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التفسير الموضوعي لسورة الكوثر
مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد الغر احملجلني سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن سار على
هنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين
أما بعد:
فإن الولوج يف علم التفسري حيتااج ألربااب اللغاة والفصاااة وال ياان ومعرفاة معااي كاالم اهلل العزياز املنَّاان ،وكا ا
أن يكااون عاملااا بالساانة الن ويااة امل داارة بعااد وربااة وماران ،وكا ا اإلاا ااة با نوا العلااوم ال ارعية مجيعدااا ااىت يكااون
قائما هبا يف كل مكان،،
وملااا انت اارو العل ااوم وقفرعااو وانشساامو فاارو ال اريعة انااعد ع اادو ماان العلماااس الك ااار يف اس ااتن ا وبي ااان
خمتلااا الفاارو األ اارد ،فشااد انت اارو أن اوا العلااوم امللتلفااة اهاصااة بالتفسااري ومنداااس التفسااري بامل ا ور والتفسااري
صاال لااه الن ا ا ا صاالى اهلل عليااه وساالم ا ا من ا باادس
بااالرأ  ،ج ءاااس التفسااري املواااوعر باعت ااار أص اوله ابتااة فشااد أ ل
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وملا كانو بضاعة ال ااث من العلم مزءاة ،ومن اللغة فشرية ،فإناه قاد قلَّاد األئماة اجلدابا ة العلاام ،واااول
أن يفدم ألا باس التفسري املواوعر ربا مبا فعل ون وانا مبا أجنز.

 1األنعام 82
 2لشمان 13
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اإلَان ،باب صدق اإلَان وإ الصه ،رقم احلديث .342
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وقد ءاس قشسيم ال حث على ه ال ريشةس
المقدمة :والتي نحن بصددما
المبحث اأول :التفسير الموضوعي وفيه:
أوَس قعريا التفسري املواوعر
انياس بعض كتب التفسري املواوعر وفيه ءان انس أوَس الكتب؛ انياس ال حوث.
الثاس ريشة التفسري املواوعر
رابعاس أنوا التفسري املواوعر
المبحث الثاني :تفسير سورة الكوثر:
أوَس أمساؤ ا
انياس فضائلدا
الثاس ل ر مكية أم مدينة
رابعاس قفسري اآلياو
امساس ل ائا يف قفسري سورة الكو ر
الخاتمة
المصادر والمراجع
أغراضها ومقاصدما
مدفها ومحورما
مناسبتها لما قبلها وما بعدما في ترتيب المصحف
السور واآليات التي تناولت موضوعها وأغراضها ومدفها
فإن وفشو فمن اهلل ا ا قعاىل ا ا وإن كانو الثانية ا ا وَ كانو ا ا فمن نفسر والعلم منه براس،،

اهلل الموفّق والهادي إلى سبيل الرشاد،،
واهلل أسأله التوفيق والسداد ،،
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أوال :تعريف التفسير الموضوعي:
أ .التفسممير ل:ممة :ماان الفساار ،و ااو الك ااا وال يااان ،قااال الرا اابس إ دااار املعا املعشااول .والتفسااري م الغااة ماان
ااحل ِّ وأ ْاسان قا ْف ِساريا) 1أ أاساان بياناا وقفصاايال ملاا ااو
الفسار .قاال قعاااىلس (وَ ي ْقُوناع ِمبثاال إََِّ ِءَْانااك بِا ْ
احل والصواب ومشتضى احلكمة.2
وفي االصطالح :علم ي حث فيه عن الشرآن الكرمي ،من ايث وَلتاه علاى ماراو اهلل ا ا قعااىل ا ا منداا اساب
ال اقة ال رية.

3

وقيل إ التفسير :و ك ا املراو عن اللف امل كل والت ويل.

4

وعل ممم التفس ممير :ااو عل اام ي ح ااث يف ع اان أا اوال الش اارآن العزي ااز م اان اي ااث وَلت ااه عل ااى ما اراوه س ااب ال اق ااة
ال رية.

