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 4 قُِتلَ أَصحاب الْأُخدوِد     3 وشاِهٍد ومشهوٍد    2 والْيوِم الْموعوِد    1والسماء ذَاِت الْبروِج    + 

 وما نقَموا ِمـنهم  7 وهم علَى ما يفْعلُونَ ِبالْمؤِمِنني شهود 6  ِإذْ هم علَيها قُعود 5الناِر ذَاِت الْوقُوِد    
 9 الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض واللَّه علَى كُلِّ شيٍء شِهيد            8ِإلَّا أَن يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِد       

   ؤوا الْمنفَت ِريـِق             ِإنَّ الَِّذينالْح ذَابع ملَهو منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو ِإنَّ  10ِمِنني 
              الْكَِبري زالْفَو ذَِلك ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجت اتنج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونآم 11الَِّذين   طْشِإنَّ ب 

كبر   ِديد12 لَش      ِعيديو ِدئبي وه ه13 ِإن     وددالْو فُورالْغ وه14 و     ِجيدِش الْمرا   15 ذُو الْعالٌ لِّمفَع 
  ِريدوِد      16ينِديثُ الْجح اكلْ أَت17 ه    ودثَمنَ ووعكِْذيٍب       18 ِفروا ِفي تكَفَر ِل الَِّذين19 ب   اللَّـهو 

  _22 ِفي لَوٍح محفُوٍظ 21 بلْ هو قُرآنٌ مِجيد 20ِهم مِحيطٌ ِمن وراِئ
|     |     | 

أمورا عظيمـة وتشـع    .. وقواعد التصور اإلمياين،  حقائق العقيدة ،   هذه السورة القصرية تعرض   
 ىت لتكاد كل آية   وراء املعاين واحلقائق املباشرة اليت تعرب عنها نصوصها ح        ،  حوهلا أضواء قوية بعيدة املدى    

  .. أن تفتح كوة على عامل مترامي األطراف من احلقيقة - وأحيانا كل كلمة يف اآلية -
واملوضوع هو أن    ..  واملوضوع املباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب األخدود         

داء هلم طغاة قساة    ابتلوا بأع  - قيل إم من النصارى املوحدين     - فئة من املؤمنني السابقني على اإلسالم     
فشق الطغاة هلم شقا    . فأبوا ومتنعوا بعقيدم  ،  وأرادوهم على ترك عقيدم واالرتداد عن دينهم      ،  شريرين

على مرأى مـن اجلمـوع الـيت        ،  وكبوا فيه مجاعة املؤمنني فماتوا حرقا     ،  وأوقدوا فيه النار  ،  يف األرض 
. ولكي يتلهى الطغاة مبشهد احلريق    ،  قة البشعة حشدها املتسلطون لتشهد مصرع الفئة املؤمنة ذه الطري       

  "  .. وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد:  " حريق اآلدميني املؤمنني
قتـل  ،  وشـاهد ومشـهود   ،  واليوم املوعود ،  والسماء ذات الربوج  :  "  تبدأ السورة بقسم  

، واليوم املوعود وأحداثه الضخام   ،  هائلةفتربط بني السماء وما فيها من بروج         "  .. أصحاب األخدود 
تربط بني هذا كله وبني احلادث ونقمة السماء علـى           .. واحلشود اليت تشهده واألحداث املشهودة فيه     

 . أصحابه البغاة
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تودع املشاعر بشاعة احلادث بـدون تفصـيل وال         ،   مث تعرض املشهد املفجع يف حملات خاطفة      
وانتصرت علـى النـار     ،  قيدة اليت تعالت على فتنة الناس مع شدا       مع التلميح إىل عظمة الع     .. تطويل

والتلمـيح إىل بشـاعة     . وارتفعت إىل األوج الذي يشرف اإلنسان يف أجياله مجيعا        ،  وعلى احلياة ذاا  
إىل جانب ذلك االرتفاع والرباءة والتطهر مـن جانـب          ،  وما يكمن فيها من بغي وشر وتسفل      ،  الفعلة
  "  .. وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود. إذ هم عليها قعود. ذات الوقودالنار :  " املؤمنني

