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أ. م. د. إدريس طارق حسني 

امللخص

عنوان )سورة  التي جاءت حتت  امليرّسة  الدراسة  الباحث يف هذه       حياول 
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 
السياقية املتحّصلة من التشكيل النحوي والصيغة الرصفية فضاًل عىل املعنى املعجمي 
وصواًل إىل الوقوف عند معنى الكوثر عىل وفق فهم أعمق ورؤية جديدة، وقد قاد ذلك 
كّله إىل نتيجة مؤداها أن املراد بالكوثر السيدة فاطمة الزهراء h، وكان هلذه النتيجة ما 

يعضدها من قرائن ويؤكدها، وعليها كان مدار البحث وميدانه. 

 

كلامت مفتاحية:

الكوثر- اإلعطاء – النحر – األبرت – صيغة فوعل
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سورة الكوثر.. قراءة أخرى 

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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 وأنت تقرأ نصًا غنّيًا بتعدد قرائي ناضج، تتملكك رغبٌة وتدور يف خلدك أشياء 
أغواره، وصواًل  استنطاقه وسرب  النص وحماولة  أن حتملك عىل مساءلة  من شأهنا 
الرتكيبية  البنى  فاعلية  استكناه  بعد  العميقة  داللته  رصد  يف  املمكن  عن  للكشف 

والبعد القيمي للنص، والوعي املستثمر يف توظيف تلك البنى شكاًل ومضمونًا. 

املوّجه )سعًة وعمقًا( يف  املعريف  البعد  أمارات  أنه كلام نضجت  البدهيي  ومن 
الثراء  يديم  بام  والداليل  البنائي  التوجيه  يف  املسؤول  التحّكم  عىل  فضاًل  ما،  نص 
النص  قراءة  اّتسعت  آخر  وبتعبري  الواعية،  االستنباطية  القراءة  تعددت  القرائي، 

عموديًا، واّتسمت بالتجاوز الزمنكاين. 

 ونص عىل وفق هذا التوصيف، نص يكتنفه الغموض يف بعض وجوهه كام 
يبدو للباحث، وذلك الغموض حيمل معنًى كمينًا يتعذر الوصول إليه بيرس وينغلق 
التباين  يكون  نتائج  إىل  النص  تؤول مساءلة  أن  الطبيعي  األفقية، ومن  القراءة  مع 
فيها أمرًا منطقيًا، وذلك بام حيمله من أبعاد وإشارات تأويلية، وسيميائيٍة بتوصيف 
املعريف  الثراء  يتوقفُ عىل  إنام  القيمية  وأبعادها  االشارات  تلك  خاص، وأن عمق 
وبفاعلية  زمنيًا  ممتد  غائي  نص  إلنتاج  الثراء  ذلك  استثامر  يف  ومتّيزه  النص  ملنتج 

مشهودة. 

من  املكني  عىل  فضاًل  والوظيفي،  الزمني  وامتدادها  الغائية  تلك  ثراء  وإن 
أبعادها الداللية مرهتن بوعي املنتج وتفّرده بام من شأنه أن جيعل العالقة بني البعد 

الغائي والثراء املعريف املُنَتج عالقة طردية. 
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املقصودة  الداللية  املرامي  تأمل  يف  طامح  وطمع  معريف  فضول  ولكم  ويل 
بأبعادها الغائية لنص منتجه من عّز شأنه وتبارك وتعاىل.

حياول الباحث يف هذه األوراق قراءة نص قرآين كريم، كان الداعي للوقوف 
عنده حتديدًا وكشف يشء من ثرائه الغائي، هي حماورة ندّية جرت بيني وبني األستاذ 
  W    V ﴿ :الدكتور عباس رشيد الدده عن داللة )الكوثر( يف قوله تعاىل
Y  X  ﴾،  وقد تركت تلك املحاورة بذرة محلتني رغبة دفينة عىل استثامرها 
ومساءلة  حتليل  قراءة  الكوثر  سورة  لقراءة  جديدة  ورؤية  أعمق  فهم  وفق  عىل 
واستنباط، وكان نتاج تلك املحاولة هذه الدراسة املّيرسة التي جاءت حتت عنوان 
)سورة الكوثر.. قراءة أخرى( وهي حماولة لقراءة )استنباطية/ كشفية(، ال يّدعي 
الباحث بأهنا قطعية جازمة، فهذا متعّذر عىل متعلم مثيل؛ ألن القراءة القطعية مع 

استحالتها فيها حتجيم للبعد اإلعجازي لكتاب اهلل. 

g ، إذ  ولعل من نافلة القول يف هذا املقام ذكر ما روي عن اإلمام الصادق 
يقول: )) كتاب اهلل عىل أربعة أشياء: عىل العبارة، واإلشارة، واللطائف، واحلقائق، 
فالعبارة للعوام، واإلشارة للخواص، واللطائف لألولياء، واحلقائق لألنبياء(((1(.  

  Ë  Ê    É   È   Ç تبارك وتعاىل:﴿  دًا قوله  وحسبنا شاهدًا مؤكِّ
ّ Ó  Ò  Ñ  Ð ﴾ سورة اجلن/ اآلية 26- 27.  Î     Í  Ì  إالَّ

مقبولة.   قرائن وجيعلها  من  يؤكدها  بام  ترجيحية مشفوعة  قراءة  فقراءيت هذه 
وقبل تبيني هذه القرائن أوّد اإلشارة إىل أنه جاء يف فضل قراءة سورة الكوثر، أّن َمن 
قرأها يكتب اهلل له عرش حسنات بعدد كّل قربان قّربه العباد يف يوم عيد(2(. وللباحث 
رغبة يف التنويه عىل العالقة بني تقديم القرابني ونحرها لوجه اهلل يف يوم عيد وبني 
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قوله تعاىل: ﴿Z ] \[ ﴾ سورة الكوثر/ اآلية 2، وستكون له وقفة 
خاصة مع هذه اآلية املباركة يف موضع الحق. 

