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+  ثَرالْكَو اكنطَيا أَع1ِإن رحانو كبلِّ ِلر2 فَص رتالْأَب وه اِنئَك3 ِإنَّ ش _ 

|     |     | 
، ي عنه ربـه فيهـا     يسر. وسورة الشرح ،  كسورة الضحى  ع    هذه السورة خالصة لرسول اهللا    

 . ويوجهه إىل طريق الشكر، ويوعد أعداءه بالبتر، ويعده باخلري
صورة من الكيـد    . وحياة الداعية يف أول العهد مبكة     ،   ومن مث فهي متثل صورة من حياة الدعوة       

ومن ؛  وصورة من رعاية اهللا املباشرة لعبده وللقلة املؤمنة معه        ؛  ودعوة اهللا اليت يبشر ا     ع   واألذى للنيب 
 . تثبيت اهللا وتطمينه ومجيل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه

األوىل كثـرة    .. وحقيقة الضالل والشر والكفـران    .  كذلك متثل حقيقة اهلدى واخلري واإلميان     
  .. وإن ظن الغافلون غري هذا وذاك. والثانية قلة واحنسار وانبتار. وفيض وامتداد

|     |     | 
ودعوته بالكيد واملكر وإظهار السـخرية       ع   ممن كانوا يتابعون الرسول    ورد أن سفهاء قريش     

من أمثال العـاص    ،  ليصرفوا مجهرة الناس عن االستماع للحق الذي جاءهم به من عند اهللا           . واالستهزاء
. إنه أبتـر   ع   كانوا يقولون عن النيب   ،  وغريهم،  وأيب جهل ،  وأيب هلب ،  وعقبة بن أيب معيط   ،  ابن وائل 

 ! دعوه فإنه سيموت بال عقب وينتهي أمره: وقال أحدهم.  إىل موت الذكور من أوالدهيشريون ذا
.  وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغري جيد له يف البيئة العربية اليت تتكاثر باألبناء صدى ووقعا                

الشـريف  ولعلها أوجعت قلبه    ،  وشانئيه ع   وجتد هذه الوخزة اهلابطة من يهش هلا من أعداء رسول اهللا          
 . ومسته بالغم أيضا

وتقرر حقيقة اخلري الباقي املمتد     ،  بالروح والندى  ع    ومن مث نزلت هذه السورة متسح على قلبه       
 . وحقيقة االنقطاع والبتر املقدر ألعدائه؛ الذي اختاره له ربه

|     |     | 
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ـ     .. والكوثر صيغة من الكثرة    "  .. إنا أعطيناك الكوثر   "  يشـري إىل   . دودوهو مطلق غري حم
 غري ممنوع وال مبتـور    . إنا أعطيناك ما هو كثري فائض غزير       .. عكس املعىن الذي أطلقه هؤالء السفهاء     

 . فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه اهللا لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور.. 
الوجود الذي ال وجـود     . كبريوالوجود ال ،  يف هذا االتصال باحلق الكبري    .  هو واجده يف النبوة   

 ؟ وماذا فقد من وجد اهللا. غريه وال شيء يف احلقيقة سواه
وينبوع ثر  ،  وسورة واحدة منه كوثر ال اية لكثرته      .  وهو واجده يف هذا القرآن الذي نزل عليه       

 ! ال اية لفيضه وغزارته
حيـث  ،  يه يف األرض  ويصلي على من يصلي عل    ،   وهو واجده يف املأل األعلى الذي يصلي عليه       

 . يقترن امسه باسم اهللا يف األرض والسماء
ويف املاليني بعـد املاليـني      . يف أرجاء األرض  ،   وهو واجده يف سنته املمتدة على مدار القرون       

وماليني املاليني من القلوب احملبـة      ،  وماليني املاليني من األلسنة والشفاه اهلاتفة بامسه      ،  السائرة على أثره  
 . راه إىل يوم القيامةلسريته وذك

سـواء  .  وهو واجده يف اخلري الكثري الذي فاض على البشرية يف مجيع أجياهلا بسببه وعن طريقه              
 ! ومن مل يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض، من عرفوا هذا اخلري فآمنوا به

 ! حماولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغريها،  وهو واجده يف مظاهر شىت
ومن مث تركه النص بـال  . وال حد ملدلوله، وال إحصاء لعوارفه، الذي ال اية لفيضه  ،   إنه الكوثر 

