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 +     كردص لَك حرشن 1أَلَم     كرِوز نكا عنعضو2 و     كرظَه 3 الَِّذي أَنقَض    كِذكْر ا لَكنفَعرو 

  _8 وِإلَى ربك فَارغَب 7 فَِإذَا فَرغْت فَانصب 6را  ِإنَّ مع الْعسِر يس5 فَِإنَّ مع الْعسِر يسرا 4
|     |     | 

وفيهـا روح   . فيها ظل العطف الندي   . وكأا تكملة هلا  .  نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى     
وفيهـا البشـرى باليسـر      . واستعراض مواقع الرعاية  . وفيها استحضار مظاهر العناية   . املناجاة احلبيب 

  .. وفيها التوجيه إىل سر اليسر وحبل االتصال الوثيق. والفرج
|     |     | 

  " ؟ ورفعنا لك ذكرك؟ الذي أنقض ظهرك. ووضعنا عنك وزرك؟ أمل نشرح لك صدرك " 
، ألمر من أمور هذه الدعوة اليت كلفها       ع    وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت يف روح الرسول        

كان مثقال   ع   توحي بأن صدره   ..  الكيد واملكر املضروب حوهلا    ومن؛  ومن العقبات الوعرة يف طريقها    
وأنه كان يف حاجة إىل عون ومدد       . وأنه كان حيس العبء فادحا على كاهله      ،  موم هذه الدعوة الثقيلة   

  .. وزاد ورصيد
 ! وهذا احلديث الودود،  مث كانت هذه املناجاة احللوة

وجنعلـها  . ؟  ونيسر لك أمرها  ؟   هلذه الدعوة  أمل نشرح صدرك  "  .. ؟    أمل نشرح لك صدرك    " 
 ! وننر لك الطريق حىت ترى ايته السعيدة؟ ونشرع لك طريقها، حبيبة لقلبك

واستعد يف حسك مذاق هذا     ؟  أال جتد فيه الروح واالنشراح واإلشراق والنور       -  فتش يف صدرك  
والرضى مع  ،  اليسر مع كل عسر   و،  أال جتد معه املتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب          : وقل،  العطاء

 ؟ كل حرمان
ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حـىت       "  .. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك      " 

وبتوفيقـك وتيسـريك للـدعوة      . وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان       .. كاد حيطمه من ثقله   
 ا إىل النفوس يف يسـر       وبالوحي الذي يكشف لك عن احلقيقة ويعينك على التسلل        . ومداخل القلوب 

 . وهوادة ولني
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 ؟ أال جتد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا لك صدرك؟ أال جتد ذلك يف العبء الذي أنقض ظهرك
ورفعناه يف هذا الوجـود     ،  ورفعناه يف األرض  ،  رفعناه يف املأل األعلى    "  .. ورفعنا لك ذكرك   " 

 : ركت به الشفاهرفعناه فجعلنا امسك مقرونا باسم اهللا كلما حت .. مجيعا
وهو املقـام   . وليس وراء هذا مرتلة   ،  وليس بعد هذا رفع    "  .. حممد رسول اهللا  . ال إله إال اهللا    " 

  .. دون سائر العاملني ع الذي تفرد به
وماليـني  ،  وتكر األجيـال  ،  حني قدر اهللا أن متر القرون     ،   ورفعنا لك ذكرك يف اللوح احملفوظ     

 . واحلب العميق العظيم، مع الصالة والتسليم، األسم الكرميالشفاه يف كل مكان تف ذا 
وكان جمرد االختيار هلذا األمـر رفعـة   . وقد ارتبط ذا املنهج اإلهلي الرفيع     .  ورفعنا لك ذكرك  

  .. ذكر مل ينلها أحد من قبل وال من بعد يف هذا الوجود
 ؟  كل مشقة وكل عناء فأين تقع املشقة والتعب والضىن من هذا العطاء الذي ميسح على

|     |     | 
ويطمئنه ويطلعه على اليسـر  ، ويؤنسه، ويسري عنه،   ومع هذا فإن اهللا يتلطف مع حبيبه املختار       

 : الذي ال يفارقه
  "  .. إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا " 

لعبء شـرحنا   فحينما ثقل ا  . وقد الزمه معك فعال   .  إن العسر ال خيلو من يسر يصاحبه ويالزمه       
 . ويضع ثقله، يرفع إصره، وكان اليسر مصاحبا للعسر. الذي أنقض ظهرك، فخف محلك، لك صدرك

وهـذا   "  .. إن مع العسر يسـرا    . فإن مع العسر يسرا   :  "  وإنه ألمر مؤكد يكرره بألفاظه    
، وهـذا التـذكري   ،  اقتضت هذه املالحظة  ،  كان يف عسرة وضيق ومشقة     ع   التكرار يشي بأن الرسول   

 وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيـد     ،  وهذا االستعراض ملواقع الرعاية   ،  وهذا االستحضار ملظاهر العناية   
  .. واألمر الذي يثقل على نفس حممد هكذا ال بد أنه كان أمرا عظيما.. 

|     |     | 
لطريـق  ومستودع الري والـزاد يف ا   ،  وأسباب االنشراح ،   مث جييء التوجيه الكرمي ملواقع التيسري     

 : الشاق الطويل
  "  .. وإىل ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب " 
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فإذا فرغت من شغلك مع النـاس ومـع         . فخذ يف أسباب اليسر والتيسري     ..  إن مع العسر يسرا   
إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إىل ما يستحق أن تنصب               .. ومع شواغل احلياة  ،  األرض

إىل ربك وحـده     "  .. وإىل ربك فارغب   ..  " ة والتجرد والتطلع والتوجه   العباد .. فيه وتكد وجتهد  
. وهنا الزاد . إنه ال بد من الزاد للطريق      .. خاليا من كل شيء حىت من أمر الناس الذين تشتغل بدعوم          

هـذا   .. وفرجا مع كل ضيق   ،  وهنا ستجد يسرا مع كل عسر      .. وهنا العدة . وال بد من العدة للجهاد    
 ! قهو الطري

|     |     | 
: وقد تركت يف الـنفس شـعورين ممتـزجني     ،   وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى      

والشعور . من ربه الودود الرحيم    ع   الشعور بعظمة الود احلبيب اجلليل الذي ينسم على روح الرسول         
يت اقتضت ذلك   وحنن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكرمي يف هذه اآلونة ال            ع   بالعطف على شخصه  

 . الود اجلميل
وهي مع هذا وهـذا مشـرق       . هذه األمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر       .  إا الدعوة 
 ! والعدم بالوجود، ووصلة الفناء بالبقاء، النور اإلهلي ومهبطه
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 عهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، وا 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

لسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة      بال  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     |
 ...  املسلمنيأفسدوا الدين ، ولبسوا على  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،         |
 _  اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَقُلْ  +

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

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