الرضوري  من  الباحث  جيد  الثقافية  للمرجعيات  وتوظيفًا  للفائدة  وامتامًا 
الوقوف عند سبب نزول السورة املباركة، إذ ورد فيه أهنا جاءت رّدًا عىل َمن زعم 
أن النبي األكرم  أبرت، فنزلت السورة يف العاص بن وائل حيث وقف عند باب 
وقد عاد من جنازة ولده القاسم يف  النبي األكرم حممدًا  بني سهم بعدما رأى 
مكة، وكان قد سبقها وفاة ولده عبد اهلل، فانقطع بموهتام نسل الذكور من ذريته، فلام 
مرَّ الرسول األكرم  قال العاص: إين ألشنؤه، ال جرَم أنه أصبح أبرتًا، فتحدث 
مع الرسول األكرم  ليبغضه، وملا دخل العاص املسجد سأله مجاعة من صناديد 
قريش )َمن الذي كنت تتحدث معه؟ ( قال العاص: ذلك األبرت(3(. وكانت قريش 
 يقولون: إّن حممدًا صنبور(4( والصنبور )الرجل الفرد  والشانئون لرسول اهلل 

الضعيف الذليل بال أهل وعقب ونارص((5(.

بذلك إلهناء  انام سعت  قريشًا  أن  الباحث  يرى  التارخيية  املرجعيات  وباعتامد 
انتهت  بزعمهم  ولد  له  يكن  ومل    حممد  مات  فإذا  منها،  واخلالص  الدعوة 

الدعوة، فنزلت سورة الكوثر رّدًا عىل ذلك. 

ملعنى  الرتجيحية  قراءته  يف  اعتمدها  التي  القرائن  يعرض  أن  هنا  وللباحث 
الكوثر وعىل النحو اآليت: 
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القرينة األوىل: 

     بعد مراجعة آيات القرآن الكريم، والوقوف حتديدًا عند اآليات التي قام 
بناؤها عىل )إنَّ املؤّكدة + اسمها )الضمري نا( + مجلة فعلية( نظري قوله تعاىل: ﴿ !  
  G  F  E ﴿ :سورة القدر/ اآلية1، وقوله تعاىل ﴾&%  $  #  "
KJ  I  H﴾ سورة احلجرات/ من اآلية 13 وجدت أن النسبة العظمى 
من اآليات القرآنية التي قام بناؤها عىل وفق اهليكلية البنائية املشار إليها تؤّكد معانيها 

أو دالالهتا عىل أحداث أو وقائع دنيوية مشهودة، أي حتققت يف عامل الدنيا حتاًم. 

من  عددًا  نعرض  القرينة  لتلك  وتصديقًا  الباحث،  إليه  ذهب  ما  ولبيان       
اآليات: 

±﴾ سورة . 1  °   ¯   ®    ¬   « تعاىل: ﴿   قوله 
مد  إنام هو أمر دنيوي مشهود، فضاًل عىل  الفتح/ اآلية 8، فإرسال حمُ
َس  وصفه شاهدًا ومبرشًا ونذيرًا، فهذه حقائق دنيوية حتققت عمليًا وتلمَّ
ومثل  ينكرها،  أن  ألحد  وليس  املعيش.  الواقع  أرض  عىل  آثارها  العباد 

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

ونَ ; ﴾ سورة الزخرف/ اآلية 3 . 2 لُ قِ مْ تَعْ كُ لَّ ا لَعَ بِيًّ رَ آنًا عَ رْ اهُ قُ نَ لْ عَ  ﴿ إِنَّا جَ
وقس عىل ذلك قوله تعاىل: 

﴿ON M L K﴾سورة الزمر/من اآلية 2، وقوله تعاىل: . 3

&﴾ سورة الفتح/ اآلية 1، وأنه ليس ألحد . 4  %  $  #  "  !  ﴿  
أن ينكَر بأن الكواكب هي زينة سامء الدنيا التي نعيشها، ومصداق ذلك 

قوله تعاىل: 
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  ﴿ 6  7  8  9:;> ﴾ سورة الصافات/ اآلية 6.  . 5
ومن الوقائع الدنيوية املشهودة التي حتققت عىل أرض الواقع، وقد جاء هبا 

الرتكيب اللغوي املشار إليه ما ورد يف قوله تبارك وتعاىل: 

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

 ﴿ 4  5  76   8  9;>﴾ سورة ص/ من اآلية 44. ومثل . 7
كقوله  مشهودة،  دنيوية  حقائق  إىل  أشارت  وقد  اآليات  عرشات  ذلك 
  N   M  L KJ   I  H  G   F   E  ﴿ تعاىل: 

O﴾ سورة احلجرات/ من اآلية 13، وقوله تعاىل: 

ZY]﴾ سورة مريم/ من اآلية 7. . 8   X    W    V  ﴿ 
فأمر بِشارة زكريا بيحيى عليهام السالم حقيقة دنيوية مشهودة. ومن احلقائق 

