل والنقاش يف الِت صطلحات من املاإلرهاب  واجلهاد العنف و كما نعلم أن لفظ 

األخرية، وصار فيها من التضليل اللغوي واخلل  املتعمد وغري املتعمد الشيء الكثري، خصوصاً بعد األحداث الِت 

م، وراح ضحيتها 2110حصلت يف مدينِت نيويورك وواشنطن يوم الثالثاء احلادي عشر من شهر سبتمرب/ أيلول 
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, 2ج . دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القاموس(. 0980=  0965مرتضى الزَّبيدي, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيِض. ) (14)
 .500ص

. بريوت: دار صادر. لسان العربه(. 0000ابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي. )( 15)
 .036, ص0. ج3ط

 لسياسي بأكمله استغل األمريكي مشاعر التعاطف الدويلآالف من القتلى واجلرحى األبرياء, وأمام صمت العامل ا

م اجلهاد ف مفهو ، ليصنوملعاين األلفاظ وحقيقتها مع ضحايا تلك األحداث، فقام حبملة خل  وتشويه للمفاهيم

وصورة لفظ  ملفهوم تضليل واخلداعكانت الفرصة ساحنة لتعميق الوهكذا  , واإلرهابالعنف  اإلسالمي ضمن خانة

 رهابإلامننا ومل نصحو إال واجلهاد هو ذاته  ,املسلمني؛ فكما أن اجلهاد ي عد مصطلحاً إسالمياً خالصاً  اجلهاد عند

أما إذا مل تكن مسلماً  .!!إرهابيني اإلسالم واملسلمونوالتدليس لكل تلك املفاهيم صار  تضليلوبفضل ذلك ال

, وإذا أتينا ملعرفة معىن العنف اإلرهاب رهابتهمك أحد مبصطلحات مثل العنف واالفأنت محامة سالم ال ي

واإلرهاب مشتق من )رهب، بالكسر، يرهب رهبة ورهبا، بالضم،  ،(14)زعاج واإلخافةاالوحقيقتهما يف اللغة, فهو 

ورهبا، بالتحريك، أي خاف. ورهب الشيء رهبا ورهبا ورهبة: خافه. واالسم: الرهب، والرهىب، والرهبوت، 

 .(15)والرهبوتى(

اب الذي وينبغي أال يغيب عن إدراكنا أن تعبري اإلرهوبذلك فاملعىن ال خيرج عن جمرد اإلفزاع والتخويف، 

الذي وضعه العرب، وهو استخدام يف الرتمجة ال يعدو  terroismoيشيع استعماله إمنا يستخدم ترمجة لتعبري الزلزال 

انة حلياء ليفرض اإلقالع عن مثل هذا االفرتاء وهذه اإلهالعربية وإهانة هلا، وإن خلق االلغة أن يكون افرتاء على 

 ناللذين ال تقف انعكاساهتما عند حد، خصوًصا بعد أن نكشف أن هذا االستخدام إمنا يتيح ذريعة ألعدائنا أ

 .يف مقدمتها القرآن الكرمي( بطلب التغيري والتبديل وإهنا ألم الكوارثيقتحموا مصادر تراثنا اللغوي )

أن معىن اإلرهاب أخذ يف االتساع شيئًا فشيئًا فيما بعد، وصار مطاطيًا مل ي تفق على توحيد ولكنا جند 

)لقد أصبح تعريف اإلرهاب مشكلة تصعب على احلل، إذ إنه من )معناه ومقصوده, يقول عامر رشيد مبّيض: 
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 .83. ص1املعارف. ط(. موسوعة الثقافة السياسية االجتماعية االقتصادية العسكرية "مصطلحات ومفاهيم". محص: دار 0222عامر رشيد مبّيض. ) (16)

 .909, ص2ج .0. عامل الكتب. طمعجم اللغة العربية املعاصرة(. 2118أمحد خمتار عبد احلميد عمر وآخرون. ) (17)
, 7ج . دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القاموس(. 0980=  0965مرتضى الزَّبيدي, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيِض. ) (18)
 .537ص

 .78( سورة  احلج, أية: 19)

و ول شرعية أثل يف اآلراء املتباينة حالعسري التوصل إىل حتديد جمرد لإلرهاب دون إدخال عناصر خارجية عنه تتم

ونتج عن ذلك صعوبة التوصل إىل اتفاقيات أو معاهدات دولية الختالف  ,عدم شرعية التنظيمات ونشاطاهتا

