قرآنيات

سورة الكوثر:
بشـــارة الخلـــود
بقلم :السيد مرتضى السيد حيدر شرف الدين

ف�ضل ال�سورة:
ع ��ن ال�ص ��ادق « :0من كان ��ت قراءته } ﮆ ﮇ ﮈ| [الكوثر ]1 :في فرائ�ضه ونوافله �سقاه اهلل م ��ن الكوثر يوم القيامة وكان محدَّثه
عند ر�سول اهلل  في �أ�صل طوبى»(.)1
وقال ال�صادق « :0من قر�أها بعد �صالة ي�صليها ن�صف الليل �سر ًا من ليلة الجمعة �ألف مرة مك َّملة ر�أى النبي  في منامه ب�إذن اهلل تعالى»(.)2

�سبب النزول:
دخل ر�سول اهلل  الم�سجد وفيه عمرو بن العا�ص والحكم بن �أبي العا�ص.
قال عمرو :يا �أبا الأبتر! وكان الرجل في الجاهلية �إذا لم يكن له ولد ُ�س ِّمي �أبتر.
ثم قال عمـرو� :إني ال�شن�أ محمــد ًا ــ �أي �أبغ�ضه ــ.
ف�أن ��زل اهلل عل ��ى ر�سول ��ه  } :ﮊ ﮋ ﮌ| [الكوثر ]2 :ـ� �ـ �إلى قوله ـ } ﮎ ﮏ| [الكوث ��ر� ]3 :أي مبغ�ضك عمرو بن العا�ص
} ﮐ ﮑ| [الكوثر ]3 :يعني ال دين له وال ن�سب(.)3

} ﮆ ﮇ ﮈ|

ُيط ِّيب اهلل خاطر نب ِّيه  ب�أنه قد �أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير.
وقد وردت عدة تفا�سير للكوثر كلها م�صاديق للخير الكثير هذا:
 1ــ �أنــه نهــر فـي الجنة لــه حو�ض اختــ�ص به الر�سول  و�أهل بيته  1ي�سقون منه �أولياءهم ويمنعون منه �أعداءهم.
وقد ورد في هذا المعنى عدة روايات:
منها :ما رواه �أن�س قال :دخلت على ر�سول اهلل  فقال :قد �أعطيت الكوثر.
فقلت :يا ر�سول اهلل وما الكوثر ؟
ق ��ال :نه ��ر ف ��ي الجنة عر�ضه وطوله ما بين الم�شرق والمغرب ال ي�شرب �أحد منه فيظم�أ وال يتو�ض�أ �أحد منه في�شعث ال ي�شربه �إن�سان خفر ذمتي وال
قتل �أهل بيتي(.)4
ومنها ما رواه �أن�س :بينا ر�سول اهلل  ذات يوم بين �أظهرنا� ،إذ �أغفى �إغفاء ،ثم رفع ر�أ�سه مبت�سم ًا.
فقلت :ما �أ�ضحكك يا ر�سول اهلل؟
قال� :أنزلت علي �آنفا �سورة .فقر�أ �سورة الكوثر ،ثم قال� :أتدرون ما الكوثر؟
قلنا :اهلل ور�سوله �أعلم.
ق ��ال« :ف�إن ��ه نه ��ر وعدنيه عليه ربي خير ًا كثير ًا ،هو حو�ضي ،ترد عليه �أمت ��ي يوم القيامة� ،آنيته عدد نجوم ال�سماء ،فيختلج القرن منهم ،ف�أقول« :يا
رب �إنهم من �أمتي! فيقال� :إنك ال تدري ما �أحدثوا بعدك(.)5
ومنه ��ا م ��ا رواه ف ��رات الكوفي ف ��ي تف�سيره عن �أبي جعفر محمد بن عل ��ي  6قال :لما �أنزل اهلل تعالى عل ��ى نبيه محمد  } :ﮆ ﮇ
ﮈ| قال له �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب  :0يا ر�سول اهلل ،لقد �ش َّرف اهلل هذا النهر وك َّرمه ،فانعته لنا.
قال :نعم يا علي ،الكوثر نهر يجري من تحت عر�ش اهلل ،ما�ؤه �أبي�ض من اللبن و�أحلى من الع�سل و�ألين من الزبد ،ح�صاه الدر والياقوت والمرجان،
تراب ��ه الم�س ��ك الأذفر وح�شي�ش ��ه الزعفران� ،سنخ قوائمه عر�ش رب العالمين ،ثمره ك�أمثال القالل من الزبرج ��د الأخ�ضر والياقوت الأحمر والدر الأبي�ض
ي�ستبي ��ن ظاه ��ره م ��ن باطنه وباطنه من ظاهره .فبكى النب ��ي  و�أ�صحابه ثم �ضرب بيده �إلى علي بن �أبي طالب فقال :واهلل يا علي ما هو لي وحدي