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

﴿# $%&')﴾سورة يس/ اآلية 41، ومنها قوله تعاىل: . 9

﴿;><  ?  @  A﴾ سورة يوسف/ من اآلية 17. . 10
ومثل ذلك قوله تعاىل: 

﴿ ×  Ú  Ù  Ø﴾ سورة يوسف/ اآلية 78. . 11

وهناك آيات مباركات أُخر كثرية جاءت عىل وفق اهليكلية البنائية املشار إليها 
،ومجيعها تشري إىل أمور أو أحداث دنيوية مشهودة(*((7(. 
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القول  إىل  املفرسين نخلص  آراء  إىل  وبالرجوع  السابقات  اآليات  قراءة  ومن 
بأن اآليات املباركات التي جاءت عىل وفق الرتكيبة البنائية املشار إليها ) إّنا + مجلة 

فعلية( مجيعها تشري إىل أحداث دنيوية قد حتققت. 

ويف هذا املقام يود الباحث التنبيه عىل أن هناك آيات قد اختلف املفرسون يف 
تفسريها، وتباينت آراؤهم، ولكن جيمعهم جامع مشرتك وهو أن كّل آرائهم تشري 
إىل وقائع دنيوية وأحداث مشهودة، من ذلك ما َيِصحُّ مثااًل يف قوله تعاىل: ﴿¿  
Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À ﴾ سورة الرعد/ من اآلية 41، فقد ورد يف 
تفسري اآلية املباركة أن )ننقص أرض الكفر ودار احلرب، ونحذف أطرافها بتسليط 
املسلمني عليها وإظهارهم عىل أهلها ورّدها دار سالم( (8(، وقالت بعض الروايات 
التي جاءت من طريق أهل البيت b إّن إنقاص األرض إنام يكون بموت العلامء، 
يقول اإلمام الصادق g: )) نقصاهنا ذهاب عاملها(((9(، وقيل: إّن املراد من ننقص 

األرض انقراض بعض األمم التي تسكنها فإن لكل أمٍة أجل(10(. 

فنلحظ مما تقدم أنه عىل الرغم من التباين يف آراء العلامء إال أنه جيمعهم جامع 
مشرتك وهو أن كل ما ذهبوا إليه إنام فيه إشارة إىل أمور دنيوية مشهودة. 

     وهناك من اآليات املباركات ما جاء أسلوهبا عىل سبيل التمني الدنيوي، 
  ª  © ﴿ :أي جاء عىل لسان القائلني به بصفة احلجاج والتمني نظري قوله تعاىل
  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â Á  À  ¿   ¾  ½¼  »
Ñ  ÐÏÎÍ  Ì  Ë  Ê  É﴾ سورة األنعام/ اآلية157. 
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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 دنيويًا بواقع مشهود. 

البنية  وفق  عىل  بناؤها  قام  التي  اآليات  داللة  من  املستطاع  قد  ولإلفادة       
الرتكيبية املشار إليها آنفًا يرى الباحث أن من النافع الوقوف عند عدد من اآليات 
من  تبدو  )كام  داللتها  أن  إال  الرتكيبية  اهليأة  يف  إليه  املشار  النحو  عىل  جاءت  التي 
السياقية  الداللة  باعتامد  لكن  أُخروية،  وقائع  أو  أحداث  إىل  تشري  األوىل(  الوهلة 
وبلحاظ معاين اآليات املجاورة لآلية موضع الشاهد ومراجعتها يتبني لنا أن تلك 
اآليات تشري إىل وقائع دنيوية وأحداث مشهودة، وقد جاء بعضها عىل سبيل التشبيه 

كام قال بذلك املفرسون.

     ومن تلك اآليات التي جاءت عىل 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 
ومشهود(،  دنيويًا  ظاهر  وتعصبهم  هذا  عنادهم  )وأمر  املتعصبني  واملعاندين   
دنيوي﴿  أمر  وهو    حممد  النبي  إىل  موّجها  اخلطاب  فيه  جاء  الذي  الوقت  ففي 
  o  n  m  lk   j  i  h  )*(g f edc

p  ﴾ سورة الدخان/اآلية 10- 11.
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لَحظ عند ذلك سيعّم اخلوف واالضطراب كّل وجودهم فيقفون عىل خطئهم   يُ
 ﴾w  v    u     t  s  r  q ﴿ :ويتجهون إىل اهلل تعاىل بالقول
  x ﴿ :سورة الدخان/ اآلية 12، إال أن اهلل )عز وجّل( يرفض طلب هؤالء ويقول
z  y   }  |  {  ~  ے ﴾ سورة الدخان/ اآلية 13، وهذه األمور 
  مجيعها وقعت دنيويًا، أي أهنا أحداث مشهودة يف عامل الدنيا، فالرسول األكرم
كان واضحًا يف براجمه، وقد أثبت هلم أدّلة نبّوته، غري أن هؤالء املعاندين مل يذعنوا 
  له ويؤمنوا باهلل الواحد األحد، وأعرضوا عن الدين احلّق وعن النبي األكرم
﴿ ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §﴾ سورة الدخان/ اآلية 14، وقوهلم هذا 
 ﴾ °  ¯ ®   ¬«  ª  ©  ¨ ﴿ :يف احلياة الدنيا، ثم يأيت قوله تعاىل
سورة الدخان/ اآلية 15، أي إّنا كاشفون للعذاب زمانًا إنكم عائدون إىل ما كنتم 
فيه من الكفر والتكذيب، هذا بناء عىل القول األول، واآلية تأكيد لتكذيبهم وزيف 
اّدعائهم اإليامن ﴿ w  v    u     t  s  r  q﴾(12(، واملعنى 

)إنه يعلمهم أهنم ال يتعظون، وأهنم إذا زال عنهم املكروه عادوا إىل طغياهنم((13(. 