5

ب .تعريف الموضوع:
الموضوع ل:ة :من الواع ،و و ءعل ال رس يف مكان ما ،سواس كان للع واع مبعا احلاو واهفاض ،أو
مبعا اإللشاااس والتث ياو يف املكااان ،يشااالس ناقاة وااااعةس إن رعااو احلمات اااول املاااس وَل قاع  ،وقياال واااعو
قضع وايعة فدر وااعة ،وك لع موااوعة يتعادد وَ يتعادد .و ا ا املعا ملحاوت يف التفساري املوااوعر
6
ألن املفسر يرق و مبع معني َ يتجاوزه إىل ريه اىت يفرغ من قفسري املواو ال التزم به.
وفي االصطالح :قضاية ،أو أمار متعلا باناب مان ءواناب احليااة يف العشيادة أو السالوك اَءتمااعر أو ملاا ر
الكون قعراو هلا آياو الشرآن الكرمي.
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 1الفرقان 33
 2تفسير 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
1م 1421حـ 2001-م مج 20م ص.32

 3منا ل العرفان يف علوم الشرآن ،حممد ع د العليم الزرقااي ،ماوس عيساى ال اال احللا وَاركاؤه ،باال(و،رس ) ج /2ص ،03م اااث يف التفساري
املواوعر ،مص فى مسلم ،وس الشلم ،س الثالثة  1423ا 2000 ،م15 ،
 4جممع ال يان يف قفسري الشارآن ،أباو علار الفضال بان احلسان ال عسار ،قحس اَام الرساود احمللاال  ،وسإايااس الارتاث العارل ،س األوىل  1406ا-
1986م11/1 ،
 5اجلامع ألاكام الشرآن ،أبو ع د اهلل حممد بن أمحد الشر  ،وار الفكر ،س األوىل 1428 ،ا2008 ،م.14/1 ،
 6املد ل إىل التفسري املواوعر ،ع د الستار سعيد ،20،23 ،وم ااث يف التفسري املواوعر ،م/س15 ،
 7م ااث يف التفسري املواوعر ،م/س ،ص15
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و .تعريممف مصممطلل فالتفسممير الموضمموعي بعااد أن أص ا ح علمااا علااى لااون ماان أل اوان التفس اري فشااد قعاادوو
قعاريا ال ااثني املعاصرين له .منداس
 .1ااو بيااان يتعل ا مبواااو ماان مواااوعاو احلياااة الفكريااة أو اَءتماعيااة أو الكونيااة مان زاويااة قرآنيااة لللااروج
بنلرية قرآنية بصدوه.
 .2وعرفااه بعضاادم بشولااهس ااو مجااع اآلياااو املتفرقااة يف سااور الشاارآن املتعلشااة باملواااو الوااااد لفلااا أو اكمااا
وقفسري ا اسب املشاصد الشرآنية.
 .3وقيلس و بيان مواو ما من الل آياو الشرآن الكرم يف سورة واادة أو سور متعدوة.
 .4وقيالس او علام ي حاث قضاايا الشارآن الكارمي ،املتحادة معا أو اياة ،عان ريا مجاع آياملاا املتفرقاة ،والنلار
فيدا على يَة خمصوصة ،ب ريشة خمصوصة ل يان معنا ا ،واستلراج عناصر ا ،ورب دا بربا ءامع.
2
 .5وقيل وس علم يتناول الشضايا اسب املشاصد الشرآنية من الل سورة قرآنية أو أكثر.

1

ولعاال التعريااا األ ااري ااو األرءااح هلااوه ماان التكارار ،وإلَااارقه إىل نوعيااه الرئيسااني ،أمااا التعاااريا األ اارد
3
فيغلب عليدا ابع ال ر والتوايح ملندج التفسري املواوعر.
الصاورة التلشليديلاة يف التلفساري ،وإلقاا باالنللر إىل
ويدتم التفسري املواوعر بدراسة املواوعاو الشرآنيلة على اري ل
الرب ااا يف الش اارآن ،و كا ا ا .و ا ا ا
األبا اواب ،كدراس ااةس اإلَ ااان والكف اار والنلف اااق يف الش اارآن ،األ ااالق يف الش اارآن ،ل
الس ااابشني عل ااى س ا يل اإلف اراو بالتل ا ليا ،إلق ااا ك ااانوا يراع ااون قتلااع
أس االوب عص اار ل َ ،ل يك اان َ ااائعا يف قص ااانيا ل

