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 4 تصلَى نارا حاِميـةً      3 عاِملَةٌ ناِصبةٌ    2 وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ     1هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة     +  

  7 لَا يسِمن ولَا يغِني ِمن جوٍع 6 ِإلَّا ِمن ضِريٍع  لَّيس لَهم طَعام5تسقَى ِمن عيٍن آِنيٍة 
 ِفيها عـين  11 لَّا تسمع ِفيها لَاِغيةً 10 ِفي جنٍة عاِليٍة 9 ِلسعِيها راِضيةٌ 8وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ   

 16 وزراِبي مبثُوثَةٌ    15 ونماِرق مصفُوفَةٌ    14ةٌ   وأَكْواب موضوع  13 ِفيها سرر مرفُوعةٌ     12جاِريةٌ  
       ِلقَتخ فونَ ِإلَى الِْإِبِل كَينظُر17أَفَلَا ي      تِفعر فاء كَيمِإلَى الس18 و    تِصـبن فاِل كَيِإلَى الِْجبو 

19      تِطحس فِض كَيِإلَى الْأَرذَ    20 وم ا أَنتمِإن فَذَكِّر   ِطٍر     21كِّريصِهم ِبملَيع تن   22 لَّسِإلَّا م 
 كَفَرلَّى وو23ت رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبع24 فَي مهابا ِإين25 ِإنَّ ِإلَي مهابا ِحسنلَيِإنَّ ع 26 ثُم_  

|     |     | 
وإىل الرجـاء   ،  لباعثة إىل التأمـل والتـدبر     ا.  هذه السورة واحدة من اإليقاعات العميقة اهلادئة      

 ! وإىل عمل احلساب ليوم احلساب، وإىل املخافة والتوجس، والتطلع
. ومشاهدها املؤثرة ،  جمال اآلخرة وعاملها الواسع   :  وهي تطوف بالقلب البشري يف جمالني هائلني      

مث تـذكرهم   . عروضة للجميع وآيات اهللا املبثوثة يف خالئقه امل     ،  وجمال الوجود العريض املكشوف للنظر    
كل  .. وحتمية الرجوع إليه يف اية املطاف     ،  وسيطرة اهللا ،  بعد هاتني اجلولتني اهلائلتني حبساب اآلخرة     

 ! رصني ولكنه رهيب. ولكنه نافذ، هادئ، ذلك يف أسلوب عميق اإليقاع
|     |     | 

  "  .. ؟ هل أتاك حديث الغاشية " 
وحسابه يف  ،  ولتذكرهم بآياته يف الوجود   ،  ليت تريد لترد القلوب إىل اهللا     ذا املقطع تبدأ السورة ا    

الذي يشري يف الوقت ذاتـه      ؛  وذا اإلستفهام املوحي بالعظمة الدال على التقدير      . اآلخرة وجزائه األكيد  
أي  ..  " الغاشية:  " وتسمى القيامة هذا اإلسم اجلديد    . إىل أن أمر اآلخرة مما سبق به التقرير والتذكري        

 .. وهو من األمساء اجلديدة املوحية اليت وردت يف هذا اجلزء         . الداهية اليت تغشى الناس وتغمرهم بأهواهلا     
 . مما يناسب طبيعة هذا اجلزء املعهودة .. القارعة .. الغاشية .. الصاخة .. الطامة
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ما مسـع   حيث،  حيس وقع توجيهه إىل شخصه     ع   كان رسول اهللا  ؟   .. هل أتاك :  وهذا اخلطاب 
 - سـبحانه  - لشدة حساسية قلبـه خبطـاب اهللا  ، وكأمنا يتلقاه أول أمر مباشرة من ربه    ،  هذه السورة 

: قال ابن أيب حامت    .. وشعوره بأنه صادر إليه بال وسيط حيثما مسعته أذناه        ،  واستحضاره حلقيقة اخلطاب  
: قـال ،  ن عمر بن ميمون   ع،  عن أيب إسحاق  ،  حدثنا أبو بكر بن عباس    ،  حدثنا علي بن حممد الطنافسي    

 "  نعم قد جـاءين   :  " فقام يستمع ويقول   " ؟  هل أتاك حديث الغاشية   :  " على امرأة تقرأ   ع   مر النيب 
 .. 