إليها )وقد  املشار  البنائية  اهليكلية  التي جاءت عىل وفق  اآليات  مثال  أما       
الظاهرية  داللتها  من  فالبادي  التبليغ(  املراد/  إليصال  التمثيل  سبيل  عىل  جاءت 
أهنا تشري إىل أمر أُخروي، غري أن اعتامد ما قال به املفرسون، وباإلفادة من الداللة 
الطريقة  هبذه  سيقت  وإنام  دنيوي،  أمر  إىل  تشري  اآليات  تلك  أن  نلحظ  السياقية 
يف  نجده  ما  ذلك  ومصداق  التأمل،  بعد  واإلقناع  لإلبانة  التشبيهية(  )الداللية- 
 ﴾h  g  f   edcba  `_^  ﴿ :قوله تعاىل
  X  W  V  U ﴿ سورة  يس/ اآلية 8، هذه اآلية املباركة هلا عالقة بسابقتها
أكثرهم  القول  )لقد حق  واملعنى  اآلية 7،  [﴾ سورة يس    \  [ZY
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الكفر،  عىل  تصميمهم  فمثََّل  اهلدى((14(،  ومنعهم  اهلل  أضلهم  وعنادهم،  بكفرهم 
وأنه ال سبيل إىل ارعوائهم بأن جعلهم كاملغلولني املقمحني، يف أهنم ال يلتفتون إىل 
احلق وال يعطفون أعناقهم نحوه، وال يطأطئون رؤوسهم له(15(. فاآلية املباركة إنام 
جاءت رضبًا للمثل وتقديره ) مثل هؤالء املرشكني يف إعراضهم عام تدعوهم إليه 
لَّت يداه إىل عنقه، وال يمكنه أن يبسطها إىل خري، ورجل طامع برأسه  كمثل رجٍل غُ

ال يبرص موطئ قدمه((16(.

البنائية  اهليأة  وفق  عىل  جاءت  آيات  وجود  إىل  املتلقي  عناية  الباحث  ويلفت 
فيها  النظر  إنعام  أن  إال  أُخروي،  موقف  إىل  داللتها  يف  تومئ  وهي  إليها،  املشار 
التي  واآلية   – الشاهد  موضع   – املباركة  اآلية  من  لكل  السياقية  الداللة  وبلحاظ 
للمتلقي،  العاقبة األخروية  لتبنّي  التبليغ  لعّلة دنيوية مفادها  قبلها نجد أهنام جاءتا 
والتبليغ أمر دنيوي حاصل ومشهود ﴿ »  ¬   ®  ¯  °  ±﴾ 
  G  FE  D  C  B ﴿ :سورة الفتح/ اآلية 8، ومثال تلك اآليات قوله تعاىل
   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
  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r
  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے

®  ¯  ﴾ الكهف/ 29- 31. 

فبعدما يتحقق اإلبالغ الدنيوي وهو املراد، للمتلقي أن خيتار طريقه يف احلياة 
  Æ   Å  ﴿ اآلخرة  يف  عاقبته  ومعامل  ه  وْجَهتُ تكون  اختياره  وفق  وعىل  الدنيا، 
Ì Ë  Ê  É  È  Ç﴾ سورة اإلنسان/ اآلية 3. ومن قراءة اآليات 
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إليها يف  الرتكيبية املشار  البنية  التي جاءت عىل وفق  التي تقدم عرضها،  املباركات 
موضوع البحث )إنا + مجلة فعلية(، وباعتامد املعطيات الداللية والسياقية والروائية 
يرى الباحث أن املراد بــ)الكوثر( يف قوله تعاىل: هي السيدة فاطمة الزهراء h، ويل 

ما يؤيد تلك القراءة الرتجيحية فضاًل عاّم تقدم من القرائن. 

     وقبل الولوج يف عرض القرائن يود الباحث التنبيه إىل أن املعنى املقصود 
الذي جاءت به الدراسة )أعني فاطمة الزهراء h ( قد سبقني إليه أكثر من واحد، 
غري أن القرينة التي اعتمدها الباحث، أو الدليل الذي محله عىل اعتامد هذا الرأي مل 

يسبقه إليه أحد – واهلل أعلم – 

     ولعّله من املفيد يف هذا املقام التذكري بأن اآلراء التي قيلت يف معنى الكوثر 
فاطمة  والسيد  اجلنة،  يف  هنٌر  أشهرها  رأيًا(17(،  وعرشين  ستة  إىل  وصلت  وداللتها 

الزهراءh، والنبوة، والقرآن، والعلم، والشفاعة. 

     أما عن كون املراد بالكوثر هنر يف اجلنة فهذه الرواية اشتهر نقلها عن أنس 
بن مالك، وأنس أسلم بعد اهلجرة(18(، )يعني يف املدينة( والسورة املباركة نزلت يف 

مكة وهذا رأي جّل املفرسين. 

     ولعل قائل يقول: لو سّلمنا هبذا الرأي وصّح القول بأن اآليات املباركات 
التي بُنيت عىل وفق اهلندسة البنائية املشار إليها وبأهنا تشري إىل أمور دنيوية مشهودة، 

فِلَم ال تكون النبوة مثاًل بداًل من السيدة فاطمة الزهراء h؟. 

