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 التفسير الموضوعي لسورة الكوثر
 

 مقدمة
احلمد هلل رب العادلني والصبلة والسبلـ على سيد الغر احملجلني سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو ومن سار على 

 هنجو واسنت بسنتو إذل يـو الدين

 أما بعد:  
ػلتػاج ألربػاب اللغػة والفصػااة وال يػاف ومعرفػة معػاشل كػبلـ اهلل العايػا ادلن ػاف، وكػ ا فإف الولوج يف علم التفسري 

أف يكػػوف عادلػػا بالسػػنة الن ويػػة ادل دػػرة بعػػد وربػػة ومػػراف، وكػػ ا اإلاالػػة بػػينواع العلػػـو ال ػػرعية  يعدػػا اػػ  يكػػوف 
 قائما هبا يف كل مكاف،، 

انػػػعد عػػػدو مػػػن العلمػػػاس الك ػػػار يف اسػػػتن اط وبيػػػاف ودلػػػا انت ػػػرت العلػػػـو وقفرعػػػو وانشسػػػمو فػػػروع ال ػػػريعة 
سلتلػػا الفػػروع األ ػػرد، فشػػد انت ػػرت أنػػواع العلػػـو ادللتلفػػة اخلاصػػة بالتفسػػري ومندػػا: التفسػػري بادلػػي ور والتفسػػري 
بػػالرأ ، ج ءػػاس التفسػػري ادلواػػوعر باعت ػػار أصػػولو  ابتػػة فشػػد أ ّصػػل لػػو النػػ  ػػػػػ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ػػػػػ منػػ  بػػدس 

 1الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يَمْلِبُسوا ِإيَمانَمُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهمُم اْأَْممُن َوُىمْم ُمْهتَمُدوَن دعوة عندما ناؿ قوؿ اهلل قعاذل: )ال
َ ػانػ ُدْم ِبلُْلػم   : ل م ا نػ ا ل ِو ال ِ ين  آم ُنوا و دل ْ يػ ْلِ ُسػوا ِإ ق ػاؿ  أ ْصػح اُب ر ُسػوِؿ الل ػِو فشد ءاس ع ْن ع ْ ِد الل ِو بن مسعوو ق اؿ 

صلى اهلل عليو وسلم أ يػُّن ا دلْ  ي ْلِلْم ف ي نْػا ؿ  الل ُو )ِإف  ال ِّْرؾ  ل لُْلٌم ع ِليٌم(
2 .3 

ودلا كانو بضاعة ال ااث من العلم ماءاة، ومن اللغة فشرية، فإنػو قػد قل ػد األئمػة اجلدابػ ة العلػاـ، واػاوؿ   
 أف يفدم ألا باس التفسري ادلواوعر لربا مبا فعل ون وانا مبا أصلا.

  

                                                           
 82األنعاـ  1
  13لشماف  2
، وبلفػ  سلتلػا لئلمػاـ مسػلم ايػث ءػاس فيػو: ع ػْن ع ْ ػِد الل ػِو بػن مسػعوو 32صحيح ال لار ، كتػاب اإلَػاف، بػاب  لػم ووف  لػم، رقػم احلػديث  3

ػ   ل لِػع  ع ل ػى أ ْصػح اِب ر ُسػوِؿ الل ػِو   َ َ انػ ُدْم ِبلُْلػم   ْ يػ ْلِ ُسوا ِإ ا نػ ا ل ْو ال ِ ين  آم ُنوا و دل  هلل عليػو وسػلم و ق ػاُلوا أ يػُّن ػا ال  ي ْللِػُم نػ ْفس ػُو فػ ش ػاؿ  ر ُسػوُؿ صػلى اق اؿ  ل م 
ػػاُف اِلبْنِػػِو ي ػػا بػُػػ    ال  ُقْ ػػرِؾْ  ػػا ق ػػاؿ  لُْشم  ػػا ق لُنُّػػوف  ِإظل  ػػا ُىػػو  ك م  ب  بِالل ػػِو ِإف  ال ِّػػْرؾ  ل لُْلػػٌم ع ِلػػيٌم( صػػحيح مسػػلم، كتػػاالل ػػِو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ل ػػْيم  ُىػػو  ك م 

 . 342اإلَاف، باب صدؽ اإلَاف وإ بلصو، رقم احلديث 
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 وقد ءاس قشسيم ال حث على ى ه ال ريشة: 

 المقدمة: والتي نحن بصددىا

 موضوعي وفيو: المبحث اأول: التفسير ال
 أوال: قعريا التفسري ادلواوعر  

  انيا: بعض كتب التفسري ادلواوعر وفيو ءان اف: أوال: الكتب؛  انيا: ال حوث.

  الثا: لريشة التفسري ادلواوعر

 رابعا: أنواع التفسري ادلواوعر 

 المبحث الثاني: تفسير سورة الكوثر: 
 أوال: أمساؤىا

  انيا: فضائلدا

 مكية أـ مدينة الثا: ىل ىر 

 رابعا: قفسري اآليات

  امسا: ل ائا يف قفسري سورة الكو ر

    الخاتمة
 المصادر والمراجع

 أغراضها ومقاصدىا 
 ىدفها ومحورىا

 مناسبتها لما قبلها وما بعدىا في ترتيب المصحف
 السور واآليات التي تناولت موضوعها وأغراضها وىدفها

 فإف وفشو فمن اهلل ػػػ قعاذل ػػػ  وإف كانو الثانية ػػػػ وال كانو ػػػ فمن نفسر والعلم منو براس،، 

 اهلل الموّفق والهادي إلى سبيل الرشاد،،
 واهلل أسألو التوفيق والسداد ،،
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 أوال: تعريف التفسير الموضوعي: 

ر ادلعػػ  ادلعشػػوؿ. والتفسػػري م الغػػة مػػن مػػن الفسػػر، وىػػو الك ػػا وال يػػاف، قػػاؿ الرا ػػب: إ دػػا التفسممير ل:ممة: . أ
ن ػاؾ  بِػػاحلْ  ِّ و أ ْاس ػن  قػ ْفِسػري ا( الفسػر. قػاؿ قعػػاذل: )و ال  ي ْيقُون ػع  مب ث ػػل  ِإال  ِءَػْ

وقفصػػيبل  دلػا ىػػو أ  أاسػػن بيانػا  1
 .2احل  والصواب ومشتضى احلكمة

علم ي حث فيو عن الشرآف الكرصل، من ايث واللتػو علػى مػراو اهلل ػػػ قعػاذل ػػػ مندػا اسػب  :االصطالحوفي 
  3ال اقة ال  رية.

  4ىو ك ا ادلراو عن اللف  ادل كل والتيويل.وقيل إن التفسير: 
ىػػػو علػػػم ي حػػػث يف عػػػن أاػػػواؿ الشػػػرآف العايػػػا مػػػن ايػػػث واللتػػػو علػػػى مػػػراوه  سػػػب ال اقػػػة وعلمممم التفسمممير: 

  5ال  رية.
 تعريف الموضوع: . ب

من الواع، وىو ءعل ال رس يف مكاف ما، سواس كاف للع واع مبعػ  احلػو واخلفػض، أو  الموضوع ل:ة:
مبعػ  اإللشػػاس والتث يػو يف ادلكػػاف، يشػػاؿ: ناقػة وااػػعة: إف رعػػو احلمػت اػػوؿ ادلػػاس ودل قػعح، وقيػػل واػػعو 

وعر قضع وايعة فدر وااعة، وك لع مواػوعة يتعػدد وال يتعػدد. وىػ ا ادلعػ  ملحػوظ يف التفسػري ادلواػ
 6ألف ادلفسر يرق و مبع  معني ال يتجاوزه إذل  ريه ا  يفرغ من قفسري ادلواوع ال   التـا بو.

