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 ملخص

لی طالب وره و آیاته و یجب عسمعرفة مراد هللا سبحانه وتعالی لکتابه و  عنعلوم الشریعة ألنه یبحث الالتفسير من أهم 

خاصة والمؤمنون بصفة عامة أن یعرفوا من الکنوز العلمية الروحية العلوم الشرعية والدعاة إلی دین هللا عزوجل بصفة 

 لهذا الکتاب الجليل الذی ال ریب فيه هدی للمتقين.

 سورة الکوثر و بيان المسائل الشرعية واألسرار الدینية فی هذهلتفسير الموضوعی الوالباعث الذی جعلنی أن أکتب فی 

ا الموضوع ألنه حدیث النشأة جدیدة فی إطار التفسير و أفقه. و أما أهمية ضافة رغبتی فی هذإالسورة القصيرة للطالب ب

و لکنها أکبر معنا و فهما و علما حيث و مادة هذا الموضوع فکفاه أهمية أنه تفسير أقصر سورة القرآن حجما و مبنا 

فی  هرتوالمنهج الذی أخت شریعة فی هذه السورة القصيرة حجما.للستوعب هللا المسائل األساسية إیتحير القارئ کيف 

 أنسبعداد هذا البحث تفسير آیات هذه السورة من المصادر المعروفة القدیمة والجدیدة روایة و درایة ثم اختيار إ

 الروایات وأصحها باألدلة العلمية عند المفسرین.

مناسبة بأدق و یشاهد ال لئيثم فی النتيجة یمکنني أن أقول السورة هذه )الکوثر( بمثابة البحر فی ظرف صغير و إناء ض

ورة بين کلمات هذه السورة و آیاتها حيث یتلذذ القارئ بتالوتها مسجعا کما یتعجب القارئ للتعبيرات الربانية الواسعة ص

موجزة. فالکوثر هو خير الکثير الشامل للجانب المادی والمعنوی بإضافة کونه نهرا فی الجنة  تاألطراف فی کلما

و صفيه صلی هللا عليه وسلم و طالبه بإزاء تلک النعمة الکبيرة العظيمة الشان أن ال یصلی و ال یعبد إال أعطاه هللا لنبيه 

يثبت ک الکرم ثم یواصل سلسلة النعم عليه للهلل وحده و أن ال یذبح و ال ینحر إال هلل ألنه فضله بتلک النعم و شرفه بذ

وهللا دافع عن رسوله بنفسه فی کل هذه  یبالي فی مکائدهم الخطيرة،فؤاده و أن ال یتزلزل فی مواجهة األعداء و أن ال 

َ لَقَِويٌّ َعِزیز  سورة مکية ألن هللا یقول )الالمناسبات و کل هذا ال یمکن إال أن تکون  ُ َمن یَنُصُرهُۥ ۚٓ إِنَّ ٱهللَّ  (َولَيَنُصَرنَّ ٱهللَّ

ِ یُۡؤتِيِه َمن ) [۰۴]الحج: لَِك فَۡضُل ٱهللَّ
ُ ُذو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلَعِظيمِ َذَٰ  [۱۲( ]الحدید:یََشا ُءۚٓ َوٱهللَّ

 التنسيق، الکوثر، النحر، النهر، شانئالموضوعی، تفسير  :الکلمات المفتاحیة
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Objective interpretation of Surat Al-Kawthar and knowledge of coordination, 

provisions and issues contained therein 

Abstract 

Tafseer (Interpretation) is one of the most important Sharia sciences because it seeks 

knowledge of the intentions of God almighty for his book, surahs and verses. Believers, 

students of Sharia sciences, and callers to the religion of Allah almighty must know and 

learn from the spiritual and scientific treasures of this great book, in which there is no doubt, 

a guide to the righteous. The reason why I chose to study the Objective Interpretation 

(Tafseer Mawdo’yee) of Surat Al-Kawthar and the explanation of legal issues and religious 

secrets in this short surah is my keen interest in this topic and because it is a new emerging 

area in the framework of interpretation. For the significance of this topic, it is sufficient 

that it is the interpretation (Tafseer) of the shortest surah of the Qur’an in size, but it is 

greater in understanding and in knowledge, as the reader is puzzled by how God absorbed 

the basic issues of Sharia in this short surah. The method that I chose for this study is the 

interpretation of the verses of this surah from the old and new known sources, and then 

choosing the most appropriate and correct narrations with scientific evidence for the 

commentators (Mufassireen). As results, I can say this Surah (Al-Kawthar) as the sea in a 

small pot and witness the occasion with the most accurate picture between the words of this 

Surah and its verses, where the reader enjoys reciting it with amazement, and marvels at 

the wide-sided divine expressions in brief words. Al-Kawthar, in addition to being as the 

river in Paradise that Allah (swt) gave to his Prophet (pbuh), has the meaning of “many 

benefits” and “much welfare” in the material and moral aspect as well. Against this great 

blessing of Allah (swt), he demanded from his prophet (pbuh) not to pray or worship except 

Allah (swt) and should not slaughter or sacrifice except for Allah because he honored him 

with that generosity. Allah (swt) continues the chain of blessings on him, so that not to 

falter against his enemies and not to be concerned much about their dangerous schemes. 

Allah (swt) defended his Messenger on all these occasions,  
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 And all of this is only possible if the surah is MAKKI because Allah says (And Allah will 

give victory to whomsoever helps Him, Indeed, God is All-Powerful, the Mighty) (Al-Hajj: 

40) and (That is the bounty of Allah (swt) that He gives to whom He wills, and God is of 

great bounty) [Al-Hadid: 21] 

Keywords: Objective Interpretation, Al-Kawthar, Coordination, Slaughtering, River, 

Enemy 

 المقدمه

الکتاب و لم یجعل له عوجا والصالة والسالم علی من أختاره هللا نبيا مرسال و علی آله  الحمد هلل الذی أنزل علی عبده

 ة و تفسيرا.ءو أصحابه الذین قاموا لخدمة کتاب هللا قرآ

القرآن الکریم کتاب هللا المعجر أنزله علی خير خلقه محمد صلی هللا عليه وسلم لهدایة الناس ليخرجهم من الظلمات و 

لی النور الساطع الالمع والبرهان الواضح الذی ال یأتيه الباطل من بين یدیه و ال من خلفه تنزیل إقات المتاعب والمش

 من حکيم حميد.

