
 وقفة بيانية مع سورة الكوثر

 بن يحيى الطاهر ناعوس
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-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 مدخل:

 

وهو كتاب مليٌء بالمعجزات  -صلَّى هللا عليه وسلَّم - العالمين، أنزله على سيد البشرالقرآن الكريم كتاب رب   

والبيانات، بل كلُّه معجزات، التي ال تحتاج إلى دليل وال برهان، فكيف يحتاج البرهان إلى برهان؟! أو هل يحتاج 

 النهار إلى دليل؟! وهلل المثل األعلى.

 

  

 

 بين يدي السورة:

 

 قال تعالى: -صلَّى هللا عليه وسلَّم -نقف في هذه السورة الكريمة، التي هي مواساة للنبي األكرم وعلى هذا س

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم: }إ نَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوثََر *  فََصل   ل َرب  َك َواْنَحْر * إ نَّ َشان ئََك هَُو اأْلَْبتَُر{.

 

  

 

، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن المختار بن فُْلفُل، عن أنس بن مالك قال: [1وقد روى اإلمام أحمد في "مسنده"]

إغفاءة، فرفع رأسه متبسًما، إما قال لهم، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -أغفى رسول هللا 

بسم هللا الرحمن الرحيم }إ نَّا أَْعَطْيَناَك : ))إنه أنزلت عليَّ آنفا سورة((، فقرأ: -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -رسول هللا 

 -اْلَكْوثََر{ حتى ختمها، قال: ))هل تدرون ما الكوثر؟((، قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: ))هو نهر أعطانيه ربي 

دُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يُْختَلَج العبد منهم -عز وجل  ، فأقول: في الجنة، عليه خيٌر كثيٌر، تر 

، إنه من أمتي، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك((.  يا رب 

 

  

 

 الكوثر بين اللغة والقرآن الكريم:

 

نبحر مع هذه الكلمة في قواميس اللغة العربية لنعرف المدلوالت اللغوية لهذه الكلمة؛ لندرك في النهاية أن القرآن 

غة نقيض )القلَّة(، وقد كَثَُر الشيُء فهو َكثيٌر، وقوٌم َكثيٌر، وهم َكثيروَن، الكريم نزل بلغة العرب، فـ)الَكثَْرةُ( في الل

أْكثَرُت وأْكثََر الرجُل؛ أي: َكثَُر مالهُ، ويقال: كاثَْرناهُْم فََكثَْرناهُْم؛ أي: غلبناهم بالَكثَْرة ، واْستَْكثَْرُت من الشيء؛ أي: 

 ، ويقال: ماله قُلٌّ وال كُثٌْر، وأنشد أبو عمرو لرجل من ربيعة:من المال: الَكثيرُ  -بالضم    -منه، والكُثُْر 

 

يًما        َولَْم أُْقت ْر لَدُْن أَن  ي غاُلُم   فَإ نَّ اْلكُثَْر أَْعيَان ي قَد 

 

 . ثْر  ، والق ل   والك   يقال: الحمدُ هلل على القُل   والكُثْر 

 

  

 

 ثيٌر، قال األعشى:والتكاثُُر: الُمكاثَرةُ، وعددٌ كاث ٌر؛ أي: كَ 

 

ةُ      ل ْلَكاث ر   زَّ  َولَْسَت ب األَْكثَر  َمْنُهْم َحًصى        َوإ نََّما      اْلع 
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وفالن يَتََكثَُّر بمال غيره، ابن السكيت: فالن َمْكثوٌر عليه، إذا نَف د ما عنده وَكثَُرْت عليه الحقوق، والَكوثر من  

 قال الكميت:الرجال: السيد الَكثيُر الخير، 

 

 َوأَْنَت َكث يٌر يَا ْبَن َمْرَواَن َطي  ٌب        َوَكاَن أَبُوَك ابُن اْلعَقَائ ل  َكْوثَرا 

 

 

 ، وقد جاء في "القاموس المحيط" للفيروزآبادي أن )الَكْوثَر( تعني: الكثيَر من كل   شيء، والكثيَر الُمْلتَفَّ من الغُبار 

ة، واأل سالم، والنُّبُوَّ الف واإل  تباع، وجاء في "مقاييس اللغة" أن )الكاف والثاء والراء( أصٌل صحيح يدلُّ على خ 

عطاء، وقد تََكْوثَر  جُل الم  يادة في الن عت فيقال: الكوثر: الر  الق ل ة، من ذلك الشَّيء الكثير، وقد َكثُر، ثم يَُزاد فيه للز  

 الغُبار إ ذا كثر؛ قال حسان بن نُشبة:

 

ْم        َوقَدْ ثَاَر نَْقُع اْلَمْوت  َحتَّى تََكْوثَرا أَبَْوا أَْن يُ  ه  يُحوا  َجاَرهُْم  ل عَدُو    ِ  ب 

 

 

  

 

 وقد تَكَْوثََر، ورجل َكْوثٌَر: كثير العطاء والخير، والَكْوثَُر، السيد الكثير الخير؛ قال الكميت: 

 

 بُوَك ابُن اْلعَقَائ ل  َكْوثَرا َوأَْنَت َكث يٌر يَا ْبَن َمْرَواَن َطي  ٌب        َوَكاَن أَ 

 

 

 وقال لبيد: 

 

دَاع  بَْيُت آَخَر َكْوثَر   ْندَ الر    .........................        وع 

 

 

 والَكْوثَُر: النهر؛ عن كراع.

 

  

 

 خاصة. -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -والكوثر: نهر في الجنة يتشعَّب منه جميع أَنهارها، وهو للنبي 

 

  

 

يُت الَكْوثَر، وهو نهر في الجنة((، وهو فَْوَعل من الكثرة و)الواو( زائدة، ومعناه الخير و في حديث مجاهد: ))أُعط 

ة، وفي التنزيل العزيز: }إ نَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر{؛ قيل: الكوثر  الكثير، وجاء في التفسير: أَن الكوثر القرآن والنبوَّ

 يه هللا أُمته يوَم القيامة، وكلُّه راجع إ لى معنى الكثرة.ههنا الخير الكثير الذي يعط

 

  

 

: أَن الكوثر نهر في الجنة أَشدُّ بياًضا من اللبن وأَحلى من العسل، -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -وفي الحديث عن النبي 

سال ، وجاء أَيًضا في التفسير: أَن الكوثر اإل  ف  ة، وجميع ما جاء في تفسير في حافتَيه ق باُب الدُّر   الُمَجوَّ م والنبوَّ

ة، وإ ظهار الدين الذي بعث به على كل   دين، والنصر  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -الكوثر قد أُعطيه النبي  أُعطي النبوَّ

على أَعدائه، والشفاعة ألُمته، وما ال يحصى من الخير، وقد أُعطي من الجنة على قدر فضله على أَهل الجنة، 

  عليه وسلَّم.صلَّى هللا
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َم فالٌن بكَْوثٍَر َكثير، وهو فوعل من الكثرة، وقال أَبو تراب: الَكْيثَُر  وقال أَبو عبيدة: قال عبد الكريم أَبو أُمية: قَد 

 بمعنى الَكث ير؛ وأَنشد:

 

زُّ إ ال اللَُّهى َوالثََّرا        ُء َواْلعَدَدُ اْلَكْيثَُر األَْعَظُم   َهل  اْلع 

 

 

 لَكْيثَُر والَكْوثَُر واحد.فا

 

  

 

 القانون القرآني في حفظ النعم:

 

ب بها إلى هللا  ألن هذا  -تعالى  -فهذه السورة تضع أمامنا منهًجا واضَح المسالك، بي  ن المعالم في حفظ النعم والتقرُّ

خيرات الدنيا ما كانت واصلة إليه حين  اللفظ: }إ نَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوثََر{ يتناول خيرات الدنيا وخيرات اآلخرة، وأن

إبقاؤه في دار الدنيا إلى حيث  -تعالى  -محال، فوجب في حكمة هللا  -تعالى  -كان بمكة، والخلف في كالم هللا 

يصل إليه تلك الخيرات، فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم ال يقتلونه، وال يقهرونه، وال يصل إليه مكرهم، بل 

لما كفروا، وزيف أديانهم، ودعاهم إلى اإليمان،  -عليه السالم  - يوم في االزدياد والقوة، أنه يصير أمره كلَّ 

اجتمعوا عنده، وقالوا: إن كنت تفعل هذا طلبًا للمال، فنعطيك من المال ما تصير به أغنى الناس، وإن كان 

لك رئيًسا على أنفسنا، فقال هللا مطلوبك الزوجة، نزوجك أكرم نسائنا، وإن كان مطلوبك الرياسة، فنحن نجع

تعالى: }إ نَّا أعطيناك الكوثر{؛ أي: لما أعطاك خالق السموات واألرض خيرات الدنيا واآلخرة، فال تغترَّ لما لهم 

 ومراعاتهم.