فحديث الغاشية هو حـديث هـذا       . عام لكل من يسمع هذا القرآن      - مع ذلك  -  واخلطاب
ـ      ؛  يذكر به وينذر ويبشر   . القرآن املتكرر  ية واخلشـية والتقـوى     ويستجيش به يف الضـمائر احلساس

 . ومن مث يستحيي هذه الضمائر فال متوت وال تغفل. كما يثري به الرجاء واالرتقاب والتطلع؛ والتوجس
|     |     | 

 : مث يعرض شيئا من حديث الغاشية "  .. ؟ هل أتاك حديث الغاشية " 
ليس هلم طعـام  . تسقى من عني آنية. تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة . وجوه يومئذ خاشعة   " 

  "  .. ال يسمن وال يغين من جوع. إال من ضريع
: فهنـاك  .. وظلها " الغاشية " فهو أقرب إىل جو   ؛   إنه يعجل مبشهد العذاب قبل مشهد النعيم      

ومل جتـد إال  ، عملت ونصبت فلم حتمد العمل ومل ترض العاقبة؛ يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة    
ونصـبت  ،  عملت لغري اهللا   "  .. عاملة ناصبة :  " فهي،   مضضا وإرهاقا وتعبا   فزادت،  الوبال واخلسارة 

. مث وجدت عاقبة العمـل والكـد      . وتعبت لدنياها وألطماعها  . عملت لنفسها وأوالدها  . يف غري سبيله  
وهـي تواجـه النهايـة      . ووجدته يف اآلخرة سوادا يؤدي إىل العذاب      . وجدته يف الدنيا شقوة لغري زاد     

 ! ليل املرهق املتعوس اخلائب الرجاءمواجهة الذ
 . وتذوقها وتعانيها " تصلى نارا حامية:  "  ومع هذا الذل والرهق العذاب واألمل

ليس هلا طعام إال من ضريع ال يسـمن          ..  " حارة بالغة احلرارة   "  .. تسقى من عني آنية    " 
ا إىل ما ورد عن شجرة الزقـوم        استناد. شجر من نار يف جهنم    : والضريع قيل  "  .. وال يغين من جوع   

 " ويسمى،  ترعاه اإلبل وهو أخضر   ،  نوع من الشوك الالطئ باألرض    : وقيل. اليت تنبت يف أصل اجلحيم    
فهذا أو ذاك هو لون     ! ومل تستطع اإلبل مذاقه فهو عندئذ سام       " الضريع " فإذا جين صار امسه    " الشربق

 ! ي هذه األلوان اليت ال تسمن وال تغين من جوعمن ألوان الطعام يومئذ مع الغسلني والغساق وباق
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إمنا جتيء هذه األوصـاف  .  وواضح أننا ال منلك يف الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب يف اآلخرة       
الذي يتجمع من الذل والوهن واخليبة ومـن        ،  لتلمس يف حسنا البشري أقصى ما ميلك تصوره من األمل         

والتغذي بالطعام الذي ال تقوى اإلبل على       ! تواء باملاء الشديد احلرارة   ومن التربد واالر  ،  لسع النار احلامية  
من جمموعة هذه التصورات يتجمع يف حسنا إدراك ألقصـى           .. وهو شوك ال نقع فيه وال غناء      ،  تذوقه

 ! وطبيعة ال يتذوقها إال من يذوقها والعياذ باهللا. وعذاب اآلخرة بعد ذلك أشد. درجات األمل
ال تسـمع فيهـا     . يف جنة عالية  : لسعيها راضية . وجوه يومئذ ناعمة  :  " خر وعلى اجلانب اآل  

 "  وزرايب مبثوثـة  . ومنارق مصفوفة . وأكواب موضوعة . فيها سرر مرفوعة  . فيها عني جارية  . الغية
 .. 

