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سور ٔه الکوثر

سور ٔه »الکوثر« در» مك ٔه مکرمه« نازل شده و داراى  3آيه است.
الر ِحيم
ِب ْ
الرحْ َم ِن ﱠ
س ِم ﱠ ِ ﱠ
ِإنﱠا أَ ْ
ک ُه َو اﻷ ْبت َ ُر ﴿﴾٣
ک ا ْلک َْوث َ َر ﴿ ﴾١فَ َ
ک َوا ْن َح ْر ﴿ِ ﴾٢إ ﱠن شَا ِنئَ َ
ص ِّل ِل َر ِبّ َ
ع َط ْي َنا َ

ترجمه ی آيات:

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
به نام ﷲ بخشنده مهربان
» ِإنﱠا أ َ ْع َ
ط ْينَاكَ ا ْلك َْوثَر« )) (1ای پيامبر( به راستی که ما به تو کوثر عطا کرديم(.
ص ِ ّل ِل َر ِبّكَ َوا ْن َحر « )) (2پس برای پروردگارت نماز بخوان وقربانی کن (
»فَ َ
» ِإ ﱠن شَانِئ َكَ هُ َو اﻷ َ ْبتَر « )) (3بدون شک دشمن تو ،بريده نسل و بیعقب است( .

معلومات مؤجـز:

اين سوره در مکهٔ مکرمه نازل شده و از جملهٔ سوره های مکی بشمار می رود.
سور ٔه کوثر دارای ) (1رکوع ،و) (3سه آيت ،و )  ( 11يازده کلمه ،و)  ( 37سی وهفت
حرف ،و) ( 18نقطه ميباشد که از کوچکترين سوره های قرآن کريم بشمار می رود .
اين سوره به قول مشهور و قول جمهور مفسران ،طوريکه ياد اور شديم از جمله سوره
های مکی است .ولی حسن ،عکرمه و قتاده گفتهاند که سوره کوثر مدنی است ،که البته
رأی ابنکثير نيز همين است.

معانی کلمه ها :

» ِإنﱠا « :به درستی ما
»أ َ ْع َط ْي َ
ناك« عطا کرديم ما تو را
»ا ْلك َْوث َ َر« خير کثير ،حوض کوثر
ص ّل« پس نماز بگزار
»فَ َ
ك« برای پروردگار خويش
» ِل َر ِبّ َ
ح ْر« و قربانی کن
»و ا ْن َ
» ِإ ﱠن« هما نا ،به درستی که
»شانِئ َ َك« دشمن تو  ،بدخواه تو
» ُ
ه َو اْﻷ َ ْبتَر« او نسل بريده يا دم بريده است.

علل نام گزاری سور ٔه کوثر:

در مورد اينکه چرا اين سوره به نام » الکوثر« مسمی گرديده است رای اکثر مفسرين
ک ا ْلک َْوثَ َر« گرديده است.
بر اين است که آغاز وافتتاح آن به  »:إِنﱠا أ َ ْع َط ْينَا َ

وجه تسميه:

اين سوره در حديثی که ازانسبنمالك)رض ( روايت گرديده آمده است » :رسول ﷲ
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صلی ﷲ عليه وسلم به خواب سبﻛﻲ فرو رفته بودند سپس تبسمﻛنان سرشان را از خواب
برداشتند و خطاب به اصحاب گفتند :آيا مﻲدانيد ﻛه دليل تبسمم چه بود؟ يا اصحاب از
سورۀ نازل شد .سپس به
ايشان دليل تبسم ايشان را پرسيدند .فرمودند :همين حاﻻ بر من
ٍ
تﻼوت آن پرداختند تا سوره را ختم نمودند .سپس از اصحاب خود پرسيدند :آيا مﻲدانيد
ﻛه ﻛوثر چيست؟ اصحاب گفتند :خدا و رسولش داناترند .فرمودند :ﻛوثر نهري است ﻛه
خداي عزوجل در بهشت به من عطا ﻛرده است و بر آن خيري است بسيار ،امتم در روز
قيامت بر آن وارد مﻲشوند و ظروف آن به شماره ستارگان است پس بندهاي از آن ربوده
مﻲشود و من مﻲگويم :پروردگارا! آخر او از امت من است .اما به من مﻲگويند :تو نمﻲ
دانﻲ ﻛه آنان بعد از تو چه پديد آوردند؟«.

کوثر در لغت عرب:

کوثر از خير کثير است ،يعنی خيری است که در منتهای بسياری و فراوانی قرار داشته
باشد بنابراين ،اين کلمه شامل هر خيری میشود که به رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم
عنايت گرديده است ،اعم از حوض کوثر و ديگر خيرها وبرکتها.
کوثر عطای بزرگی است که پروردگار با عظمت ما به پيامبر ما صلی ﷲ عليه وسلم در
قيامت بخشيده است که او و امتش بر آن وارد می شوند.
وصف آب کوثر مطابق نصوص به ترتيب است که از به نسبت شير ،سفيدتر ،از برف
سردتر و از عسل شيرين تر است و از مسک و عطر ،خوش بوتر است و آن در نهايت
گشايش و وسعت می باشد.

طول وعرض حوض کوثر:

طول و عرض حوض کوثر مطابق روايات اسﻼمی برابر است هر گوشه از گوشه های
آن مسير يک ماه است.
علماء در وصف آب کوثر ميگويند که آب آن از جنت می آيد .وبه اصطﻼح آبراه و
ناودان آن از جنت کشيده شده يکی از آنها از طﻼ و ديگری از نقره است و ظرفهای آن
که تعداد آن به اندازه ستارگان آسمان است.