املص لح الشرآي من اياث اجلملاة .و او ماع ادا تاه ،فإنلاه َ ماانع مناه وَ اارج فياه ،ب ار التازام املاندج املعتاع
4
يف التلفسري.
ثانيا :بعض كتب التفسير الموضوعي:
علمنااا أن علاام التفسااري املواااوعر ياادرس الشضااايا سااب وَلااة اآلياااو الشرآنيااة يف الشاارآن كل اه .ول ا لع قااد
ع ا بعااض املفساارون وأرباااب العلااوم ال اارعية بالتفسااري املواااوعر ،ملااا لااه ماان ااءااة يف العصاار احلاااار وك ا لع
ا تموا بدراسة الشضايا احلديثة.

 1املد ل إىل التفسري املواوعر20 ،؛ ووراساو يف التفسري املواوعر ،زا ر عواض.7 ،
 2م ااث يف التفسري املواوعر ،م/س ،ص15
 3م ااث يف التفسري املواوعر ،م/ن15 ،
 4املشاادماو األساسااية يف علااوم الشاارآن ،ع ااد اهلل باان يوسااا باان عيسااى باان يعشااوب اليعشااوب اجلااديع العنااز  ،نس مركااز ال حااوث اإلسااالمية لياادز –
بري انيا ،س األوىل 1422 ،ا 2001 ،م
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ه بعض الكتب وال حوث املدمة واملفيدة يف

ا العلمس

أوال :الكتمب :ألّمف العديمد مممن العلمماا والبما ثين فممي ملمال علمم التفسمير كتبمما ومؤلفمات يصمعب صممرما

وذكرما في مذه الوريقات ،وكا لعلم التفسير الموضوع نصيب من مذه المؤلفمات ،ومنما ممن ت ّكلمم فيمه

ضمنه تفسيره عند الحديث عن اآليات ومن مذه المؤلّفات:
بشكل مباشر أو ّ
.1
.2
.3
.4

د الشرآن إىل احلجة والع ان لفضيلة ال يخ ع د اهلل سراج الدين.
د الشرآن إىل معرفة العواَل والتفكر يف األكوان لفضيلة أستالنا ال يخ ع د اهلل سراج الدين.
ن وة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف الشرآن للدكتور اسن اياس الدين عرت.
التفسري العلمر لآلياو الكونية يف الشرآن.

 .5املنافشون يف الشرآن الكرمي.
 .6ال ب والشرآن.
 .7م ااااث يف التفسااري املواااوعر ،بشلاام الاادكتورس مص ا فى مساالم ،وار الشلاام ،ال عااة الثالثااة 1421 ،اا،
2000م.
 .8التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،إعداو خن ة من علماس التفسري وعلوماه ،بإَارا الادكتور مصا فى
مسلم .ءامعة ال ارقة ،ال عة األوىل  1431ا2010 ،م.
ثانيا :البحوث :يكتفي البا ث بذكر نماذج من البحوث التي ُكتِبت في مذا العلم ومنها:
 .1ءدااد ال ااا يف التفسااري املواااوعر الك اافر ،أمحااد عثمااان رمحاااي ،ااث ن اار يف جمل اة كليااة الدراساااو
اإلسالمية والعربية بولة بدل العدو  27ربيع اآل ر  1425ا ،يونيو 2004م.
 .2وقفاااو مااع التفسااري املواااوعر ،ع ااد السااالم محاادان اللااو  ،جملااة الدراساااو اإلسااالمية ( سلساالة الدراساااو
اإلنسانية) ،اجمللد الثاي ،العدو األول ،يناير 2004م.
و كا ا ءاااسو ءدااوو املعاص ارين ب ساااليب م تكاارة يف التفسااري ،قلا ااءااة العصاار ،وقااعز إعجاااز الشاارآن يف
1
أسلوبه ومضمونه ويف دايته ،و صوصا قلع اليت التزمو مندج التفسري ال قرره العلماس.