َوَما  )ليهم کما یقول تعالی إکان الرسول صلی هللا عليه وسلم أول مفسر لکتاب هللا عزوجل و یبين للناس ما نزل 

ُسوٍل إاِلَّ بِلَِسانِ  (  أَۡرَسۡلنَا ِمن رَّ ُ َمن یََشا ُء َویَۡهِدي َمن یََشا ُءۚٓ  [۰]ابراهيم:قَۡوِمهِۦ لِيُبَيَِّن لَهُۡمۖۡ فَيُِضلُّ ٱهللَّ

( و قوله تعالی ) ُٓۚ َك ٱهللَّ َب بِٱۡلَحقِّ لِتَۡحُكَم بَۡيَن ٱلنَّاِس بَِما  أََرىَٰ
 [۲۴۱]النساء:إِنَّا  أَنَزۡلنَا  إِلَۡيَك ٱۡلِكتََٰ

الذین وون لکتاب هللا عز وجل الذین أخذو التفسير من رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شتهر فی الصحابة المفسرإثم 

ر هذه األمة و ترجمان القرآن حبمتازوا بها عن بقية الصحابة کعبد هللا بن عباس رضی هللا عنهما إعندهم ملکة خاصة 

القرآن و غرائبه و کذلک عبد هللا بن الذی دعا له الرسول صلی هللا عليه وسلم دعاء خاصة لذلک کان یعرف عجائب 

 مسعود و أبی بن کعب رضی هللا عنهم جميعا.

ستعد لتفسير کتاب هللا و ترکوا لنا ثروة تفسيریة ضخمة کمجاهد، عطاء، الحسن إکذلک وجد فی عصر التابعين من 

 البصری و عکرمه رحمهم هللا جميعا.

شاري والعلمی ألوان مختلفة للتفسير کالتفسير الفقهی واللغوي واإلمتد سلسلة التفسير لکتاب هللا عزوجل حتی وجد إثم 

و تفسير آیات األحکام و غيرها من التفاسير حتی ظهر فی أوائل القرن الرابع عشر الهجری مصطلح التفسير 

امعة جضيفت فی المواد العلمية مادة تسمی بالتفسير الموضوعی و ذلک ألول مرة فی کلية أصول الدین بأالموضوعی و 

األزهر. و أنا کالمدرس لمادة التفسير الموضوعی بالمرحلة الماجستير بجامعة ننجرهار أعجبنی أن أکتب فی التفسير 

. والمراد من الموضوعی فی مجال التفسير الکتابة فی الموضوع القرآنی المحدد کتفسير الموضوعی لسورة الکوثر

واألمانة و غيرها من  والصدقةدة فی القرآن کفضائل الهجرة حدی الموضوعات الوارإسورة معينة أو الکتابة فی 

 الموضوعات القرآنية. 
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 أهداف البحث -۱ 

ليها ليحقق ما یریده فی إعداد البحث. و هذا البحث )التفسير إلکل بحث أهداف معينة. یحاول الباحث الوصول 

 الواردة فيها( له أهداف معينة و هی کالتالي:الموضوعی لسورة الکوثر و معرفة التنسيق واألحکام والمسائل 

: التفسير الشامل لجميع ما ورد فی هذه السورة من المعانی والمسائل أو بعبارة أخری التصویر الشامل العلمی لهذه أوال

فی  قالسورة حتی لم یلتبس األمر علی القارئ حول عدم التنسيق والترتيب بين اآلیات والکلمات، بل یجد النظم والتنسي

 السورة دون أدنی خلل.

 : البحث حول ما ورد فی هذه السورة بمهام األمور.ثانیا

 سجایا الطيبة التی أشيرت إليها فی هذه السورة. الصفات الحميدة و ال: التحلی بثالثا

 أهمیة البحث -۲

ا لی یومنا هذا و یستمر هذإالخلقية  ءسورة الکوثر من کتاب هللا و کالمه المعجز البليغ و قد عجزت البشریة من بد

نُس َوٱۡلِجنُّ َعلَىَٰ  أَن یَۡأتُواْ أن یاتي أحد بأیة مثلها و قد صدق هللا حيث قال: ) من لی یوم القيامةإالعجز  قُل لَّئِِن ٱۡجتََمَعِت ٱإۡلِ

َذا ٱۡلقُۡرَءاِن اَل یَۡأتُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكاَن بَۡعُضهُۡم لِبَۡعٖض َظِهي  [ ۸۸]األسراء:ٗرا( بِِمۡثِل هََٰ

خالصة لرسول هللا صلی هللا عليه وسلم کسورة الضحی و سورة الشرح و یعده بالخير و یقول سيد قطب هذه السورة 

  1لی طریق الشکر.إد أعدآءه بالبتر و یوجهه عیو

والسورة هذه من أقصر سور القرآن حجما من ناحية اآلیات والکلمات لکنها تحمل فی طياتها أهم المعاني والمفاهيم التی 

ن دل علی شئ فانما یدل علی کونها معجزة من معجزات کالمه إلی العقيدة والعبادة والمعامالت واألخالق و هذا إترشد 

 ورة یتلوها المؤمنون فی کتابه تعالی.جل و عال حيث جمع مهام األمور فی أقصر الس

لی الحکم المکنونة فی طيات سورة من سور القرآن إحث فی کتابه تعالی مهما بذل أقصی جهوده فانه ال یصل اوالب

لذلک یقول المفسرون فی تعریف التفسير لکتاب هللا تعالی، هو بذل الجهد فی معرفة مراد هللا تعالی. فأین نحن من 

  تعالی فی أقصر سورة  معرفة مراد هللا

فعلی کل حال هذا نموذج من الجهد البشری المحدود تجاه سورة من کتاب هللا غير المحدود المعنی والمحتوی ألن القرآن 

کالم هللا و صفته القدیم غير المحدود بالزمان والمکان فالمراد هو دراسة هذه السورة القصيرة بشکل موضوعی لندرک 

 رة من المفاهيم والمعاني المعجزة الثابتة البليغة الدائمة المحيرة لعقول البشر. ما تحتویها هذه السو

                                                           
 (۶/۷۸۹۳فی ظالل القرآن، سيد قطب ) -1 
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ل لما بعدها من السور، ألن هللا تعالی جعل صمام الرازي: )أن هذه السورة کالتتمة لما قبلها من السور و کاألیقول اإل 

 1سورة الضحی فی مدح محمد صلی هللا عليه وسلم و تفصيل أحواله(.

 البحث مشکلة -۳

والقارئ لها عندما یقرأ هذه السورة ربما ال یجد بسهولة التنسيق المنطقي والمحتوی العلمی  الکوثرفی سورة  لالمتأم

عطاء الکوثر ثم تأمر الرسول صلی هللا عليه وسلم بالصالة إبين فواصل هذه السورة و قوافيها ألن السورة تتحدث عن 

هداف دراک التوافق العلمي بين أإاألبتر. فالقارئ یصعب عليه  ودوک هعک أو ضوالنحر ثم تبشره فی األخير بأن مبغ

هذه السورة و فواصلها و محتواها. لذلک أردت أن أبين التنسيق العلمي الدقيق بين ما ورد فی هذه السورة من المفاهيم 

 .فی ضوء التفسير الموضوعی والمحتوی

بت لهذه المشکلة فی ضوء آراء المفسرین و يمکية أو مدنية فأجمشکلة األخری هي کون هذه السورة، هل هي الثم 

 ختيار القول الراجح بأدلة شرعية و عقلية وهللا هوالمستعان.إ

 أسئلة البحث -4

 جابة علی تلک األسئلة التي یواجهها فی ضمنر بباله عدة أسئلة ثم یحاول اإلطخعندما یکتب الباحث فی موضوع ما، ی