قضػية، أو أمػر متعلػ  بانػب مػن ءوانػب احليػاة يف العشيػدة أو السػلوؾ االءتمػاعر أو ملػاىر  وفي االصطالح:
   7الكوف قعراو ذلا آيات الشرآف الكرصل.

 
                                                           

   33الفرقاف  1
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوو  الرور،نم محمود انموين ال،ورر:م توم  حادو  محمود علوي حسوين م،ود:م ن  دار  ووق ال  وا م   2

 .32م ص20 م مج  2001-حـ1421م 1  
ػركاؤه، بػبل)ت،ر: ط( جمناىل العرفاف يف علـو الشرآف، زلمد  3 ، م ااػث يف التفسػري 03/ ص2ع د العليم الارقػاشل، مػو: عيسػى ال ػال احللػ  َو

  15ـ،  2000ىػ، 1423ادلواوعر، مص فى مسلم، و: الشلم، ط: الثالثة 
-ىػػ1406اث العػرل، ط: األوذل رلمع ال ياف يف قفسري الشػرآف، أبػو علػر الفضػل بػن احلسػن ال عسػر، قح:ىاَػم الرسػورل احمللػبل ، و:إايػاس الػرت  4

 1/11ـ،  1986
 . 1/14ـ، 2008ىػ، 1428اجلامع ألاكاـ الشرآف، أبو ع د اهلل زلمد بن أمحد الشرل ، وار الفكر، ط: األوذل،  5
 15، وم ااث يف التفسري ادلواوعر، ـ/س، 20،23ادلد ل إذل التفسري ادلواوعر، ع د الستار سعيد،  6
 15واوعر، ـ/س، صم ااث يف التفسري ادل 7
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بعػػد أف أصػػ ح علمػػا علػػى لػػوف مػػن ألػػواف التفسػػري فشػػد قعػػػدوت  ي تعريممف مصممطلل فالتفسممير الموضمموع . ت
 قعاريا ال ااثني ادلعاصرين لو. مندا:

ىػػو بيػػاف يتعلػػ  مبواػػوع مػػن مواػػوعات احليػػاة الفكريػػة أو االءتماعيػػة أو الكونيػػة مػػن زاويػػة قرآنيػػة لللػػروج  .1
 بنلرية قرآنية بصدوه. 

وعرفػػػو بعضػػػدم بشولػػػو: ىػػػو  ػػػع اآليػػػات ادلتفرقػػػة يف سػػػور الشػػػرآف ادلتعلشػػػة بادلواػػػوع الوااػػػد لفلػػػا أو اكمػػػا  .2
 وقفسريىا اسب ادلشاصد الشرآنية. 

 وقيل: ىو بياف مواوع ما من  بلؿ آيات الشرآف الكـر يف سورة واادة أو سور متعدوة. .3
أو  ايػة، عػن لريػ   ػع آياملػا ادلتفرقػة، والنلػر  وقيػل: ىػو علػم ي حػث قضػايا الشػرآف الكػرصل، ادلتحػدة معػ   .4

    1فيدا على ىيَة سلصوصة، ب ريشة سلصوصة ل ياف معناىا، واستلراج عناصرىا، ورب دا برباط ءامع.
 2وقيل ىو: علم يتناوؿ الشضايا اسب ادلشاصد الشرآنية من  بلؿ سورة قرآنية أو أكثر. .5

تكػػرار، وإلَػػارقو إذل نوعيػػو الرئيسػػني، أمػػا التعػػاريا األ ػػرد ولعػػل التعريػػا األ ػػري ىػػو األرءػػح خللػػوه مػػن ال
 3فيغلب عليدا لابع ال رح والتوايح دلندج التفسري ادلواوعر.

ويدتم التفسري ادلواوعر بدراسة ادلواوعات الشرآنّية على  ػري الّصػورة الّتشليديّػة يف الّتفسػري، وإظّلػا بػالّنلر إذل 
الّنفػػػػاؽ يف الشػػػػرآف، األ ػػػػبلؽ يف الشػػػػرآف، الرّبػػػػا يف الشػػػػرآف، وىكػػػػ ا. وىػػػػ ا األبػػػػواب، كدراسػػػػة: اإلَػػػػاف والكفػػػػر و 

أسػػػلوب عصػػػرّ ، دل يكػػػن َػػػائعا يف قصػػػانيا الّسػػػابشني علػػػى سػػػ يل اإلفػػػراو بالتّػػػيليا، إظّلػػػا كػػػانوا يراعػػػوف قت ّػػػع 
ادلػندج ادلعتػع وىػو مػع ادا تػو، فإنّػو ال مػانع منػو وال اػرج فيػو، ب ػرط التػااـ  ادلص لح الشرآشل من ايػث اجلملػة.

 4يف الّتفسري.

 ثانيا: بعض كتب التفسير الموضوعي:
علمنػػا أف علػػم التفسػػري ادلواػػوعر يػػدرس الشضػػايا  سػػب واللػػة اآليػػات الشرآنيػػة يف الشػػرآف كلػػو. ولػػ لع قػػد 
عػػ  بعػػض ادلفسػػروف وأربػػاب العلػػـو ال ػػرعية بالتفسػػري ادلواػػوعر، دلػػا لػػو مػػن ااءػػة يف العصػػر احلااػػر وكػػ لع 

 اىتموا بدراسة الشضايا احلديثة.

  
                                                           

 . 7؛ ووراسات يف التفسري ادلواوعر، زاىر عواض، 20ادلد ل إذل التفسري ادلواوعر،  1
 15م ااث يف التفسري ادلواوعر، ـ/س، ص 2
 15م ااث يف التفسري ادلواوعر، ـ/ف،  3
 –ف: مركػػا ال حػػوث اإلسػػبلمية ليػػدز ، العنػػا ع ػػد اهلل بػػن يوسػػا بػػن عيسػػى بػػن يعشػػوب اليعشػػوب اجلػػديع ، ادلشػػدمات األساسػػية يف علػػـو الشػػرآف 4

 ـ 2001ىػ،  1422األوذل،  ، ط:بري انيا
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 وى ه بعض الكتب وال حوث ادلدمة وادلفيدة يف ى ا العلم: 

أوال: الكتمب: ألّمف العديمد مممن العلمماا والبما ثين فممي ملمال علمم التفسمير كتبمما ومهلفمات يصمعب  صممرىا 
ن تّكلمم فيمو وذكرىا في ىذه الوريقات، وكان لعلم التفسير الموضوع نصيب من ىذه المهلفمات، وىنمام مم

 بشكل مباشر أو ضّمنو تفسيره عند الحديث عن اآليات ومن ىذه المهلّفات:  
 ىد  الشرآف إذل احلجة والعىاف لفضيلة ال يخ ع د اهلل سراج الدين.  .1
 ىد  الشرآف إذل معرفة العوادل والتفكر يف األكواف لفضيلة أستالنا ال يخ ع د اهلل سراج الدين. .2
 ليو وسلم يف الشرآف للدكتور اسن اياس الدين عرت.ن وة زلمد صلى اهلل ع .3
 التفسري العلمر لآليات الكونية يف الشرآف. .4
 ادلنافشوف يف الشرآف الكرصل. .5
 ال ب والشرآف. .6
ىػػػ،  1421م ااػػث يف التفسػػري ادلواػػوعر، بشلػػم الػػدكتور: مصػػ فى مسػػلم، وار الشلػػم، ال  عػػة الثالثػػة،  .7