 1علوم الشرآن الكرمي ،نور الدين حممد عرت احلل  ،م عة الص ا  ،س األوىل 1414 ،ا 1993 ،م
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مجلة المنتدى األكاديمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً :طريقة التفسير الموضوعي:
ا األسلوب على وراسة لفلة ،أو مجلة ،أو مواو يف الشرآن ،و و أقسامس

يعتمد

 .1أن يكون عرض املواو من الل الشرآن كله؛ كمواو (صفاو ع او الرمحن يف الشرآن).
 .2أن يكون عرض املواو من الل سورة؛ كمواو (األ الق اَءتماعية يف سورة احلُجراو).
 .3أن يس ااتعرض املفس اار لفل ااة أو مجل ااة قرآني ااة ،وي ااني معانيد ااا يف الش اارآن؛ كلفل ااة (األم ااة يف الش اارآن) ،ومجل ااة
2 1
ِ
ِِ
ض} .
{الَّ ين ِيف قُالُوهب ْم مر ٌ
ولا لع يعااد ا ا النااو ب نااه ااارب ماان ال حااث الفشداار أو العلماار يف قضااية ماان الشضااايا الاايت عاجلدااا الشاارآن
الكاارمي ،و ااو لاايم ءدياادا كاال اجلاادة ،لكاان عاادوا ماان ال ااااثني احملااد ني اااد وا عنااه باعت اااره مندجااا ءدياادا يف
التفسري.
وحيس اان عن ااد احل ااديث ع اان التفس ااري يف الس اانني األ اارية أن ي ااار إىل أن قفس ا اريا متوس ااو يف اجم ااه ،ويف
أساالوبه ،مجااع فيااه كاق ااه الصااة مااا ءاااس يف أَاادر التفاسااري الشدَااة ب ساالوب وااااح ميساار ،ليكااون يف متناااول
مجدااور الش اراس ماان ااري املتلصصااني ،يف زماننااا ،و ااو (صاافوة التفاسااري) لل اايخ حممااد علاار الصااابوي ،ء ازاه اهلل
قعاىل ريا.

3

وَبااد ماان اإلَااارة إىل أن مص ا لح التفسااري املواااوعر ماان املص ا لحاو املعاصاارة ءاادا ،إَ أن الفكاارة الاايت
يشااوم عليدااا قدَااة ءاادا أيضااا ،و ااو يشااوم أساسااا علااى فكاارة اإلوراك ال اامود والنلاارة الكليااة لءَااياس واألفكااار
والشضايا ،بعده بديال للتفكري واإلوراك التجزئر.

4

 1املائدةس 52
 2فصول يف أصول التفسري ،مساعد بن سليمان بن ناصر ال يار ،قحس حممد بن صاحل الفوزان ،نس وار ابن اجلوز  ،س الثانية 1423 ،ا.
 3حمااراو يف علوم الشرآن ،أبو ع د اهلل امن بن قدور بان محاد بان صااحل ،آل موساى فاارج الناصار التكارييت ،نس وار عماار ،س األوىل1423 ،
ا 2003 ،م.
 4ءدااد ال ااا (و  790اا) يف التفسااري املواااوعر الك اافر ،و .أمحااد عثمااان رمحاااي ،جملااة كليااة الدراساااو اإلسااالمية والعربيااة ،العاادو السااابع
والع رون ،ربيع اآل ر  1425ا ،يونيو 2004م49 ،
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أ .محمد عبداهلل الحارس