شرح آيات:

إِنّا أ َ ْع َ
ط ْينا َك ا ْلك َْوث َ َر :ما به تو خير فراوان داديم! روى سخن در تمام اين سوره
سوره الم نشرح ـ و يـﻛـى از
سوره والضحى و
به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است ،مانند
ٔ
ٔ
اهـداف مـهـم هر سه سوره ،تسلى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناك و
زخم زبانهاى مﻛرر دشمنان است.
در اين سوره دو خبر غيبى نهفته است:
يﻛى اينکه :عطا شدن ﻛوثر به پيامبر ،آن هم در مکه معظمه ﻛه پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم دست خالى بود و فرزند پسر نداشت ،ديگر ابتر ماندن دشمن ﻛه داراى فرزندان و
ثروتهاى بسيار بود.
بنآ پروردگار با عظمت ما با زيبای خاصی می فرمايد »انااعطيناك الكوثر«) .ما به تو
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ﻛوثر ) خير و برﻛت فراوان ( عطا ﻛرديم(.
ط ْينَـا « به معنای داديم و بخشيديم است که اين ظرافتی که در» أَ ْع َ
» أَ ْع َ
ط ْينَـا« وجود دارد
اعطاء است و در اعطاء نوعی حرمت برای آن کسی که چيزی را میگيرد وجود دارد و
در حقيقت وقتی میخواهند حرمت بگذارند میگويند ما عطا کرديم و نکتۀ ديگر ،با اينکه
ما میدانيم فاعل أَ ْع َ
ط ْينَـا ﷲ است ولی در عين حال اين با صيغۀ جمع به کار رفته به
جای اينکه بگويد من به تو اين را دادم میگويد ما داده ام که با نوعی حشمت و جبروت و
موضع باﻻ و قدرت همراه است.
»اعطينا« طوريکه در فوق ياد اور شديم عطا به معنای مطلق بخشش است .بخششی
که اگر از طرف ﷲ باشد طبيعـتآ بخششی بی منت است .و اگر اين بخشش از جانب غير
ﷲ باشد ،می تواند بی منت باشد و يا هم با منت باشد.
همچنان اگر اين بخشش از طرف خداوندباشد در انسان تحول مثبت ايجاد می کند و اگر
دهنده غير خدا باشد ،ما هر لحظه بايد منتظر تحقير باشيم ،يا منتظر باشيم که پشيمان شود
و آن را از ما پس بگيرد .تنها دهنده ايکه به خيال ارام و مطمين به انسان چيزی ارزانی
می فرمايد فقط پروردگار با عظمت است که :هر چه را که به ما داده است از ما نمی
گيرد .ولی متاسف هستيم که کمترين شکران نعمت را هم انسان از خداوند بعمل می
اورد .
بيشترين تشکر را در رابطه با کسانی دارد که کمترين ها را می دهند و منتظر بيشترين
تشکرها هستند.
در تفسير جلوه های از اسرار قرآن کريم در سور ٔه الکوثر مينويسد:
» صيغهٔ » اعطينک « بتو عطا کرديم اين مطلب را ميرساند که مراد از کوثر نعمت
های است که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم عمﻶ داده شده است ،نعمت هايکه پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم با تمام وجود خود آنرا احساس می کند ،وچنان برايش قابل درک
است تذکر وتوضيح ـ نيز ضرورتی احساس نمی شود  ،اطﻼق الکوثر بر نعمت هايکه
در اختيار پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم قرار می گيرند و يا در بهشت به او عنايت می شود
با روحيه سوره و الفاظ آن نمی سازد« .

