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امللﺨﺺ
امليرسة التي جاءت حتﺖ عنوان (سورة
ﳛاول الباحث يف هﺬه الدراسة ّ

الكوثر ..قراءة أخرى) أن يكشف عن املعنى الكمني والبعد القيمي للبنى الرتكيبية
املعتمدة يف النسيﺞ اللغوي لسورة الكوثر املباركة بام فيها من عمق داليل وثراء غائي،

وقد أفاد الباحث يف قراءته االستنباطية /الكشفية من املرجعيات الثقافية والداللة

املتحصلة من التشكيل النحوي والصيغة الرصفية فض ً
ال عﲆ املعنى املعجمي
السياقية
ّ

وصو ًال إىل الوقوف عند معنى الكوثر عﲆ وفق فهم أعمق ورؤية جديدة ،وقد قاد ذلك

ك ّله إىل نتيجة مؤداها أن املراد بالكوثر السيدة فاطمة الزهراء  ،hوكان هلﺬه النتيجة ما
يعضدها من قرائن ويؤكدها ،وعليها كان مدار البحث وميدانه.

كلﲈت مفتاﺣية:
الكوثر -اإلعطاء – النحر – األبرت – صيغة فوعل

٣٥

 قراءة أخرى..سورة الكوثر

Abstract
AL-Kawthr Sura : Further Readin reveals the meaning of the
moral dimension of the compositional structures adopted in the
linguistic fabric of the blessed Al-Kawthr in the semantic depth .The
researcher endasevours to read Alastenbatih / composition and
grammar formula morphological as well as the meaning of lexical
down to stand at the meaning of Kawthr according to a deeper
understanding and a new vision. It has led all to the conclusion that
Al- Kawthr designates Fatima Zahraa for peace .

Keywords :
Al-Kawthar، Administratiol، Sacrifice، Amputee، Formula the actors
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غني ًا بتعدد قرائي ناضﺞ ،تتملكك ٌ
رغبة وتدور يف خلدك أشياء
وأنﺖ تقرأ نص ًا ّ

من شﺄﳖا أن حتملك عﲆ مساءلة النص وحماولة استنطاقه وسﱪ أغواره ،وصو ً
ال
للكشف عن املمكن يف رصد داللته العميقة بعد استكناه فاعلية البنى الرتكيبية
والبعد القيمي للنص ،والوعي املستثمر يف توظيف تلك البنى شك ً
ال ومضمون ًا.

املوجه (سع ًة وعمق ًا) يف
ومن البدﳞي أنه كلام نضجﺖ أمارات البعد املعريف ّ

ّ
نص ما ،فض ً
التحكم املسؤول يف التوجيه البنائي والداليل بام يديم الثراء
ال عﲆ

القرائي ،تعددت القراءة االستنباطية الواعية ،وبتعبري آخر اتّسعﺖ قراءة النص

عمودي ًا ،واتّسمﺖ بالتجاوز الزمنكاين.

ونص عﲆ وفق هﺬا التوصيف ،نص يكتنفه الغموض يف بعﺾ وجوهه كام

معنى كمين ًا يتعﺬر الوصول إليه بيرس وينغلق
يبدو للباحث ،وذلك الغموض ﳛمل ً

مع القراءة األفقية ،ومن الطبيعي أن تؤول مساءلة النص إىل نتائﺞ يكون التباين
ٍ
وسيميائية بتوصيف
فيها أمر ًا منطقي ًا ،وذلك بام ﳛمله من أبعاد وإشارات تﺄويلية،
ﹸ
يتوقف عﲆ الثراء املعريف
خاص ،وأن عمق تلك االشارات وأبعادها القيمية إنام

وﲤيزه يف استثامر ذلك الثراء إلنتاج نص غائي ﳑتد زمني ًا وبفاعلية
ملنتﺞ النص ّ
مشهودة.
وإن ثراء تلك الغائية وامتدادها الزمني والوظيفي ،فض ً
ال عﲆ املكني من

وتفرده بام من شﺄنه أن ﳚعل العالقة بني البعد
أبعادها الداللية مرﲥن بوعي املنتﺞ ّ
الغائي والثراء املعريف ا ﹸملنتَﺞ عالقة طردية.
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ويل ولكم فضول معريف وطمع طامﺢ يف تﺄمل املرامي الداللية املقصودة

عز شﺄنه وتبارك وتعاىل.
بﺄبعادها الغائية لنص منتجه من ّ

ﳛاول الباحث يف هﺬه األوراق قراءة نص قرآين كريم ،كان الداعي للوقوف

عنده حتديد ًا وكشف ﳾء من ثرائه الغائي ،هي حماورة ند ّية جرت بيني وبني األستاذ

الدكتور عباس رشيد الدده عن داللة (الكوثر) يف قوله تعاىلW V ﴿ :