مصاحل الدول وحماولة كل جمموعة منها فرض وجهة نظرها؛ كما أن اختالط صور العنف السياسي املختلفة باإلرهاب 

, وعلى هذا املعىن (16)((مفهوم اإلرهاب مع بعض صور احلرب أو حىت اجلرائم العادية قد جتاوز األمر إىل اختالط

جمموع أعمال العنف الِت تقوم هبا منظمة أو أفراد قصد اإلخالل الذي يضلل به أعداء اإلسالم يعرفه أمحد خمتار: 

يطلقه  مصطلحوهو  ,"رهابضحايا اإلبأمن الدولة وحتقيق أهداف سياسية أو خاصة أو حماولة قلب نظام احلكم "

ومصطلح  .(17)لتربير احتالل األراضي الفلسطينية اخلاضعة لسيادة فلسطينية أمنية ومدنية كاملة الصهاينة غالباً 

د مبعىن الطاقة أو املشقة, قال م اجلهاد د واجَله  اء، وهو اجلهاد حماربة األعد" :صاحب تاج العروسشتق من اجل ه 

د فيما وحقيقة اجلهاد كما قال الراغب: استفراغ الوسع واجله الوسع والطاقة من قول أو فعلاملبالغة واستفراغ ما يف 

وتدخل الثالثة يف قوله تعاىل:  (18)"ال يرتضى وهو ثالثة أضرب: جماهدة العدو الظاهر، والشيطان، والنفس

فمفهوم اجلهاد ال يعين جمرد االشرتاك يف احلرب مع العدو، باملعىن العسكري , (19)﴿َوَجاِهد وا يف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه﴾

املتبادر إىل الذهن، وإمنا هناك أبعاد أخرى للجهاد قد تكون أعظم شأناً من اجلهاد احلريب من وجهة نظر اإلسالم، 

وعلى , واإلرهاب وبني العنف أ وجد بينه واألخري هو ما يعنينا ملناقشة مفهومه بالدقة، ملعرفة مدى االشتباه الذي

العموم، فما يهمنا يف هذا املقام هو مصطلح اجلهاد الذي ي فهم منه معىن مقاتلة العدو الكافر أو الباغي بالسالح، 

وهو املعىن الذي ق صد به عند البعض العنف واإلرهاب، حىت أمكن من جراء ذلك استبدال عن تعريف اجلهاد 

 لغوي واضح لكل متأمل. هبذين املصطلحني، وهذا تضليل
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 .010( سورة البقرة, آية: 20)
 .06( سورة النساء, آية: 21)

 الخاتمة

إىل كل من مسع ويسمع األلفاظ الرباقة ألعداء اإلسالم من أهل الكفر أقول هلم بكل ثقة ومن مهسة يف اخلتام: 

واقع مؤمل ال حتسبوا تلك املصطلحات خرياً لكم بل هي شر لكم، وما تلك األلفاظ إال جمرد زيف وسراب خيادعنا 

 ا طلبًا للوصول إىل معرفة معناها احلقيقي وتطبيقها مل جندها شيئًا يف أرض الواقع، وقداألعداء هبا حىت إذا سعين

هنى اهلل املؤمنني عن استعمال األلفاظ القبيحة، أو الِت فيها نوع تشويش أو احتمال ألمر غري الئق، فأمرهم بلفظة 

ِذيَن آَمن وا ال تَ ق ول وا ﴿يَا أَي  َها الَّ   تعاىل:ال حتتمل إال احلسن سدًا الستغالل املعىن الصحيح مبقصود فاسد قال اهلل

 تشبه بالكافرين يفخدع وقد حذرنا اهلل بالوكيف لنا أن نن ,(20)رَاِعَنا َوق ول وا انظ ر نَا َوامس َع وا َولِل َكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

قال  يصفيه تورية ملا يقصدونه من التنق، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكالم ما وتغيري مقاصد الكالممقاهلم 

مَ : اهلل تعاىل َر م س  َنا َوامس َع  َغي   ٍع َورَاِعَنا لَياا بِأَل ِسَنِتِهم  ﴿ِمَن الَِّذيَن َهاد وا ُي َرِّف وَن ال َكِلَم َعن  َمَواِضِعِه َويَ ق ول وَن مسَِع َنا َوَعَصي  