ص ّل ِل َر ِبّ َك َو ا ْن َح ْر:
فَ َ

يعنی سريع به خاطر آن بخشش کثير الخيری که به تو عنايت شده تقاضای انجام دوعمل
به ميان آمده است ،اولين عمل اين است که برای پروردگار خويش نماز را بر پا دار ،و
به اصطﻼح مفسرين) ارتباط مستقيم با خالقت خويش برقرار کن(.
عظمی  ،که برايت داده شده است قربانی کن.
دومين خواست اينست که به خاطر نعمت ُ
پروردگار با عظمت می فرمايد  :به شﻛرانه اين نعمتها خالصانه براي ما بر
نمازهاي فرض خويش مداومت ﻛن » و قربانﻲ ﻛن« براي رضاي ما و بهنام ما ،نه مانند
بتپرستان ﻛه براي غير ما قربانﻲ مﻲﻛنند .و ﻛسانﻲ از مشرﻛان بودند ﻛه براي غير ﷲ
نماز گزارده و براي غير وي قربانﻲ مﻲﻛردند لذا خداوند متعال به پيامبرش فرمان داد
ﻛه نماز و قربانﻲاش بايد خالصانه براي وي باشد.
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قتاده ،عطاء و عﻛرمه مﻲگويند :مراد از ) َوا ْن َح ْر( اداي نماز عيد اضحﻲ و ذبح قربانﻲ در
آن است .اما ابنﻛثير مﻲگويد» :صحيح آن است ﻛه مراد از نحر ،ذبح حيوانات هديه و
قربانﻲ در حج و مناسك مﻲباشد« .ابنﻛثير در اين باره حديثﻲ را نيز نقل ﻛرده است.
وظيفه ای که خداوند متعال برای انسان ها در مقابل نعمت ها اعطا شده بيان کرده
است ،شکر نعمت است ولی نکته ای که بايد به ان توجه کرد اين است که بين نعمت و
تشکر تناسب ﻻزم است ،اين بدين معنی است هر چه که حجم نعمت بزرگتر وعـظـيـمـتر
باشد ،ضرورت به تشکر بيشتری را می نمايد.
پروردگار با عظمت ما دراين سوره به دادن نعمت کوثر به پيامبرصلی ﷲ عليه اشاره
نموده است » ،ﻛوثر « وصف است ﻛه از » ﻛثرت « گرفته شده ،و به معنى خير و
برﻛت زياد وفراوان است ،بنآء اين نعمت عظيم وخير فراوان ،شکرانه عظيم ﻻزم دارد
لذا خداوند در مقابل اين نعمت دو وظيفه را بر دوش پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم قرار
ميدهد ،و می فرمايـد» :فصل لربک و انحر«؛ اکنون که چنين است فقط برای
پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.
مﻼحظه می فرمايد :اولين وظيفه ای که به عنوان تشکر از کوثر قرار می گيرد نماز
است ،نماز جامع ترين و کاملترين نوع عبادت است که در آن هم قلب بايد حضور داشته
باشد با قصد قربت و هم زبان با تﻼوت حمد و سور ٔه و هم بدن با رکوع و سجود.
دومين وظيفه که به عنوان تشکر از کوثر قرار می گيرد :نحر کردن است يعنی قربانی
است ،کلمه »وانحر« از ماده »نحر« است که مخصوص کشتن شتر است و شايد علت
آوردن تعبير »و انحر« به خاطر اين است که در ميان قربانيها شتر از اهميت بيشتری
برخوردار بوده و مسلمانان عﻼقه بسيار به آن داشتند و قربانی کردن شتر بدون ايثار و
گذشت ممکن نبود و چون خداوند خواسته بين نعمت )کوثر( و شکر آن تناسب داشته باشد
دستور به »نماز« و »کشتن شتر« داده است.
نماز يک نوع عبادت است که برای غير ﷲ معنا ندارد مخصوصآ با توجه به مفهوم
» رب « که حکايت از تداوم نعمت ها و تدبير و ربوبيت پروردگار دارد ،زيرا »رب«
از کلمه »ربب« به معنای مالکی است که امر مملوک خود را تدبير می کند .اين دستور
خداوند »فصل لربک« در برابر اعمال مشرکان است که برای بُت ها سجده و قربانی
می کردند ،در حالی نعمتهای خود را از خدا می دانستند .به هر حال تعبير »لربک«
دليل روشنی است بر لزوم قصد قربت در عبادات.

ارتباط »فصل« با »وانحر« چيست؟

برای اينکه ارتباط بين اين دو جمله مشخص شود بايد ابتدا به تفسيرهايی که از » و
انحر« شده است بپردازيم و در ذيل آن به ارتباط اين دو جمله اشاره کنيم:
الف» :نحر« به معنای کشتن شتر به نحو مخصوص است و شايد علت امر به »نحر«
بعد از دستور به نماز ،اشاره به ارتباط بنده با بندگان بعد از ارتباط بنده با ﷲ باشد؛
يعنی اگر انسان بايد با خدا ارتباط داشته باشد نمی تواند ارتباط خودش را با جامعه قطع
کند و به فکر فقرا و مستمندان نباشد ،بلکه بايد هر دو ارتباط را تقويت کند.
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ب  :منظور از جمله »وانحر« رو به قبله ايستادن به هنگام نماز است ،چرا که ماده
»نحر« به معنای گلوگاه می باشد ،سپس عرب آن را به معنای »مقابله با هر
چيز« استعمال کرده است.
در اينجا نيز که خداوند دستور به ايستادن رو به قبله دارد ،در واقع به يکی از شرايط
نماز اشاره نموده است.
ج  :منظور بلند کردن دستها به هنگام تکبير و آوردن آن در مقابل گلوگاه و روی
وصورت است.
ص ّل ِل َر ِبّكَ َو ا ْن َح ْر «:
دروس آموزنده از آيه » فَ َ
ص ّل ِل َر ِبّ َك َو ا ْن َح ْر « ميتوان استنباط کرد اينست که:
دروس آموزنده که از آيهٔ » فَ َ
 نعمت ها حتی برای پيامبر اسﻼم مسئوليت آور است ) .اعطيناک  ...فصل( تشکر بايد فوری باشد) .فصل( »حرف فاء برای تسريع است« دستورات دينی ،مطابق عقل و فطرت است .عقل تشکر از نعمت را ﻻزم می داند ،دين هم به همان هدايت می فرمايد) .فصل لربک و انحر (
 چون عطا از او است )انا اعطينا( تشکر هم بايد برای او باشد) .فصل لربک( رابطه با ﷲ بر رابطه با خلق مقدم است) .فصل  ...و انحر( انفاقی ارزش دارد که در کنار ايمان و عبادت باشد) .فصل لربک و انحر( نمازی ارزش دارد که خالصانه باشد) .لربک(» ِإ ﱠن شَا ِنئ َ َك ُه َو ْ
اﻷ َ ْبت َ ُر « )يقينآ دشمن تو دم بريده است (.مفسر تفسير جلوه های از
اسرار قرآن در اين مورد می نويسد  :از اين آيه متبرکه طوری معلوم می شود که اين
سوره در زمان نازل گرديده است که دشمنان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم وياران اورا
درمکه به محاصره کشانيده  ،مقاطعه عمومی عليه انان اعمال گرديده  ،رابطه اش را با
همه اقوام وقبايل مکه قطع نموده واحساس کرده اند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را از
مردم تجريد نموده ورا ه های نفوذ بين مردم بسته اند  ) ،جلو هها های از اسرار قرآن در
تفسير سوره الکوثر (
همچنان در آيه دو موضوع قابل ذکر است که :
 -1وجود دو تأکيد ) ِإنﱠ و ُه َو( نشانه آن است که دشمن و بدخواه تو بدون نسل خواهد ماند
ئ اسم فاعل است يعنی شامل دشمن گذشته  ،حال و آينده می شود پس دشمن
 -2شانِ َ
پيامبر در همه زمان ها بدون نسل خواهد بود .