 بعد ذلك جتيء التعقيبات املتوالية القصرية متضمنة تلك األمور العظيمة يف شأن الدعوة والعقيدة              
 : والتصور اإلمياين األصيل

ع يف السـماوات   إشارة إىل ملك اهللا يف السماوات واألرض وشهادته وحضوره تعاىل لكل ما يق   
  "  .. واهللا على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات واألرض " اهللا: واألرض

 .. وإىل نعيم اجلنـة ؛  وإشارة إىل عذاب جهنم وعذاب احلريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة          
 على فتنة النـار     وارتفعوا،  الذي ينتظر املؤمنني الذين اختاروا عقيدم على احلياة        .. ذلك الفوز الكبري  

فلهم عذاب جهنم وهلـم عـذاب        - مث مل يتوبوا   - إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات    :  " واحلريق
 "  ذلك الفوز الكـبري   . إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من حتتها األار          . احلريق

 .. 
 إنه هو يبدئ ويعيد   . لشديدإن بطش ربك    :  " الذي يبدئ ويعيد  ،   وتلويح ببطش اهللا الشديد   

وتلقي وراء احلادث إشـعاعات    ،  وهي حقيقة تتصل اتصاال مباشرا باحلياة اليت أزهقت يف احلادث          .. " 
  .. بعيدة

  .. وكل صفة منها تعين أمرا.  وبعد ذلك بعض صفات اهللا تعاىل
باده الذين خيتارونه   الودود لع . الغفور للتائبني من اإلمث مهما عظم وبشع       " وهو الغفور الودود   " 

 ! والود هنا هو البلسم املريح ملثل تلك القروح. على كل شيء
، والقدرة املطلقـة  ،  وهي صفات تصور اهليمنة املطلقة     "  .. فعال ملا يريد  . ذو العرش ايد   " 

 . كما أا تطلق وراءه إشعاعات بعيدة اآلماد .. وكلها ذات اتصال باحلادث .. واإلرادة املطلقة
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هل أتاك حـديث     ..  " وهم مدججون بالسالح  ،  مث إشارة سريعة إىل سوابق من أخذه للطغاة        
مـع حـادث     - ووراءمهـا . ومها مصرعان متنوعان يف طبيعتهما وآثارمها      " ؟  فرعون ومثود . اجلنود
 . إشعاعات كثرية - األخدود

بل الـذين كفـروا يف    :  " ويف اخلتام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة اهللا م وهم ال يشعرون        
  "  .. واهللا من ورائهم حميط. تكذيب

ممـا   "  .. بل هو قرآن جميد يف لوح حمفـوظ       :  " وثبات أصله وحياطته  ،   ويقرر حقيقة القرآن  
 . يف كل األمور، يوحي بأن ما يقرره هو القول الفصل واملرجع األخري

متهد الستعراض هذه اإلشعاعات    . د هذه حملات جمملة عن إشعاعات السورة وجماهلا الواسع البعي        
 : بالتفصيل

|     |     | 
  "  .. وشاهد ومشهود، واليوم املوعود، والسماء ذات الربوج " 

وهي إما  ،  بالسماء ذات الربوج  : ذا القسم  - قبل اإلشارة إىل حادث األخدود     -  تبدأ السورة 
والسماء :  " كما قال ،  أي قصورها املبنية  أن تكون أجرام النجوم اهلائلة وكأا بروج السماء الضخمة          

وإما أن تكون هي     "  .. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها      " وكما قال  "  .. بنيناها بأيد وإنا ملوسعون   
. وهي جماالا اليت ال تتعداها يف جرياا يف السماء        ،  املنازل اليت تتنقل فيها تلك األجرام يف أثناء دوراا        

 . وهو الظل املراد إلقاؤه يف هذا اجلو. وحي بالضخامةواإلشارة إليها ي
وتصفية حساب األرض وما كـان      ،  وهو يوم الفصل يف أحداث الدنيا      "  .. واليوم املوعود  " 
وأمهل املتخاصمني واملتقاضـني    ؛  ووعد باحلساب واجلزاء فيه   ،  وهو املوعود الذي وعد اهللا مبجيئه     . فيها
 . وتترقبه لترى كيف تصري األمور، طلع إليه اخلالئقوهو اليوم العظيم الذي تت. إليه