 ـ. 2000
الكرصل، إعداو طل ة من علماس التفسري وعلومػو، بإَػراؼ الػدكتور مصػ فى التفسري ادلواوعر لسور الشرآف  .8

 ـ.2010ىػ،  1431مسلم. ءامعة ال ارقة، ال  عة األوذل 

 ج من البحوث التي ُكِتبت في ىذا العلم ومنها: ذ يكتفي البا ث بذكر نماثانيا: البحوث: 
ءدػػد ال ػػال  يف التفسػػري ادلواػػوعر الك ػػفر، أمحػػد عثمػػاف رمحػػاشل،  ػػث ن ػػر يف رللػػة كليػػة الدراسػػات  .1

 ـ. 2004ىػ، يونيو  1425ربيع اآل ر  27اإلسبلمية والعربية بولة بدل العدو 
وقفػػات مػػع التفسػػري ادلواػػوعر، ع ػػد السػػبلـ محػػداف اللػػوح، رللػػة الدراسػػات اإلسػػبلمية ) سلسػػلة الدراسػػات  .2

 ـ.   2004نسانية(، اجمللد الثاشل، العدو األوؿ، يناير اإل

وىكػػ ا ءػػاست ءدػػوو ادلعاصػػرين بيسػػاليب م تكػػرة يف التفسػػري، قلػػ  ااءػػة العصػػر، وقػػعز إعجػػاز الشػػرآف يف 
 1أسلوبو ومضمونو ويف ىدايتو، و صوصا قلع اليت التامو مندج التفسري ال   قرره العلماس.

  

                                                           
 ـ 1993ىػ،  1414األوذل،  ط:م  عة الص اح، ، نور الدين زلمد عرت احلل ، علـو الشرآف الكرصل 1
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 ضوعي:ثالثاً: طريقة التفسير المو 
 يعتمد ى ا األسلوب على وراسة لفلة، أو  لة، أو مواوع يف الشرآف، وىو أقساـ:

 أف يكوف عرض ادلواوع من  بلؿ الشرآف كلو؛ كمواوع )صفات ع او الرمحن يف الشرآف(. .1
 أف يكوف عرض ادلواوع من  بلؿ سورة؛ كمواوع )األ بلؽ االءتماعية يف سورة احُلجرات(. .2
لفلػػػػة أو  لػػػػة قرآنيػػػػة، وي ػػػػني معانيدػػػػا يف الشػػػػرآف؛ كلفلػػػػة )األمػػػػة يف الشػػػػرآف(، و لػػػػة أف يسػػػػتعرض ادلفسػػػػر  .3

}ال ِ ين  يف قُػُلوهِبِْم م ر ٌض{
1.2 

ولػػ لع يعػػد ىػػ ا النػػوع بينػػو اػػرب مػػن ال حػػث الفشدػػر أو العلمػػر يف قضػػية مػػن الشضػػايا الػػيت عاجلدػػا الشػػرآف 
ال ػػااثني احملػػد ني اػػد وا عنػػو باعت ػػاره مندجػػا ءديػػدا يف الكػػرصل، وىػػو لػػيم ءديػػدا كػػل اجلػػدة، لكػػن عػػدوا مػػن 

 التفسري.

وػلسػػػػن عنػػػػد احلػػػػديث عػػػػن التفسػػػػري يف السػػػػنني األ ػػػػرية أف ي ػػػػار إذل أف قفسػػػػريا متوسػػػػو يف اجمػػػػو، ويف 
أسػػلوبو،  ػػع فيػػو كاق ػػو  بلصػػة مػػا ءػػاس يف أَػػػدر التفاسػػري الشدَػػة بيسػػلوب وااػػح ميسػػر، ليكػػوف يف متنػػػاوؿ 

مػػػن  ػػػري ادلتلصصػػػني، يف زماننػػػا، وىػػػو )صػػػفوة التفاسػػػري( لل ػػػيخ زلمػػػد علػػػر الصػػػابوشل، ءػػػااه اهلل  دػػػور الشػػػراس 
 3قعاذل  ريا.

والبػػػد مػػػن اإلَػػػارة إذل أف مصػػػ لح التفسػػػري ادلواػػػوعر مػػػن ادلصػػػ لحات ادلعاصػػػرة ءػػػدا، إال أف الفكػػػرة الػػػيت 
والنلػػرة الكليػػة لؤلَػػياس واألفكػػار  يشػػـو عليدػػا قدَػػة ءػػدا أيضػػا، وىػػو يشػػـو أساسػػا علػػى فكػػرة اإلوراؾ ال ػػمورل

  4والشضايا، بعده بديبل للتفكري واإلوراؾ التجائر.

  

                                                           
 52ادلائدة:  1
 ىػ. 1423الثانية،  ، ط:وار ابن اجلوز  ، ف:الفوزافمساعد بن سليماف بن ناصر ال يار، قح: زلمد بن صاحل ، فصوؿ يف أصوؿ التفسري 2
 1423األوذل،  ط:وار عمػار،  ، ف:أبو ع د اهلل  ازل بن قدور  بػن محػد بػن صػاحل، آؿ موسػى فػ ػر ج الناصػر  التكػرييت، زلاارات يف علـو الشرآف 3

 .ـ 2003ىػ، 
، رللػػػة كليػػة الدراسػػػات اإلسػػبلمية والعربيػػػة، العػػدو السػػػابع رمحػػاشل ىػػػ( يف التفسػػػري ادلواػػوعر الك ػػػفر، و. أمحػػد عثمػػػاف790ءدػػد ال ػػػال  )ت  4

 49ـ، 2004ىػ، يونيو  1425والع روف، ربيع اآل ر 
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 رابعاً: أنواع التفسير الموضوعي: 
 ن  بلؿ قت ع بعض ادلصاور وادلراءع ادلتعلشة بالتفسري ادلواوعر غلد النا ر أنو يندرج او  بل ة ألواف: م 

 اللون اأول: 
كلمػػػات الشػػػرآف الكػػػرصل ج غلمػػػع اآليػػػات الػػػيت قػػػرو فيدػػػا اللفلػػػة أو م ػػػتشاملا مػػػن أف يتت ػػػع ال ااػػػث لفلػػػة مػػػن  

ماوملا اللغوية، وبعد  ع اآليات واإلاالة بتفسريىا ػلاوؿ استن اط والالت الكلمة من  ػبلؿ اسػتعماؿ الشػرآف 
 الكرصل ذلا. ومثاؿ الكلمات: اجلداو واألمة والصدقة والصدؽ واألمانة .. اخل.    