اسباب نـزول :

سوره کوثر می نويسد :
امام سيوطی در کتاب » اسباب النزول « در مورد شأن نزول
ٔ
»ابن ابوحاتم از سدی روايت کرده است :قريش کسی را که پسرانش فوت میشد آنرا
ابتر و بی پسر میگفت .هنگامی که پسر رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از دنيا رفت.
عاصی بن وائل گفت :محمد ابتر و بی فرزند شد .پس اين کﻼم خدا نازل شد«.
ع َ
» ِإنﱠا أَ ْ
َک ُه َو ْاﻷ َ ْبتَ ُر«»ما به تو کوثر را
ک ا ْلک َْوث َ َر * فَ َ
ک َوا ْن َح ْر * ِإ ﱠن شَا ِنئ َ
ص ِ ّل ِل َر ِّب َ
ط ْينَا َ
عطا کرديم! پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن! )و بدان( دشمن تو قطعا ً
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بريدهنسل و بیعقب است«.
عبدالرزاق المهدی محقق کتاب مذکور در تعليقی بر اين روايت می گويد » :واحدی با
شماره ) (873اين روايت از يزيد بن رومان روايت کرده ،و روايت مرسل است اما با
حديث زير قوی میشود:
بيهقی در » دﻻئل النبوة « از محمد بن علی )بن حسين بن علی بن ابوطالب( رضی ﷲ
عنه مانند اين روايت کرده :نام پسر رسول خدا را قاسم گفته است.
و از مجاهد روايت میکند :اين کﻼم خدا در مورد عاصی بن وائل نازل شده است که
میگفت :من دشمن محمد هستم .طبری  38217از مجاهد و طبری  38218و 38219
از قتاده و طبری  38215و  38216از سعيد بن جبير به صورت مرسل روايت کرده
است .اينها به مجموع قوی هستند«.
در تفسير انوارالقرآن تآليف عبد الروف مخلص می نويسد  » :در بيان سبب نزول آن
روايات ديگری نيز نقل شده است اما مفاد همه آنها ايناست که مشرکان ،رسول
اکرم صلی ﷲ عليه وسلم و پيروانشان را ضعيف و حقير میشمردند و به مرگ اوﻻد
ذکورشان ـ قاسم در مکه و ابراهيم در مدينه ـ خوشحال بوده و ازدرگير شدن مؤمنان با
حوادث سخت يا محنتبار شادمانی میکردند پس اين سوره نازل شد تا اعﻼم کند که
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم نيرومند و پيروز و پيروانشان غالب اند ومرگ فرزندان
به هيچ وجه از شأن ايشان کم نمیکند و اين دشمنان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اند که در
نهايت بﻼ عقب میباشند زيرا از آنان هيچ نام و آوازه نيکی باقی نمیماند«.

تفسير سور ٔه کوثر برويت حديثی انس بن مالک:

أنس بن مالک بن النضر بن ضمضم ملقّب به »ابو حمزه« ،متولد مدين ٔه منوره از جمله
صحابه جليل القدر اسﻼمی می باشد که در سنين کودکی به پيامبر اسﻼم ايمان اورده
اندواز جمله خادم رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بوده ودر تعداد زياد غزوات با رسول
صلی ﷲ عليه وسلم اشتراک ورزيده و از جمله محدثين معتبر جهان اسﻼم اند در مورد
تفسير سوره کوثره می نويسند:
» أغـفی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم إغفاءة  ،فرفع رأسه متبسما  ،فإما قال لهم ،وإما
قالوا له :يا رسول ﷲ لم ضحکت ؟ فقال :إنه أنزلت علی آنفا سورة فقرأ )بسم ﷲ الرحمن
الرحيم ،إنا أعطيناک الکوثر ( حتی ختمها ،فلما قرأها قال :هل تدرون ما الکوثر ؟ قالوا:
ﷲ ورسوله أعلم ! قال :فإنه نهر وعدنيه ربی عز وجل فی الجنة ،وعليه خير کثير ،عليه
حوض ترد عليه أمتی يوم القيامة  ،آنيته عدد الکواکب« ألبانی در » صحيح أبی داود«
)  .(4747يعنی» :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به خواب سبکی فرو رفته بودند سپس
تبسمکنان سرشان را از خواب برداشتند و خطاب به اصحاب گفتند :آيا میدانيد که دليل
تبسمم چه بود؟ يا اصحاب از ايشان دليل تبسمشان را پرسيدند .فرمودند :همينک بر من
سورهای نازل شد.
خداوند به پيامبرش محمد )صلی ﷲ عليه وسلم( می فرمايد » :إِنﱠا أ َ ْع َ
ک ا ْلک َْوث َ َر« ما
ط ْينَا َ
به تو خير فراوان و فضل زياد داده ايم از جمله آن نهر و حوضی است که خداوند به
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پيامبرش داده و کوثر ناميده می شود که طول آن به مسافت يک ماه و عرض آن نيز به
مسافت يک ماه است و آب آن از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر است و ظرف و
کيﻼس های آن به اندازه ستارگان آسمان زياد و همان طور درخشان می باشند .هرکس
يک بار از حوض کوثر بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد.
وقتی خداوند منت خويش را بر پيامبر بيان کرد ،او را به سپاسگزاری نعمت فرمان داد و
ک َوا ْن َح ْر «»پس برای پروردگارت نماز بگزار« يعنی :ای پيامبر
فرمود»:فَ َ
ص ِ ّل ِل َربِّ َ
صلی ﷲ عليه وسلم! چنانکه به تو در دنيا و آخرت خير بسيار دادهايم پس به شکرانه اين
نعمتها خالصانه برای ما بر نمازهای فرض خويش مداومت کن »و قربانی کن« برای
رضای ما و بهنام ما ،نه مانند بتپرستان که برای غير ما قربانی میکنند .و کسانی از
مشرکان بودند که برای غير خداوند قربانی میکردند لذا خداوند عزوجل به
پيامبرش فرمان داد که نماز و قربانیاش بايد خالصانه برای وی باشد .قتاده ،عطاء و
عکرمه می گويند :مراد از » َوا ْن َح ْر « ادای نماز عيد اضحی و ذبح قربانی در آن است.
اما ابنکثير میگويد» :صحيح آن است که مراد از نحر ،ذبح حيوانات هديه و قربانی در
حج و مناسک میباشد« .ابنکثير در اين باره حديثی را نيز نقل کرده است.
ک ُه َو ْ
اﻷ َ ْبت َ ُر«»:بیگمان دشمنت خود ابتر است« يعنی :بدون شک ،اين
»إِ ﱠن شَانِئ َ َ
دشمن توست که از هر دو خير دنيا و آخرت بريده ،بﻼعقب و بیسرانجام است .يا اين
دشمن توست که از وی بعد از مرگش نام و آوازه نيکی باقی نمیماند .چنانکه گفتيم؛ در
جاهليت به کسی از مردان که فرزند مذکری نداشت ،ابتر میگفتند .حسنبصری رحمه
ﷲ میگويد» :مراد مشرکان از ابتر بودن پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اين بود که ايشان
قبل از آنکه به هدف نهايی خود برسند ،در نيمه راه دعوت ناکام میمانند اما خداوند
عزوجل در اينجا روشن ساخت که اين دشمنان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اند که ناکام و
بی نام و نشان میمانند«) .مواخذ  :تفسير انوارالقرآن ،تفسير عﻼمه عبدالرحمن سعدی،
اسباب النزول سيوطی(.
البته مفسرين در معنای کوثر اقوال متفاوتی دارند؛ بعضی با استناد به احاديث صحيحه
گفته اند» :نهری در بهشت است« بعضی گفته اند :حوضی در بهشت است ،بعضی
گفتند :يعنی خير فراوانی که نصيب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شده ،بعضی گفتند :قرآن و
نبوت است ،بعضی گفتند :کثرت اصحابی است که خدای متعال آنان را همراه وی کرده
است.
اما قول بيشتر مفسرين اينست که کوثر يعنی خير کثيری که نصيب پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم شده که از جمله نهر کوثر در بهشت است که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اعطاء
شده است ،و دﻻيل زيادی در تاييد اين مطلب وارد شده است ،مثﻼ از عايشه رضی ﷲ
عنها در مورد اين سخن خداوند متعال که میفرمايدِ » :إنﱠا أ َ ْ
ک ا ْلک َْوثَ َر« پرسيدند.
ع َط ْينَا َ
ْطيَهُ نَ ِبيﱡ ُ
ف آ ِنيَتُهُ َکعَ َد ِد النﱡ ُجوم« .
ک ْم صلی ﷲ عليه وسلم ش ِ
گفت» :نَ َه ٌر أُع ِ
علَ ْي ِه د ﱞُر ُم َج ﱠو ٌ
َاطئَاهُ َ
)بخاری(4965:
يعنی :نهری است که به پيامبر شما عطا شده است .و در دو طرف آن ،مرواريدهای ميان
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تهی ،وجود دارد و تعداد ظروف آن ،مانند تعداد ستارگان )زياد( است«.
ابن جرير طبری  -امام المفسرين – ضمن آنکه تمام اقوال مختلف را در معنای کوثر
آورده ،در آخر می گويد :با توجه به کثرت روايات از نظر ما کوثر نهری در بهشت
است که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم عطا شده است.

ابتر کيست؟

لغويان کلمه ابتر را برگرفته از » َبتْر« به معناى قطع و بريدن مىدانند .جوهرى » َبت َرتُ
الشﻲء« را به معناى قطع چيزى پيش از پايان يافتن آن و »انبتار« را انقطاع و »سيف
باتر« را شمشير برنده ،و»ابتر« را دم بريده و چيز بدون دنباله دانسته است .به گفته
راغب ،اَبتر به حيوان دم بريده ،سپس به مناسبت ،به ﻛسى ﻛه نسلى نداشته باشد تا
جانشينش شود ،مىگويند؛ همچنين بر اساس روايتى از پيامبر اﻛرم صلی ﷲ عليه وسلم به
ﻛﻼمى ﻛه با ياد خدا آغاز نشود ،ابتر گويند .ابن منظور هم گفتارى نزديك به اين دو نظر
سدّى ،قريش ،به مردى ﻛه پسرانش مىمردند نيز ابتر
دارد .به روايت ابنعبّاس و ُ
مىگفت.
کلمه ابتر صرف يک بار آنهم در آيه سوم همين سوره ﻛوثر به ﻛار رفته ودر آن دشمن
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم معرفی شده استّ » :
إن شا ِنئ َكَ هُو اﻷَبتَ ُر = همانا دشمن تو
ابتر است«.
»شَانِﺊ« زبان شناسان  ،اين کلمه را به مب ِغض؛ يعنی کينهورز و متنفّر معنا کردهاند،
) ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،محقق ،مصحح ،مير دامادی ،جمال الدين،
جلد  ،1صفحه  ،102بيروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع ،دار صادر ،چاپ
سوم1414 ،ق ( ولی مفسر شهير جهان اسﻼم ابن عباس می فرمايد که :مراد از اين
کلمه دشمن میباشد.
ولی بر اساس برخی از نقل قول ها اشخاصی خود را »شانئ« پيامبر معرفی میکنند و
قرآن در جوابشان نيز از همين کلمه را استفاده کرده است » :عاص بن وائل میگفت:
من شانئ محمد هستم)طبری ،محمد بن جرير ،جامع البيان فی تفسير القرآن ،جلد ،30
صفحه  ،212بيروت ،دار المعرفة ،چاپ اول1412 ،ق(.