 ،﴾ Y Xوقد تركﺖ تلك املحاورة بﺬرة محلتني رغبة دفينة عﲆ استثامرها

عﲆ وفق فهم أعمق ورؤية جديدة لقراءة سورة الكوثر قراءة حتليل ومساءلة
امليرسة التي جاءت حتﺖ عنوان
واستنباط ،وكان نتاج تلك املحاولة هﺬه الدراسة ّ

(سورة الكوثر ..قراءة أخرى) وهي حماولة لقراءة (استنباطية /كشفية) ،ال يدّ عي

الباحث بﺄﳖا قطعية جازمة ،فهﺬا ّ
متعﺬر عﲆ متعلم مثيل؛ ألن القراءة القطعية مع

استحالتها فيها حتجيم للبعد اإلعجازي لكتاب اهلل.

ولعل من نافلة القول يف هﺬا املقام ذكر ما روي عن اإلمام الصادق  ، gإذ

يقول (( :كتاب اهلل عﲆ أربعة أشياء :عﲆ العبارة ،واإلشارة ،واللطائف ،واحلقائق،

فالعبارة للعوام ،واإلشارة للخواص ،واللطائف لﻸولياء ،واحلقائق لﻸنبياء))).)1

وحسبنا شاهد ًا ﱢ
مؤكد ًا قوله تبارك وتعاىلË Ê É È Ç ﴿:

 Î Í Ìإ ﱠّال  ﴾ Ó Ò Ñ Ðسورة اجلن /اآلية .27 -26

فقراءيت هﺬه قراءة ترجيحية مشفوعة بام يؤكدها من قرائن وﳚعلها مقبولة.

وقبل تبيني هﺬه القرائن أو ّد اإلشارة إىل أنه جاء يف فضل قراءة سورة الكوثرّ ،
أن َمن

قرأها يكتب اهلل له عرش حسنات بعدد ّ
قربه العباد يف يوم عيد) .)2وللباحث
كل قربان ّ
رغبة يف التنويه عﲆ العالقة بني تقديم القرابني ونحرها لوجه اهلل يف يوم عيد وبني
٣٨
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قوله تعاىل ﴾ ]\ [ Z﴿ :سورة الكوثر /اآلية  ،2وستكون له وقفة
خاصة مع هﺬه اآلية املباركة يف موضع الحق.

واﲤام ًا للفائدة وتوظيف ًا للمرجعيات الثقافية ﳚد الباحث من الﴬوري

الوقوف عند سبب نزول السورة املباركة ،إذ ورد فيه أﳖا جاءت ر ّد ًا عﲆ َمن زعم

أن النبي األكرم  أبرت ،فنزلﺖ السورة يف العاص بن وائل حيث وقف عند باب
بني سهم بعدما رأى النبي األكرم حممد ًا وقد عاد من جنازة ولده القاسم يف

مكة ،وكان قد سبقها وفاة ولده عبد اهلل ،فانقطع بموﲥام نسل الﺬكور من ذريته ،فلام

جرم أنه أصبﺢ أبرت ًا ،فتحدث
مر الرسول األكرم  قال العاص :إين ألشنؤه ،ال َ
َّ

مع الرسول األكرم  ليبغضه ،وملا دخل العاص املسجد سﺄله ﲨاعة من صناديد
قريﺶ ( َمن الﺬي كنﺖ تتحدث معه؟ ) قال العاص :ذلك األبرت) .)3وكانﺖ قريﺶ

والشانﺌون لرسول اهلل  يقولونّ :
إن حممد ًا صنبور) )4والصنبور (الرجل الفرد
الضعيف الﺬليل بال أهل وعقب ونارص)).)5

وباعتامد املرجعيات التارﳜية يرى الباحث أن قريش ًا انام سعﺖ بﺬلك إلﳖاء

الدعوة واﳋالص منها ،فﺈذا مات حممد  وﱂ يكن له ولد بزعمهم انتهﺖ

الدعوة ،فنزلﺖ سورة الكوثر ر ّد ًا عﲆ ذلك.

وللباحث هنا أن يعرض القرائن التي اعتمدها يف قراءته الرتجيحية ملعنى

الكوثر وعﲆ النحو اآليت:
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القرينة األوﱃ:
بعد مراجعة آيات القرآن الكريم ،والوقوف حتديد ًا عند اآليات التي قام

(إن ّ
بناؤها عﲆ َّ
املؤكدة  +اسمها (الضمري نا)  +ﲨلة فعلية) نظري قوله تعاىل! ﴿ :
"  ﴾&% $ #سورة القدر /اآلية ،1وقوله تعاىلG F E ﴿ :

 ﴾KJ I Hسورة احلجرات /من اآلية  13وجدت أن النسبة العظمى

من اآليات القرآنية التي قام بناؤها عﲆ وفق اهليكلية البنائية املشار إليها ّ
تؤكد معانيها
أو دالالﲥا عﲆ أحداث أو وقائع دنيوية مشهودة ،أي حتققﺖ يف عاﱂ الدنيا حت ًام.