. وحتمـد مـا عملـت     ،  وجوه تنعم مبا جتد   . ويفيض منها الرضى  .  فهنا وجوه يبدو فيها النعيم    
شعور الرضى عن عملها حني ترى رضـى        . وتستمتع ذا الشعور الروحي الرفيع     ،فوجدت عقباه خريا  

. مث يراها ممثلة يف رضى اهللا الكرمي      ،  وليس أروح للقلب من أن يطمئن إىل اخلري ويرضى عاقبته         . اهللا عنها 
اجلنة مث يصف   ،  ومن مث يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما يف اجلنة من رخاء ومتاع              . ويف النعيم 

 : ومناعمها املتاحة هلؤالء السعداء
. وعاليـة املقامـات  . مث هي عالية الـدرجات . عالية يف ذاا رفيعة جميدة  "  .. يف جنة عالية   " 

 . وللعلو يف احلس إيقاع خاص
ويطلق هذا التعبري جوا من السكون واهلدوء والسالم واالطمئنـان           "  .. ال تسمع فيها الغية    " 

ال خـري   ،  والترته واالرتفاع عن كل كلمة الغية     ،  النجاء والسمر بني األحباء واألوداء    والود والرضى و  
سعادة تتبني حني يستحضر احلـس هـذه        . وهذه وحدها سعادة  . وهذه وحدها نعيم   .. فيها وال عافية  

، وضجة وصخب . وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام وجلاج وخصام وقرقعة وفرقعة          ،  احلياة الدنيا 
مث يستسلم بعد ذلك لتصور اهلدوء اآلمن والسالم الساكن والود الرضي والظل الندي يف              . مرجوهرج و 

، وألفاظها ذاا تنسم الروح والندى وترتلق يف نعومة ويسـر          " ال تسمع فيها الغية   :  " العبارة املوحية 
أون عن اجلدل   وتوحي هذه اللمسة بأن حياة املؤمنني يف األرض وهم ين         ! ويف إيقاع موسيقي ندي رخي    

 . يتهيأون ا لذلك النعيم الكرمي، هي طرف من حياة اجلنة، واللغو
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مث جتيء املناعم الـيت تشـبع       .  وهكذا يقدم اهللا من صفة اجلنة هذا املعىن الرفيع الكرمي الوضيء          
وهي يف اجلنة مكيفة وفق ما ترتقـي إليـه          . جتيء يف الصورة اليت ميلك البشر تصورها      . احلس واحلواس 

 ! مما ال يعرفه إال من يذوقه. فوس أهل اجلنةن
مجـال  . وهو جيمع إىل الري اجلمـال     . الينبوع املتدفق : والعني اجلارية  ..  " فيها عني جارية   " 

وهو متعة  ! واملاء اجلاري جياوب احلس باحليوية وبالروح اليت تنتفض وتنبض        . احلركة والتدفق واجلريان  
 . الذي يتسرب إىل أعماق احلس، يللنظر والنفس من هذا اجلانب اخلف

وأكـواب   ..  " واالرتفاع يوحي بالنظافة كما يـوحي بالطهـارة        "  .. فيها سرر مرفوعة   " 
 "  .. ومنـارق مصـفوفة   !  " مصفوفة مهيأة للشراب ال حتتاج إىل طلب وال إعـداد          ..  " موضوعة

 " والزرايب البسط ذات اخلمـل     "  .. وزرايب مبثوثة !  " والنمارق الوسائد واحلشايا لالتكاء يف ارتياح     
 ! مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء " السجاجيد

وتذكر هذه األشياء لتقريبها إىل مدارك أهل       .  وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها يف األرض        
 اهللا هلم هـذا     للسعداء الذين يقسم  . أما طبيعتها وطبيعة املتاع ا فهي موكولة إىل املذاق هناك         . األرض
 ! املذاق

يف  - أو طبيعـة العـذاب     -  ومن اللغو الدخول يف موازنات أو حتقيقات حول طبيعة النعـيم          
وأهل األرض يـدركون حبـس مقيـد        . فإدراك طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا اإلدراك        . اآلخرة

