سورة الكوثر

اك الو َك ووثَثَر )(1
إّ ان أ وَعطَويثنَ َ
سورة الكوثر
هذه السورة خالصة لرسول ا ] ص [ كسورة الضحى  ,وسورة الشرح  .يسري عنه ربه
فيها  ,ويعده بلي  ,ويوعد أعداءه بلبت  ,ويوجهه إل طريق الشكر .
ومن ث فهي تثل صورة من حياة الدعوة  ,وحياة الداعية ف أول العهد بكة  .صورة من
الكيد والذى للنب ] ص [ ودعوة ا الت يبشر با ; وصورة من رعاية ا الباشرة لعبده
وللقلة الؤمنة معه ; ومن تثبيت ا وتطمينه وجيل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه .
كذلك تثل حقيقة الدى والي واليان  .وحقيقة الضلل والشر والكفران  . .الول كثرة
وفيض وامتداد  .والثانية قلة وانسار وانبتار  .وإن ظن الغافلون غي هذا وذاك . .
ورد أن سفهاء قريش من كانوا يتابعون الرسول ] ص [ ودعوته بلكيد والكر وإظهار السخرية
والستهزاء  .ليصرفوا جهرة الناس عن الستماع للحق الذي جاءهم به من عند ا  ,من
أمثال العاص ابن وائل  ,وعقبة بن أب معيط  ,وأب لب  ,وأب جهل  ,وغيهم  ,كانوا
يقولون عن النب ] ص [ إنه أبت  .يشيون بذا إل موت الذكور من أولده  .وقال
أحدهم:دعوه فإنه سيموت بل عقب وينتهي أمره !
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وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغي يد له ف البيئة العربية الت تتكاثر بلبناء صدى
ووقعا  .وتد هذه الوخزة الابطة من يهش لا من أعداء رسول ا ] ص [ وشانئيه  ,ولعلها
أوجعت قلبه الشريف ومسته بلغم أيضا .
ومن ث نزلت هذه السورة تسح على قلبه ] ص [ بلروح والندى  ,وتقرر حقيقة الي الباقي
المتد الذي اختاره له ربه ; وحقيقة النقطاع والبت القدر لعدائه .