اآليات:

ولبيان ما ذهب إليه الباحث ،وتصديق ًا لتلك القرينة نعرض عدد ًا من

 .1قوله تعاىل ﴾± ° ¯ ® ¬ « ﴿ :سورة
الفتﺢ /اآلية  ،8فﺈرسال ﹸحممد  إنام هو أمر دنيوي مشهود ،فض ً
ال عﲆ

س
وصفه شاهد ًا ومبرش ًا ونﺬير ًا ،فهﺬه حقائق دنيوية حتققﺖ عملي ًا َّ
وتلم َ

العباد آثارها عﲆ أرض الواقع املعيﺶ .وليس ألحد أن ينكرها ،ومثل

ذلك يصدق عﲆ نزول القرآن باللغة العربية ويؤكد ذلك قوله تعاىل:

 ﴿ .2إﹺ ﱠنا ﹶﺟ ﹶع ﹾلنﹶا ﹸه ﹸق ﹾرآ ﹰنا ﹶع ﹶربﹺ ﹰﹼيا ﹶل ﹶع ﱠل ﹸك ﹾم ﹶﺗ ﹾع ﹺق ﹸلونَ ; ﴾ سورة الزخرف /اآلية 3
وقس عﲆ ذلك قوله تعاىل:

﴾ON M L K﴿ .3سورة الزمر/من اآلية  ،2وقوله تعاىل:
 ﴾& % $ # " ! ﴿ .4سورة الفتﺢ /اآلية  ،1وأنه ليس ألحد
ينكر بﺄن الكواكب هي زينة سامء الدنيا التي نعيشها ،ومصداق ذلك
أن َ

قوله تعاىل:
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 ﴾ <;:9 8 7 6 ﴿ .5سورة الصافات /اآلية .6

ومن الوقائع الدنيوية املشهودة التي حتققﺖ عﲆ أرض الواقع ،وقد جاء هبا

الرتكيب اللغوي املشار إليه ما ورد يف قوله تبارك وتعاىل:

 ﴾ÌË ÊÉ ﴿ .6سورة ص /من اآلية  .26ومثل ذلك
يصدق عﲆ قوله تعاىل:

 ﴾<;9 8 76 5 4 ﴿ .7سورة ص /من اآلية  .44ومثل

ذلك عرشات اآليات وقد أشارت إىل حقائق دنيوية مشهودة ،كقوله

تعاىلN M L KJ I H G F E ﴿ :
 ﴾Oسورة احلجرات /من اآلية  ،13وقوله تعاىل:

 ﴾[ZY X W V ﴿ .8سورة مريم /من اآلية .7

فﺄمر بِشارة زكريا بيحيى عليهام السالم حقيقة دنيوية مشهودة .ومن احلقائق

الدنيوية املشهودة التي جاءت عﲆ أرض الواقع ما أكدها قوله تعاىل:

﴾('&%$ #﴿ .9سورة يس /اآلية  ،41ومنها قوله تعاىل:
 ﴾A @ ? ><;﴿ .10سورة يوسف /من اآلية .17
ومثل ذلك قوله تعاىل:

 ﴾Ú Ù Ø × ﴿ .11سورة يوسف /اآلية .78
وهناك آيات مباركات ﹸأخر كثرية جاءت عﲆ وفق اهليكلية البنائية املشار إليها

،وﲨيعها تشري إىل أمور أو أحداث دنيوية مشهودة)*)).)7
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ومن قراءة اآليات السابقات وبالرجوع إىل آراء املفرسين نخلص إىل القول

بﺄن اآليات املباركات التي جاءت عﲆ وفق الرتكيبة البنائية املشار إليها ( إنّا  +ﲨلة
فعلية) ﲨيعها تشري إىل أحداث دنيوية قد حتققﺖ.