فتصبح ،  وتعرض فيه اخلالئق  ،  يف ذلك اليوم الذي تعرض فيه األعمال       "  .. وشاهد ومشهود  " 
ويظهر مكشوفا ال يسـتره سـاتر عـن         . ويعلم كل شيء   .. ويصبح اجلميع شاهدين  ،  كلها مشهودة 
  .. القلوب والعيون

تلتقي مجيعا يف إلقاء ظـالل       .. وشاهد ومشهود ،  واليوم املوعود ،   وتلتقي السماء ذات الربوج   
كما  .. االهتمام واالحتفال واالحتشاد والضخامة على اجلو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث األخدود            
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 .. وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسـابه      . توحي باال الواسع الشامل الذي يوضع فيه هذا احلادث        
  .. وأبعد من مدى احلياة الدنيا وأجلها احملدود، ألرضوهو أكرب من جمال ا

|     |     | 
 : جتيء اإلشارة إىل احلادث يف ملسات قالئل، وفتح هذا اال،  وبعد رسم هذا اجلو

وهم علـى مـا يفعلـون       . إذ هم عليها قعود   . النار ذات الوقود  . قتل أصحاب األخدود   " 
الـذي لـه ملـك السـماوات     . ن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد   وما نقموا منهم إال أ    . باملؤمنني شهود 

  "  .. واهللا على كل شيء شهيد، واألرض
 "  قتل أصحاب األخـدود   :  "  وتبدأ اإلشارة إىل احلادث بإعالن النقمة على أصحاب األخدود        

 كما تدل على شناعة الذنب الـذي      . غضب اهللا على الفعلة وفاعليها    . وهي كلمة تدل على الغضب    .. 
 . ووعيده بالقتل لفاعليه، ونقمته، يثري غضب احلليم

وكان أصـحابه   . الشق يف األرض  : واألخدود " النار ذات الوقود  :  "  مث جييء تفسري األخدود   
فصارت النار بدال يف التعبري من األخدود لإلحياء بتلـهب          ،  قد شقوه وأوقدوا فيه النار حىت مألوه نارا       

 . النار فيه كله وتوقدها
يف احلالة اليت كانوا عليهـا      ،  واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب    ،   " تل أصحاب األخدود  ق " 

وهم على ما يفعلون باملؤمنني     . إذ هم عليها قعود   :  " ويزاولون تلك اجلرمية  ،  وهم يرتكبون ذلك اإلمث   
منات فيها  ويلقون باملؤمنني واملؤ  ،  وهم يوقدون النار  ،  وهو تعبري يصور موقفهم ومشهدهم     ..  " شهود

وفعـل النـار يف     ،  يشاهدون أطوار التعذيب  ،  قريبون من عملية التعذيب البشعة    ،  وهم قعود على النار   
 ! كأمنا يثبتون يف حسهم هذا املشهد البشع الشنيع، األجسام يف لذة وسعار

وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا بـاهللا العزيـز          :  "  وما كان للمؤمنني من ذنب عندهم وال ثأر       
فهذه جرميتهم أم آمنوا     "  .. واهللا على كل شيء شهيد    . الذي له ملك السماوات واألرض    . ميداحل
واحملمود بذاته ولو مل حيمـده      ،  املستحق للحمد يف كل حال    : احلميد،  القادر على ما يريد   : العزيز،  باهللا

األرض وهو يشـهد    وهو وحده الذي له ملك السماوات و      . وهو احلقيق باإلميان وبالعبودية له    ! اجلهال
 . كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق احلضور
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وهذه ملسة تطمـئن قلـوب       .. مث هو الشهيد على ما كان من أمر املؤمنني وأصحاب األخدود          
 . وكفى باهللا شهيدا. فاهللا كان شهيدا. ودد العتاة املتجربين، املؤمنني

لقلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة      اليت متأل ا  ،   وتنتهي رواية احلادث يف هذه اآليات القصار      
. كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء احلادث ووزنه عند اهللا وما استحقه من نقمته وغضـبه               ،  وفاعليها

 . ووراءه يف حساب اهللا ما وراءه، فهو أمر مل ينته بعد عند هذا احلد
، ملستعلي علـى الفتنـة    روعة اإلميان ا  .  كذلك تنتهي رواية احلادث وقد مألت القلب بالروعة       

فقد كان يف مكنة    . واالنطالق املتجرد من أوهاق اجلسم وجاذبية األرض      ،  والعقيدة املنتصرة على احلياة   
ولكن كم كانوا خيسرون هم أنفسهم يف الدنيا قبـل          . املؤمنني أن ينجوا حبيام يف مقابل اهلزمية إلميام       

معىن زهادة  : كم كانوا خيسرون وهم يقتلون هذا املعىن الكبري       ؟  وكم كانت البشرية كلها ختسر    ؟  اآلخرة
واحنطاطها حني يسيطر الطغاة على األرواح بعد سيطرم علـى          ،  وبشاعتها بال حرية  ،  احلياة بال عقيدة  

رحبوه وهم جيدون   . إنه معىن كرمي جدا ومعىن كبري جدا هذا الذي رحبوه وهم بعد يف األرض             ! األجساد
وبعد ذلك هلم عنـد رـم       ؟  وينتصر هذا املعىن الكرمي الذي تزكيه النار      ،  أجسادهممس النار فتحترق    

  .. يعقب به السياق .. وألعدائهم الطاغني حساب، حساب
|     |     | 

. فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق      - مث مل يتوبوا   - إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات     " 
  ..  " ذلك الفوز الكبري.  هلم جنات جتري من حتتها األارإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

فالبقية آتية  .  إن الذي حدث يف األرض ويف احلياة الدنيا ليس خامتة احلادث وليس اية املطاف             
وهـو مقـرر    . ويفصل فيما كان بني املؤمنني والطاغني آت      ،  واجلزاء الذي يضع األمر يف نصابه     . هناك
 : عنه اهللاوواقع كما يقول ، مؤكد

 مل يندموا على ما فعلوا    ،  ومضوا يف ضاللتهم سادرين    "  .. إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات     " 
وهـو   " . احلريـق  " وينص على "  .. فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق  "  ..  " مث مل يتوبوا  " 

وبنفس اللفظ  .  األخدود ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون مقابال للحريق يف        . مفهوم من عذاب جهنم   
وحريق الدنيا بنار يوقـدها     ! يف شدته أو يف مدته    ؟  ولكن أين حريق من حريق    . الذي يدل على احلدث   

وحريق اآلخرة آباد ال يعلمها     ،  وحريق الدنيا حلظات وتنتهي   ! وحريق اآلخرة بنار يوقدها اخلالق    . اخللق
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ومـع حريـق    . صار لذلك املعىن اإلنساين الكـرمي     ومع حريق الدنيا رضى اهللا عن املؤمنني وانت       ! إال اهللا 
 ! واالرتكاس اهلابط الذميم، اآلخرة غضب اهللا

إن الـذين آمنـوا     :  "  ويتمثل رضى اهللا وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف اجلنة          
لفـوز  ذلك ا :  " وهذه هي النجاة احلقيقية    "  .. وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من حتتها األار       

فكيف باجلنات جتري من حتتها     . والنجاة من عذاب اآلخرة فوز    . النجاة والنجاح : والفوز "  .. الكبري
 ؟ األار

فلم يكن مـا وقـع منـه يف       . وهي اخلامتة احلقيقية للموقف   .  ذه اخلامتة يستقر األمر يف نصابه     
ليت يهدف إليها هذا التعقيـب األول       وهذه هي احلقيقة ا    .. ال يتم به متامه   ،  األرض إال طرفا من أطرافه    