حلواجز وانطلقـت   فإذا كانوا هناك رفعت احلجب وأزيلت ا      . بظروف هذه األرض وطبيعة احلياة فيها     
مما ال منلك أن    ،  وكان ما سيكون  ،  وتغريت مدلوالت األلفاظ ذاا حبكم تغري مذاقها      ،  األرواح واملدارك 

 ! ندرك اآلن كيف يكون
 إمنا نفيد من هذه األوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللـذاذة واحلـالوة                 

 . حني يكرمنا اهللا بفضله ورضاه. نعرف حقيقته هناكحىت . وهو ما منلك تذوقه ما دمنا هنا. واملتاع
|     |     | 

املوحي بقدرة  . احلاضر. فيؤوب منها إىل هذا الوجود الظاهر     ،   وتنتهي هذه اجلولة يف العامل اآلخر     
الدال على أن وراء التدبري والتقدير أمرا بعـد هـذه           . وتفرد الطابع ،  ومتيز الصنعة ،  القادر وتدبري املدبر  

 : وخامتة غري خامتة املوت. وشأنا غري شأن األرض، ةاحليا
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، وإىل اجلبال كيف نصبت   ،  وإىل السماء كيف رفعت   ،  أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت      " 
  "  .. ؟ وإىل األرض كيف سطحت

كمـا  . أطراف بيئة العريب املخاطب ذا القرآن أول مـرة        ،   وجتمع هذه األيات األربعة القصار    
ممثلـة  [ حني تتضمن السماء واألرض واجلبال واجلمـال        . تضم أطراف اخلالئق البارزة يف الكون كله      

 . على مزية خاصة باإلبل يف خلقها بصفة عامة ويف قيمتها للعريب بصفة خاصة] لسائر احليوان 
وأيا  .. نالسماء واألرض واجلبال واحليوا    ..  إن هذه املشاهد معروضة لنظر اإلنسان حيثما كان       

موحية له مبا وراءها حني     . كان حظ اإلنسان من العلم واحلضارة فهذه املشاهد داخلة يف عامله وإدراكه           
 . يوجه نظره وقلبه إىل داللتها

وهي وحـدها كافيـة ألن      . وصنعة اخلالق فيها معلمة ال نظري هلا      .  واملعجزة كامنة يف كل منها    
 : جه القرآن الناس كافة إليهاومن مث يو. توحي حبقيقة العقيدة األوىل

عليهـا يسـافر    . واإلبل حيوان العـريب األول     "  .. ؟  أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت      " 
مث إن هلا   . فهي مورده األول للحياة   . ومن أوبارها وجلودها يلبس ويرتل    . ومنها يشرب ويأكل  . وحيمل

عة تكوينها ذلول يقودها الصـغري      فهي على قوا وضخامتها وضال    . خصائص تفردها من بني احليوان    
وهـي أصـرب    ،  وكلفتها ضئيلة ،  مرعاها ميسر . وهي على عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف      ،  فتنقاد

مث إن هليئتها مزية يف تناسق املشـهد         .. احليوان املستأنس على اجلوع والعطش والكدح وسوء األحوال       
  .. الطبيعي املعروض كما سيجيء

ال حتتاج منهم إىل    ،  وهي بني أيديهم  ؛  لقرآن أنظار املخاطبني إىل تدبر خلق اإلبل       هلذا كله يوجه ا   
أفـال ينظـرون إىل خلقتـها        "  .. ؟  أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت      ..  " نقلة وال علم جديد   

 املتناسق مع ،  احملقق لغاية خلقها  ،  كيف خلقت على هذا النحو املناسب لوظيفتها      : مث يتدبرون ؟  وتكوينها
فال يبقى إال أن تكون من إبداع املبـدع         ،  وهي مل ختلق نفسها   . إم مل خيلقوها  ! بيئتها ووظيفتها مجيعا  

 . كما تشي بتدبريه وتقديره؛ وتقطع بوجوده، اليت تدل عليه، املتفرد بصنعته
وأوىل النـاس   . وتوجيه القلب إىل السماء يتكرر يف القرآن       "  .. ؟  وإىل السماء كيف رفعت    " 