التفسير الموضوعي لسورة الكوثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً :أنواع التفسير الموضوعي:
من الل قت ع بعض املصاور واملراءع املتعلشة بالتفسري املواوعر جيد النا ر أنه يندرج او ال ة ألوانس
اللو اأول:
أن يتت ااع ال ااااث لفلااة ماان كلماااو الشاارآن الكاارمي ج جيمااع اآلياااو الاايت قاارو فيدااا اللفلااة أو م ااتشاملا ماان
ماوملا اللغوية ،وبعد مجع اآلياو واإلاا ة بتفسري ا حياول استن ا وََو الكلمة من االل اساتعمال الشارآن
الكرمي هلا .ومثال الكلماوس اجلداو واألمة والصدقة والصدق واألمانة  ..اخل.
اللو الثاني:
أن يتت اع ال اااث اآلياااو الاواروة يف موااو معااني قع َّارض لااه الشارآن با كثر ماان أسالوب ،ويشاوم بمااع كال مااا

يتعل ا بااه ،ج يشااوم بتشساايمه إىل فصااول وم ااااث اسااب احلاءااة ،ووراسااتدا ب ااكل مواااوعر مسااتعينا باللغااة
والشراساو و ريمها من العلوم ،ج الكتابة فيدا ب كل أني ؛ و ا و اللون ال ائع وامل دور بني أ ل العلم.
اللو الثالث:
و ا اللون َ يه بالساب إَ أنه ا تت عن السااب بكوناه يتحادث عان املوااو الواااد يف الساورة الوااادة
َ أكث اار كم ااا ااو وارو يف الل ااون الث اااي .وي اامل ال ح ااث ااد الس ااورة وس ا ب الن اازول واآلي اااو ال اايت عرا ااو
1
املواو األساسر للسورة ،وقد قناوله العديد من املفسرين احملد ني هل ا اللون.
المبحث الثاني :التفسير الموضوعي لسورة الكوثر:
أوال :أسماؤما:
 .1الكو رس و و اسم قوقيفر.
3
 .2إِنَّا أ ْع ْياناك الْك ْو ار ووءه التسمية أهنا أول آية افتتحو هبا السورة.
4
 .3النحرس ووءه التسمية أن النحر معرو يف اإلبل و و اية الكرم عند العرب.
2