 لثاني: اللون ا
أف يتت ػع ال ااػث اآليػػات الػواروة يف مواػوع معػػني قعػر ض لػػو الشػرآف بػيكثر مػػن أسػلوب، ويشػـو بمػػع كػل مػػا 
يتعلػػ  بػػػو، ج يشػػـو بتشسػػػيمو إذل فصػػوؿ وم ااػػػث اسػػب احلاءػػػة، ووراسػػتدا ب ػػػكل مواػػوعر مسػػػتعينا باللغػػػة 

، ج الكتابة فيدا ب كل أني ؛ وى ا ىو  اللوف ال ائع وادل دور بني أىل العلم.   والشراسات و ريعلا من العلـو

 اللون الثالث: 
وى ا اللوف َ يو بالساب  إال أنو ا تت عن السػاب  بكونػو يتحػدث عػن ادلواػوع الوااػد يف السػورة الوااػدة 
ال أكثػػػر كمػػػا ىػػػو وارو يف اللػػػوف الثػػػاشل. وي ػػػمل ال حػػػث ىػػػدؼ السػػػورة وسػػػ ب النػػػاوؿ واآليػػػات الػػػيت عراػػػو 

  1للسورة، وقد قناولو العديد من ادلفسرين احملد ني ذل ا اللوف.ادلواوع األساسر 

 المبحث الثاني: التفسير الموضوعي لسورة الكوثر:

 أوال: أسماؤىا:
 2.الكو ر: وىو اسم قوقيفر .1
ْو ػ ر   .2 ن اؾ  اْلك     3.ووءو التسمية أهنا أوؿ آية افتتحو هبا السورةِإن ا أ ْع  يػْ
 4معروؼ يف اإلبل وىو  اية الكـر عند العرب. النحر: ووءو التسمية أف النحر .3

                                                           
وما بعدىا؛ ووقفات مع التفسري ادلواوعر، ع د السبلـ محداف اللوح،  ث من ور يف رللة الدراسػات  23م ااث يف التفسري ادلواوعر، ـ/س،  1

 )سل وط( 21ـ. ص2004اسات اإلنسانية(، اجمللد الثاشل، العدو األوؿ، يناير اإلسبلمية ) سلسلة الدر 
ىػ، 1431التفسري ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، إعداو جلنة من علماس التفسري وعلـو الشرآف، كلية الدراسات العليا وال حث العلمر، ط: األوذل  2

 9/387ـ؛ 2010
 9/387التفسري ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، ـ/ف،  3
 9/387التفسري ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، ـ/س،  4
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 ثانيا: فضائلها: 
ن ػػػا ر ُسػػػوُؿ الل ػػػِو صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم ل ات  يػ ػػػْوـ  بػ ػػػنْي  أ ْ ُدرِن ػػػا ِإْل أ ْ ف ػػػى ِإْ ف ػػػاس ة  ُج  ر   ػػػُو ع ػػػْن أ ن ػػػم  ق ػػػاؿ  بػ يػْ ف ػػػع  ر ْأس 

ن ػاؾ   ُمت   سِّم ا فػ ُشْلن ا م ػا أ ْاػح ك ع  ي ػا ر ُسػوؿ  الل ػوِ  ق ػاؿ  أُْناِل ػْو ع ل ػى  آنِف ػا ُسػور ٌة فػ ش ػر أ  ِبْسػِم الل ػِو الػر مْح ِن الػر ِايِم ِإن ػا أ ْع  يػْ
ػْو ػ ُر فػ ُشْلن ػا الل ػ ػانَِ ع  ُىػو  األ بْػتػ ػُر ُج  ق ػاؿ  أ ق ػْدُروف  م ػا اْلك   َ ْو ػ ر  ف ص لِّ ِلر بِّع  و اضْل ػْر ِإف   ل ػُم ق ػاؿ  ف ِإن ػُو نػ ْدػٌر ُو و ر ُسػولُُو أ عْ اْلك 
ِثرٌي ُىو  ا ْوٌض ق رُِو ع ل ْيِو أُم ِ  يػ ْوـ  اْلِشي ام ِة آنِي ُتُو ع   ٌر ك  يػْ نِيِو ر ِّبِّ ع ا  و ء ل  ع ل ْيِو    ُدْم و ع د  ُو النُُّجوـِ فػ ُيْلػتػ ل ُج اْلع ْ ػُد ِمػنػْ د 

ِديثِػػِو بػ ػػنْي  أ ْ ُدرِن ػػا  يفْدرِد م ػػا أ ْاػػد   ْو بػ ْعػػد ؾ  ز او  ابْػػُن ُاْجػػر  ف ػػي ُقوُؿ ر بِّ ِإن ػػُو ِمػػْن أُم ػػِ  فػ يػ ُشػػوُؿ م ػػا ق ػػ ْسػػِجِد  يفا  اْلم 
و ق اؿ  م ا أ ْاد ث  بػ ْعد ؾ  

1. 

 ثالثا: ىل ىي مكية أم مدينة: 
ا تلفػػوا يف كونػػو مكيػػة أـ مدنيػػة، فمػػن قػػاؿ بيهنػػا مكيػػة لكػػر باهنػػا قعػػد اخلامسػػة ع ػػرة يف السػػور ادلكيػػة، وقػػد 
نالػػػو بعػػػد العاويػػػات وق ػػػل التكػػػا ر، وقػػػد لكػػػروا بػػػيف النحػػػر ىػػػو اصػػػوؿ ال  ػػػارد بإقامػػػة الدولػػػة، وزواؿ الفشػػػر 

لا صػحو الروايتػاف فإنػو يعػن بػيف السػورة . وإاحلدي يػةواخلوؼ. ومن قاؿ بيهنا مدنية لكػر بيهنػا نالػو بعػد صػلح 
   2نالو مرقني.

 رابعا: أسباب نزولها: 
روت أااويػػػث كثػػػرية يف فضػػػلدا، واقتصػػػر ال ااػػػث علػػػى اػػػديثني ا نػػػني فشػػػو ألهنػػػا امػػػل نفػػػم ادلعػػػاشل مػػػع و 

 اال تبلؼ يف األلفاظ واحملد ني لؤلااويث: 

ن ػػػا ر ُسػػوُؿ الل ػػِو صػػلى اهلل  .1 ػػػُو ع ػػْن أ ن ػػم  ق ػػاؿ  بػ يػْ عليػػػو وسػػلم ل ات  يػ ػػْوـ  بػ ػػنْي  أ ْ ُدرِن ػػػا ِإْل أ ْ ف ػػى ِإْ ف ػػاس ة  ُج  ر ف ػػع  ر ْأس 
ػػػم ا فػ ُشْلن ػػػا م ػػػا أ ْاػػػح ك ع  ي ػػػا ر ُسػػػوؿ  الل ػػػِو ق ػػػاؿ  أُْناِل ػػػْو ع ل ػػػى  آنِف ػػػا ُسػػػور ٌة فػ ش ػػػر أ  ِبْسػػػِم الل ػػػِو الػػػر   مْح ِن الػػػر ِايِم ِإن ػػػا ُمت   سِّ

ن اؾ  ا ػْو ػ ُر فػ ُشْلن ػا الل ػأ ْع  يػْ ػانَِ ع  ُىػو  األ بْػتػ ػُر ُج  ق ػاؿ  أ ق ػْدُروف  م ػا اْلك   َ ْو ػ ر  ف ص ػلِّ ِلر بِّػع  و اضْل ػْر ِإف   ُو و ر ُسػولُُو أ ْعل ػُم ْلك 
ِثرٌي ُىو  ا ْوٌض ق رُِو ع ل ْيوِ  ٌر ك  يػْ نِيِو ر ِّبِّ ع ا  و ء ل  ع ل ْيِو    ُو النُُّجوـِ  ق اؿ  ف ِإن ُو نػ ْدٌر و ع د  أُم ِ  يػ ْوـ  اْلِشي ام ِة آنِي ُتُو ع د 

3 
الػر مْح ِن الػر ِايِم ق اؿ  أ ن م  ْبن  م اِلع  ق اؿ  ر ُسوُؿ الل ِو صلى اهلل عليو وسلم أُْناِل ْو ع ل ى  آنِف ا ُسور ٌة فػ ش ر أ  ِبْسِم الل ػِو  .2