وينفي  إليه  الباحث  ذهب  ما  يؤكد  الالحقة  القرائن  قراءة  متابعة  إّن  أقول:  
دنيويًا  أمرمها  كان  وإن  ألنه  وذلك   ، القرآن  أو  النبوة  عىل  الكوثر  معنى  انطباق 
، وأعني بذلك أنه ليس  ال يف عهد الرسول األكرم  ّمتا وكمُ أُ مشهودًا غري أهنام 
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من شاهنام النقص أو الزيادة كام تفيده داللة صيغة )كوثر/ فوعل( وجيد الباحث يف 
  S  R  Q  P   O  NMLK  ﴿     :قوله جّل شأنه
U  T ﴾  سورة     املائدة/ من اآلية 3، خرَي شاهٍد عىل أن النبوة والقرآن قد 
ّأّمتا يف عهد رسول اهلل وليس فيهام نقص ، ومل نشهد زيادة عىل ما جاء به الرسول 

األكرم  عىل حني وجدنا ذلك مع السيدة فاطمة الزهراء h وذريتها املتزايدة. 

القرينة الثانية: 

     ويمكن لنا أن نستنبطها من سبب نزول السورة الذي تقدم عرضه، مّذكرين 
بأن النبي األكرم  انقطعت ذريته من الذكور بوفاة ولديه القاسم وعبد اهلل الذي 
املباركة  السورة  كانت  وملا  الولد(19(،  كثري  كان  الشانئ  وأن  بالطاهر،  يّلقب  كان 
من  بخاطره  يكون  أن  عسى  ملا  وتطيبًا  له  وتسلية    األكرم  للنبي  بشارة  حتمل 
أذى العاص بن الوليد فمن باب أوىل أن يكون العطية تناسب طبيعة املعطيات التي 
جاءت يف ضوئها أو بسببها السورة، وعىل هذا تكون العطية متعلقة بالذرية تناسبًا 
ولده  من  فقده  عاّم  تعويض  هذا  ويف  والروائية،  السياقية  الداللتني  ومع  املقام  مع 
  النبي األكرم  أن  َمن زعم  له، ورّد حجاجيٌّ رادع عىل   وتطييب  األكرم 
دالليًا  تقابلها  ذرية،  وال  له  عقب  ال  الذي  هو  )األبرت(  أن  باحلسبان  آخذين  أبرت، 
)الكوثر( اليشء الكثري، أو اليشء الذي من شأنه الكثرة، وخري مصداق عىل ذلك 
  التي بسببها كانت للنبي األكرم h اليشء )الدنيوي( هو السيدة فاطمة الزهراء

ذريًة مألت أصقاع الدنيا، وهي إىل اليوم يف تكاثر وازدياد.
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خري   ،)20) أبيها((  أم  ))فاطمة   : األكرم  النبي  قول  يف  الباحث  وجيد       
مصداق عىل ذلك األمر الذي من شأنه الكثرة، مستحرضين يف األذهان أن معنى 
بــ)أم القرى( أي أصل القرى،  راد به األصل، كام هو احلال يف وصف مكة  يُ األم 
املعنى عىل  الكثري(21(، يصدق هذا  العدد  به  راد  يُ الذي  الكوثر  وباإلفادة من معنى 

ذرية السيدة فاطمة أكثر مما يصدق عىل كونه هنر يف اجلنة. 

القرينة الثالثة:

     لو التفتا إىل قوله تعاىل: ﴿ Y X  W  V﴾ وحتديدًا عند لفظة 
راد به املناولة(22(، والتمّلك(23( كإعطاء األجر،  )أعطيناك( نجد أن فعل )االعطاء( يُ
وأعطيات  هباهتم،  امللوك  وأعطيات  بالّصلة(24(،  والعطاء  العطية  اختصت  وقد 
الدكتور  ويقول  له(26(.  اآلخذ  إىل  اليشء  إيصال  هو  واإلعطاء  أرزاقهم(25(،  اجلند 
إبراهيم السامرائي عند حديثه عن الفرق بني اإليتاء واإلعطاء، إن )اإليتاء يشمله 
    V ﴿ :النزع بمعنى ليس فيه متليك، إنام العطاء متليك((27(، لذلك قال تبارك وتعاىل

W  ﴾ ومل يقل: إّنا آتيناك – واهلل أعلم – 

التمليك، وهذ  يكون عىل سبيل  مادي  اإلعطاء يشء  أن  نفهم  تقدم  ومما       
املعنى يصدق عىل السيدة فاطمة الزهراء h أكثر مما يصدق عىل كونه هنر يف اجلنة 

وللباحث هنا وقفة خاصة.

بأن  القائل  بالرأي  وسّلمنا  ذكره،  تقدم  الذي  اإلعطاء  معنى  جتاوزنا  لو       
الكوثر هنٌر يف اجلنة فلنا أن نتساءل: بام أن السورة املباركة نزلت ردًا عىل َمن وصف 
غيٍض  من  نفسه  يف  ما  وإزالة  خلاطرِه  تطييبًا  وجاءت  أبرت،  بأنه    األكرم  النبي 
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تبارك  املُعطي هو اهلل  ْبِغضِه، فضاًل عاّم فيها من تكريم له وترشيف، وبام أن  مُ عىل 
كاملة  العطية  تكون  أن  املقامات(  تستوحيه  ما  )وهو  جدًا  الطبيعي  فمن  وتعاىل، 
فإذا   ، حممد  املصطفى  حبيبه  هو  املُْعَطى  أّن  باحلسبان  آخذين  منقوصة،  وغري 
ضمنًا  يعني  فهذا  الرصفية  صيغتها  داللة  من  وأخذنا  الكوثر  معنى  استحرضنا  ما 
أن عطية اهلل )جّل شأنه( عطية منقوصة، ومن شأهنا الكثرة واالزدياد إكرامًا للنبي 
األكرم  وهذا مما ال يستقيم وحقيقة املقام اإلهلي )الّوهاب املّنان( فكيف هيب 

حبيبه عطيًة منقوصة؟، )النهر(. 