ويف هﺬا املقام يود الباحث التنبيه عﲆ أن هناك آيات قد اختلف املفرسون يف

تفسريها ،وتباينﺖ آراؤهم ،ولكن ﳚمعهم جامع مشرتك وهو أن ّ
كل آرائهم تشري
إىل وقائع دنيوية وأحداث مشهودة ،من ذلك ما َي ِص ﱡﺢ مثا ً
ال يف قوله تعاىل¿﴿ :

 ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á Àسورة الرعد /من اآلية  ،41فقد ورد يف

تفسري اآلية املباركة أن (ننقص أرض الكفر ودار احلرب ،ونحﺬف أطرافها بتسليﻂ
املسلمني عليها وإظهارهم عﲆ أهلها ور ّدها دار سالم) ) ،)8وقالﺖ بعﺾ الروايات

التي جاءت من طريق أهل البيﺖ ّ b
إن إنقاص األرض إنام يكون بموت العلامء،
يقول اإلمام الصادق  (( :gنقصاﳖا ذهاب عاملها))) ،)9وقيلّ :
إن املراد من ننقص
األرض انقراض بعﺾ األمم التي تسكنها فﺈن لكل ٍ
أمة أجل).)10

فنلحظ ﳑا تقدم أنه عﲆ الرغم من التباين يف آراء العلامء إال أنه ﳚمعهم جامع

مشرتك وهو أن كل ما ذهبوا إليه إنام فيه إشارة إىل أمور دنيوية مشهودة.

وهناك من اآليات املباركات ما جاء أسلوهبا عﲆ سبيل التمني الدنيوي،

أي جاء عﲆ لسان القائلني به بصفة احلجاج والتمني نظري قوله تعاىلª © ﴿ :

« ¬ ® ¯ º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °
» ¼½ ¾ ¿ È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À
 ﴾Ñ ÐÏÎÍ Ì Ë Ê Éسورة األنعام /اآلية.157
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ومثل ذلك قوله تعاىل)('&% $ # " ! ﴿ :

* 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , +
 ﴾<;:سورة النساء /اآلية .66

بلحاظ ما تقدم وباعتامد الداللة السياقية ،والعود إىل كتب التفسري نجد أن

ما قالوا به قد حتقق دنيوي ًا بواقع مشهود.

ولإلفادة قد املستطاع من داللة اآليات التي قام بناؤها عﲆ وفق البنية

الرتكيبية املشار إليها آنف ًا يرى الباحث أن من النافع الوقوف عند عدد من اآليات

التي جاءت عﲆ النحو املشار إليه يف اهليﺄة الرتكيبية إال أن داللتها (كام تبدو من
الوهلة األوىل) تشري إىل أحداث أو وقائع ﹸأخروية ،لكن باعتامد الداللة السياقية
وبلحاظ معاين اآليات املجاورة لﻶية موضع الشاهد ومراجعتها يتبني لنا أن تلك
اآليات تشري إىل وقائع دنيوية وأحداث مشهودة ،وقد جاء بعضها عﲆ سبيل التشبيه

كام قال بﺬلك املفرسون.

ومن تلك اآليات التي جاءت عﲆ وفق التوصيف األول ما نجده يف قوله

تعاىل ﴾ ° ¯ ® ¬« ª © ¨ ﴿ :سورة الدخان /اآلية .15

بالعود إىل كتب التفسري نجد أن هﺬه اآلية املباركة جاءت يف حق املنكرين لنبوة حممد
 واملعاندين املتعصبني (وأمر عنادهم هﺬا وتعصبهم ظاهر دنيوي ًا ومشهود)،

موجها إىل النبي حممد  وهو أمر دنيوي﴿
ففي الوقﺖ الﺬي جاء فيه اﳋطاب ّ
o n m lk j i h )*(g f edc
 ﴾ pسورة الدخان/اآلية .11 -10
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سيعم اﳋوف واالضطراب ّ
كل وجودهم فيقفون عﲆ خطﺌهم
لحظ عند ذلك
ﹸي َ
ّ

ويتجهون إىل اهلل تعاىل بالقول﴾w v u t s r q ﴿ :

سورة الدخان /اآلية  ،12إال أن اهلل (عز ّ
وجل) يرفﺾ طلب هؤالء ويقولx ﴿ :
 ~ } | { z yﮯ ﴾ سورة الدخان /اآلية  ،13وهﺬه األمور

ﲨيعها وقعﺖ دنيوي ًا ،أي أﳖا أحداث مشهودة يف عاﱂ الدنيا ،فالرسول األكرم 

نبوته ،غري أن هؤالء املعاندين ﱂ يﺬعنوا
كان واضح ًا يف براجمه ،وقد أثبﺖ هلم أد ّلة ّ

له ويؤمنوا باهلل الواحد األحد ،وأعرضوا عن الدين احلقّ وعن النبي األكرم 

﴿ ¡  ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢سورة الدخان /اآلية  ،14وقوهلم هﺬا

يف احلياة الدنيا ،ثم يﺄيت قوله تعاىل﴾ ° ¯ ® ¬« ª © ¨ ﴿ :

سورة الدخان /اآلية  ،15أي إنّا كاشفون للعﺬاب زمان ًا إنكم عائدون إىل ما كنتم
فيه من الكفر والتكﺬيب ،هﺬا بناء عﲆ القول األول ،واآلية تﺄكيد لتكﺬيبهم وزيف
ا ّدعائهم اإليامن ﴿ t s r q