ت م د   ْو ػ ر  ا       ن اؾ  اْلك  نِيػِو ر ِّبِّ ِإن ا أ ْع  يػْ ْو ػ ُر ق اُلوا الل ُو و ر ُسولُُو أ ْعل ُم ق ػاؿ  ف ِإن ػُو نػ ْدػٌر و ع د  ا ق اؿ  ى ْل ق ْدُروف  م ا اْلك 
اجلْ ن ةِ  يف

4. 
                                                           

، وسػنن أبػو واوو/ كتػاب السػنة، بػاب 921صحيح مسلم، كتاب الصبلة، باب اجة من قػاؿ ال سػملة آيػة مػن أوؿ كػل سػورة سػود بػراسة ر ؽ:  1
 .   4749ر ح:  احلوض

 9/388التفسري ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، ـ/س،  2
 س   خترغلو 3
 . 784سنن أل واوو، كتاب الصبلة، باب من دل اجلدر بػ )بسم اهلل الرمحن الرايم( ر ح:  4
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وأمتػػو، وشلػػا لىػػب بػػو  ويؤ ػػ  مػػن اآل ػػار الػػواروة يف قفسػػري الكػػو ر بينػػو هنػػر يف اجلنػػة ُ ػػّت بػػو النػػ  
ادلفسػػروف بػػالرأ  أف الكػػو ر ىػػو ادلفػػرط يف الكثػػرة وذلػػ ا ادلعػػ : إنػػا أع ينػػاؾ يػػا زلمػػد مػػن ادلواىػػب والفضػػائل 
ػػا لػػع وإعػػبلس ل ػػينع ػػػػ  ال ػػرس الكثػػري الػػ   ال يعػػد وال ػلصػػى، وهبػػ ا يعػػن: إنػػا أع ينػػاؾ يػػا زلمػػد ػػػػ قكَر

ضلن ينتلرؾ يف احلياة األ رد من هنر من اجلنة ومن هنػري ال يػد ل ال رس الكثري يف ى ه احلياة الدنيا وفيما 
اػػو اصػػػر وال ػلػػػيو بػػػو الوصػػػا وإف اسػػتلا بػػػع أعػػػداؤؾ وقػػػالوا فيػػػع مػػا قػػػالوا، فػػػإف للػػػع مػػػن فسػػػاو 

 1عشوذلم، ومن فساو إوراكدم.

 رابعا: تفسير اآليات: 
(: وقػػد قرئػػو  .1 ػػْو ػ ر  ن ػػاؾ  اْلك  الكثػػري، والفضػػل الغايػػر، مػػن العلػػم  ان ينػػاؾ( أ  اخلػػري)قػػوؿ اهلل قعػػاذل: )ِإن ػػا أ ْع  يػْ

ػػرؼ الػػدارين الػػ   مػػن  لتػػو مػػا يع يػػو اهلل ػػػػػ قعػػاذل ػػػػػػ لن يػػو  ، مت التن يػػو مسػػ شا .. ومػػن الندػػر والعمػػل َو
الػػػ   يشػػػاؿ لػػػو الكػػػو ر، ومػػػن احلػػػوض لولػػػو َػػػدر وعراػػػو َػػػدر، مػػػاؤه أَػػػد بيااػػػا مػػػن اللػػػ ، وأالػػػى مػػػن 

وقػد ءػاس  2العسل، آنيتو عدو صلـو السماس يف كثرملا، واستنارملا، من َرب من َربة، دل يضمي بعدىا أبدا.
، والثالػػث: العلػػم و انيدػػا: اخلػػري الكثػػري الػػ   أع يػػو النػػ  يف قفسػػريىا أقػػواؿ سػػتة: أاػػدىا هنػػر يف اجلنػػة، 

والكػػو ر فوعػػل  3، والسػػاوس: أنػػو كثػػرة أق اعػػو وأمتػػو؛والشػػرآف، والرابػػع: الن ػػوة، واخلػػامم: أنػػو اػػوض النػػ  
مػػن الكثػػرة وىػػو اخلػػري الكثػػري واإلع ػػاس علػػى وءدػػني: إع ػػاس التمليػػع، وإع ػػاس  ػػري  ليػػع، وإع ػػاس الكػػو ر 

 4ليع كإع اس األءر إلا قناوؿ وال اشل ادل غض األبرت أصلو مػن احلمػار األبػرت وىػو ادلش ػوع الػ نب.إع اس  
         5ولكر اإلماـ الشرل  أف ذلا ستة ع ر قوال إال أنو رء ح الشولني األوؿ والثاشل.

فػػا للسػػاىر عندػػا وادلرائػػر فيدػػا قولػػو قعػػاذل: )ف ص ػػلِّ ِلر بِّػػع  و اضْل ػػْر( أ  فػػدـ علػػى الصػػبلة  الصػػا هلل قعػػاذل  بل .2
َػػػكرا إلنعامػػػػو، فػػػػإف الصػػػػبلة ءامعػػػة ألقسػػػػاـ ال ػػػػكر، وقػػػػد  ػػػػت ىػػػاقني الع ػػػػاوقني بالػػػػ كر ألهنمػػػػا أفضػػػػل 
الع ػػاوات، وأءػػل الشربػػات، وألف الصػػبلة قتضػػمن اخلضػػوع يف الشلػػب واجلػػوارح هلل، وقنشلػػو يف أنػػواع الع وويػػة، 

د مػػػن األاػػػاار وإ ػػػراج للمػػػاؿ الػػػ   ء لػػػو النفػػػوس علػػػى ويف النحػػػر قشػػػرب إذل اهلل بيفضػػػل مػػػا عنػػػد الع ػػػ
                                                           

  844، 1994التفسري ادلي ور عن عمر بن اخل اب، إبراىيم بن اسن، الدار العربية للكتاب،  1
قفسػري كػبلـ ادلنػاف، ع ػد الػرمحن بػن ناصػر السػعد ، قػح: رلػد  فتحػر السػيد، ومصػ فى َػتات، و:ادلكت ػة التوفيشيػة، بػبل) قيسري الكرصل ادلنػاف يف  2

ىػػػػػ، 1427-2006، وأنػػػػوار التنايػػػػل وأسػػػػرار التيويػػػػل، أبػػػػو سػػػػعيد ع ػػػػد اهلل ال يضػػػػاو ، من ػػػػورات كليػػػػة الػػػػدعوة اإلسػػػػبلمية، 1055 ت، ر، ؽ(
 .     2/626ببل)ر:ط( 

ـ، 2001ىػػػ، 1422زاو ادلسػػري يف علػػم التفسػػري، أبػػو الفػػرج ع ػػد الػػرمحن ابػػن اجلػػوز ، قػػح: ع ػػد الػػرزاؽ ادلدػػد ، و: الكتػػاب العػػرل، ط: األوذل  3
4/497-498.  

 ، و: إايػاس رلمع ال ياف يف قفسري الشرآف، أبو علر الفضل بن احلسن ال عسر، وقػا علػى قصػحيحو والتعليػ  عليػو السػيد ىاَػم الرسػورل احمللػبل 4
 10/702ـ، 19866ىػ،  1406الرتاث العرل، ط: األوذل، 

 .10/135ـ، 2008-1428اجلامع ألاكاـ الشرآف، أبو ع د اهلل زلمد بن أمحد األنصار  الشرل ، و: الفكر، ط: األوذل،  5
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وقػػد لكػػر الشػػرل  يف اآليػػة سػػتة مسػػائل: األوذل: أقػػم الصػػبلة ادلفرواػػة عليػػع، والثانيػػة:  1زل تػػو، وال ػػح بػػو،
أهنػا متعلشػة باألاػػحية، والثالثػة: أنػو واػػع اليػد اليمػ  علػػى اليسػرد، وقػد لكػػر فيدػا أقػواؿ ادلالكيػػة مػن عػػدـ 

فػػػرض و ػػػري مسػػػتح ة يف النافلػػػة، والرابعػػػة: ا تلفػػػوا يف مواػػػع اليػػػد فشػػػاؿ بعضػػػدم علػػػى الصػػػدر ءوازىػػػا يف ال
     2وقاؿ آ روف أهنا فوؽ السرة، واخلامسة: رفع اليدين يف التك ري ويف الركوع ويف الرفع منو ويف السجوو.