     وعىل وفق ما تقدم وباعتامد الداللة الرتكيبية/ السياقية فضاًل عن توظيف 
املرجعيات التارخيية جيد الباحث أن معنى الكوثر يصدق عىل السيدة فاطمة الزهراء 
h أكثر مما يصدق عىل كونه هنرًا يف اجلنة، وذلك بفعل ما شهدناه دنيويًا من تكاثر 
ذريتهاb وامتدادها. ولو كان األمر أُخرويًا )هنر يف اجلنة( مل يُعد يف أعطيناك معنى 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ التملك، ألنه حينذاك ال ملك إاّل هلل وحده
﴾ سورة األنعام/ من اآلية 73، ﴿ !  "  #  ﴾  سورة احلج/ من اآلية 
56، ولو كان األمر أُخرويًا لقال عّز شأنه إنا آتيناك الكوثر، واستغفر اهلل من اخلطأ 

والزلل. 

     ومما جيدر التنبيه عليه ويود الباحث تأكيده هو أن َمن قال بأن الكوثر هو 
هنر يف اجلنة ونسب القول إىل ابن عباس فإن ابن عباس مل يقل عن الكوثر بأنه هنر يف 

اجلنة، وإنام قال هو اخلري الكثري(28(.
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القرينة الرابعة: 

     لو تأملنا قوله تعاىل: ﴿ Z]\ [ ﴾ نجد أن )الفاء( هنا يف 
Z ﴾ تفيد التعقيب وهي سببية، بمعنى أن الصالة والنحر إنام  قوله تعاىل: ﴿ 
بعدما حتقق فعل اإلعطاء )الكوثر( وهو  تاليًا لإلعطاء وبسببه، أي  جاء كل منهام 
إعطاء متّلك وصلة كام مّر بنا حتققت الصالة والنحر، وكأهنام عاقبة أو نتيجة إلعطاء 
الكوثر، وملا كان الكوثر هنر يف اجلنة – بحسب من أخذ هبذا الرأي – والنهر ليس 
فيه متّلك أو مناولة، وألن اآلخرة مل تقْم بعد ال يصّح معه الصالة والنحر، والتمّلك 
َمن  عىل  رّدًا  أُخروي  أمر  وهو  النهر  إعطاء  يصلح  وكيف  بعد.  يتحققا  مل  والنول 
  يتعاطى مع املسألة بشكل مادي آين دنيوي؟ فالشانئ ال يؤمن بالرسول حممد
وال بالرسالة وال باآلخرة وال يقّر بثواهبا وعقاهبا وهذا يستدعي كام يبدو للباحث – 
أن يكون احلجاج بام يتوافق والواقع الدنيوي املشهود استدالاًل بأن السورة املباركة 
جاءت رّدًا عىل الشانئ الذي َعرّيَ الرسول األكرم  بأمر دنيوي )انقطاع الذرية( 
فمن باب أوىل وأنجع أن يكون الرّد دنيويًا )الكوثر/ فاطمة وذريتها( ليكون الرّد 
مقنعًا مناسبًا للعاص املعاند، مع التنبيه عىل أن اخلطاب استهل بالتوكيد )إّنا( إشارة 

إىل حتققه عمليًا. 

عىل  وانحر(  )صّل  األمر  فعيل  داللة  من  وباإلفادة  نفسه  الوقت  يف  مؤكدون 
وجوب تأدية الصالة والنحر، وقد حتققا دنيويًا بعد فعل )اإلعطاء( كام أفادت بذلك 
الفاء السببية﴿ Z]\ ﴾، وهنا يذكر الباحث بأن املرشكني كانوا يؤدون 
الصالة ألصنامهم التي يعبدوهنا يف الوقت الذي يمنعون اآلخرين من تأديتها لوجه 
العلق/  y﴾ سورة    x   w   v   u  t   s    r الواحد األحد ﴿  اهلل 
اآلية 9-10. وكانوا يقدمون قرابينهم وأعطياهتم آلهلتهم التي يصنعوهنا بأيدهيم، 
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والباحث جيد يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿ Z]\ ﴾ دليل شكر عىل نعمة 
وصفه،  تقدم  الذي  املرشكني  فعل  عىل  رّد  من  فيها  عاّم  فضاًل  )الكوثر(  اإلعطاء 
الكريم،  لوجه  اإلبل  ونحر  وجل(  )عز  هلل  الصالة  بتأدية  جاء  هذا  الشكر  وفعل 
ويرى الباحث يف فضل قراءة سورة الكوثر الذي تقدم ذكره)*(، يف أن من قرأها 
له عرش حسنات بعدد كل قربان قّربه العباد يف يوم عيد وفعل النحر ﴿ \ ﴾ 
إمارة واضحة ودليل بنّي عىل أن املراد بالنحر)**( هو نحر )البدن( – واهلل أعلم – 