ويف قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مـدار          ،  على احلادث لتستقر يف قلوب القلة املؤمنة يف مكة        
 . القرون

|     |     | 
  ..  مث تتواىل التعقيبات

وإظهار حقيقة البطش وشدته يف هذا املوضع هو الذي يناسـب            "  .. إن بطش ربك لشديد    " 
ر يف احلادث من مظهر البطش الصغري اهلزيل الذي حيسبه أصحابه وحيسبه الناس يف األرض كـبريا                 ما م 
ال بطش الضعاف املهازيل    . الذي له ملك السماوات واألرض    . فالبطش الشديد هو بطش اجلبار    . شديدا

  .. يف رقعة من الزمان حمدودة، الذين يتسلطون على رقعة من األرض حمدودة
وهو يقـول   . والقائل وهو اهللا عز وجل     ع   وهو الرسول  -  العالقة بني املخاطب    ويظهر التعبري 

وهلـذه   .. وسندك الذي تركن إىل معونته    ،  ربك الذي تنتسب إىل ربوبيته     "  .. إن بطش ربك  :  " له
 ! النسبة قيمتها يف هذا اال الذي يبطش فيه الفجار باملؤمنني

إلعادة وإن اجته معنامها الكلي إىل النشأة األوىل والنشـأة          والبدء وا  "  .. إنه هو يبدئ ويعيد    " 
ويف كـل  ، ففي كل حلظة بدء وإنشـاء . إال أما حدثان دائبان يف كل حلظة من ليل أو ار  .. اآلخرة

ويف ظل هـذه احلركـة    .. ويف بلى مستمر .. والكون كله يف جتدد مستمر    . حلظة إعادة ملا بلي ومات    
بدء واإلعادة يبدو حادث األخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة يف واقـع األمـر              الدائبة الشاملة من ال   
  .. يف هذه احلركة الدائبة الدائرة. أو إعادة لبدء. فهو بدء إلعادة. وحقيقة التقدير
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فهي من الرمحة    "  .. مث مل يتوبوا  :  " واملغفرة تتصل بقوله من قبل     "  .. وهو الغفور الودود   " 
ولو عظـم  . وهي الباب املفتوح الذي ال يغلق يف وجه عائد تائب. ئض بال حدود وال قيودوالفضل الفا 

وهو . الذين اختاروا رم على كل شيء     ،  فيتصل مبوقف املؤمنني   .. أما الود  .. الذنب وكربت املعصية  
رج القلم مـن    يتح،  حني يرفع اهللا عباده الذين يؤثرونه وحيبونه إىل مرتبة        . اإليناس اللطيف احللو الكرمي   

ودرجة الود من اهللا     .. الصداقة بني الرب والعبد    .. مرتبة الصداقة  .. وصفها لوال أن فضل اهللا جيود ا      
وماذا يكون العـذاب الـذي   ؟ فماذا تكون احلياة اليت ضحوا ا وهي ذاهبة     .. ألودائه وأحبائه املقربني  
وإىل جانب حملة من هـذا      ؟  ا الود احللو  ماذا يكون هذا إىل جانب قطرة من هذ       ؟  احتملوه وهو موقوت  

 ؟ اإليناس احلبيب
ليلقون بأنفسهم إىل التهلكـة لكلمـة       ،  عبيد الواحد من البشر   .  إن عبيدا من رقيق هذه األرض     

الذين . فكيف بعباد اهللا   .. وهو عبد وهم عبيد    .. أو حملة رضاء تبدو يف وجهه     ،  تشجيع تصدر من فمه   
. أال هانت احلياة  ؟  العايل املهيمن املاجد الكرمي    " ذو العرش ايد   " اهللا،  يليؤنسهم اهللا بوده الكرمي اجلل    

يف سبيل حملة رضى جيود ا املوىل الودود ذو العـرش           ،  وهان كل غال عزيز   . وهان العذاب . وهان األمل 
  .. ايد

فهو مطلـق    .. دفعال ملا يري   .. الدائبة العمل ،  هذه صفته الكثرية التحقق    "  .. فعال ملا يريد   " 
 . فتلك صفته سبحانه، دائما أبدا، ويفعل ما يريده وخيتاره؛ خيتار ما يشاء، اإلرادة