ػػانَِ ع  ُىػػو  اأْل بْػتػ ػػُر( أ  م غضػػع ولامػػع ومنتشصػػع ىػػو ادل .3  َ ش ػػوع مػػن كػػل  ػػري، مش ػػوع قولػػو قعػػاذل: )ِإف  
وىو العاص بن وائػل، ايػث سػَل مػن ق ػل قػرين مػع مػن كنػو واقفػا فيءػاب: مػع  3العمل، مش وع ال كر؛

ػػانَِ ع  ُىػػو  اأْل بْػتػ ػػُر(، وقػػد كانػػو العػػرب قشػػاؿ: األبػػرت، وكػػاف يشصػػد النػػ    َ ، وءػػاس اخلػػع بشولػػو قعػػاذل: )ِإف  
نَوه ال ي غضػػونو ل لصػػو، ألنػػو كػػاف زل  ػػا إذل نفسػػدم، بػػل  وقػػد كانػػو َػػا 4دلػػن مػػات أوالوه وبشيػػو بناقػػو؛

كانوا َشتوف ما ءاس بو من اذلدد واحلكمة؛ ألنو سف و أابلمدم، وعػاب مع ػوواملم، ونػاود بفػراؽ مػا ألفػوه 
 وُن َِّوا عليو؛ وقد قاؿ احلسن ػػ رمحو اهلل ػػ عن ادل ركوف بكونو أبرت: أنو ينش ع عن ادلشصوو ق ل بلو ػو، واهلل

   5بني  أف  صمو ىو ال   يكوف ك لع.

 خامسا: لطائف في تفسير سورة الكوثر: 
م كرة لػو بنعتػني علػا: الع ػاس لللػري الكثػري يف الػدنيا واآل ػرة ومنػو هنػر الكػو ر يف   ال و السورة الن   .1

اجلنة، وبرت ادل غض، وقيمره فيما بني للع بالصبلة واإل بلص فيدا وضلر األااار َػكرا هلل ػ قعػاذل ػػػ وعلػا 
 6ع اوقاف. فمحورىا يدور اوؿ ادلنحة بكل  ري َكن أف يكوف.

 أهنػػػػػػػا كادلشابلػػػػػػػة للػػػػػػػيت ق لدػػػػػػػا، ألف السػػػػػػػابشة وصػػػػػػػفو ادلنػػػػػػػاف  بيربعػػػػػػػة أمػػػػػػػور مػػػػػػػن ل ػػػػػػػائا سػػػػػػػورة الكػػػػػػػو ر  .2
وىػػػر: ال لػػػل، وقػػػرؾ الصػػػبلة، والريػػػاس فيدػػػا، ومنػػػع الاكػػػاة، فػػػ كر ىنػػػا يف مشابلػػػة ال لػػػل قولػػػو قعػػػاذل: )ِإن ػػػا 

( أ  الكثػػػػػػري، ويف مشابػػػػػػل قػػػػػػرؾ الصػػػػػػبلة ) ف ص ػػػػػػلِّ( أ  وـ عليدػػػػػػا، ويف مشابػػػػػػل ا ػػػػػػْو ػ ر  ن ػػػػػػاؾ  اْلك   لريػػػػػػاس أ ْع  يػْ
( أ  لراػػػاه ال للنػػػاس، ويف مشابػػػل ادلػػػاعوف: ) و اضْل ػػػْر( وأراو بػػػو التصػػػدؽ بلحػػػم األاػػػاار، فػػػاعتع  ) ِلر بِّػػػع 

 7ى ه ادلناس ة العجي ة.
                                                           

 1056قيسري الكرصل ادلناف يف قفسري كبلـ ادلناف، ـ/س،  1
 .10/138اجلامع ألاكاـ الشرآف، ـ/س،  2
 1056قيسري الكرصل ادلناف يف قفسري كبلـ ادلناف، ـ/س،  3
 . 10/139اجلامع ألاكاـ الشرآف، ـ/س،  4
 30/254قفسري ادلر ر، أمحد مص فى ادلرا ر، و: إاياس الرتاث العرل، ببل) ت،ر:ط( 5
؛ 30/428وال ػػريعة وادلػػندج، وى ػػة بػػن مصػػ فى الاايلػػى، ؛ والتفسػػري ادلنػػري ع العشيػػدة 9/390التفسػػري ادلواػػوعر لسػػور الشػػرآف الكػػرصل، ـ/س،  6

  نسلة إلكرتونية من منتدد الكتاب االلكرتوشل اإلسبلمر     
، وم ااػػث يف 1/39العىػػاف يف علػػـو الشػػرآف، بػػدر الػػدين زلمػػد بػػن ع ػػد اهلل الارك ػػر، قػػح: زلمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم، و:الػػرتاث، بػػبل)ت،ر: ط(  7

  82، 2000 -ىػ1421ى مسلم، و: الشلم، ط: الثالثة، التفسري ادلواوعر، مص ف
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بإفصاادا ناىية عن مساوئ األ بلؽ، كانػو بإفدامدػا واعيػة إذل معػاشل ال ػيم،  1دلا كانو سورة )الدين( .3
د  تمو بيخبػل الػ لبلس، وأوسل األ ػبلؽ: ادلنػع قنفػريا مػن ال لػل، فجاست الكو ر ل لع، وكانو الدين ق

بتػػدئو سػػورة الكػػو ر بػػيءوو اجلػػوو: الع ػػاس ألَػػرؼ اخلبلئػػ  قر ي ػػا فيػػو، ونػػدبا وشلػػا ءػػره مػػن التكػػ يب فا
إليػػػو، فكػػػاف كػػػيف قيػػػل: أنػػػو يػػػا  ػػػري اخللػػػ   ػػػري ملتػػػ م عليػػػع ب ػػػر شلػػػا هنػػػو عنػػػو قلػػػع ادللتتمػػػة مبنػػػع 

 2ادلاعوف.
 سػػػػػػػػورة لونػػػػػػػػا مػػػػػػػػن ألػػػػػػػػواف ال بل ػػػػػػػػة متمثلػػػػػػػػة يف وءػػػػػػػػو مػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػديع وال يػػػػػػػػاف بػػػػػػػػني االفتتاايػػػػػػػػة قضػػػػػػػػمنو ال .4

 وىػػػػػػو ادل ابشػػػػػػة بػػػػػػني أوؿ السػػػػػػورة وآ رىػػػػػػا، بػػػػػػني )الكػػػػػػو ر( و)األبػػػػػػرت( فػػػػػػالكو ر اخلػػػػػػري الكثػػػػػػري، واخلا ػػػػػػة، 
 وا تتمػػػػو ب  ػػػػارة  عػػػػن كػػػػل  ػػػػري. واسػػػػتفتحو باحلػػػػديث عػػػػن فضػػػػل اهلل قعػػػػاذل لن يػػػػو واألبػػػػرت ادلنش ػػػػع 