املراد  بأن  القول  إىل  الباحث  خيلص  قرائن  من  عرضه  تقدم  ما  وباعتامد  إذًا   
بـ)الكوثر( السيدة فاطمة الزهراء h، وهذه قراءة ترجيحية ال يزعم الباحث بأهنا 
قطعية أو جازمة، ولكنه وجد ما يعضدها من قرائن ويؤكدها، وعىل أساسها كان 

مدار البحث وميدانه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني
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اخلامتة

الكمني والبعد  املعنى  الكشف عن  إىل  السعي  الباحث يف  انتهت حماولة        
القيمي للبنى الرتكيبية املعتمدة يف النسيج اللغوي لسورة الكوثر املباركة بام تكتنزه 
عىل  القائمة  الكشفية  االستبطانية/  القراءة  وباعتامد  غائي،  وبعد  داليل  ثراء  من 
الرصفية  الصيغة  ودور  النحوي،  التشكيل  بفعل  املنتجة  السياقية  الداللة  توظيف 
يف تشكيلها، فضال عن املعنى اللغوي، وباإلفادة من املرجعيات الثقافية، وبلحاظ 
املعطيات االستداللية ودورها يف بلورة القرائن، من ذلك كّله أفاد الباحث وصوال 

.h إىل نتيجة مؤداها أن املراد بالكوثر السيدة فاطمة الزهراء

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

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.
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اهلوامش 
1- تفسري سورة الفاحتة، جعفر مرتىض العاميل: 13. 

نظر: األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، نارص مكارم الشريازي: 15/ 558.  2- يُ

نظر: األمثل  ابن عاشور: 503/30. ويُ الطاهر  التحرير والتنوير، حممد  نظر: تفسري  يُ  -3
نظر: الكشاف عن حقائق  نظر: تفسري شرب: 602، ويُ يف تفسري كتاب اهلل املنزل: 15/ 557، ويُ

التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزخمرشي: 4/ 813. 

نظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، حميي الدين الدرويش: 8/ 226.  4- يُ

نظر: الكشاف: 4/ 813.  5- يُ

سورة   ،119 اآلية  البقرة/  سورة  من:  كل  يف  نجده  ما  اآليات  تلك  مثل  من   )*(
األعراف/ اآليات 27- 60- 66- 156- 172، سورة النساء/ اآليات 105- 157- 
163، سورة املائدة/ اآلية 44، سورة هود/ اآلية 70، سورة يوسف/ اآليات 2- 30- 
36- 78- 97، سورة إبراهيم/ اآلية 9، سورة مريم/ اآلية 67، سورة الكهف/ اآليتان

 ،67  -50  -45 اآليات  األحزاب/  سورة   ،86  -51 اآليتان  النمل/  سورة   ،84  -7  
سورة القصص/ اآلية 53، سورة العنكبوت/ اآليات 10 – 51 – 67، سورة السجدة/ اآلية 
27، سورة الصافات/ اآلية 11، سورة ص/ اآليتان 18- 26، سورة الزمر/ اآلية 41، سورة 
غافر/ اآلية 51، سورة الزخرف/ اآليتان 23- 80، سورة الدخان/ اآليات 3- 5- 15، سورة 
اجلاثية/ اآلية 29، سورة األحقاف/ اآلية 30، سورة األنبياء/ اآليتان 44- 104، سورة فاطر/ 
اآلية 24، سورة يس/ اآليات 12- 18- 41- 71- 76- 77، وغريها من اآليات الكريامت. 

نظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: 5/ 38.  8- الكشاف: 3/ 120. ويُ

نظر: جممع البيان يف تفسري القرآن،  نظر: األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: 8/ 268. ويُ 9- يُ
الطربيس: 7/ 66. 

نظر: امليزان يف تفسري القرآن: 14/ 501.  10- يُ

العقاب  إىل  إشارة  بانه  قال  َمن  فمنهم  بالدخان،  املراد  حول  التفسري  علامء  اختلف   )*(
))اللهم  قال:  عليهم  ودعا  لعنهم  ألنه   النبي عرص  يف  قريش  كفار  به  ابتيل  الذي  والعذاب 
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النجاة،  دار طوق  النارص،  نارص  البخاري، تح: حممد زهري  سنني كسني يوسف(( ظ: صحيح 
السامء  بني  كأن  يرون  كانوا  إهنم  حتى  شديد  قحط  مكة  أصاب  ذلك  وبعد  1422هــ.  ط1، 
واألرض عمودًا من الدخان من شدة اجلوع والعطش وعرس األمر عليهم حتى أكلوا امليتة وعظام 

احليوانات امليتة. 

وقال بعضهم: إن الدخان يستعمل عادة يف كلم العرب كناية عن الرش والبالء الذي يعم 
ويغلب، ظ: األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: 12/ 445. 

وقيل: هو دخان يأيت من السامء قبل يوم القيامة يدخل يف أسامع الكفرة حتى يكون رأس 
الواحد منهم كالرأس احلنيذ )املشوي(، ظ: الكشاف: 4/ 276 . 

نظر: امليزان يف تفسري  نظر: األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: 12/ 443- 444. ويُ 12- يُ
القرآن: 18/ 391. 

13- معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: 4/ 323. 

14- م. ن: 4/ 210. 

نظر: الكشاف: 4/ 7.  15- يُ

16- جممع البيان يف تفسري القرآن: 8/ 198. 