  .. يشمل كل ما يكثر من اخلري ويزيد، حتديد
ولكن ابن عباس    ع    وقد وردت روايات من طرق كثرية أن الكوثر ر يف اجلنة أوتيه رسول اهللا             

وهـذا هـو    ! فهو كوثر من الكوثر   . يه الرسول أجاب بأن هذا النهر هو من بني اخلري الكثري الذي أوت          
 . األنسب يف هذا السياق ويف هذه املالبسات

|     |     | 
  " . فصل لربك واحنر " 

، على غري ما أرجف املرجفون وقـال الكائـدون  ،  بعد توكيد هذا العطاء الكثري الفائض الكثرة   
يف  .. تجرد هللا يف العبادة ويف االجتـاه      حق اإلخالص وال  . إىل شكر النعمة حبقها األول     ع   وجه الرسول 
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وغري ،  غري ملق باال إىل شرك املشركني      "  .. فصل لربك واحنر  :  " الصالة ويف ذبح النسك خالصا هللا     
 . مشارك هلم يف عبادم أو يف ذكر غري اسم اهللا على ذبائحهم

ومـا مل   ،  وحترمي ما أهل به لغـري اهللا      ،   ويف تكرار اإلشارة إىل ذكر اسم اهللا وحده على الذبائح         
ال . ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص احلياة كلها من عقابيل الشـرك وآثـاره              .. يذكر اسم اهللا عليه   

كمـا  ؛  وكل ظل من ظالهلا   ،  فهو دين الوحدة بكل معىن من معانيها      . ختليص التصور والضمري وحدمها   
؛ ويف كـل مكامنـه    ،  مث فهو يتتبع الشرك يف كل مظاهره      ومن  . أنه دين التوحيد اخلالص ارد الواضح     

أم تسرب إىل تقاليد احليـاة      ،  أم ظهر يف العبادة   ،  ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن يف الضمري       
وخيلصها من شـوائب الشـرك      ،  واإلسالم يأخذها كال ال يتجزأ    ،  فاحلياة وحدة ما ظهر منها وما بطن      

كما نرى يف مسألة الذبائح ويف غريها مـن شـعائر           ،  الصة واضحة ناصعة  ويتجه ا إىل اهللا خ    ،  مجيعا
  .. العبادة أو تقاليد احلياة

|     |     | 
  "  .. إن شانئك هو األبتر " 

، ويف هذه اآلية يرد الكيد إىل كائديـه       .  يف اآلية األوىل قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر          
 . إمنا هم شانئوه وكارهوه،  حممدأن األبتر ليس هو - سبحانه - ويؤكد

وحنـن  . بينما امتد ذكر حممد وعـال     . فقد انقطع ذكرهم وانطوى   .  ولقد صدق فيهم وعيد اهللا    
 ! يف صورة باهرة واسعة املدى كما مل يشهدوه سامعوه األولون، نشهد اليوم مصداق هذا القول الكرمي

وإمنـا الكفـر    . ممتد الفروع عميق اجلذور   فهو  .  إن اإلميان واحلق واخلري ال ميكن أن يكون أبتر        
  .. والباطل والشر هو األبتر مهما ترعرع وزها وجترب

ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي اليت        .  إن مقاييس اهللا غري مقاييس البشر     
قولتـهم   ع   مدفأين الذين كانوا يقولون عن حم      .. وأمامنا هذا املثل الناطق اخلالد    ! تقرر حقائق األمور  

؟ وحيسبون حينئذ أم قد قضوا على حممد وقطعوا عليه الطريق         ،  وينالون ا من قلوب اجلماهري    ،  اللئيمة
ذلك الذي أوتيه مـن كـانوا       ،  إىل جوار الكوثر من كل شيء     ؟  وأين آثارهم ،  وأين ذكراهم ؟  أين هم 

 ! ؟ األبتر: يقولون عنه
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وكيف وهي  ،  أن تكون بتراء وال أن يكون صاحبها أبتر        إن الدعوة إىل اهللا واحلق واخلري ال ميكن         
مهما بدا يف حلظة من     ،  إمنا يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله      ؟  موصولة باهللا احلي الباقي األزيل اخلالد     
  .. اللحظات أنه طويل األجل ممتد اجلذور

  .. وكذب الكائدون املاكرون.  وصدق اهللا العظيم
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    ىل اهلجرة إىل اهللادعوة ا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .رك وأهلهالرباءة من الش 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 إىل عبادة رب العباد، ومن جور

ات، بنبذ تقليد األحبار    من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكوم       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،         |
 _ ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو قُلْ  +

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

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