 ،)12)﴾w v uواملعنى

(إنه يعلمهم أﳖم ال يتعظون ،وأﳖم إذا زال عنهم املكروه عادوا إىل طغياﳖم)).)13

أما مثال اآليات التي جاءت عﲆ وفق اهليكلية البنائية املشار إليها (وقد

جاءت عﲆ سبيل التمثيل إليصال املراد /التبليﻎ) فالبادي من داللتها الظاهرية
أﳖا تشري إىل أمر ﹸأخروي ،غري أن اعتامد ما قال به املفرسون ،وباإلفادة من الداللة

السياقية نلحظ أن تلك اآليات تشري إىل أمر دنيوي ،وإنام سيقﺖ هبﺬه الطريقة
(الداللية -التشبيهية) لإلبانة واإلقناع بعد التﺄمل ،ومصداق ذلك ما نجده يف

قوله تعاىل﴾h g f edcba `_^ ﴿ :
سورة يس /اآلية  ،8هﺬه اآلية املباركة هلا عالقة بسابقتها ﴿ X W V U
 ﴾] \ [ZYسورة يس اآلية  ،7واملعنى (لقد حق القول أكثرهم
٤٤
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بكفرهم وعنادهم ،أضلهم اهلل ومنعهم اهلدى)) ،)14فمث ََّل تصميمهم عﲆ الكفر،
وأنه ال سبيل إىل ارعوائهم بﺄن جعلهم كاملغلولني املقمحني ،يف أﳖم ال يلتفتون إىل
احلق وال يعطفون أعناقهم نحوه ،وال يطﺄطﺌون رؤوسهم له) .)15فاآلية املباركة إنام

جاءت ﴐب ًا للمثل وتقديره ( مثل هؤالء املرشكني يف إعراضهم عام تدعوهم إليه

كمثل رجلٍ ﹸغ َّلﺖ يداه إىل عنقه ،وال يمكنه أن يبسطها إىل خري ،ورجل طامع برأسه

ال يبرص موطﺊ قدمه)).)16

ويلفﺖ الباحث عناية املتلقي إىل وجود آيات جاءت عﲆ وفق اهليﺄة البنائية
املشار إليها ،وهي تومﺊ يف داللتها إىل موقف ﹸأخروي ،إال أن إنعام النظر فيها

وبلحاظ الداللة السياقية لكل من اآلية املباركة – موضع الشاهد – واآلية التي

لتبني العاقبة األخروية للمتلقي،
قبلها نجد أﳖام جاءتا لع ّلة دنيوية مفادها التبليﻎ ّ

والتبليﻎ أمر دنيوي حاصل ومشهود ﴿ « ¬ ® ¯ ﴾± °

سورة الفتﺢ /اآلية  ،8ومثال تلك اآليات قوله تعاىلG FE D C B ﴿ :

UT S R Q P O N LK JM I H
d c ba ` _^\ Y X W V
q p o n m l k j i h g fe
~}| {zyx wvutsr
ﮯ ¡ ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
® ¯ ﴾ الكهف.31 -29 /
فبعدما يتحقق اإلبالغ الدنيوي وهو املراد ،للمتلقي أن ﳜتار طريقه يف احلياة

وج َه ﹸته ومعاﱂ عاقبته يف اآلخرة ﴿ Æ Å
الدنيا ،وعﲆ وفق اختياره تكون ْ

 ﴾Ì Ë Ê É È Çسورة اإلنسان /اآلية  .3ومن قراءة اآليات
٤٥
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املباركات التي تقدم عرضها ،التي جاءت عﲆ وفق البنية الرتكيبية املشار إليها يف
موضوع البحث (إنا  +ﲨلة فعلية) ،وباعتامد املعطيات الداللية والسياقية والروائية

يرى الباحث أن املراد بــ(الكوثر) يف قوله تعاىل :هي السيدة فاطمة الزهراء  ،hويل
ما يؤيد تلك القراءة الرتجيحية فض ً
ال ّ
عام تقدم من القرائن.

وقبل الولوج يف عرض القرائن يود الباحث التنبيه إىل أن املعنى املقصود

الﺬي جاءت به الدراسة (أعني فاطمة الزهراء  ) hقد سبقني إليه أكثر من واحد،
غري أن القرينة التي اعتمدها الباحث ،أو الدليل الﺬي محله عﲆ اعتامد هﺬا الرأي ﱂ
يسبقه إليه أحد – واهلل أعلم –

ولع ّله من املفيد يف هﺬا املقام التﺬكري بﺄن اآلراء التي قيلﺖ يف معنى الكوثر

))17
ﳖر يف اجلنة ،والسيد فاطمة
وداللتها وصلﺖ إىل ستة وعرشين رأي ًا  ،أشهرها ٌ

الزهراء ،hوالنبوة ،والقرآن ،والعلم ،والشفاعة.