 1م ااث يف التفسري املواوعر ،م/س 23 ،وما بعد ا؛ ووقفاو مع التفسري املواوعر ،ع د السالم محدان اللو  ،ث من ور يف جملة الدراسااو
اإلسالمية ( سلسلة الدراساو اإلنسانية) ،اجمللد الثاي ،العدو األول ،يناير 2004م .ص( 21خم و )
 2التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،إعداو جلنة من علماس التفسري وعلوم الشرآن ،كلية الدراساو العليا وال حث العلمر ،س األوىل  1431ا،
2010م؛ 387/9
 3التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،م/ن387/9 ،
 4التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،م/س387/9 ،
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المجلد ( )2العدد ( )1يناير 2018م
مجلة المنتدى األكاديمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا :فضائلها:
عاان أناام قااال بايانااا رسا ُ ِ
اول اللَّااه صاالى اهلل عليااه وساالم لاو ي ا ْاوم ب ا ْاني أ ْ ُد ِرنااا إِ ْل أ ْفااى إِ ْفاااسة ُجَّ رفااع رأْسااهُ
ْ
ْ ُ
ِ
او عل َّاى آنِفاا ُساورةٌ فاشارأ بِ ْسا ِم اللَّ ِاه ال َّار ْمح ِن ال َّارِاي ِم إِنَّاا أ ْع ْيانااك
ُمت ِّسما فا ُش ْلنا ماا أ ْ
ااحكع ياا ر ُساول اللَّاه قاال أُنْ ِزل ْ
الْك ْو ار فص ِّل لِربِّع و ْاْن ْار إِ َّن َاانَِع ُ او األبْاتا ُار ُجَّ قاال أقا ْد ُرون ماا الْك ْاو ا ُر فا ُش ْلناا اللَّاهُ ور ُساولُهُ أ ْعل ُام قاال فِإنَّاهُ نا ْد ٌار
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُّج ِوم فايُ ْلاتال ُج الْعْ ُاد ِماْنا ُد ْم
وعدنيه رِِّّب عَّز وء َّل علْيه ْياٌر كثريٌ ُ و ا ْو ٌ
ض ق ِرُو علْيه أ َُّم ِىت يا ْوم الْشيامة آنيتُهُ عد ُو الن ُ
و با ْعاادك زاو ابْا ُان ُا ْجاار يف ا ِديثِا ِاه ب ا ْاني أ ْ ُد ِرنااا يف الْم ْسا ِاج ِد
ب إِناَّاهُ ِما ْان أ َُّما ِاىت فايا ُشا ُ
فا قُ ُ
ول ر ِّ
اول مااا ق ا ْد ِرد مااا أ ْاااد ْ
وقال ما أ ْادث با ْعدك.1
ثالثا :مل مي مكية أم مدينة:
ا تلفاوا يف كونااه مكيااة أم مدنيااة ،فماان قااال ب هنااا مكيااة لكاار باهنااا قعااد اهامسااة ع اارة يف السااور املكيااة ،وقااد
نزلااو بعااد العاوي اااو وق اال التك ااا ر ،وقااد لك ااروا ب ا ن النح اار ااو اص ااول ال ااارد بإقام ااة الدولااة ،وزوال الفش اار
واهو  .ومن قال ب هنا مدنية لكار ب هناا نزلاو بعاد صالح احلدي ياة .وإلا صاحو الروايتاان فإناه يعان با ن الساورة
2
نزلو مرقني.
رابعا :أسباب نزولها:
وروو أااويااث كثاارية يف فضاالدا ،واقتصاار ال ااااث علااى اااديثني ا نااني فشااو ألهنااا اماال نفاام املعاااي مااع
اَ تال يف األلفات واحملد ني لءااويثس
 .1عاان أناام قااال بايانااا رسا ُ ِ
اول اللَّااه صاالى اهلل عليااه وساالم لاو ي ا ْاوم ب ا ْاني أ ْ ُد ِرنااا إِ ْل أ ْفااى إِ ْفاااسة ُجَّ رفااع رأْسااهُ
ْ
ْ ُ
ِ
او علا َّاى آنِفااا ُسااورةٌ فاشاارأ بِ ْس ا ِم اللَّا ِاه الا َّار ْمح ِن الا َّارِاي ِم إِناَّاا
ُمت ِّسااما فا ُش ْلنااا مااا أ ْ
اااحكع يااا ر ُسااول اللَّااه قااال أُنْ ِزلا ْ
أ ْع ْياناك الْك ْو ار فص ِّال لِربِّاع و ْاْن ْار إِ َّن َاانَِع ُ او األبْاتا ُار ُجَّ قاال أقا ْد ُرون ماا الْك ْاو ا ُر فا ُش ْلناا اللَّاهُ ور ُساولُهُ أ ْعل ُام
ِ3
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُّجوم
قال فِإنَّهُ نا ْدٌر وعدنيه رِِّّب عَّز وء َّل علْيه ْياٌر كثريٌ ُ و ا ْو ٌ
ض ق ِرُو علْيه أ َُّم ِىت يا ْوم الْشيامة آنيتُهُ عد ُو الن ُ
 .2قال أنم بن مالِع قال رس ُ ِ
و عل َّى آنِفا ُسورةٌ فاشرأ بِ ْس ِم اللَّ ِاه ال َّار ْمح ِن ال َّارِاي ِم
ول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم أُنْ ِزل ْ
ْ
ُ
إِنَّا أ ْع ْياناك الْك ْو ار ا َّىت تمدا قال ْل ق ْد ُرون ما الْك ْو ا ُر قالُوا اللَّهُ ور ُسولُهُ أ ْعل ُم قاال فِإنَّاهُ نا ْد ٌار وعدنِي ِاه رِِّّب
اجلن َِّة.4
يف ْ
 1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب اجة من قاال ال ساملة آياة مان أول كال ساورة ساود باراسة ر قس  ،921وسانن أباو واوو /كتااب السانة ،بااب
احلوض ر س .4749
 2التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،م/س388/9 ،
 3س خترجيه
 4سنن أل واوو ،كتاب الصالة ،باب من َل اجلدر با (بسم اهلل الرمحن الرايم) ر س .784
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ات بااه الن ا  وأمتااه ،و ااا ل ااب بااه
ويؤ ا ماان اآل ااار ال اواروة يف قفسااري الكااو ر ب نااه هناار يف اجلنااة ُ ا ل
املفساارون بااالرأ أن الكااو ر ااو املفاار يف الكثاارة وهلا ا املعا س إنااا أع يناااك يااا حممااد ماان املوا ااب والفضااائل
ال اارس الكثااري ال ا َ يعااد وَ حيصااى ،وهب ا ا يعاانس إنااا أع يناااك يااا حممااد ا ا قكرَااا لااع وإعااالس ل ا نع ا ا
ال رس الكثري يف ه احلياة الدنيا وفيما ْنن ينتلرك يف احلياة األ رد من هنر من اجلنة ومن هناري َ ياد ل
اااو اصاار وَ حياايو بااه الوصااا وإن اسااتلا بااع أعااداؤك وقااالوا فيااع مااا قااالوا ،فااإن للااع ماان فساااو
عشوهلم ،ومن فساو إوراكدم.