 البحث یطرح بعض األسئلة، و هی کاآلتي: اعداد البحث. ففی هذإ

 ر ببال الناس بأن التنسيق ال یوجد بين فواصل هذه السورة و قوافيها طلماذا یخالف: 

 ب: هل هذه السورة مکية أو مدنية 

 جانب العقدي والعملي من العبادات والمعامالت واألخالق الهل هذه السورة تهدف الی مهام األمور التی تتعلق بج: 

 کيف نتحلی بالصفات الواردة فی هذه السورة  د:

 البحث منهج -5

 کلمات الرئيسية الواردة فی هذه السورة و تعریفها کمعنی الکوثر، والصالة والنحر و الشأن واألبتر. القمت بتحليل 

التی تنص علی بيان التنسيق بين آیات هذه السورة  والمعاصرین حول المسائل الواردة یذکر آراء المفسرین القدامأثم 

لی أحادیث نبينا  محمد صلی هللا عليه وسلم فی توضيح المسائل و بيانها، إحتکم أ، ثم من نفس کتاب هللاو ما یتعلق بها 

 ر لکيفية التحلی بهذه الصفات الجميلة العالية فی هذه السورة. يشأثم 

 آتية:أرید أن أوزع بحثی هذا فی مطالب 

 المطلب األول: تحليل الکلمات الرئيسية و تعریفها

                                                           
 (۷۳/۷۰۹التفسير الکبير للرازي ) -1 
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 لة أو الربط بين فواصل هذه السورة و آیاتها صالمطلب الثاني: ال 

 المطلب الثالث: معرفة کون هذه السورة مکية أو مدنية مع ذکر سبب نزولها

 عالقة هذه السورة باألمور الشرعية الهامةالمطلب الرابع: 

 یؤخذ من هذه السورة من العبر والحکمالمطلب الخامس: ما 

 

 المطلب األول: تحلیل الکلمات الرئیسیة و تعريفها

 الهدف من هذا المطلب توضيح الکلمات و تحليلها عند أئمة المفسرین و هی کاآلتي.

 عليه هللاشرف هللا به نبيه صلی : الکوثر بمعنی الخير الکثير، والفضل الغزیر و هو عبارة عن النهر الذی الکوثر -۱

 ( 1کما جاء فی الحدیث )هو نهر فی الجنة أشد بياضا من اللبن و أحلی من العسلوسلم و یقال له الکوثر. 

 ليک خالصة ما نقل عن المفسرین فيما یلي:إوردت أقوال مختلفة حول معنی الکوثر و مفهومه و 

 : یقول مجموعة من الصحابة معنی الکوثر هو النحر.أوال

بن جبير عن ابن عباس رضی هللا عنهما أنه قال: ) الکوثر نهر فی الجنة حافتاه من ذهب : روی سعيد الف

 2و فضة یجری علی الياقوت والدر، ماءه أبيض من الثلج و أحلی من العسل(.

. 3 : روی عن عائشة رضی هللا عنها أنها قالت: الکوثر )نهر فی الجنة عليه من اآلنية عدد نجوم السماء(ب

 . 4ذنيه(أصبعيه فی إو فی روایة عنها ) من أحب أن یسمع خریر الکوثر فليجعل 

، لما أسری برسول هللا صلی هللا عليه وسلم، مضی به جبریل قال و عن أنس بن مالک رضی هللا عنه: ج

 5فی سماء الدنيا فاذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ. 

 الکوثر الخير الکثير.: و قال مجموعة من العلماء أن معنی ثانیا

 یاه )رسول هللا صلی هللاإالذی أعطاه هللا : روی عن ابن عباس رضی هللا عنهما الکوثر هو الخير الکثير الف

  6عليه وسلم(

                                                           
 ( ۳۷/۳۱سنن ابن ماجه ) -1 

 ( دار أحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق أحمد شاکر۱/۴۴۸رواه الترمذی، قال هذا حديث حسن صحيح ) -2 

 (۳۳/۴۳۳رواه مسلم عن أبي ذر ) -3 

 (۳۳۴۸( راجع جامع الحديث لجالل الدين السيوطي رقم الحديث )۷/۷۹رواه الدار قطني عن عائشة ) -4 

 (۹/۴۸۸قرطبي )تفسير ال -5 

 (۴۸۶۶( البخاري رقم )۹/۱۰۳تفسير ابن کثير ) -6 
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 1: و فی روایة عن عکرمة )هو الخير الکثير، والقرآن والحکمة(ب 

 2: روی عن مجاهد )هو خير الدنيا واآلخرة(ج

ار، رفعة یثهو النبوة والکتاب، والقرآن واإل: تفسير الکوثر ستة عشر قوال، منها ما یلی: ذکر القرطبی فی د 

نی ، ثم رجح فی معصلوات الخمسالفقه فی الدین، و الالذکر والنور فی القلب والشفاعة، و معجزات الرب، و 

  3الکوثر النهر فی الجنة أو حوض النبی صلی هللا عليه وسلم.

 ن العلماء هو حوض أعطيه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فی الجنة. : و قال جماعة مثالثا

 أعطيه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فی الجنة.: قال عطاء، هو حوض فی الجنة الف 

سم النحر الذی أعطيه إمام الطبری بعد سرد هذه األقوال )و أولی هذه األقوال بالصواب عندی قول من قال هو إیقول 

 صلی هللا عليه وسلم.رسول هللا 

لکن الذی أميل اليه هو باضافة النهر الذی أعطيه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هو الخير الکثير والقرآن والحکمة، 

 ألن هذا المصطلح یشمل لجميع هذه المفاهيم.

و فی االصطالح هو  صدر.الأعلی  قاموس الفقهی هوال، و جاء فی 4فی اللغة هو موضع القالدة واللبة: النحر النحر -۲

   5قطع العروق فی أسفل العنق عند الصدر.

 یقول المفسرون حول قوله تعالی )فصل لربک وانحر(:

 6: قال ابن عباس رضی هللا عنهما فی تفسير هذه اآلیة )الصالة المکتوبة والنحر، النسک، والذبح یوم األضحی(.أوال

 7 عليه وسلم ینحر قبل أن یصلی، فأمر أن یصلی ثم ینحر.: عن أنس بن مالک قال کان النبی صلی هللاثانیا

 عبادات و أساسها و هی منال: یقول القرطبی فی تفسير هذه اآلیة: المراد من الصالة الصلوات الخمس ألنها رکن ثالثا

جماع، العيد باإلذ ليس فی مکة صالة إنها صالة العيد فال یستقيم، إسالم، و قاعدة الدین، و أما من قال أکبر دعائم اإل

 8والعيد شرع بعد الهجرة فی المدینة المنورة. 