أما عن كون املراد بالكوثر ﳖر يف اجلنة فهﺬه الرواية اشتهر نقلها عن أنس

بن مالك ،وأنس أسلم بعد اهلجرة)( ،)18يعني يف املدينة) والسورة املباركة نزلﺖ يف
مكة وهﺬا رأي ّ
جل املفرسين.

وصﺢ القول بﺄن اآليات املباركات
ولعل قائل يقول :لو س ّلمنا هبﺬا الرأي
ّ

التي ﹸبنيﺖ عﲆ وفق اهلندسة البنائية املشار إليها وبﺄﳖا تشري إىل أمور دنيوية مشهودة،
ِ
ال بد ً
فل َم ال تكون النبوة مث ً
ال من السيدة فاطمة الزهراء h؟.

أقولّ :
إن متابعة قراءة القرائن الالحقة يؤكد ما ذهب الباحث إليه وينفي

انطباق معنى الكوثر عﲆ النبوة أو القرآن  ،وذلك ألنه وإن كان أمرﳘا دنيوي ًا
وكمال يف عهد الرسول األكرم  ،وأعني بﺬلك أنه ليس
مشهود ًا غري أﳖام ﹸأ ّﲤا ﹸ
٤٦
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من شاﳖام النقص أو الزيادة كام تفيده داللة صيغة (كوثر /فوعل) وﳚد الباحث يف

قوله ّ
جل شﺄنهS R Q P O NMLK ﴿ :
ٍ
شاهد عﲆ أن النبوة والقرآن قد
ري
 ﴾ U Tسورة املائدة /من اآلية  ،3خ َ
ّأ ّﲤا يف عهد رسول اهلل وليس فيهام نقص  ،وﱂ نشهد زيادة عﲆ ما جاء به الرسول
األكرم  عﲆ حني وجدنا ذلك مع السيدة فاطمة الزهراء  hوذريتها املتزايدة.
القرينة الﺜانية:
ويمكن لنا أن نستنبطها من سبب نزول السورة الﺬي تقدم عرضهّ ،
مﺬكرين

بﺄن النبي األكرم  انقطعﺖ ذريته من الﺬكور بوفاة ولديه القاسم وعبد اهلل الﺬي

كان ي ّلقب بالطاهر ،وأن الشانﺊ كان كثري الولد) ،)19وملا كانﺖ السورة املباركة
حتمل بشارة للنبي األكرم  وتسلية له وتطيب ًا ملا عسى أن يكون بخاطره من

أذى العاص بن الوليد فمن باب أوىل أن يكون العطية تناسب طبيعة املعطيات التي
جاءت يف ضوئها أو بسببها السورة ،وعﲆ هﺬا تكون العطية متعلقة بالﺬرية تناسب ًا

مع املقام ومع الداللتني السياقية والروائية ،ويف هﺬا تعويﺾ ّ
عام فقده من ولده
حجاجي رادع عﲆ َمن زعم أن النبي األكرم 
األكرم  وتطييب له ،ور ّد
ﱞ

أبرت ،آخﺬين باحلسبان أن (األبرت) هو الﺬي ال عقب له وال ذرية ،تقابلها داللي ًا

(الكوثر) الﴚء الكثري ،أو الﴚء الﺬي من شﺄنه الكثرة ،وخري مصداق عﲆ ذلك
الﴚء (الدنيوي) هو السيدة فاطمة الزهراء  hالتي بسببها كانﺖ للنبي األكرم 
ذري ًة مﻸت أصقاع الدنيا ،وهي إىل اليوم يف تكاثر وازدياد.

٤٧
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وﳚد الباحث يف قول النبي األكرم (( :فاطمة أم أبيها)) ) ،)20خري

مصداق عﲆ ذلك األمر الﺬي من شﺄنه الكثرة ،مستحﴬين يف األذهان أن معنى

األم ﹸيراد به األصل ،كام هو احلال يف وصف مكة بــ(أم القرى) أي أصل القرى،

وباإلفادة من معنى الكوثر الﺬي ﹸيراد به العدد الكثري) ،)21يصدق هﺬا املعنى عﲆ

ذرية السيدة فاطمة أكثر ﳑا يصدق عﲆ كونه ﳖر يف اجلنة.
القرينة الﺜالﺜة:

لو التفتا إىل قوله تعاىل ﴾Y X W V ﴿ :وحتديد ًا عند لفظة

(أعطيناك) نجد أن فعل (االعطاء) ﹸيراد به املناولة) ،)22والتم ّلك) )23كﺈعطاء األجر،
بالصلة) ،)24وأعطيات امللوك هباﲥم ،وأعطيات
وقد اختصﺖ العطية والعطاء ّ