 خبػػػا  أعدائػػػو ووصػػػفو م غضػػػيو بال لػػػة واحلشػػػارة واالنش ػػػاع مػػػن كػػػل  ػػػري يف الػػػدنيا واآل ػػػرة،  وؿ الرسػػػ
مرفػػػوع علػػػى ادلنػػػابر وادلنػػػائر، وامسػػػو ال ػػػريا  الػػػد علػػػى كػػػل لسػػػاف علػػػى مػػػر الػػػدىور  بينمػػػا لكػػػر النػػػ  

   3واألزماف.
ن السػػور، فشػػد لكػػرت السػػور مػػن ل ػػائا السػػورة أهنػػا كالتتمػػة دلػػا ق لدػػا مػػن السػػورة وكاألصػػل دلػػا بعػػدىا مػػ .5

وألمتػػػػو بعػػػػدو مػػػػن الفضػػػػائل وادلاايػػػػا وادلناقػػػػب يف سػػػػور الضػػػػحى  لن يػػػػو  السػػػػابشة  ذلػػػػا ق ػػػػريا اهلل 
واالن راح والتني والعل  والشدر وال ينة والالالة والعاويػات والشارعػة والتكػا ر والعصػر واذلمػاة  والفيػل وقػرين 

السػػورة مػػن ىػػ ه الوءػػوه العليمػػة، وكينػػو يشػػوؿ لػػو إنػػا أع ينػػاؾ  يف وادلػػاعوف ج َػػر ؼ اهلل سػػ حانو ن يػػو 
ادلناقب ادلتكا رة والعليمػة ادلػ كورة يف كػل سػور الشػرآف ادلتشدمػة الػيت كػل وااػدة أعلػم مػن الػدنيا مػا فيدػا، 

او ع يده إذل ما ىو أصلح ذلم.    4فاَتغل أنو بالع اوة هلل س حانو، وبإَر
 ىػػػػػػ ه السػػػػػػورة كلػػػػػػو، فكلماملػػػػػػا أفصػػػػػػح الكلمػػػػػػات، ولػػػػػػو  ثػػػػػػو  إف  صػػػػػػائت الشػػػػػػرآف الكػػػػػػرصل  ثلػػػػػػو يف .6

 عػػػػن كلمػػػػة لتحػػػػل مكػػػػاف كلمػػػػة مػػػػن كلماملػػػػا، وقػػػػؤو  معناىػػػػا و اذلػػػػا فإنػػػػع سػػػػتلل عػػػػاءاا عػػػػن للػػػػع، 
 ومعانيدػػػػػػا ىػػػػػػر احلػػػػػػ  الػػػػػػ   ال يػػػػػػنشض، فلػػػػػػيم فيػػػػػػو َػػػػػػ حة  يػػػػػػاؿ، وىػػػػػػر يف الوقػػػػػػو نفسػػػػػػو مػػػػػػ كرة 

، وىػػػر ال قتنػػػاقض مػػػع بشيػػػة معػػػاشل الشػػػرآف وواعلػػػة، وىػػػر مربيػػػة ومعلمػػػة وم ػػػرعة وم  ػػػرة ومفصػػػلة وم ينػػػة
   5الكرصل.

                                                           
 أ  سورة ادلاعوف.  1
 .9/390التفسري ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، ـ/س،  2
 . 9/391التفسري ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، ـ/س،  3
التفسػػػري ؛ 32/117ـ، 1981 -ىػػػػ1401قفسػػري الفلػػػر الػػػراز  ادل ػػتدر بالتفسػػػري الك ػػػري ومفػػاقيح الغيػػػب، زلمػػػد الػػراز ، و: الفكػػػر، ط:األوذل  4

 .9/392ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، ـ/س، 
 .9/393التفسري ادلواوعر لسور الشرآف الكرصل، ـ/س،  5
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 الخاتمة
احلمػد هلل رب العػػادلني والصػػبلة والسػػبلـ علػى سػػيدنا رسػػوؿ اهلل سػػيد الغػػر احملجلػني وعلػػى آلػػو وأصػػحابو ومػػن 

 .وااله إذل يـو الدين

 وبعد:
ف عػػػد ءولػػػة ماقعػػػة يف الكتػػػب وال حػػػوث ومػػػا ُنِ ػػػر اػػػوؿ مواػػػوع التفسػػػري ادلواػػػوعر، وخباصػػػة قفسػػػري سػػػورة 
الكػػو ر، ءػػاس ىػػ ا ال حػػث ػػػػػػػ  ولعلػػو يكػػوف ق ػػة يف كومػػة مػػن احل ػػب النػػافع ػػػػػػػ ولشػػد عػػّرؼ ال ااػػث مػػن  بللػػو 

مفصػل ووااػح، وكػ لع ألوانػو، على قعريا علػم التفسػري، وقيصػليو ال ػرعر وبعػض الكتػب الػيت قناولتػو ب ػكل 
ج عػػػرّج علػػػى أظلػػػولج وااػػػد وىػػػو قفسػػػري سػػػورة الكػػػو ر اسػػػب مػػػا ورو يف كتػػػب التفسػػػري ادللتلفػػػة وكػػػ لع قنػػػوع 
التفسػػري ادلواػػوعر ذلػػا، بغيػػة أف ي ػػري إذل أعليػػة وراسػػة ىػػ ا ادلواػػوع ب ػػكل عػػاـ، ولشػػد قنوعػػو مصػػاور ال حػػث 

 ومراءعو من أءل أف قكوف الفائدة أعم وأمشل. 

ولشد ءاست الرالة لتفسري سػورة الكػو ر باعت ارىػا أظلولءػا مػن الكتػب العايػا يف ءانػب التفسػري ادلواػوعر، 
وااوؿ ال ااث قدر االست اعة اإلدلاـ بوان دا ادللتلفػة وزوايػا ادلت ػاهبة وادلت ػابكة، وقػد وصػل يف هنايػة  ثػو إذل 

 ن أعلدا:رلموعة من األمور اليت َكن استنتاءدا وم

 أصل علم التفسري ادلواوعر كاف يف عدد الن  ػػ صلى اهلل عليو وسلم ػػ عندما فس ر الللم بال رؾ. إف  .1

إف التفسػػري ادلواػػوعر يع ػػر آفاقػػا أ ػػرد لدراسػػة كتػػاب اهلل ػػػػ عػػا وءػػل ػػػػ ولرقػػا أ ػػرد ؿ قكػػن مسػػتشلة  .2
 فيما مضى من زماف  ابر. 

الشػػػػرآف الكػػػػرصل، وواػػػػدة الكلمػػػػة يف السػػػػورة،  إف التفسػػػػري ادلواػػػػوعر ي حػػػػث يف  ػػػػبلث ألػػػػوف: الكلمػػػػة يف .3
 ووادة السورة بيكملدا.

 قناوؿ العديد من العلماس التفسري ادلواوعر ا  ألفو فيو مؤلفات كعد يف وقتنا ادلعاصر. .4

 مسيو سورة الكو ر بػ الكو ر ومسيو بػ) إنا أع يناؾ الكو ر( والنحر؛ وقرئو بػ أن يناؾ. .5

 ينة أـ أهنا نالو مرقني. ا تلفوا يف كوهنا مكية أـ مد .6

 ءاست عدة معاشل للكو ر وأصحدا كما أوروه الشرل : اخلري الكثري وهنر يف اجلنة. .7

 الصبلة ءامعة ألقساـ ال كر، وقد  صدا ىر والنحر بال كر ألهنما أفضل الع اوات، وأءل الشربات. .8
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رؾ الصػبلة، والريػاس فيدػا، ومنػع سورة الكو ر ىػر مشابلػة للػيت ق لدػا، فالسػابشة وصػفو ادلنػاف  بال لػل، وقػ .9
 الاكاة، ف كر يف السورة ما يشابلدا. 