                                                           
 (۳۴/۶۴۳تفسير الطبري ) -1 

 (۷۳/۷۳۳التفسير الکبير ) -2 

 (۳۰/۳۳۹تفسير القرطبي ) -3 

 ( البن منظور األفريقي، بيروت، الطبعة األولی۳/۳۷۷لسان العرب ) -4 

 هـ، دارالفکر، دمشق ۳۴۰۹( د/ سعدي أبو حبيب ۳/۷۴۸القاموس الفقهی ) -5 

 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -6 

 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -7 

 (۳۳۰-۳۰/۳۳۹تفسير القرطبي ) -8 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                            322  

ISSN: 2706-6495 

 جعل صالتک وإ: و قال جماعة من المفسرین کان الناس یصلون لغير هللا و ینحرون لغيره فأمر هللا رسوله )رابعا 

 1نحرک هلل(

عليه وسلم و صدوا عن ر النبي صلی هللا ص: ذهب جماعة من المفسرین أنزلت هذه اآلیة یوم الحدیبية حين حخامسا

 2البيت فأمره هللا أن یصلی و ینحر البدنة و ینصرف، ففعل.

 : فسر بعض المفسرین هذه اآلیة أی فصل، وادع ربک و سله. سادسا

، الصواب عندی قول من قال: )فاجعل صالتک کلها لربک ةمام الطبري  أولی األقوال فی تفسير هذه اآلیإثم یذکر 

 3جعله له دون األوثان(.إاألنداد واآللهة، و کذلک نحرک خالصا دون ما سواه من 

. و فی االصطالح هو الشخص 4بکسرها البغضة ء، عدوک، والشنء بفتح الشين و الشن: معناه مبغضککشانئ -۳

 الذی یخالف الرسول صلی هللا عليه وسلم و یخاصمه.

هو العاص بن وائل و قال آخرون بل المراد منه  (ن شانئکإ)، المراد من قوله روی عن ابن عباس رضی هللا عنهما

  5هو عقبة بن أبي معيط.

 6ن شانئک( یعنی أبو جهل.إقال قرطبي فی تفسير قوله )

ی االصطالح . و فقطع الذنب و هی الدابة التی قطع ذنبها و نهی عن ذبحها فی األضحيةفی اللغة األبتر والبتر : األبتر -۴

  7نقطع ذکره عن الخير.إمن لم یکن له عقب یخلفه أو من هو 

ن عدوک و مبغضک یا محمد هو األبتر، و هو أن شانئک هو األبتر( یعنی إمام الطبری فی تفسير هذه اآلیة )إلیقول ا

 8األقل عددا واألذل بين الناس، المنقطع أصله و دابره الذی ال عقب له.

 أبتر.  ،بقی البنات وبتر( کانت العرب تسمی من کان له بنون و بنات و توفی البنون و یقول القرطبی فی تفسير کلمة )األ

، نادید قریش، مع من کنت واقفاصوقف مع الرسول صلی هللا عليه وسلم یکلمه، فقال له  (العاص بن وائل)و روی أن 

 9فأنزل هللا )ان شانئک هو األبتر(قال: مع هذا األبتر، و کان قد توفی قبل ذلک عبد هللا بن رسول هللا من خدیجة 

                                                           
 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -1 

 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -2 

 (۳۴/۶۱۱تفسير الطبري ) -3 

 (۳/۳۰۳لسان العرب ) -4 

 (۳۴/۶۱۳تفسير الطبري )5 

 (۳۰/۳۳۳تفسير القرطبی )  -6 

 (، دار الفکر، دمشق۳/۳۳۷التعاريف لمحمد عبد الرؤف المناوي، تحقيق د. محمد رضوان الداية ) -7 

 (۳۴/۶۱۳تفسير الطبري )) -8 

 (۳۰/۳۳۳تفسير القرطبي ) -9 
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لی أصحابه و قال: بتر إبراهيم ابن النبی صلی هللا عليه وسلم، خرج أبو جهل إو فی روایة عن ابن عباس، اذا مات  

 1محمد یعنی ليس له من یقوم بأمره من بعده، فنزلت هذه اآلیة. و قيل هو رجل الفرد الذی ال ولد له و ال أخ. 

وت هذه السورة مع کونها أقصر سورة فی کتاب هللا علی معان بدیعة و أساليب بليغة و سجعات حتإیقول المفسرون 

 .معنی و عشرون نثناإموزونة و هی 

 ستحالل السورة علی أنه اعطاء کثيرة من کثير.إ -۲ 

 سناد الفعل للمتکلم لتعظيم نفسه.إ -۱ 

 فعال.بيانه )ایراده( بصيغة الماضي ليدل علی تحقيق الوقوع  -۳ 

 تأکيد الکالم ب )ان(. -۰ 

 سناد مرتين.سم ليفيد اإلبناء الفعل علی اإل -۱ 

 تيان بصيغة تدل علی المبالغة الکثيرة.اإل -۶ 

 ثباته.إحذف الموصوف بالکوثر ليدل علی معان ما ليس فی  -۷ 

 ستغراق.تعریفه )الکوثر( بأل الجنسية المتضمنة لإل -۸ 

 ی التسبيب.فاء التعقيب التی تدل عل -۹ 

 نهما ال یقبل عند هللا.إالتعریض بمن کانت صالته و نحره لغير هللا تعالی ف -۲۴ 

لی األعمال الدینية البدنية الممثلة فی الصالة واألعمال المالية والبدنية الممثلة فی إشارة إفی هذه السورة  -۲۲ 

 النحر.

 ذ التقدیر )وانحر له( إحذف المتعلق فی قوله تعالی )وانحر(  -۲۱ 

 رعایة السجع البدیع العاري عن التکلف. -۲۳ 

قوله لربک )اختيار هذه الصفة الربانية تدل علی أنه هو المصلح لهم المربی لنعمه تعالی، فال یلتمس کل  -۲۰ 

 ال منه.إخير 

 من ضمير المتکلم للمخاطب فی قوله )لربک( ت لتفااإل -۲۱ 

 (ةهتمام بشأنه و لم یبال بما یقوله أولئک الخونة الفجر)الحزن واإل األمر بترک االهتبال -۲۶ 

 ه شيئا.ؤمن ینشيالتنبيه بهذه الصفة أنها ال تؤثر ف -۲۷ 

                                                           
 (۳۰/۳۳۴تفسير القرطبي ) -1 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                            324  

ISSN: 2706-6495 

 تأکيد الخبر.التأکيد الجملة ب)أن( المؤذنة ب -۲۸  

 ختصاص.ستفادة بضمير الفصل )هو( المؤذن بتأکيد واإلاإل -۲۹ 

 بالتخصيص لهذه الصفة القبيحة. تعریف األبتر ب )ال( المشعرة -۱۴ 

 .تيان بصيغة التفضيل )أفعل( الدالة علی التناهي فی هذه السورةاإل -۱۲ 

 1لی نهایة السورة.إالخطاب لرسوله صلی هللا عليه وسلم من البدایة  -۱۱ 

حداها: أنها کالمقابلة إختصارها فيها لطائف، إعلم أن هذه السورة علی إمام الرازی فی تفسير هذه السورة، یقول اإل

ا ی هللا تعالی لهم ثالث درجات أعالها أن یکونوإلسورة المتقدمة )الماعون( ثم یتحدث عن لطائفها قائال: )أن السالکين لل

مستغرقين بقلوبهم و أرواحهم فی نور جالل هللا، و ثانيها أن یکونوا مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية، و ثالثها أن 