ويريد مرة أن ينتصر اإلميان على      .  يريد مرة أن ينتصر املؤمنون به يف هذه األرض حلكمة يريدها          
ويريد مـرة أن    . األرضيريد مرة أن يأخذ اجلبارين يف        .. الفتنة وتذهب األجسام الفانية حلكمة يريدها     

  .. يف قدره املرسوم، حلكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك .. ميهلهم لليوم املوعود
. يناسب احلادث ويناسب ما سيأيت من حديث فرعـون ومثـود          .  فهذا طرف من فعله ملا يريد     

ـ                ها يف  وتبقى حقيقة اإلرادة الطليقة والقدرة املطلقة وراء األحداث ووراء احلياة والكـون تفعـل فعل
 . الوجود

 : وهاك منوذجا من فعله ملا يريد "  .. فعال ملا يريد " 
ارتكانـا إىل   ،  وهي إشارة إىل قصتني طويلتني     " . ؟  فرعون ومثود : هل أتاك حديث اجلنود    " 

إشـارة إىل   . ويسميهم اجلنود . بعدما ورد ذكرمها كثريا يف القرآن الكرمي      ،  املعلوم من أمرمها للمخاطبني   
 ؟ وكيف فعل ربك م ما يريد؟ هل أتاك حديثهم .. ستعدادهمقوم وا
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فقد أهلكه اهللا وجنـده  ، فأما حديث فرعون ..  ومها حديثان خمتلفان يف طبيعتهما ويف نتائجهما      
وأمـا  . وإرادة مـن إرادتـه    ،  ليحقق م قدرا من قدره    ،  ومكن هلم يف األرض فترة    ،  وجنى بين إسرائيل  

 عن بكرة أبيهم وأجنى صاحلا والقلة معه حيث مل يكن هلم بعد ذلك ملك               حديث مثود فقد أهلكهم اهللا    
 . إمنا هي جمرد النجاة من القوم الفاسقني. وال متكني

وصورتان من صور الـدعوة إىل اهللا واحتماالـا         . وتوجه املشيئة ،   ومها منوذجان لفعل اإلرادة   
وكلها يعرضها القـرآن للقلـة       .. خدودإىل جانب االحتمال الثالث الذي وقع يف حادث األ        ،  املتوقعة

  .. ولكل جيل من أجيال املؤمنني، املؤمنة يف مكة
|     |     | 

 : وكلمة فصل وحكم أخري، يف كل منهما تقرير.  ويف اخلتام جييء إيقاعان قويان جازمان
  ..  " واهللا من ورائهم حميط، بل الذين كفروا يف تكذيب " 

  " واهللا من ورائهم حميط   .  " م أم يف تكذيب ميسون به ويصبحون       فشأن الكفار وحقيقة حاهل   
 ! فهم أضعف من الفريان احملصورة يف الطوفان العميم. وهم غافلون عما حييط م من قهر اهللا وعلمه.. 

  "  .. بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ " 
وهـو يف لـوح     ؟  اهللا العظـيم  وهل أجمد وأرفع وأعرق من قول        ..  وايد الرفيع الكرمي العريق   

إمنا ننتفع حنن بالظل الذي يلقيه      . ألنه من أمر الغيب الذي تفرد اهللا بعلمه       ،  ال ندرك حنن طبيعته   . حمفوظ
يف ، قوله هو املرجع األخـري   ،  وهو أن هذا القرآن مصون ثابت     . واإلحياء الذي يتركه يف القلوب    ،  التعبري

  .. وقوله هو املرعي احملفوظ، يذهب كل قول. كل ما يتناوله من األمور
  .. وهو القول األخري .. ويف احلقيقة اليت وراءه،  ولقد قال القرآن قوله يف حادث األخدود
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   لتوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار ا |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم  العباد، ومن جورالعباد إىل عبادة رب

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .رهبااسوء و  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             إلعداد اجلاد على كافة   دعوة إىل ا   |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .أمر اهللايأيت  خذهلم حىت

 
 
 
 
 
 


www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 

www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