پيام های سوره الکوثر:

 -1بيشترين خير در کوچکترين سوره قرار داده شده است  ) .إِنﱠا أ َ ْ
ک ا ْلک َْوث َ َر (
ع َط ْينَا َ
 -2در کوچکترين مطلب می توان بيشترين خطاب را قرار داد ) .خداوند پنج بار رسولش
را مورد خطاب قرار داده است ازاين پنج مورد  ،دو مورد امری ودستوری است وسه
مورد عادی است ( .
 -3درجايگاه مسئوليت هميشه نبايد از خطاب های دستوری استفاده کرد ).سه مورد
ازخطاب خداوندعادی است(.
ص ِّل(
 -4ﻻزمه ی تشکر نعمت های الهی انجام فرائض دينی است  ).فَ َ
 -5اگر خير کثير يا نعمت فراوان به انسان روی آورد يک مقدار آنرا انفاق کند تا
ديگران و نيازمندان از آن استفاده کنند َ ».وا ْن َح ْر «
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 -6نعمت فراوان بايدخود را در جامعه نشان دهدتا ديگران از آن استفاده کنندَ ».وا ْن َح ْر «
 -7در مقابل راه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سد شدن نتيجه جزء ابتر نخواهد داشت .
ک
 -8درمقابل دشمن درصورتی که قصدتخريب داشته باشدنرمش معنا ندارد» ِإ ﱠن شَا ِنئ َ َ
ُه َو اﻷ ْبتَ ُر «

ثواب قرائت سوره کوثر:

درثواب قرائت سوره کوثر حديثی داريم از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم که می فرمايد :
» کسی که سوره کوثر را قرائت کند ،خداوند متعال  ،او را از حوض کوثر و هر
نهر بهشتی سيراب می گرداند و ده برابر کسانی که در روزعيد قربان برای خداوند
قربانی می کنند ،به ثواب و پاداش عنايت می کند«.

حوض کوثـر:

کلمه »کوثر« از »کثرت« است به معناى خيرکثير .کوثر ،حوضى است در بهشت يا
صحراى محشر که خداوند متعال به پيامبر اسﻼم صلی ﷲ عليه وسلم عطا کرده است
ومؤمنان هنگام ورود به بهشت از آب آن سيراب مى شوند.
مفسرين در معنای کوثر اقوال وروايات مختلف ومتفاوتی را روايت فرموده اند  ،برخی
از مفسرين با استناد به احاديث صحيحه گفته اندکه » کوثر «» :نهری در بهشت است«
برخی ديگر از مفسرين می فرمايند » کوثر « حوضی است در بهشت ،برخی ديگری
می فرمايند همينکه خير فراوانی که نصيب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شده ،همين حوض
کوثر است ،برخی از مفسرين بدين عقيده اند که کوثر  :قرآن عظيم الشان و نبوت است،
وبعضی ديگر از مفسرين بدين عقيده اند که  :کثرت اصحابی است که خدای متعال آنان
را همراه وی کرده است.
ولی اکثريت مفسرين بدين عقيده هستند که کوثر يعنی خير کثيری که نصيب پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم شده که از جمله نهر کوثر در بهشت است که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
اعطاء شده است ،و دﻻيل زيادی در تاييد اين مطلب وارد شده است ،ازجمله حديثی داريم
از حضرت بی بی عايشه رضی ﷲ عنها در مورد اين سخن خداوند متعال که می
فرمايدِ » :إنﱠا أَ ْع َ
ْطيَهُ َن ِب ﱡيکُ ْم صلی ﷲ عليه وسلم
ک ْالک َْوثَ َر« پرسيدند .گفت» :نَ َه ٌر أُع ِ
ط ْينَا َ
ف آنِ َيتُهُ َک َع َد ِد النﱡ ُجوم«) .بخاری(4965:
ش ِ
علَ ْي ِه د ﱞُر ُم َج ﱠو ٌ
َاطئَاه ُ َ
يعنی  :نهری است که به پيامبر شما عطا شده است .و در دو طرف آن ،مرواريدهای
ميان تهی  ،وجود دارد و تعداد ظروف آن ،مانند تعداد ستارگان )زياد( است«.
ابن جرير طبری  -امام المفسرين در معنای کوثر مينويسد  :کوثر نهری در بهشت است
که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم عطا شده است.
خداوند متعال با اعطای حوض بزرگ و بسيار وسيعی که آبش از شير سفيدتر و از
عسل شيرينتر و بويش از بوی مشک خوشبوتر است ،از بنده و فرستادهاش ،محمد صلی
ﷲ عليه وسلم اکرام و تجليل میکند .کيﻼس های آن حوض مانند ستارههای آسمان
فراوان هستند .آب پاکيزهی آن از رود کوثر وارد اين حوض میشود ،همان رود کوثری
که خداوند آن را در بهشت به محمد صلی ﷲ عليه وسلم اختصاص داده است.
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امت حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم بر اين حوض وارد می شوند ،هرکس يک
مرتبه از آب اين حوض بنوشد ،ديگرتا ابد تشنه نخواهد شد.
در باره محل وقوع اين حوض علما اختﻼف نظر دارند ،امام غزالی و قرطبی بر اين
عقيده هستند که اين حوض پيش از عبور کردن از پل صراط در ميدان محشر قرار دارد
و بر اين مدعا چنين استناد کردهاند که بعضی از وارد شوندگان بر اين حوض به دوزخ
فرستاده می شوند ،و اگر اين حوض بعد از )پل صراط( میبود برگرداندن بعضی از
آنجا به دوزخ ممکن نمی بود » .تذکرة «.302 :
عﻼمه ابن حجر ديدگاه امام بخاری را چنين نقل کرده است ،که حوض کوثر بعد از )پل
صراط( است ،به دليل اينکه امام بخاری احاديث مربوط به حوض را بعد از بيان احاديث
)پل صراط( و شفاعت آورده است .فتح ا لباری(466/11) :
البته ديدگاه امام قرطبی صحيح تراست .ابن حجر رحمه ﷲ دﻻيل هر دو گروه را در
کتاب ارزشمند خود »فتح الباری« آورده است.