 2مقام منع النفس عن االنصباب الی اللذات المحسوسة والشهوات العاجلة(. یکونوا فی

 لة أو الربط بین فواصل هذه السورة و آياتهاصالمطلب الثاني: ال

زاء أربع خصال مذمومة واردة فی سورة الماعون و هی التکذیب بالدین، إلو تأملنا فی سورة الکوثر لرأینا أنها فی 

ذمومة و تلک الم لأربع خصال مقبولة فی مقاب (الکوثر)و ذکر فی هذه السورة البخل والریاء و منع األشياء البسيطة 

 ائال،ق ر فی تفسيرهو یؤید هذا صاحب نظم الدر نفاق(.هی الحث علی الخير والفضل، والجود، والصالة، والزکاة )اإل

قد وردت فی هذه السورة أربع خصال حميدة فی مقابلة أربع خصال رذیلة فی سورة الماعون، و هی البخل فی مقابلة 

ریاء بتخصيص العبادة هلل وحده و منع اللتزام بها وهتمام بها فی مقابلة األمر واإلضاعة الصالة و عدم اإلإعطاء و اإل

 .3نفاق و هو النحرأکبر أنواع اإلمقابلة الصدقات والزکات ب

 لی النظم والربط بين قوافی هذه السورة.إحبذ لو أشير اآلن 

خير صالة من أحسن أنواع الالقلنا فی معنی الکوثر أنه عبارة عن الخير الکثير ف: لة بین الکوثر والصالةصالف: ال

حاسب به عبد یوم القيامة و هی شعيرة تفرق ضافة کونها شعيرة دینية فرضت علی المسلمين جميعا، و هی أول ما یإب

نما ن دل علی شئ فاإعالم المادي بين المسلم والکافر و قد جاء کلمة الصالة فی القرآن خمس و ستين مرة، و هذا الفی 

 نها عماد الدین و مفتاح الجنة فما أجملأسالم و لذلک عبر عنها فی السنة الشریفة بیدل علی أهمية هذه الفریضة فی اإل

 هذا المفتاح و ما أحسن هذا العماد و کل هذه المفاهيم داخلة فی معنی الواسع لکلمة الکوثر و هو الخير الکثير. 

                                                           
سمين الحلبي، تحقيق د. أحمد ف بالوالدر المصون فی علوم الکتاب المکنون ألبی العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف المعر -1 

 ( ۳۶/۴۹۰(، دار القلم، دمشق واأللوسی فی تفسيره روح المعاني )۳۳/۳۳۸محمد الخراط )
 (۷۳/۷۰۳التفسير الکبير ) -2 

( البراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، دار الکتب االسالمية، قاهرة و ۳۸۳/  ۳۳راجع نظم الدرر فی تناسب اآليات والسور ) -3 

 (۳۱/۴۳۹األلوسي روح المعاني )تفسير 
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لی هللا سبحانه إة دعوالالمشرکين فی سبيل وکفرة الرسول هللا صلی هللا عليه و صحابته أشد أنواع العذاب من قبل یتحمل  

ه وسلم طمئنان حبيبه صلی هللا عليمن القتل والشج والتعذیب الروحی والمادی )البدنی( فاهلل أنزل هذه السورة إل عالیوت

بأن هللا سيغلبه علی جميع أعدائه و سيغنيه عن الناس بفضله و کرمه لذلک یأمره بالصالة ألنها أعظم وسيلة لراحة 

 . 1ها یا بالل()أرحنا برضی هللا عنه قائال له هللا عليه وسلم مخاطبا لبالل رسول هللا صلی الطمئنانه حيث یقول إالقلب و 

عبارة عن األضحية )أو نحر البدنة( التی تمثل الزکاة بأعلی صورها و  وأما النحر فه لة بین الصالة والنحر:صب: ال

 وة یات القرآنياآللة بين الصالة والزکاة واضحة عبر عنها القرآن فی کثير من صالأحسن أنواعها و أکمل أشکالها ف

ةَ بعد الصالة مقترنا. کما یقول تعالی: ) ةذکرت الزکا َكوَٰ ةَ َوَءاتُوْا ٱلزَّ لَوَٰ  [۰۳]البقرة: (َوأَقِيُموْا ٱلصَّ

أعلی صورة من األموال حتی المال یطلق علی البدنة أو الناقة و التعبير بالنحر و کونه حل  یوالبدنة عند عرب القدام

مکي بل هی شرعت بعد الهجرة فی السنة الدور المحل الزکاة لوجوه: منها أن الزکاة ما شرعت فی ذاک الوقت أی فی 

ور سی المستقبل و منها أن اآلیة هذه من الالناس و تربيتهم بالزکاة التی سيفرض ف دالثانية من الهجرة. و منها تعوی

 2المتقدم نزوال و المتأخر حکما.َٰ

سالم و منها أن الصدقة أو الزکاة المقبول عند هللا هو المال المحبوب قتصاد فی اإلوالزکاة من أهم أرکان نظام اإل

ا تُِحبُّوَنۚٓ لَن تَنَالُوْا ٱۡلبِرَّ َحتَّىَٰ تُنفِ والمرغوب فيه عند العبد کما یقول تعالی: )  [۹۱]آل عمران:( قُوْا ِممَّ

لی إلة بين الصالة والزکاة متينة قویة حتی حارب أبو بکر الصدیق رضی هللا عنه، من فارق بين الصالة والزکاة صالف

ذا أنکروا إذا دعت الحاجة یؤخذ الزکاة أو الصدقة عن األغنياء إلی أمر هللا الزکاة کخضوعهم للصالة، و إأن خضعوا 

 3ئها من طيب النفس عنفا و قهرا کما یقول عليه السالم: )فی المال حق سوی الزکاة(أدا

النحر کما قلنا آنفا عبارة عن الصدقة أو الزکاة أو ذبح البدنة هلل عزوجل،  لة بین النحر و )شانئک هو األبتر(:صج: ال

أنواع  یالکفرة والمشرکين من شت دمهفاهلل یخاطب رسوله بهذه األعمال الطيبة دون أن یفکر و یشتغل نفسه بما یق

متثال أوامره إلذی یقوم باافع عن حبيبه کل ذلک. بل هللا داتنابز باأللقاب القبيحة السيئة کاألبتر و ما شالو تعذیب والشتم ال

 من الصالة والصدقة والنحر قائال، بأن مبغضک و خصمک هو األبتر الذی ال ذکر له فی المستقبل.