نظر: امليزان يف تفسري القرآن: 20/ 616 17- يُ

نظر: قراءة يف سورة الكوثر، حممد حسني األنصاري: 21.  18- يُ

نظر: م. ن: 65.  19- يُ

نظر: املعجم الكبري للطرباين: 22/  20- مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين: 29، ويُ
نظر: املعجم الكبري، سلامن بن أمحد الطرباين: 22/ 397.  397. ويُ

نظر: املعجم الوسيط: 777.  21- يُ

نظر: لسان العرب: 4/ 3001.  22- يُ

نظر: جممع البيان يف تفسري القرآن: 10/ 352.  23- يُ

نظر: مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين: 572.  24- يُ
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نظر: املعجم الوسيط: 609.  25- يُ

نظر: شبكة املعلومات – مقال/ الفرق بني اإليتاء واإلعطاء، حممد إسامعيل عّتوك،  26- يُ
blogspot.com.World quran1

نظر: شبكة املعلومات – شبكة الفصيح لعلوم اللغة )الفرق بني اإليتاء واإلعطاء( 27- يُ

 /4 الكشاف:  نظر:  ويُ  ،503  /30 عاشور:  البن  والتنوير  التحرير  تفسري  نظر:  يُ  -28
نظر: جممع البيان يف تفسري القرآن: 10/ 353، وينظر: امليزان يف تفسري القرآن: 20/  807.، ويُ

 .617

)*( ينظر: ص38من البحث.

العيد  البدن، وقيل صالة  : نحر  قال  النحر، فمنهم من  املفرسون يف داللة  اختلف   )**(
والتضحية، وقيل: النحر بمنى. ظ: الكشاف: 4/ 812، وقيل: )اجعل يدك اليمنى فوق اليرسى 
الزجاج: 5/ 284  القرآن وإعرابه،  بعيد عن نص اآلية(: معاين  مضمومتني إىل صدرك، وهذا 
تفسري  يف  امليزان  ظ:  النحر(  إىل  الصالة  تكبري  يف  اليدين  رفع  )وهو  بالنحر  يراد  وقيل  اهلامش. 

القرآن: 20/ 617.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

أمحد . 1 بن  عيل  احلسن  أبو  النزول،  أسباب 
هــ(،   468 ت  النيسابوري)  الواحدي 
لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  دار 

1978م.  

الدين . 2 حمي  وبيانه:  القرآن  إعراب 
قم،  امللك،  كامل  منشورات  الدرويش، 

إيران، ط1، 1425هـ.

نارص . 3 املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 
األعلمي  مؤسسة  الشريازي،  مكارم 
ط1،  لبنان،   – بريوت  للمطبوعات، 

2007م. 

بتفسري . 4 املعروف  والتنوير  التحرير  تفسري 
عاشور،  ابن  الطاهر  حممد  عاشور،  ابن 
لبنان، ط1،   – بريوت  التاريخ،  مؤسسة 

د.ت. 

مرتىض . 5 جعفر  الفاحتة،  سورة  تفسري 
العاميل، مؤسسة التاريخ العريب للطباعة 
ط1،  لبنان،  بريوت-  والتوزيع،  والنرش 

2004م. 

منشورات . 6 شّرب،  اهلل  عبد  شّرب،  تفسري 
لبنان  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفجر 

– بريوت، ط1، 2010م. 

العظيم . 7 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
دار   ، البغدادي  اآللويس  املثاين:  والسبع 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

أبو . 8 إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
حممد  تح:  اجلعفي،  البخاري  اهلل  عبد 
زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة ، 

ط1، 1422هـ .

أبعاد . 9 بعض   – الكوثر  سورة  يف  قراءة 
الكوثر وداللته: حممد حسني األنصاري، 

نتاجات املهدي 

وعيون . 10 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
القاسم  أبو  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل 
538هـ(،  الزخمرشي)ت  عمر  بن  حممد 
العريب، بريوت، ط2،  الرتاث  دار إحياء 

2001م. 

اهلل . 11 عبد  تح:  منظور  ابن  العرب:  لسان 
عيل الكبري، حممد أمحد حسب اهلل، هاشم 
القاهرة،  املعارف،  دار  الشاذيل،  حممد 

د.ت.

عبد . 12 أبو  القرآن:  تفسري  يف  البيان  جممع 
دار  الطربيس،  احلسن  بن  الفضل  اهلل 

املرتىض، بريوت، ط3، 2012م.

اج)311هـ(، . 13 معاين القرآن وإعرابه: الزجَّ
دار  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  تح: 

احلديث، القاهرة، 2004م.
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املعجم الكبري، سليامن بن أمحد الطرباين، . 14
مكتبة  السلفي،  احلميد  عبد  محدي  تح: 

بن تيمية، 2008م. 

إبراهيم . 15 بإخراجه:  قام  الوسيط،  املعجم 
حامد  الزيات،  حسن  أمحد  مصطفى، 
املكتبة  النجار،  عيل  حممد  القادر،  عبد 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اإلسالمية 

استانبول، تركيا،  د. ت.

الراغب . 16 الكريم:  القرآن  ألفاظ  مفردات 
األصفهاين، تح: كاظم املظفر، منشورات 
املكتبة احليدرية، النجف األرشف، ط2، 

1965م.

حسني . 17 حممد  القرآن:  تفسري  يف  امليزان 
السجاد  دار  األضواء،  دار  الطباطبائي، 
بريوت-  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

لبنان، ط1، 2010م.