احاديثی وارده در مورد حوض کوثر:

احا ديثی را که خطيب تبريزی آنها را در مشکاة خود آورده است ،غرض توضيح
مساله خدمت خوانندگان محترم تقديم ميدارم:
1ـ بخاری و مسلم از عبدﷲ بن عمروبن العاص روايت میکنند که رسولﷲ ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم فرمودند» :حوضی مسيرة شهر ،وزواياه سواء .ماؤه أبيض من اللبن،
وريحه أطيب من المسک ،وکيزانه کنجوم السماء ،من يشرب منها فﻼ يظمأ أبدا ً«) .وسعت
حوضم به مسافت يک ماه است ،آبش از شير سفيدتر و از مشک خوشبوتر و کوزههايش
به اندازه ستارگان آسمان است .هرکس يک بار از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد(.
2ـ ابوهريره از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند که فرمودند» :إن حوضی
أبعد من أيلة من عدن لهو أش ﱡد بياضا ً من الثلج ،وأحلی من العسل باللبن ،وﻵنيته أکثر من
عدد النجوم ،وإنی ﻷصد الناس عنه کما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه ،قالوا :يا
رسول ﷲ! أتعرفنا يومئذ؟ قال" :نعم لکم سيماء ليست ﻷحد من اﻷمم ،تردون علی غرا ً
محجلين من أثر الضوء« .رواه مسلم
يعنی :مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عدن است .از برف سفيدتر و از عسل
شيرينتر است ،و ظرفهايش از تعداد ستارگان بيشتر است .من مردم را پس میزنم
همانطوری که انسان شتران ديگران را از حوضش دور میسازد ،گفتند :ای رسول خدا
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم! آيا ما را در آن روز خواهی شناخت؟ فرمود :آری ،چهرههای
شما با ديگران متفاوت است .شما با چهرهای نورانی و دست و پايی درخشان ،بر اثر
وضو بر من وارد میشويد.
3ـ در رواياتی ديگر از حضرت انس رضی ﷲ عنه چنين آمده است که پيامبر ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم فرمود » :تری فيه أباريق الذهب والفضة کعدد نجوم السماء« .يعنی :تعداد
آفتابه های طﻼيی و نقرهای به اندازهی ستارههای آسمان می باشند.
4ـ در روايتی ديگر از حضرت ثوبان چنين آمده است :درباره آب آن سؤال شد؟
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رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند » :أشد بياضا ً من اللبن ،وأحلی من العسل يغت فيه
ميزابان يُمدﱠانه من الجنة ،أحدهما من ذهب واﻵخر من َو ِرق«.يعنی :آبش از شير سفيدتر
است ،از عسل شيرينتر است ،دو ميزاب ) آب راهه ( که از بهشت سرچشمه گرفته و
يکی از طﻼ و ديگری از نقره است به آن میريزند.