يِن َوَلو  أَن َّه م  قَال وا رًا هَل م  َوأَق  َوَم َوَلِكن   َوطَع ًنا يف الدِّ َلَعنَ ه م  اللَّه  ِبك ف رِِهم  َفال  مسَِع َنا َوَأطَع َنا َوامس َع  َوانظ ر نَا َلَكاَن َخي  

 عليه صلى اهلل -رسوله كل هذا إبعاد املفاهيم عن حقيقة ما حرمه اهلل و , يسعون من وراء  (21)ي  ؤ ِمن وَن ِإالَّ قَِلياًل﴾

 األلفاظ بقصد التضليل., وتغيري وسلم

 النتائج

 التايل:وهي ك ما توصل إليه من نتائجأهم بعد شرح موجز هلذا املقال ويف آخره يطيب للباحث أن يسجل 

. أن مصطلحات أعداء اإلسالم جمرد زيٌف وتضليل خيادعون هبا الناس، وال حقيقة لوجود معناها يف الواقع 0

 راءه حىت إذا جاءوه مل جيدوه شيئاً.املعاش، بل هي جمرد سراب يسعى الناس و 
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. أن أعداء اللغة العربية يستخدمون األلفاظ املزيفة واملضلِّلة كغطاء يربرون من خالله تنفيذ خمططاهتم والوصول 2

 .العذاب قبله من وباطنه الرمحة فيه ظاهره للفريسة كالطعم فهيإىل أهدافهم، 

العربية واالبتعاد عن كتاب رهبا وعدم الرجوع إىل علمائها . جهل األمة مبصطلحات ومعاين مسميات لغتها 3

للتحقق منهم فيما ال يعرفون حقيقته سبب رئيسي يف جعلها أمة خمدوعة تقبل كل شيء تسمعه أو يروج له, 

 فسهل على أعدائها تضليلها واللعب عليها مبجرد مصطلحات زائفة ال فائدة هلم من ورائها.

عجزة اخلالدة إىل قيام الساعة، ولذلك جند أن اهلل قد حذرنا من إتباع أعدائنا يف تغيري . أن القرآن الكرمي هو امل0

 معاين األلفاظ, ومع ذلك البيان إال أننا جند شرُية كبرية من أبناء األمة قد خدعت وما زالت ختدع.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي *

 .م0988 لبنان، , الطبعة الثالثة, دار احلداثة,عبدهحممد , مع العلم واملدنية اإلسالم والنصرانية .0

حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، , تاج العروس من جواهر القاموس .2

 (.0980=  0965), دار اهلداية ,جمموعة من احملققني, حتقيق: الزَّبيدي

, رية العراقيةوزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهو  ,الطبعة األوىل, رينهارت بيرت آن د وزِي, تكملة املعاجم العربية .8

 .م2111 - 0979

فعت فوزي الدكتور ر , حتقيق: أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم املصري القرشي, البن وهب اجلامع .0

 .م2115 القاهرة، ,دار الوفاء, الطبعة األوىل, الدكتور علي عبد الباس  مزيد -عبد املطلب 

دار إحياء  ,حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, عبد اهلل حممد بن يزيد القزويينأيب  ابن ماجة، ةابن ماجسنن  .5

 م.1550 القاهرة، ,فيصل عيسى البايب احلليب -الكتب العربية

 اصر الناصر,حممد زهري بن ن , حتقيق:اعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفيصحيح البخاري, حممد بن إمس .6

 .ه 0022لبنان،  ,النجاةدار طوق الطبعة األوىل, 

, فريقىحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإل, لسان العرب .7

 .ه 0000, دار صادر, بريوت, الطبعة: الثالثة

حلكم ااملستدرك على الصحيحني, أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن  .8

, دار لطبعة األوىلا ,حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع

 م.0991، الكتب العلمية, بريوت
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 ,كتبعامل الوآخرون, الطبعة األوىل,  أمحد خمتار عبد احلميد عمر .د ,العربية املعاصرةمعجم اللغة  .5

 .م2118 السعودية،

النشر الطبعة الثانية، دار النفائس للطباعة و , حامد صادق قنييب -حممد رواس قلعجي , معجم لغة الفقهاء .12

 م.0988 ، األردن،والتوزيع

 ,يد مبّيضعامر رش, موسوعة الثقافة السياسية االجتماعية االقتصادية العسكرية "مصطلحات ومفاهيم" .11

 .م0222 , محص,دار املعارف
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