 

 المطلب الثالث: معرفة کون هذه السورة مکیة أو مدنیة مع ذکر سبب نزولها

 ليک خالصتها فيما یلي:إاختلفت الروایات حول نزول هذه السورة، هل هی مکية أو مدنية  و 

                                                           
( رقم ۶/۳۳۳( هـ )۳۴۰۴راجع المعجم الکبير للطبراني، سليمان بن أحمد الططبراني، مکتبة العلوم والحکم، الموصل، الطبعة الثانية) -1 

 (، تحقيق حميدي بن عبد المجيد السلفی۶۳۷۰الحديث )

 هـ ۳۷۹۳( الطبعة األولی ۳۶۸محمود )/راجع بيان المعانی لعبد القادر بن مال حويش السيد  -2 

 هـ، تحقيق السيد عبد هللا هاشم يماني ۳۷۹۶( بيروت ۳/۳۰۳سنن الدار القطنی ) -3 
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مام الرازی فی تفسيره )السورة مکية فی أصح األقوال و کان األمر بالنحر جاریا مجری البشارة بحصول یقول اإل 

قام درجة األولی والمالی إلشارة إنا أعطيناک الکوثر( إثم یقول فی تفسير قوله تعالی ) 1دولة و زوال الفقر والخوف(.ال

ية لدرجة الثانا إلی شارةإقدسية متميزة عن سائر األرواح البشریة. و أما قوله )فصل لربک( األول و هو کون روحه ال

مرتبة اللی إدرجة الثالثة )أو الإلی شارة إشتغال بالطاعات والعبادات البدنية و قوله )وانحر( أو المقام الثانی و هو اإل

ن شانئک هو األبتر( معنی هذه الجملة أن إوالذبح. ثم قال )الثالثة( ألن منع النفس من اللذات العاجلة جار مجری النحر 

ات نما الباقيات الصالحإنها زائلة فانية، و إشهوات العاجلة المؤقتة اللی هذه اللذات المحسوسة و إالنفس التی تدعوک 

 .2خير عند ربک ثوابا و خير أمال و هی السعادة الروحية والمعارف الربانية التی هی أبدیة سرمدیة

و یقول األلوسی فی تفسيره هی مکية عند ابن عباس والکلبی و مقاتل و مدنية عند الحسن و عکرمة و قتادة و مجاهد. 

  3ذ.ئشکال عندإو عند البعض أنها نزلت مرتين فال 

 رزبير و عائشة رضی هللا عنهم أن هذه السورة نزلت بمکة المکرمة و یؤید الجمهوالابن عباس و عبد هللا بن عن روی 

 4هذه الروایة بما فيهم الکلبی ومقاتل.

الث عدد آیاتها ث ،ةمو یؤید هذا ما جاء فی تفسير بيان معانی القرآن نزلت هذه السورة بعد سورة العادیات بمکة المکر

 و یوجد فیثنان و أربعون حرفا و من ميزاتها ال ناسخ فيها و ال منسوخ لها إآیات و عدد کلماتها عشر و عدد حروفها 

نا( و هی )هذه السورة، و سورة نوح و سورة القدر و سورة الفتح( و ال یوجد سورة إفتتحت ب )إالقرآن أربع سور 

 .5و لم یکرر هذا اللفظ فی القرآن کله (األبتر)ختمت بما ختمت به هذه السورة و هی کلمة 

وي والن اممحسن البصری، عکرمة مجاهد و أیده اإلالأما الروایة الثانية التی تنص علی کونها مدنية فهی ما ذهب اليه 

 .تقانفی شرحه لمسلم کما أیده السيوطي فی کتابه اإل

 أنس بن مالک و هو یقول کان النبی صلی هللا عليه وسلم بينستدل الفریق الثاني لتأید مذهبهم علی الروایة التی رواها إ

 ذا أغمی عليه ثم رفع رأسه مبتسما و سئل عن تبسمه فقال: أنزل علی اآلن سورة فقرأ علينا سورة الکوثر. إأظهرنا 

کما روی مسلم فی کتابه قائال: عن أنس رضی هللا عنه قال )بينما رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بين أظهرنا فی المسجد 

یا رسول هللا  قال: لقد أنزلت علی آنفا سورة فقرأ بسم هللا الرحمن غفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحکک إذ أغفی إ

 6عطيناک الکوثر...الخ(أنا إالرحيم، 

                                                           
 (۷۳/۷۳۰التفسير الکبير ) -1 

 (۷۳/۷۰۹التفسير الکبير ) -2 

 (۳۱/۴۳۹روح المعاني ) -3 

 (۷۳/۷۳۳راجع التفسير الکبير ) -4 

 (۳/۳۶۹ويش السيد محمود )حدر بن مال بيان معانی القرآن لعبد القا -5 

 (۹/۴۳۳ابن کثير ) -6 
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وجه الداللة الفریق الثاني أنها مدنية بأن سيدنا أنس رضی هللا عنه لم یکن فی مکة المکرمة بل کان فی المدینة المنورة  

 المنورة.  لذلک قال أنزل فينا هذه السورة یعني فی المدینة

 مام المودودي لتائيد المذهب األول وجوها نلخصها فيما یأتي:أما المذهب األول فيستدل بأن السورة هذه مکية کما نقل اإل

مام أحمد، البخاري و مسلم و أبو داود نفس الحدیث الذی رواه أنس رضی هللا عنه بأن الرسول نقل المحدثون اإل: أوال

لی إبيت المقدس ثم اللی إصلی هللا عليه وسلم أری له )رآی( حوض الکوثر بالجنة فی اليلة التی أسری به من مکة 

 رة. سراء والمعراج کان فی مکة قبل الهجوات العلی، و کلنا نعرف بأن اإلاالسم

الرسول صلی هللا عليه وسلم بهذه العطية الربانية و ما أخبر به ليلة المعراج فقط بل أری له و شاهده فعال ما بشر : ثانیا

 لذلک ال یحتاج بعد هذا بالبشارة المکررة به فی المدینة المنورة. 

: لو کان نزول هذه السورة فی المدینة المنورة حسب ما رواه أنس رضی هللا عنه فکيف یمکن أن ال یعرفها کبار ثالثا

زبير ثم کيف یصرحون بأن السورة هذه مکية، کما یؤیده جمهور الالصحابة کعائشة، و عبد هللا بن عباس و عبد هللا بن 

 الفقهاء بأنها مکية.

صحابة ذ، و ما هی مکالمته مع الئلم یصرح ما ذا کان الرسول صلی هللا عليه وسلم یتکلم آن و لو تأملنا فی روایة أنس أنه

 و فی أی مسئلة کان مشغوال معهم 

راجع ائال له قليه و أخبره تعالی إذا بالوحی جيئ إلعل الرسول صلی هللا عليم وسلم کان یرشد الصحابة فی مسئلة ما، ف

قال فی أثناء کالمه، أنزل علی سورة الکوثر، و قد حدث مثل هذا فی کثير من لة سورة الکوثر لذلک أفی هذه المس

ليها إأن اآلیة نزلت قبل ذلک لکن وجه الموارد لذلک یقال بأن هذه السورة أو اآلیة نزلت مرتين، و المراد من المرتين 

 1لهی.النبی صلی هللا عليه وسلم مرة ثانية عن طریق الوحی اإل

فی محتوی هذه السورة و مضمونها فهی تنص بأنها نزلت فی مکة المکرمة فی ظروف شدیدة قاسية  : و لو تأملنارابعا

قدمه  ذ أنعم هللا عليه سورة الکوثر ليطمئن قلبه و یثبتئأحاطت بالرسول صلی هللا عليه وسلم من النواحی المختلفة فعند

 و الحمد هلل رب العالمين.