چه کسانی وارد حوض کوثر وچه کسانی از آن رانده می شوند؟

احاديث زيادی پيرامون کسانی که وارد حوض می شوند يا از حوض رانده میشوند،
وارد شده است ،که برخی از اين روايت عبارتند از :
ـ بخاری و مسلم از حضرت انس بن مالک رضی ﷲ عنه روايت کردهاند که رسول اکرم
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند » :ليردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی ،حتی إذا
ی ،اختلجوا دونی ،فﻸقولن :أی رب ،أصحابی ،أصحابی ،فليقالن لی:
رأيتهم ،ورفعوا إل ّ
إنک ﻻ تدری ما أحدثوا بعدک«.يعنی :افرادی از آنان که در دنيا با من همراه بودند ،نزد
من بر حوض آورده می شوند و وقتی که به من نشان داده می شوند ،من آنان را می بينم،
و بعد به سرعت از پيش من ربوده می شوند ،من به ندا در می آيم و میگويم:
پروردگارا! اينان از امتم هستند .گفته میشود :تو نمیدانی آنها بعد از تو چه کارها
کردهاند؟
 بخاری و مسلم از طريق ابیحازم از سهلبن سعد ساعدی رضی ﷲ عنه روايت میکندکه رسول ﷲ ا ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :أنا فرطکم علی الحوض ،من ورد
ی أقوام أعرفهم ويعرفوننی ،ثم يحال بينی
شرب  ،ومن شرب لم يظمأ أبداً ،وليردن عل ﱠ
وبينهم ،قال أبو حازم :فسمع النعمان بن أبی عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث ،فقال :هکذا
سمعت سهﻼً يقول؟ فقلت :نعم ،قال :وأنا أشهد علی أبی سعيد الخدری لسمعته يزيد ،فيقول:
فإنهم منی ،فيقال :إنک ﻻ تدری ما أحدثوا بعدک ،فأقول :سحقا ً سحقا ً لمن بدل بعدی«.
يعنی :من در حوض بر شما پيشی میگيرم .هرکس بر من گذرد از آن مینوشد و هر
کس بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد .گروهی که من آنها را شناخته و آنها نيز مرا می
شناسند میخواهند بر من وارد شوند ،ولی از ورودشان جلوگيری میشود«.
ابوحازم گويد :نعمانبن ابیعياش اين حديث را از من شنيد و به من گفت :آيا واقعا ً
اينگونه از سهل شنيدهای؟ گفتم :آری .گفت :گواهی میدهم که من اين حديث را از
ابوسعيد خدری شنيدهام که اينگونه آن را ادامه داد» :میگويم :اينان از امتم هستند .گفته
میشود :تو نمیدانی آنها بعد از تو چه کارها کردهاند؟ میگويم :نابود باد ،کسی که بعد از
من منحرف شده است«.
در روايت بخاری آمده است که پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :بينما أنا قائم
علی الحوض ،إذا زمرة ،حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بينی وبينهم ،فقال :هلم ،فقلت:
إلی أين؟ فقال :إلی النار وﷲ ،فقلت :ما شأنهم؟ فقال :إنهم قد ارتدوا علی أدبارهم القهقری،
ثم إذا زمرة أخری ،حتی عرفتهم خرج رجل من بينی وبينهم فقال لهم :هلم ،قلت :إلی أين؟
قال :إلی النار وﷲ ،قلت :ما شأنهم؟ قال :إنهم قد ارتدوا علی أدبارهم ،فﻼ أراه يخلص منهم
إﻻ مثل همل النعم« .يعنی :در حالی که بر حوض کوثر ايستادهام ،ناگهان دستهای را
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میبينم ،اما بعد از اينکه آنها را میشناسم ،شخصی ميان ما و آنها بيرون میآيد و
میگويد :حرکت کنيد .میگويم :آنها را به کجا میبريد؟ میگويد :به خدا سوگند آنها را به
ميان آتش سوق میدهم .میگويم :مگر آنها چکار کردهاند؟ میگويد :آنها از دين و آيين
پشت کردند و مرتد شدند ،سپس ناگهان دستهای ديگر را میبينم ،اما بعد از اينکه آنها را
میشناسم ،شخصی ميان ما و آنها بيرون میآيد و میگويد :حرکت کنيد .میگويم :آنها را
به کجا میبريد؟ میگويد :به خدا سوگند آنها را به ميان آتش سوق میدهم .میگويم :مگر
آنها چکار کردهاند؟ میگويد :آنها از دين و آيين پشت کردند و مرتد شدند ،درميان آنها
کسی را نمیبينم که باقی گذارده شود،مگر اينکه همانند حيوانی رها شده باشد.
امام قرطبی بعد از ذکر احاديث فوق در کتاب »التذکرة« میگويد :دانشمندان اسﻼمی
راجع به احاديث مربوط به حوض گفتهاند :تمامی کسانی که از دين برگشتهاند و مرتد
شدهاند ،يا اينکه بدعتهايی در دين به وجود آوردهاند که خداوند بدان راضی نيست و بدان
اجازه نداده ،تمامی اينها از ورودشان به حوض جلوگيری میشود و از آن رانده می
شوند ،اما کسانی که به شدت با آنها برخورد میشود و هرگز اجازه داده نمیشود که به
حوض نزديک شوند کسانی هستند که از جماعت مسلمانان جدا گشته و راهی ديگر را
برگزيدهاند ،امثال فرقههای گوناگون خوارج ،روافضيهای گمراه و معتزليهايی که از
هوی و هوس تبعيت کردهاند ،تمامی اينها دين خدا را تغيير دادهاند.
و همچنين ستمکارانی که در حد وفوری ستم روا داشتهاند و در راستای خاموش کردن
حق و قتل پيروان حق و آزار دادنشان قدم برداشتهاند ،و کسانی که به آشکارا گناهان
کبيره را انجام دادهاند و گناه را دست کم گرفتهاند و با انحراف و بدعت و هوای نفسی
روبرو شدهاند ،تمامی اينها نيز از حوض رانده میشوند.
ﻻزم به ذکر است که اگر تنها در اعمال مرتکب گناه شده باشند ،اما دارای عقيدهای
صحيح باشند برای مدتی از حوض منع میشوند ،سپس بعد از مغفرت الهی بر اثر نور
وضويی که بدان شناخته میشوند به آنها اجازهی ورود به حوض داده میشود ،و اگر از
منافقان عصر پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم باشند که ايمان را اظهار میداشتند و در
نهان کفر را دنبال میکردند ،در قيامت به ظاهر آنها را با خود برمیدارند ،سپس
سرپوش را برای آنها کنار میزنند و خطاب بدانها گفته میشود :دور شويد ،دور شويد.
ﻻزم به يادآوری است که جز کسانی که به اندازهی دانه گندمی از ايمان در دلشان نيست
و هر حقی را انکار نموده و از باطل پيروی نموده ،کسی در دوزخ باقی نمیماند.
» التذکرة«  :صفحه .(306

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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