
  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ {: يقول اهللا تعاىل    
 مهضعي بوحي الْجِنسِ ونالْأ نياطياً شودع بِين
 كباَء رش لَووراً ولِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب

ولتصغى إِلَيه * ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 
 هوضريلو ةرونَ بِالْآخنمؤال ي ينةُ الَّذدأَفْئ

- ١١٢: األنعام[ }وليقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ
١١٣[ 

كثري من الناس يغتر بالعناوين الرباقة وتصغى 
أفئدم إىل الالفتات الكبرية واملزخرفة اليت 

والسطحيون السذج  .ترفعها الدول واألنظمة
يغترون كذلك باألمساء واألوصاف اليت تتصف 

تتسمى ا كثري من الطوائف والفرق  أو
واجلماعات؛ ويرضون تلك اجلماعات دون أن 
ينظروا يف حقيقتها وحقيقة مسمياا 

وهو الشيء الذي يغرر م ويلبس .. وأوصافها
عليهم أمرهم ورمبا أوقع كثريا منهم يف احنرافات 

نهاج وختبط بني سبيل املؤمنني وسبيل يف امل
ولذلك احترف كثري من شياطني اجلن . ارمني

واإلنس حرفة زخرفة األمساء وامتهنوا مهنة 
تضخيم الالفتات وتلميعها وتسميتها بغري 

أمسائها احلقيقية حلرف أتباعهم عن جادة احلق 
  .. والصواب ولصرفهم عن املنهاج

ائها احلقيقية وخدعة تسمية األشياء بغري أمس
بليسية وطريقة شيطانية؛ إذ أن أول من إسنة 

زخرف األمساء وتالعب ا ليموه احلقائق 
وخيادع البشر هو إبليس فهو صاحب هذه 
السنة والطريقة حني مسى شجرة الطرد 
واحلرمان بشجرة اخللد وملك ال يبلى؛ ليغرر 

وتابعه على هذه .. بأبينا آدم عليه السالم
  .. هجها أهل النفاق وأعداء الشرعالطريقة وانت

فقد ذكر اهللا عز وجل أن أهل النفاق 
ميارسون هذه اللعبة اخلبيثة أيضا منذ القدم وأم 

إذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن {
وقال .. فهنا مسوا الفساد إصالحا} مصلحون

آمنوا  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم{: تعاىل
بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ 
يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا 
بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضالالً بعيداً 

)٦٠ (ا أَنا إِلَى مالَوعت ميلَ لَهإِذَا قو لَ اللَّهز
 كنونَ عدصي نيقافنالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما ) ٦١(صدوداً 

قَدمت أَيديهِم ثُم جاُءوك يحلفُونَ بِاللَّه إِنْ 
  . النساء) ٦٢( }أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفيقاً

نا مسوا حتاكمهم إىل الطاغوت إِحساناً وه
 !! وتوفيقاً

وهو دأب كل الطواغيت ومن ج جهم 
جيعلون كفرهم وإحلادهم إميانا وإحسانا،  
ويصفون زيغهم وإفسادهم باإلصالح والرشاد، 
ويسمون إرهام وإذالهلم لعباد اهللا باألمن 

ويف املقابل ينعتون جهاد !! وخدمة الشعب
ودعوم بالتخريب واإلخالل باألمن  املوحدين
  !! واإلرهاب

إِني {: وقدميا قال فرعون عن موسى ودعوته
أَخاف أَنْ يبدلَ دينكُم أَو أَنْ يظْهِر في الْأَرضِ 

اد٢٦من اآلية: غافر[} الْفَس [  
وكذلك زخرفوا الربا ومسوه مبسميات 

و كذا .. عصرية كالفوائد والعوائد ليسوغوه
 .. مسوا اخلمر املشروبات الروحية

يشرب ناس من : (ويف احلديث الصحيح
  )أميت اخلمر يسموا بغري امسها

وحنن نشاهد يف زماننا كثريا من اجلماعات 
والفرق والطوائف تسنت ذه السنة لترويج 

فتحت دعوى مواالة آل البيت .. بدعها

٣ ١ ٢ 



املزخرفة  والالفتةوحمبتهم وذا املسمى اجلميل 
يروج الرافضة لباطلهم العريض فيقولون 
بتحريف القرآن ويطعنون بعرض زوجات النيب 

كفرون مجهور أصحابه صلى اهللا عليه وسلم وي
كل ذلك حتت مسمى حب آل البيت وبدعوى 

  !! مواالم والدفاع عنهم
ومن الفرق من مسى عقيدة الكفر القائمة 

  !! على االحتاد واحللول؛ توحيدا
ومنهم من جعل نفي صفات الرب ترتيها 

  .تروجيا لباطله
ومن ضالل أهل زماننا من يسمي الدميقراطية 

ا هلا بني عوام املسلمني ويصفها بالشورى تروجي
  !! وتضليال

ومنهم من يصف ويسمي حكام الردة 
وطواغيت الكفر بوالة األمور كي يدخل الناس 

  .. يف طاعتهم ويسوقهم إىل مواالم
ومنهم من يسمي دعاة التوحيد وااهدين 
اخلارجني على طواغيت الكفر بالتكفرييني 
واخلوارج؛ ويسمي منهجه اإلنبطاحي 

ت بالنهج السلفي األثري؛ تنفريا عن للطواغي
  !! دعوة التوحيد وترغيبا بوصل الطواغيت

وهذا النهج استحسنته احلكومات 
حىت بلغ يب العجب .. واستعملته أيضا كثريا

مبلغه من جرأة حمقق كبري يف دائرة املخابرات 
وهو يسب ديين وعقيديت بأفحش األلفاظ؛ مث 

أنا ال  :يستدرك قائال وهو يرى متعر وجهي
أسب العقيدة والدين الصحيح؛ بل أسب دينك 

أنت ! أنت دينك غري الدين الصحيح!! أنت
فلو نفعه هذا التالعب لنفع من قبله !! زنديق

  .. شيخه إبليس
وعليه فعلى طالب احلق أن ال ينقاد 
للزخارف واألمساء حىت ينظر يف حقائقها وأن 
ال تغرنه الالفتات الضخمة حىت ينظر فيما 

عارضا حلقائقها ال أمسائها، وملعانيها .. وراءها
ال مبانيها؛ على ميزان الشرع؛ ميزان التوحيد 
الذي ميزناه عن سائر املوازين يف املرة السابقة؛ 

يصغى فؤاده إىل تلكم الزخارف أو  وأن ال
يرتضيها؛ وذلك من أجل أن يبقى مستقيما على 

  .. اجلادة وال ينحرف أو يتشوش عليه املنهاج
  

  .فليس االعتبار باألمساء واملباين
  .وإمنا االعتبار باحلقائق واملعاين

  
 

 
  
  
  
  العربة

  باحلقائق واملعاني 
  باألمساء واملبانيال 

  
  
  
  
  الشيخ

 عصــام طاهــر
  

 
٥ ٤ 

٣ 