 األمور الشرعیة الهامةالمطلب الرابع: عالقة هذه السورة ب

مسائل الشرعية اللی أهم إلو تعمق الباحث فی هذه السورة و نظر فی مفاهيمها الواردة ليجدن أن سورة هذه ترشد 

جتماعية و عندما یفکر الباحث بأن هللا قد من علی رسوله بالکوثر و هو الخير الکثير أو القرآن والحکمة واألخالق اإل

نحن کأمة محمد صلی هللا عليه وسلم ما زلنا نعيش بالخير ما دام القرآن عندنا و هو کتاب هللا حسب تعبير المفسرین و 

أن نقول موجزا أن القرآن هو مرشدنا فی الحال ما قبلنا و خبر ما بعدنا والعبرة لما بين أیدینا و یمکننا  أالذی فيه نب

 .صيل و قد بينها بالتفإالو هو ال یترک األمور األساسية الهامة والمستقبل  ضیوالما

                                                           
 (۶/۴۹۹راجع تفهيم القرآن المام المودودي ) -1
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ثم األمر بالصالة لنبينا کاألمر لألمة بأسرها و للصالة معان کثيرة منها التسبيح والدعاء، والشکر والرحمة والثناء  

والقيام باألرکان المعلومة لکن رجح امام المفسرین عبد هللا ابن عباس أن المراد بالصالة هنا هو الشکر هلل عز وجل فی 

 ختص به نبيه و یخاطبه أشکر هللا بما أنعم عليک بالکوثر.إالذی  مقابلة الکوثر

ضافة إفی الشریعة معلومة و هی عماد الدین و مفتاح الجنة و هی الفارق بين الکافر والمسلم بو منزلتها الصالة  ةو مکان

جعل یجابا و تإف من هللا کونها تنهی عن الفحشاء والمنکر سلبا و تزودنا باألخالق الجميلة من الصدق واألمانة والخو

 لی اآلخر و فيها فوائد جمة وهی تمثل أکمل جوانب العبادة البدنية.إصلتنا باهلل قویة فهی خير من األول 

هی  النفس بالصدقة والزکاة التی دجانب المالي هلل عز وجل و هو تعویالأما األمر بالنحر فی هذه السورة فهو یمثل أکبر 

قتصادي و بها قوام الناس فی المجتمع مع أن السورة مکية والزکاة والذبح والنحر لم یفرض بعد و سالم اإلأهم رکن اإل

سالم لذلک یقول المفسرون لم یشرع فی مکة المکرمة و لکن ألهمية هذه الشعيرة جاءت ذکرها قبل أن تشرع فی اإل

لمغيبات و هی أن هللا من األخبار سور المقدم نزوله علی الحکم و کذلک تحتوی هذه السورة علی ا نهی من ضم

 1سيوسع علی رسوله صلی هللا عليه وسلم و یکثر من النحر.

ال فال إخالص فی الصالة والنحر )الذبح أو الصدقة( بأن یکون کال شعيرتين هلل وحده و ثم ترکز هذه السورة علی اإل

 حيد الخالصة .خالص فی العبادة البدنية والمالية أحسن تمثيال لعقيدة التوتقبل. اإل

ه کما یقول ئتجاه أعدان شانئک هو األبتر( فهی تمثل الدفاع الرباني عن حبيبه صلی هللا عليه وسلم إأما اآلیة األخيرة )

مام الرازی فی تفسير هذه اآلیة، )لما شتم الکفار الرسول فهو تعالی أجاب عنه بنفسه من غير واسطة، و هکذا سنة اإل

 .2سمع من یشتم حبيبه تولی بنفسه جوابه(ذا إاألحباب فان الحبيب 

و قد تکرر هذا النوع من الدفاع عن رسوله فی مجاالت مختلفة فمثال عندما قال له الکفار )لست مرسال( أجاب هللا فی 

 نک لمن المرسلين( و هذا هو تمثيل الجانب األخالقی للحبيب تجاه حبيبه.إقوله )

بعد سرد هذه األقوال حول تفسير سورة الکوثر أن نقول أن هذه السورة تهدف الی مهام األمور من العقيدة فمن حقنا 

 الشریعة عبارة عن العقيدة والعبادة واألخالق :کما یقول العلماءسالمية اإل الشریعةوالعبادة واألخالق و هی تعتبر أسس 

 لی هذه األصول فی سورة الکوثر.إو قد أشير 

 الخامس: ما يؤخذ من هذه السورة من العبر والحکمالمطلب 

ينة مثمل فی سورة الکوثر أن یستنبط من الدراسة والتعمق فی هذه السورة حکما عدیدة و عبرا أیستطيع الباحث والمت

 منها ما یلی:

                                                           
 (۳/۳۶۹بيان معانی القرآن لعبد القادر بن مال هويش السيد محمود ) -1 

 (۷۳/۷۳۳التفسير الکبير ) -2 
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بتزویده  عليه وسلملهية تجاه عباده بصفة عامة و خاصة تجاه رسوله و حبيبه صلی هللا الرحمة الربانية والشفقة اإل -۲ 

 بأعلی قوة روحية و أخالق قيمة.

. و من تحلی بهذین الصفتين کأنه جمع بين العبادة ةالترکيز علی الصالة والزکاة و هما من أهم أرکان االسالم الخمس -۱

ل، الفضالخوف من هللا والصبر، والتقوی، والرحمة، و لیإتهدی البدنية والمالية )أی بين الروح والمادة( فالصالة 

 .[۰۱]العنکبوت: (تَۡنهَىَٰ َعِن ٱۡلفَۡحَشا ِء َوٱۡلُمنَكِر  واألخالق الطيبة ألنها کما یقول تعالی )

ْا إاِلَّ لِيَعۡ )خالص له فی العبادة البدنية والمالية کما یقول تعالی التاکيد علی توحيد هللا تعالی واإل -۳ َ َوَما  أُِمُرو  بُُدوْا ٱهللَّ

یَن ُحنَفَا ءَ ُمۡخلِِصيَن لَهُ ٱ  .خالص له ال یقبل عند هللا تعالی( والعمل دون اإلفََصلِّ لَِربَِّك َوٱۡنَحرۡ و هذا تفسير لقوله ) (لدِّ

و فرائضه  سالمدعاة المخلصين هلل سبحانه و تعالی من آمن باهلل و أخلص العبادة له و أقام شعائر اإلالتثبيت قلوب  -۰

يُۡهَزُم سَ سالم والمسلمين کما یقول تعالی )حتما و سينهزم الجموع التی یکيدون ضد اإله من الکفار ئاأعدفانه سيغلب علی 

بُرَ   [۰۱]القمر:( ٱۡلَجۡمُع َویَُولُّوَن ٱلدُّ

مة شأنه ظالخطاب للرسول صلی هللا عليه وسلم فی السورة کلها کما فی السورة الضحی والشرح، فهذا یدل علی ع -۱

 ه و تعالی و صلی هللا تعالی عليه فی الدنيا واآلخرة.و رفيع درجاته عند هللا سبحان

المسلمون جميعا مسؤلون بمعرفة ما جاء فی کتاب هللا من األحکام الشرعية فی المجاالت المختلفة کالعقائد و طرق  -۶