اجلند أرزاقهم) ،)25واإلعطاء هو إيصال الﴚء إىل اآلخﺬ له) .)26ويقول الدكتور

إبراهيم السامرائي عند حديثه عن الفرق بني اإليتاء واإلعطاء ،إن (اإليتاء يشمله

النزع بمعنى ليس فيه ﲤليك ،إنام العطاء ﲤليك)) ،)27لﺬلك قال تبارك وتعاىلV ﴿ :

 ﴾ Wوﱂ يقل :إنّا آتيناك – واهلل أعلم –

وﳑا تقدم نفهم أن اإلعطاء ﳾء مادي يكون عﲆ سبيل التمليك ،وهﺬ

املعنى يصدق عﲆ السيدة فاطمة الزهراء  hأكثر ﳑا يصدق عﲆ كونه ﳖر يف اجلنة
وللباحث هنا وقفة خاصة.

لو جتاوزنا معنى اإلعطاء الﺬي تقدم ذكره ،وس ّلمنا بالرأي القائل بﺄن

ﳖر يف اجلنة فلنا أن نتساءل :بام أن السورة املباركة نزلﺖ رد ًا عﲆ َمن وصف
الكوثر ٌ
ِ
ٍ
غيﺾ
ﳋاطره وإزالة ما يف نفسه من
النبي األكرم  بﺄنه أبرت ،وجاءت تطييب ًا
٤٨
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عﲆ ﹸم ْب ِغ ِ
ضه ،فض ً
ال ّ
عام فيها من تكريم له وترشيف ،وبام أن ا ﹸملعطي هو اهلل تبارك

وتعاىل ،فمن الطبيعي جد ًا (وهو ما تستوحيه املقامات) أن تكون العطية كاملة
وغري منقوصة ،آخﺬين باحلسبان ّ
أن ا ﹸمل ْع َطى هو حبيبه املصطفى حممد  ،فﺈذا

ما استحﴬنا معنى الكوثر وأخﺬنا من داللة صيغتها الرصفية فهﺬا يعني ضمن ًا

أن عطية اهلل ّ
(جل شﺄنه) عطية منقوصة ،ومن شﺄﳖا الكثرة واالزدياد إكرام ًا للنبي

(الوهاب امل ّنان) فكيف ﳞب
األكرم  وهﺬا ﳑا ال يستقيم وحقيقة املقام اإلهلي ّ

حبيبه عطي ًة منقوصة؟( ،النهر).

وعﲆ وفق ما تقدم وباعتامد الداللة الرتكيبية /السياقية فض ً
ال عن توظيف

املرجعيات التارﳜية ﳚد الباحث أن معنى الكوثر يصدق عﲆ السيدة فاطمة الزهراء

 hأكثر ﳑا يصدق عﲆ كونه ﳖر ًا يف اجلنة ،وذلك بفعل ما شهدناه دنيوي ًا من تكاثر
ذريتها bوامتدادها .ولو كان األمر ﹸأخروي ًا (ﳖر يف اجلنة) ﱂ ﹸيعد يف أعطيناك معنى

التملك ،ألنه حينﺬاك ال ملك ّإال هلل وحده ﴿ Ê É È Ç Æ Å

﴾ سورة األنعام /من اآلية  ﴾ # " ! ﴿ ،73سورة احلﺞ /من اآلية
عز شﺄنه إنا آتيناك الكوثر ،واستغفر اهلل من اﳋطﺄ
 ،56ولو كان األمر ﹸأخروي ًا لقال ّ

والزلل.

وﳑا ﳚدر التنبيه عليه ويود الباحث تﺄكيده هو أن َمن قال بﺄن الكوثر هو

ﳖر يف اجلنة ونسب القول إىل ابن عباس فﺈن ابن عباس ﱂ يقل عن الكوثر بﺄنه ﳖر يف

اجلنة ،وإنام قال هو اﳋري الكثري).)28

٤٩
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القرينة الرابعة:
لو تﺄملنا قوله تعاىل ﴾ ] \[Z ﴿ :نجد أن (الفاء) هنا يف

قوله تعاىل ﴾ Z ﴿ :تفيد التعقيب وهي سببية ،بمعنى أن الصالة والنحر إنام

جاء كل منهام تالي ًا لإلعطاء وبسببه ،أي بعدما حتقق فعل اإلعطاء (الكوثر) وهو
مر بنا حتققﺖ الصالة والنحر ،وكﺄﳖام عاقبة أو نتيجة إلعطاء
إعطاء ﲤ ّلك وصلة كام ّ