 

  

 

 توجب -تعالى  -نعمة من هللا  -كما جاء في األحاديث الكثيرة  -إعطاء الكوثر الذي هو الحوض أو نهر في الجنة 

قال: قال  -رضي هللا عنه  -الشكر، وأفضل شكر هو أداء الفرائض؛ كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة 

ب إليَّ  -تعالى  -: إن هللا -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -رسول هللا  قال: ))من عادى لي وليًّا فقد آذنتُه بالحرب، وما تقرَّ

ب إليَّ بالنَّوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنُت سمعَه عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه، و ال يزال عبدي يتقرَّ

الذي يسمع به، وبصَره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطينَّه، ولئن 

 استعاذني ألعيذنَّه((؛ رواه البخاري.

 

  

 

َرب  َك َواْنَحْر{، الذي جاء عقب التذكير بالنعمة، فإذا كان العبد شاكًرا لرب  ه، : }فََصل   ل  -تعالى  -ومن هنا نفهم قوله 

ا بنعم هللا عليه، عن طريق الفعل والقول معًا، فإن النتيجة الحتمية حماية هللا للعبد؛ }إ نَّ َشان ئََك هَُو اأْلَْبتَُر{،  مقرًّ

يَن آََمنُوا َوَكانُوا : }أاََل إ  -سبحانه  -وهذا المعنى يؤي  د قول الباري  ْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن* الَّذ  نَّ أَْول يَاَء َّللاَّ  اَل َخْوٌف َعلَْيه 

َّقُوَن{ ]يونس:   أعلم. -تعالى  -[، هذا وهللا 63، 62يَت

 

  

 

  

 

  

 

 ـــــــــــــــ

 

 (.3/102[ مسند أحمد، )1]

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 مقاالت ذات صلة

 وقفة مع آيتين من كتاب هللا 

 وقفة مع آية من كتاب هللا 

 ( 1وقفة مع آية من كتاب هللا )

 ( 2وقفة مع آية من كتاب هللا )

 لمسة بيانية 

 وقفة مع آية 

 وقفة بيانية مع سورة المسد 

 وقفة بيانية مع سورة النصر 

 بوية على سورة الناس دالالت تر

 دالالت تربوية من سورة اإلخالص 

 دالالت تربوية على سورة المسد 

 دالالت تربوية على سورة الكوثر 

 تأمالت بيانية في سورة الكافرون 

 تعليقات الزوار:

 بارك هللا فيك -1

 PM 08:52 04/09/2009 -الجزائر  -أسماء 

 السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته 

 هللا عنا خير الجزاء لجهدكم القيم جعله ربي في ميزان حسناتكم جزاكم 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بوركتم -2

 PM 12:21 05/09/2009 -السعودية  -المعة باألفق 

 نسأل هللا ان يسقينا من ذلك النهر 

 جزاكم هللا خير 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 شكر واستدراك -3

 PM 09:28 05/09/2009 -العراق  -د. معمر العاني 

أستهل التعليق بالشكر الوافر لما دونته في هذا الموضوع وهللا أسأل أن يجعله في ميزان أعمالك يوم القيامة ، 

 اب القرآن الكريم .فأنت تكتب قي رح

ثم أثني ـ ثانياً ـ على عبارة الكوثر بين اللغة والقرآن الكريم ، وهكذا عنوان قد يذهب بالذهن الى أن ثمة افتراق قد 

يحدث بين اللغة والقرآن الكريم ، والحقيقة أن القرآن الكريم قد نزل باللغة العربية ومنه أخذ اللغويون تقعيداتهم 

 نقول الكوثر في التراث المعجمي أو تحت مقصد لفظة الكوثر .  اللغوية ، ويمكن أن

وأختم بما يفضي إليه العنوان وهو الوقفة البيانية ، فلم يكن ما دون مطابقا بالكلية للفظة البيان ويراد أن تزاد 

 مسائل تشي بالعنوان .

 وهللا تعالى أعلم 

 وبارك هللا فيكم 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 -العراق  -نشكر د. معمر العاني  -4

 algeria - 06/09/2009 12:38 AM -األستاذ:بن يحيى الطاهر ناعوس 

 نشكر شكر جزيال يا دكتور على المالحطات القيمة.

 فالكوثر في القرآن أشمل و أعم منه في معاجم اللغة.

 نية .و هذه اللفتة البيا
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 و البيان الثاني المقصود:القانون القرآني في حفظ النعم,

 فالسورة على قصرها و قلة عدد كلماته تعطينا قانونا لحفز الحياة كلها

 المتمثل في شكر النعم

 وبارك هللا فيكم و أنا كلي آذان صاغية لنصائحكم القيمة و يمكن التواصل

 و هللا تعالى أعلم
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