و�إنما هو لي ولك ولمحبيك من بعدي(.)6
يتف� � َّرع م ��ن ه ��ذا النه ��ر رافد �آخر هو نهر الخير ،فقد روى ال�شيخ ال�صدوق ب�سنده عن الح�سين بن �أعين �أخي مالك بن �أعين ،قال � :س�ألت �أبا عبد
اهلل  0عن قول الرجل للرجل« :جزاك اهلل خيرا» ما يعني به؟
فقال �أبو عبد اهلل � :0إن الخير نهر في الجنة مخرجه من الكوثر ،والكوثر مخرجه من �ساق العر�ش ،عليه منازل الأو�صياء و�شيعتهم ،على
حافتَي ذلك النهر جواري نابتات كلما قلعت واحدة نبتت �أخرى با�سم ذلك النهر وذلك قول اهلل  8في كتابه} :ﭛ ﭜ ﭝ| [الرحمن]70 :
ف�إذا قال الرجل ل�صاحبه« :جزاك اهلل خيرا» ف�إنما يعني به تلك المنازل التي �أعدها اهلل  8ل�صفوته وخيرته من خلقه(.)7
هذا الماء ا�ستخدمه اهلل تعالى في خلق بع�ض الب�شر ،فانعك�س فيهم �صفات ًا حميدة كما ورد في بع�ض الروايات ،منها:
ما رواه ثقة الإ�سالم الكليني قد�س �سره في الكافي ال�شريف عن علي بن �إبراهيم القمي عن هارون بن م�سلم عن م�سعدة بن �صدقة ،عن الإمام جعفر
ال�ص ��ادق  ،0ع ��ن �آبائ ��ه � 1أن ر�س ��ول اهلل  قال :ال�سخي مح َّبب في ال�سم ��اوات ،مح َّبب في الأر�ضُ ،خ ِلق من طينة عذب ��ة ُ
وخ ِلق ماء عينيه من ماء
الكوثر ،والبخيل مب َّغ�ض في ال�سماوات ،مب َّغ�ض في الأر�ضُ ،خ ِلق من طينة �سبخة ُ
وخ ِلق ماء عينيه من ماء العو�سج(.)8
وتقع على �ضفافه منازل ر�سول اهلل  و�أهل بيته  1في الجنة:
فق ��د روى الحاك ��م الح�سكان ��ي ع ��ن زيد بن علي عن �آبائ ��ه عن علي  1قال :قال ر�س ��ول اهلل  �أراني جبرئيل منازلي ومن ��ازل �أهل بيتي على
الكوثر(.)9
 2ــ �أنه النبوة والكتاب :وهو قول عكرمة.
 3ــ �أنه القر�آن :وهو قول الح�سن الب�صري.
 4ــ �أنـه كثــرة الأ�صحــاب والأ�شياع :وهو قول �أبي بكر بن عيا�ش.
 5ــ �أنه ال�شفاعـة :وهــو منــ�سوب �إلى الإمام ال�صادق  ،0قال العالمة المجل�سي قد�س �سره :رووه عن ال�صادق .0
وهذا النقل دون ن�ص وال ذكر للراوي م�شعر ب�ضعف الرواية فهي مر�سلة من مجهول عن مجهول.
 6ــ �أنه كثرة الن�سـل والذريــة :وقـد ظهرت الكثرة في ن�سله من ولد فاطمة  7حتى ال يح�صى عددهم وات�صل �إلى يوم القيامة مددهم.
وهذا القول هو ما ي�ساعد عليه �سبب النزول وقرينة ال�سياق في قوله تعالى } :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ|.
والمعنى اللغوي ب�أنه الخير الكثير ي�شمل جميع االحتماالت ال�سابقة ويجمع بينها.
وهو ما ذهب �إليه العالمة المجل�سي قد�س �سره حيث قال« :واللفظ محتمل للكل فيجب �أن يحمل جميع ما ذكر من الأقوال ،فقد �أعطاه اهلل �سبحانه
الخير الكثير في الدنيا ،ووعده الخير الكثير في الآخرة ،وجميع هذه الأقوال تف�صيل للجملة التي هي الخير الكثير في الدارين»(.)10