فَ ّ
ك َو وانَور )(2
ص ّّل لَربّّ َ
َ
) إن أعطيناك الكوثر( . .والكوثر صيغة من الكثرة  . .وهو مطلق غي مدود  .يشي إل
عكس العن الذي أطلقه هؤلء السفهاء  . .إن أعطيناك ما هو كثي فائض غزير  .غي منوع
ول مبتور  . .فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه ا لنبيه فهو واجده حيثما نظر
أو تصور .
هو واجده ف النبوة  .ف هذا التصال بلق الكبي  ,والوجود الكبي  .الوجود الذي ل وجود
غيه ول شيء ف القيقة سواه  .وماذا فقد من وجد ا ?
وهو واجده ف هذا القرآن الذي نزل عليه  .وسورة واحدة منه كوثر ل ناية لكثرته  ,وينبوع ثر
ل ناية لفيضه وغزارته !
وهو واجده ف الل العلى الذي يصلي عليه  ,ويصلي على من يصلي عليه ف الرض ,
حيث يقتن اسه بسم ا ف الرض والسماء .
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وهو واجده ف سنته المتدة على مدار القرون  ,ف أرجاء الرض  .وف الليي بعد الليي
السائرة على أثره  ,ومليي الليي من اللسنة والشفاه الاتفة بسه  ,ومليي الليي من
القلوب البة لسيته وذكراه إل يوم القيامة .
وهو واجده ف الي الكثي الذي فاض على البشرية ف جيع أجيالا بسببه وعن طريقه  .سواء
من عرفوا هذا الي فآمنوا به  ,ومن ل يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض !
وهو واجده ف مظاهر شت  ,ماولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيها !
إنه الكوثر  ,الذي ل ناية لفيضه  ,ول إحصاء لعوارفه  ,ول حد لدلوله  .ومن ث تركه النص
بل تديد  ,يشمل كل ما يكثر من الي ويزيد . .
وقد وردت روايت من طرق كثية أن الكوثر نر ف النة أوتيه رسول ا ] ص [ ولكن ابن
عباس أجاب بن هذا النهر هو من بي الي الكثي الذي أوتيه الرسول  .فهو كوثر من
الكوثر ! وهذا هو النسب ف هذا السياق وف هذه اللبسات .
)فصل لربك وانر(.
بعد توكيد هذا العطاء الكثي الفائض الكثرة  ,على غي ما أرجف الرجفون وقال الكائدون ,
وجه الرسول ] ص [ إل شكر النعمة بقها الول  .حق الخلص والتجرد ل ف العبادة وف
التاه  . .ف الصلة وف ذبح النسك خالصا ل):فصل لربك وانر( . .غي ملق بل إل
شرك الشركي  ,وغي مشارك لم ف عبادتم أو ف ذكر غي اسم ا على ذبئحهم .
وف تكرار الشارة إل ذكر اسم ا وحده على الذبئح  ,وتري ما أهل به لغي ا  ,وما ل
يذكر اسم ا عليه  . .ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الياة كلها من عقابيل الشرك
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وآثره  .ل تليص التصور والضمي وحدها  .فهو دين الوحدة بكل معن من معانيها  ,وكل
ظل من ظللا ; كما أنه دين التوحيد الالص الرد الواضح  .ومن ث فهو يتتبع الشرك ف كل
مظاهره  ,وف كل مكامنه ; ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن ف الضمي  ,أم ظهر
ف العبادة  ,أم تسرب إل تقاليد الياة فالياة وحدة ما ظهر منها وما بطن  ,والسلم
يخذها كل ل يتجزأ  ,ويلصها من شوائب الشرك جيعا  ,ويتجه با إل ا خالصة واضحة

ك ُه َو والَبوَتُ )(3
إّ ان َشانّئَ َ
نصعة  ,كما نرى ف مسألة الذبئح وف غيها من شعائر العبادة أو تقاليد الياة . .
)إن شانئك هو البت(. .
ف الية الول قرر أنه ليس أبت بل هو صاحب الكوثر  .وف هذه الية يرد الكيد إل كائديه
 ,ويؤكد  -سبحانه  -أن البت ليس هو ممد  ,إنا هم شانئوه وكارهوه .
ولقد صدق فيهم وعيد ا  .فقد انقطع ذكرهم وانطوى  .بينما امتد ذكر ممد وعل  .ونن
نشهد اليوم مصداق هذا القول الكري  ,ف صورة بهرة واسعة الدى كما ل يشهدوه سامعوه
الولون !
إن اليان والق والي ل يكن أن يكون أبت  .فهو متد الفروع عميق الذور  .وإنا الكفر
والباطل والشر هو البت مهما ترعرع وزها وتب . .
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إن مقاييس ا غي مقاييس البشر  .ولكن البشر ينخدعون ويغتون فيحسبون مقاييسهم هي
الت تقرر حقائق المور ! وأمامنا هذا الثل الناطق الالد  . .فأين الذين كانوا يقولون عن
ممد ] ص [ قولتهم اللئيمة  ,وينالون با من قلوب الماهي  ,ويسبون حينئذ أنم قد قضوا
على ممد وقطعوا عليه الطريق ? أين هم ? وأين ذكراهم  ,وأين آثرهم ? إل جوار الكوثر من
كل شيء  ,ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه:البت ?!
إن الدعوة إل ا والق والي ل يكن أن تكون بتاء ول أن يكون صاحبها أبت ,وكيف
وهي موصولة بل الي الباقي الزل الالد ? إنا يبت الكفر والباطل والشر ويبت أهله  ,مهما
بدا ف لظة من اللحظات أنه طويل الجل متد الذور . .
وصدق ا العظيم  .وكذب الكائدون الاكرون . .
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