 اوت السورة لونا من ألواف ال بل ة متمثلة يف وءو من ال ديع وال ياف.  .10

 من ل ائا السورة أهنا كالتتمة دلا ق لدا من السورة وكاألصل دلا بعدىا من السور.  .11

و، فكلماملػػا أفصػػح الكلمػػات، ال َكػػن أف اػػل  إف  صػػائت الشػػرآف الكػػرصل  ثلػػو يف ىػػ ه السػػورة كلػػ .12
 كلمة مكاف كلمة وال  لة مكاف  لة. 

 التوصيات 
 و رج ال ااث مبجموعة من التوصيات: 

قػػدريم مػػاوة التفسػػري ادلواػػوعر يف أقسػػاـ الدراسػػات اإلسػػبلمية يف مرااػػل اجلامعيػػة والعاليػػة و اصػػة يف  .1
 األقساـ العلمية يف كليات أصوؿ الدين وال ريعة. 

قوءيو ال بلب لتناوؿ ى ا النوع من التفسري يف مراال ادلاءستري والدكتوراه وك لع يف الكتػب واأل ػاث  .2
 العلمية. 

 ات العلمية بالكتب العلمية ادللتصرة وادلفيدة يف ى ا اجلانب. إ راس ادلكت  .3

 التعاوف يف إقامة مؤسسة علمية  ريية قع  بالتفسري ادلواوعر يف لي يا.  .4

 

 واهلل الموفِّق والهادي إلى سبيل الرشاد
 وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آلو وأصحابو أجمعين
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 المصادر والمراجع

 أوال: القرآن الكريم 
 

 ثانيا: الكتب المنشورة: 

-2006أبو سعيد ع ػد اهلل ال يضػاو ، من ػورات كليػة الػدعوة اإلسػبلمية،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، .1
 ىػ، ببل)ر:ط(.     1427

بػػػدر الػػػدين زلمػػػد بػػػن ع ػػػد اهلل الارك ػػػر، قػػػح: زلمػػػد أبػػػو الفضػػػل إبػػػراىيم، البرىمممان فمممي علممموم القمممرآن،  .2
 ر: ط(  و:الرتاث، ببل)ت،

زلمػػد األمػػني اذلػػرر ، قػػح: ىاَػػم زلمػػد علػػر تفسممير  ممدائق الممروح والريحممان فممي روابممي علمموم القممرآن،  .3
 .32، ص20ـ، مج: 2001-ىػ1421، 1اسني مدد ، ف: وار لوؽ النجاة، ط:

ط:األوذل زلمػػد الػػراز ، و: الفكػػر، ، تفسممير الفخممر الممرازي المشممتهر بالتفسممير الكبيممر ومفمماتيل ال:يممب .4
 ـ،1981 -ىػ1401

 .1994إبراىيم بن اسن، الدار العربية للكتاب،  التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب، .5

 ر:ط(. و: إاياس الرتاث العرل، ببل) ت،، أ مد مصطفى المراغي، تفسير المرغي .6
؛ نسػػػػلة 30/428وى ػػػػة بػػػػن مصػػػػ فى الاايلػػػػى،  العقيممممدة والشممممريعة والمممممنه ، فمممميالتفسممممير المنيممممر  .7

     .إلكرتونية من منتدد الكتاب االلكرتوشل اإلسبلمر

إعداو جلنػة مػن علمػاس التفسػري وعلػـو الشػرآف، كليػة الدراسػات ، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .8
   ـ.2010ىػ، 1431العليا وال حث العلمر، ط: األوذل 

ناصر السػعد ، قػح: رلػد  فتحػر السػيد، ع د الرمحن بن  تيسير الكريم المنان في تفسير كالم المنان، .9
 .ومص فى َتات، و:ادلكت ة التوفيشية، ببل) ت، ر، ؽ(

أبػػػػػو ع ػػػػػد اهلل زلمػػػػػد بػػػػػن أمحػػػػػد األنصػػػػػار  الشػػػػػرل ، و: الفكػػػػػر، ط: األوذل، ، اللمممممامع أ كمممممام القمممممرآن .10
 ـ.1428-2008

  



 أ. محمد عبداهلل الحارس                         التفسير الموضوعي لسورة الكوثر                                                             
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الػرزاؽ ادلدػد ، و: الكتػػاب أبػو الفػػرج ع ػد الػرمحن ابػػن اجلػوز ، قػح: ع ػػد ، زاد المسمير فمي علممم التفسمير .11
 ـ.2001ىػ، 1422العرل، ط: األوذل 

 .سنن أبي داود .21
 .  صحيل مسلم .21

 .  ـ1993ىػ، 1414األوذل،  ال  عة:م  عة الص اح، ، نور الدين زلمد عرت احلل ، علوم القرآن الكريم .14

 الناَػر: ،مسػاعد بػن سػليماف بػن ناصػر ال يػار، قػ : زلمػد بػن صػاحل الفػوزاف، فصول في أصول التفسمير .15
   ىػ.1423الثانية،  ، ال  عة:وار ابن اجلوز 

 ـ.2000 -ىػ1421و: الشلم، ط: الثالثة،  ، مصطفى مسلم،مبا ث في التفسير الموضوعي .26
أبػػو علػػر الفضػػل بػػن احلسػػن ال عسػػر، وقػػا علػػى قصػػحيحو والتعليػػ  ، ملمممع البيممان فممي تفسممير القممرآن .17

 ـ. 19866ىػ،  1406الرتاث العرل، ط: األوذل، عليو السيد ىاَم الرسورل احمللبل ، و: إاياس 

أبػو ع ػد اهلل  ػازل بػػن قػدور  بػن محػد بػػن صػاحل، آؿ موسػى فػ ػر ج الناصػػر  ، محاضمرات فمي علموم القممرآن .18
 .ـ2003ىػ،  1423األوذل،  ال  عة:وار عمار،  ، الناَر:التكرييت

   ع د الستار سعيد.، المدخل إلى التفسير الموضوعي .29

ع ػػػد اهلل بػػػن يوسػػػا بػػػن عيسػػػى بػػػن يعشػػػوب اليعشػػػوب اجلػػػديع ، اأساسمممية فمممي علممموم القمممرآنالمقمممدمات  .20
 ـ 2001ىػ،  1422األوذل،  ، ال  عة:بري انيا –الناَر: مركا ال حوث اإلسبلمية ليدز ، العنا 

 

 ثالثا: البحوث المنشورة

الدراسػػػػات ور يف رللػػػػة ، ع ػػػػد السػػػػبلـ محػػػػداف اللػػػػوح،  ػػػػث من ػػػػوقفممممات مممممع التفسممممير الموضمممموعي .1
 ـ.)سل وط(. 2004سلسلة الدراسات اإلنسانية(، اجمللد الثاشل، العدو األوؿ، يناير اإلسبلمية )

، رللػػة كليػػة ، و.أمحػػد عثمػػاف رمحػػاشلىممم  فممي التفسممير الموضمموعي الكشممفي797جهممد الشمماطبي فت  .2
   ـ.2004ىػ، يونيو  1425الدراسات اإلسبلمية والعربية، العدو السابع والع روف، ربيع اآل ر 
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 رابعا: الموسوعات اإللكترونية: 
 .ادلكت ة ال املة .1
 .ادلكت ة اللغوية االلكرتونية .2
 .الكتاب االلكرتوشل اإلسبلمر منتدد .3
 موسوعة احلديث ال ريا،  عية ادلكنا اإلسبلمر.  .4