1

رابعا :تفسير اآليات:
 .1قااول اهلل قعاااىلس (إِناَّاا أ ْع ْياناااك الْكا ْاو ار)س وقااد قرئااو (ان يناااك) أ اهااري الكثااري ،والفضاال الغزياار ،ماان العلاام
والعماال وَاار الاادارين ال ا ماان مجلتااه مااا يع يااه اهلل ا ا قعاااىل ا ا ا لن يااه  ،مت التن يااه مس ا شا  ..وماان النداار
ال ا يشااال لااه الكااو ر ،وماان احلااوض ولااه َاادر وعراااه َاادر ،ماااؤه أَااد بيااااا ماان الل ا  ،وأالااى ماان
العسل ،آنيته عدو جنوم السماس يف كثرملا ،واستنارملا ،من َرب من َربةَ ،ل يضم بعد ا أبدا 2.وقاد ءااس
يف قفسااري ا أقاوال سااتةس أاااد ا هناار يف اجلنااة ،و انيداااس اهااري الكثااري ال ا أع يااه النا  ،والثالااثس العلاام
والشاارآن ،والرابااعس الن ااوة ،واهاااممس أنااه اااوض النا  ،والساااوسس أنااه كثاارة أق اعااه وأمتااه؛ 3والكااو ر فوعاال
ماان الكثاارة و ااو اهااري الكثااري واإلع اااس علااى وءداانيس إع اااس التمليااع ،وإع اااس ااري ليااع ،وإع اااس الكااو ر
4
إع اس ليع كإع اس األءر إلا قناول وال اي امل غض األبرت أصله مان احلماار األبارت و او املش او الا نب.
5

رءح الشولني األول والثاي.
ولكر اإلمام الشر أن هلا ستة ع ر قوَ إَ أنه َّ
 .2قولااه قعاااىلس (فصا ِّال لِرباِّاع و ْاْنا ْار) أ فاادم علااى الصااالة الصااا هلل قعاااىل الفااا للسااا ر عندااا واملرائاار فيدااا
َ ااكرا إلنعام ااه ،ف ااإن الص ااالة ءامع ااة ألقس ااام ال ااكر ،وق ااد اات اااقني الع اااوقني بالا ا كر ألهنم ااا أفض اال
الع اااواو ،وأءاال الشرباااو ،وألن الصااالة قتضاامن اهضااو يف الشلااب واجلاوار هلل ،وقنشلااه يف أناوا الع وويااة،
ويف النحاار قشاارب إىل اهلل ب فضاال مااا عنااد الع اد ماان األااااار وإ اراج للمااال ال ا