الكوثر ،وملا كان الكوثر ﳖر يف اجلنة – بحسب من أخﺬ هبﺬا الرأي – والنهر ليس
يصﺢ معه الصالة والنحر ،والتم ّلك
تقم بعد ال ّ
فيه ﲤ ّلك أو مناولة ،وألن اآلخرة ﱂ ْ
والنول ﱂ يتحققا بعد .وكيف يصلﺢ إعطاء النهر وهو أمر ﹸأخروي ر ّد ًا عﲆ َمن
يتعاطى مع املسﺄلة بشكل مادي آين دنيوي؟ فالشانﺊ ال يؤمن بالرسول حممد 

يقر بثواهبا وعقاهبا وهﺬا يستدعي كام يبدو للباحث –
وال بالرسالة وال باآلخرة وال ّ
أن يكون احلجاج بام يتوافق والواقع الدنيوي املشهود استدال ً
ال بﺄن السورة املباركة

ري الرسول األكرم  بﺄمر دنيوي (انقطاع الﺬرية)
جاءت ر ّد ًا عﲆ الشانﺊ الﺬي َع ّ َ

فمن باب أوىل وأنجع أن يكون الر ّد دنيوي ًا (الكوثر /فاطمة وذريتها) ليكون الر ّد
مقنع ًا مناسب ًا للعاص املعاند ،مع التنبيه عﲆ أن اﳋطاب استهل بالتوكيد (إنّا) إشارة
إىل حتققه عملي ًا.

ّ
(صل وانحر) عﲆ
مؤكدون يف الوقﺖ نفسه وباإلفادة من داللة فعيل األمر

وجوب تﺄدية الصالة والنحر ،وقد حتققا دنيوي ًا بعد فعل (اإلعطاء) كام أفادت بﺬلك
الفاء السببية﴿  ،﴾ \[Zوهنا يﺬكر الباحث بﺄن املرشكني كانوا يؤدون

الصالة ألصنامهم التي يعبدوﳖا يف الوقﺖ الﺬي يمنعون اآلخرين من تﺄديتها لوجه

اهلل الواحد األحد ﴿  ﴾y x w v u t s rسورة العلق/
اآلية  .10-9وكانوا يقدمون قرابينهم وأعطياﲥم آلهلتهم التي يصنعوﳖا بﺄيدﳞم،
٥٠

أ .م .د .إدريس طارق حسني

والباحث ﳚد يف قوله تبارك وتعاىل ﴾ \[Z ﴿ :دليل شكر عﲆ نعمة
اإلعطاء (الكوثر) فض ً
ال ّ
عام فيها من ر ّد عﲆ فعل املرشكني الﺬي تقدم وصفه،

وفعل الشكر هﺬا جاء بتﺄدية الصالة هلل (عز وجل) ونحر اإلبل لوجه الكريم،
ويرى الباحث يف فضل قراءة سورة الكوثر الﺬي تقدم ذكره(*) ،يف أن من قرأها

قربه العباد يف يوم عيد وفعل النحر ﴿ \ ﴾
له عرش حسنات بعدد كل قربان ّ

إمارة واضحة ودليل ّبني عﲆ أن املراد بالنحر(**) هو نحر (البدن) – واهلل أعلم –
إذ ًا وباعتامد ما تقدم عرضه من قرائن ﳜلص الباحث إىل القول بﺄن املراد

بـ(الكوثر) السيدة فاطمة الزهراء  ،hوهﺬه قراءة ترجيحية ال يزعم الباحث بﺄﳖا
قطعية أو جازمة ،ولكنه وجد ما يعضدها من قرائن ويؤكدها ،وعﲆ أساسها كان
مدار البحث وميدانه.

رب العاملني
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ﱢ
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اﳋاﲤة
انتهﺖ حماولة الباحث يف السعي إىل الكشف عن املعنى الكمني والبعد

القيمي للبنى الرتكيبية املعتمدة يف النسيﺞ اللغوي لسورة الكوثر املباركة بام تكتنزه
من ثراء داليل وبعد غائي ،وباعتامد القراءة االستبطانية /الكشفية القائمة عﲆ

توظيف الداللة السياقية املنتجة بفعل التشكيل النحوي ،ودور الصيغة الرصفية
يف تشكيلها ،فضال عن املعنى اللغوي ،وباإلفادة من املرجعيات الثقافية ،وبلحاظ

املعطيات االستداللية ودورها يف بلورة القرائن ،من ذلك ك ّله أفاد الباحث وصوال
إىل نتيجة مؤداها أن املراد بالكوثر السيدة فاطمة الزهراء .h

وقد كان هلﺬه (القراءة) ما يعضدها من استدالالت وقرائن كانﺖ هي مدار
البحث وميدانه.

رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
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