كأمنا ليسـت   ،  وإيقاع وإحياء ،  حيث للسماء طعم ومذاق   .  يتوجهوا إىل السماء هم سكان الصحراء      بأن
 ! السماء إال هناك يف الصحراء
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والسماء بغروا  . والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر    .  السماء بنهارها الواضح الباهر اجلاهر    
والسماء بشروقها اجلميل   . مها املتأللئة وحديثها الفاتر   والسماء بليلها املترامي وجنو   . البديع الفريد املوحي  

 . احلي السافر
من ذا رفعهـا    ؟  أفال ينظرون إليها كيف رفعت    ؟  أفال ينظرون إليها   .. يف الصحراء .  هذه السماء 

إـم مل   ؟  وجعل فيها هذه البهجة وهذا اجلمال وهـذا اإلحيـاء         ؟  ونثر فيها النجوم بال عدد    ؟  بال عمد 
ال حيتاج األمر إىل علـم وال إىل        . فال بد هلا من رافع وال بد هلا من مبدع         .  ترفع نفسها  يرفعوها وهي مل  

  .. . فالنظرة الواعية وحدها تكفي. كد ذهن
وأنيس ،  ملجأ ومالذ  - بصفة خاصة  - واجلبال عند العريب   "  .. ؟  وإىل اجلبال كيف نصبت    " 
حيـث يتضـاءل    . جالال واستهواال  - امةبصفة ع  - ومشهدها يوحي إىل النفس اإلنسانية    ،  وصاحب

والنفس يف أحضان اجلبل تتجه بطبيعتها      . وخيشع للجالل السامق الرزين   ،  اإلنسان إىل جوارها ويستكني   
ومل يكن عبثـا    . وتبعد عن واغش األرض وضجيجها وحقاراا الصغرية      ،  وتشعر أا إليه أقرب   ؛  إىل اهللا 

وأن يتجه إىل اجلبل من يريـدون النجـوة         .  يف جبل ثور   يف غار حراء   ع   وال مصادفة أن يتحنث حممد    
 ! بأرواحهم فترات من الزمان

ألن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة املشهد كما            " كيف نصبت  "  واجلبال هنا 
 . سيجيء

ممهدة للحيـاة والسـري     ،  واألرض مسطوحة أمام النظر    "  .. ؟  وإىل األرض كيف سطحت    " 
أفال ينظرون إليها ويتدبرون     .. فقد سطحت قبل أن يكونوا هم     . والناس مل يسطحوها كذلك   ،  والعمل

 ؟ من سطحها ومهدها هكذا للحياة متهيدا: ويسألون، ما وراءها
وهـذا القـدر    . مبجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي    .  إن هذه املشاهد لتوحي إىل القلب شيئا      

 . وحترك الروح حنو اخلالق املبدع هلذه اخلالئق. بيكفي الستجاشة الوجدان واستحياء القل
 ونقف وقفة قصرية أمام مجال التناسق التصويري موعة املشهد الكوين لنرى كيـف خياطـب           

  .. وكيف يعتنقان يف حس املؤمن الشاعر جبمال الوجود، القرآن الوجدان الديين بلغة اجلمال الفين
ويف هذا املدى املتطاول تـربز    . رفوعة واألرض املبسوطة   إن املشهد الكلي يضم مشهد السماء امل      

خطان أفقيان وخطـان     .. وتربز اجلمال منصوبة السنام   ،  السنان ال راسية وال ملقاة     " منصوبة " اجلبال
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على طريقـة   ! ولكنها لوحة متناسقة األبعاد واالجتاهات    . رأسيان يف املشهد اهلائل يف املساحة الشاسعة      
 . )1(ويف التعبري بالتصوير على وجه اإلمجال ، اهدالقرآن يف عرض املش

|     |     | 
يلتفـت إىل  ، واجلولة الثانية يف مشاهد الكون املعروضة     ،   واآلن بعد اجلولة األوىل يف عامل اآلخرة      