} ﮊ ﮋ ﮌ|

�أمر اهلل نب َّيه  ب�أن ي�صلي له وينحر مقابل هذه النعمة التي �أنعمها عليه.
وقد اختلف المف�سرون في معنى ال�صالة والنحر:
 1ــ فقيل :المراد �صالة العيد ،فيكون دلي ًال على وجوبها ،وي�ؤيده } ﮌ| على تقدير �أن المراد به نحر الإبل كما قيل.
 2ــ وقيل :المراد �صـــالة الفجر بالم�شعر ،وذبح الهدي بمنى.
 3ــ وقيل المراد ال�صالة مطلقا وجعل نحر الم�صلي �إلى القبلة فيها ،وهو كناية عن ا�ستقبال القبلة فيها فك�أنه قيلِّ :
�صل �إلى ال ِقبلة.
 4ــ وقيل :يحتـمل كون المراد رجحان فعل ال�صالة هلل مطلقا والذبح له ،ويكون التف�صيل بالوجوب والندب من ال�سنة واالجماع.
 5ــ والأرجح �أن المراد رفع اليد بالتكبيرات في ال�صالة �إلى محاذاة نحر ال�صدر وهو �أعاله كالمنحر.
وقد وردت في هذا المعنى عدة روايات:
منها رواية عمر بن يزيد قال�« :سمعت �أبا عبد اهلل  0يقول في قوله } ﮊ ﮋ ﮌ| هو رفع يديك حذاء وجهك»(.)11
وروى عبد اهلل بن �سنان عنه ! مثلها(.)12
وع ��ن جمي ��ل ق ��ال �س�ألت �أبا عبد اهلل  0عن قوله } :8ﮊ ﮋ ﮌ| فق ��ال بيده هكذا يعني ا�ستقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح
ال�صالة(.)13
وروى مقات ��ل ب ��ن حي ��ان عن الأ�صبغ بن نباتة ،عن �أمير الم�ؤمنين  )12(0قال :لما نزلت هذه ال�س ��ورة قال النبي  لجبرئيل :ما هذه النحيرة
التي �أمرني بها ربي؟
قال :لي�ست بنحيرة ،ولكنه ي�أمرك �إذا تحرمت لل�صالة �أن ترفع يديك �إذا ك َّبرت ،و�إذا ركعت و�إذا رفعت ر�أ�سك من الركوع و�إذا �سجدت ،ف�إنه �صالتنا
و�صالة المالئكة في ال�سماوات ال�سبع .فان لكل �شئ زينة و�إن زينة ال�صالة رفع الأيدي عند كل تكبيرة.

وقال النبي « :رفع اليدين من اال�ستكانة ،قلت :وما اال�ستكانة؟ قال �أال تقر�أ هذه الآية؟ } ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ| [الم�ؤمنون.)14(]76 :

} ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ|

يزيد اهلل  8في �إعادة اعتبار نب ِّيه  فيقول �أنه عالو ًة على ما �أعطاه من الخير الكثير ،والذرية الوافرة ،والذكر الخالد ،ليق َّر عينه.
ف� ��إن مبغ�ض ��ه وع ��د َّوه عم ��رو بن العا�ص هو الذي لن يكون له �ساللة ممتدَّة برغم ما �أنعم اهلل علي ��ه من الذكور ف�إنَّ ذكره بالخير �سينقطع ،وذريته
�ست�ضمحل.
بينما �سيبقى للنبي  العقب والذكر والخلود.
وهذا ما نراه اليوم ،حيث ال نجد لرجل ذرية لها تعداد ذرية النبي �صلى اهلل عليه و�آله بالرغم مما لحق بهم من قتل وت�شريد و�إبادة.
وال نجد رج ًال ينادي ربع �سكان العالم با�سمه خم�س مرات في اليوم ،عدا �صلواتهم عليه وعلى �آله في كل وقت وحين.
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( )1الفي�ض الكا�شاني؛ تف�سير ال�صافي؛ ج5؛ �ص.384
( )2ال�سيد ها�شم البحراني؛ تف�سير البرهان؛ ج5؛ �ص.771
( )3تف�سير القمي؛ ج2؛ �ص.445
( )4ابن �شهرا�شوب؛ مناقب �آل �أبي طالب؛ج2؛ �ص .12ال�سيوطي؛ الدر المنثور؛ج6؛ �ص.402
( )5ال�شيخ الطبر�سي؛ مجمع البيان؛ج10؛ �ص.459
( )6تف�سير فرات الكوفي؛ �ص.609
( )7ال�شيخ ال�صدوق؛ معاني الأخبار؛ �ص.182
( )8الكليني؛ الكافي؛ج4؛ �ص.39
( )9الحاكم الح�سكاني؛ �شواهد التنزيل؛ج2؛ �ص.486
( )10المجل�سي؛ المولى محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ ج8؛ �ص.17
( )11المجل�سي؛ المولى محمد باقر ،بحار الأنوار؛ ج16؛ �ص.312

( )12الحر العاملي؛ و�سائل ال�شيعة؛ ط الدار الإ�سالمية؛ج4؛�ص.725
( )13الحر العاملي؛ و�سائل ال�شيعة؛ ط م�ؤ�س�سة �آل البيت؛ ج6؛ �ص30
( )14المجل�سي؛ المولى محمد باقر؛ بحارالأنوار؛ ج81؛ �ص.351