اب هللا ه کتالعبادة و التعامل مع الناس واألخالق الطيبة ال سيما یجب علی طالب العلم والعلماء ليقوموا بواجبهم تجا

ل صلی هللا هت بخاتم الرسوترسال الرسل واألنبياء قد انإسالمية بين الناس ألن سلسلة دعوة اإلالنشر لتعليما و تدریسا 

لی أعناق العلماء من المسلمين فالعلم و معرفة المسائل الشرعية بما فيها تفسير کتاب إعليه وسلم والمسؤلية اآلن تحولت 

کوثر سالمية خاصة المسائل الواردة فی سورة المعرفة بتلک السجایا الدینية واألخالق اإلالهللا قبل کل شئ ثم تحلی بعد 

 د نبينا بالخير الکثير و نحن أمته و علينا أنفمثال یجب علينا أن نکون نموذج خير و سعادة للناس جميعا بأن هللا زو

 .ستطعنا ا لی سواء الصراط و أن نقدم لهم الخير والفالح ماإنقتدی به فی ارشاد الناس 

خمسة و یکون صلتنا قویة بالمساجد و أن نجعل عبادتنا خالصة له الصلوات الکذلک یجب علينا أن نکون ملتزمين ب

نفاق فی سبيل هللا بأعلی و أحب ما نملکه کما أمر هللا المصطفی صلی  تقبل و کذلک اإلذا لم تکن خالصة الإتعالی ألنها 

 ذ.ئهللا عليه وسلم بنحر البدنة )الناقة( و هی أهم أموال العرب آن

 الال بأوامر هللا فرادی ال یکفی بل متثلی هذه األعمال الطيبة واألخالق الحسنة ألن التحلی بهذه األحکام واالإثم الدعوة 

لی ما فيه سعادة الدارین و لوصول هذه األهداف المطلوبة إرشادهم إس ليتحلوا بهذه األعمال الشریفة و ابد من دعوة الن

 هذه السورة یجب علينا ما یلي:فی 

 الف: العلم والمعرفة لجميع ما ورد فی هذه السورة من المسائل واألحکام. 

خالق واآلداب حتی نکون نموذجا عمليا بارزا مشهودا ورة من األمتثال بما جاء فی هذه السب: التحلی بعد اإل 

 لتلک السجایا.

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                            330  

ISSN: 2706-6495 

ذا قمنا بهذه الواجبات کأننا وصلنا إلی هذه األحکام والمسائل التی وردت فی سورة الکوثر. و إج: ثم الدعوة   

 مرسومة الثالثة.اللی أهداف إ

 اإلستنتاج

و معرفة التنسيق واألحکام والمسائل الواردة  الموضوعي لسورة الکوثرتفسير الالحمدهلل له أوال و أخرا. بعد دراسة 

 فيها، نصل إلی اإلستنتاج التالي: 

ه ئنهر الذی أعطاه هللا لنبيه و شرفه بهذه العطية العظيمة الشاملة لجميع أنواع الخير حيث یصل عدد اناالالکوثر هو  -۲

سبحانه و تعالی فيما أسبغ علينا من النعم الظاهرة والباطنة ألنه یقول و أباریقه کنجوم السماء فيجب علينا أن نشکر هللا 

 .[۷( ]ابراهيم:لَئِن َشَكۡرتُۡم أَلَِزیَدنَُّكۡمۖۡ َولَِئن َكفَۡرتُۡم إِنَّ َعَذابِي لََشِدید)تعالی: 

 ستقامة عند البالء والفتن. ألنها وسيلة الصبر فی الشدائد واإلصالة خالصة دون الریاء الهتمام باإل  -۱

والنحر هو عبارة عن الذبح أعلی ناقة لرضی هللا وابتغاء وجهه تعالی کما یجب علينا أن ننفق هلل عز وجل أعلی  -۳

 شئ نملکه حتی یقبل عند هللا.

عبة التی دة صرسول صلی هللا عليه وسلم فی حاالت شدیلنانا لئطمإالسورة هذه مکية ألدلة عقلية و نقلية و هی نزلت  -۰

 ال فی فترة مکية.إیتزلزل فيها الناس عادة و هذا ال یمکن 

لی إدعوة لاستوعبت السورة الجانب العقدی والعبادة بشقيه المالی والبدنی واألخالق من الصبر والمثابرة فی سبيل إ -۱

 هللا عزوجل.

تفسير لهذه السورة الصلة والنظم والمناسبة بين فواصل هذه السورة و قوافيها بأدق شکل کما یليق المن خالل  ثبت -۶

 بکتاب هللا عزوجل. 

ۡنيَا َویَۡوَم و من أخلص العمل هلل خالصا فإنه سينصره کما یقول تعالی ) -۷ ِة ٱلدُّ إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا فِي ٱۡلَحيَوَٰ

دُ یَقُ   ( و صلی هللا علی نبينا محمد خيرالعباد. وُم ٱأۡلَۡشهََٰ

 و صلی هللا علی نبينا محمد صلی هللا عليه وسلم
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 المصادر والمراجع 

 ( هـ۲۰۱۴ابن کثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، الطبعة الثانية ) -۲

 ( هـ۲۰۴۸الفقهی، دار الفکر )أبو حبيب، سعدی، القاموس  -۱

 أبو عيسی، محمد بن عيسی، سنن الترمذی، بيروت، تحقيق أحمد شاکر -۳

 األلوسي، شهاب الدین محمود بن عبد هللا، تفسير روح المعاني، موقع التفسير -۰

  مية، القاهرةالبقاعي، ابراهيم بن عمر بن الحسن، النظم الدرر فی تناسب اآلیات والسور، ، دار الکتب االسال -۱

الحلبی، أبی العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف، الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، تحقيق أحمد محمد  -۶

 خراط، دار القلم، دمشق

 الدار قطنی، علی بن عمرو بن أحمد بن مهدي، الدار قطني -۷

 ( هـ۲۰۱۴وت )الرازي، أبي عبد هللا محمد بن عمر خطيب الری، التفسير الکبير، بير -۸

 ( هـ۲۰۲۱سيد قطب، فی ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، الطبعة السابعة عشر ) -۹

الطبرانی، سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الکبير، تحقيق حميدي بن عبد المجيد السلفی، مکتبة العلوم والحکم،  -۲۴

 (۲۰۴۰الموصل الطبيعة الثانية )

جامع البيان فی تأویل القرآن، ، المحقق أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة الطبعة األولی الطبری، محمد بن جریر،  -۲۲

 ( هـ۲۰۱۴)

 القرطبي، محمد بن أحمد أبو عبد هللا، الجامع ألحکام القرآن -۲۱

 القشيری، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم  -۲۳

 لسان العرب البن منظور األفریقی، بيروت، الطبعة األولی -۲۰

 محمد عبد الرؤف، التعاریف، تحقيق محمد رضوان دایة، دار الفکر، دمشقالمناوي،  -۲۱
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