 : ويلمس قلوم اللمسة األخرية املوقظة، يوجهه إىل حدود واجبه وطبيعة وظيفته ع الرسول
فيعذبـه اهللا العـذاب     . إال من توىل وكفـر    . لست عليهم مبسيطر  . كرفذكر إمنا أنت مذ    " 
  "  .. مث إن علينا حسام. إن إلينا إيام. األكرب

هـذه  . إمنا أنت مـذكر   . وذكرهم بالكون وما فيه   . ذكرهم باآلخرة وما فيها   .  فذكر ا وذاك  
عليـك أن   .  شيء وراءه  ليس لك وال عليك   ،  وهذا دورك يف هذه الدعوة    . وظيفتك على وجه التحديد   

 . فإنك ميسر هلذا ومكلف إياه. تذكر
حىت تقهرها وتقسرها علـى     . فأنت ال متلك من أمر قلوم شيئا       "  .. لست عليهم مبسيطر   " 

 . ال يقدر عليها إنسان، فالقلوب بني أصابع الرمحن. اإلميان
منا كان إلزالة العقبات من     إ.  فأما اجلهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن حلمل الناس على اإلميان           

كان إزالة العقبات   . وال يفتنوا عن دينهم إذا مسعوها     . فال مينعوا من مساعها   . وجه الدعوة لتبلغ إىل الناس    
 . الدور الوحيد الذي ميلكه الرسول. من طريق التذكري

القـرآن   وهذا اإلحياء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إال التذكري والبالغ يتكرر يف                
 . ألسباب شىت

وتركها لقدر اهللا يفعل ـا مـا   ، يف أوهلا إعفاء أعصاب الرسول من محل هم الدعوة بعد البالغ 
إحلاح عنيف جدا حيتـاج إىل      ،  فإحلاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة اخلري وتناول الناس هلذا اخلري         . يشاء

كي ينطلق إىل أدائها كائنة ما      ،   من جمال الدعوة   هذا اإلحياء املتكرر بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه       
وال يشغل بالـه    . فال يعين نفسه م من آمن وهم من كفر        . وكائنة ما كانت العاقبة   ،  كانت االستجابة 

 . ويكثر املعرضون واملخاصمون، وتقل االستجابة، ذا اهلم الثقيل حني تسوء األحوال من حول الدعوة

                                                 
 دار الشروق " . التصوير الفين يف القرآن :  "  فصل التناسق الفين يف كتاب)1(
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،  البشرية يف انتصار دعوة اهللا وتذوق الناس ملا فيها من خري ورمحـة              ومما يدل على إحلاح الرغبة    
ومن مث   .. وهو من هو تأدبا بأدب اهللا ومعرفة حلدوده ولقدر اهللا          ع   هذه التوجيهات املتكررة للرسول   

  .. اقتضى إحلاح هذه الرغبة هذا العالج الطويل املتكرر يف شىت األحيان
وال يذهب املكـذبون    . فإن األمر ال ينتهي عند هذا احلد       ، ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول      

 : إن هنالك اهللا وإليه تصري األمور. وال يتولون ساملني، ناجني
  "  .. فيعذبه اهللا العذاب األكرب. إال من توىل وكفر " 

وهذا هو اإليقـاع اخلتـامي يف       . وهو جمازيهم وحده حتما   ،   وهم راجعون إىل اهللا وحده قطعا     
 .  صيغة اجلزم والتوكيدالسورة يف
  ..  " مث إن علينا حسام. إن إلينا إيام " 

إمنـا أنـت مـذكر       .. ودور كل داعية إليها بعـده     .  ذا يتحدد دور الرسول يف هذه الدعوة      
غـري أنـه    . وال حميد هلم من حسابه وجزائه     ،  وال مفر هلم من العودة إليه     . وحسام بعد ذلك على اهللا    

فهذه وظيفة  . أن من التذكري إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إىل الناس وليتم التذكري            ينبغي أن يفهم    
  .. بال تقصري فيها وال اعتداء، اجلهاد كما تفهم من القرآن ومن سرية الرسول سواء
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 عىل رسـوله  بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إ  دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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