ء لااو النفااوس علااى

 1التفسري امل ور عن عمر بن اه اب ،إبرا يم بن اسن ،الدار العربية للكتاب844 ،1994 ،
 2قيسري الكرمي املناان يف قفساري كاالم املناان ،ع اد الارمحن بان ناصار الساعد  ،قاحس جماد فتحار السايد ،ومصا فى َاتاو ،وساملكت اة التوفيشياة ،باال(
و ،ر ،ق)  ، 1055وأنا اوار التنزي اال وأسا ارار الت وي اال ،أب ااو س ااعيد ع ااد اهلل ال يض اااو  ،من ااوراو كلي ااة ال اادعوة اإلس ااالمية 1427-2006 ،ا اا،
بال(رس ) .626/2
 3زاو املسااري يف علاام التفسااري ،أبااو الفاارج ع ااد الاارمحن اباان اجلااوز  ،قااحس ع ااد الاارزاق املدااد  ،وس الكتاااب العاارل ،س األوىل  1422اا2001 ،م،
.498-497/4
 4جممع ال يان يف قفسري الشرآن ،أبو علر الفضل بن احلسن ال عسر ،وقاا علاى قصاحيحه والتعليا علياه السايد اَام الرساود احمللاال  ،وس إايااس
الرتاث العرل ،س األوىل 1406 ،ا19866 ،م702/10 ،
 5اجلامع ألاكام الشرآن ،أبو ع د اهلل حممد بن أمحد األنصار الشر  ،وس الفكر ،س األوىل2008-1428 ،م.135/10 ،
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حم تااه ،وال ااح بااه 1،وقااد لكاار الشاار يف اآليااة سااتة مسااائلس األوىلس أقاام الصااالة املفرواااة عليااع ،والثانيااةس
أهناا متعلشاة باألاااحية ،والثالثاةس أناه واااع الياد اليما علااى اليسارد ،وقاد لكاار فيداا أقاوال املالكيااة مان عاادم
ءواز ااا يف الفاارض و ااري مسااتح ة يف النافلااة ،والرابعااةس ا تلف اوا يف مواااع اليااد فشااال بعضاادم علااى الصاادر
2
وقال آ رون أهنا فوق السرة ،واهامسةس رفع اليدين يف التك ري ويف الركو ويف الرفع منه ويف السجوو.
 .3قولااه قعاااىلس (إِ َّن َااانَِع ُ ااو ْاألبْات ا ُار) أ م غضااع ولامااع ومنتشصااع ااو املش ااو ماان كاال ااري ،مش ااو

العمل ،مش و ال كر؛ 3و و العاص بن وائال ،اياث ساَل مان ق ال قارين ماع مان كناو واقفاا ف ءاابس ماع
األباارت ،وكااان يشصااد النا  ،وءاااس اهااع بشولااه قعاااىلس (إِ َّن َااانَِع ُ ااو ْاألبْات ا ُار) ،وقااد كانااو العاارب قشااالس
ملاان ماااو أوَوه وبشيااو بناقااه؛ 4وقااد كانااو َااانَوه َ ي غضااونه ل لصااه ،ألنااه كااان حم ااا إىل نفساادم ،باال
كانوا َشتون ما ءاس به من اهلدد واحلكمة؛ ألنه سفَّه أاالمدم ،وعااب مع اوواملم ،ونااود بفاراق ماا ألفاوه
ونُ َِّوا عليه؛ وقد قال احلسن ا رمحه اهلل ا عن امل ركون بكونه أبرتس أنه ينش ع عن املشصوو ق ل بلو اه ،واهلل
5
َّبني أن صمه و ال يكون ك لع.

خامسا :لطائف في تفسير سورة الكوثر:
 .1ا و السورة الن  م كرة لاه بنعتاني مهااس الع ااس لللاري الكثاري يف الادنيا واآل ارة ومناه هنار الكاو ر يف
اجلنة ،وبرت امل غض ،وق مره فيما بني للع بالصالة واإل الص فيدا وْنر األااار َكرا هلل ا قعااىل ا ا ومهاا
6
ع اوقان .فمحور ا يدور اول املنحة بكل ري َكن أن يكون.
 .2ما ا اان ل ا ا ااائا سا ا ااورة الكا ا ااو ر أهنا ا ااا كاملشابلا ا ااة للا ا اايت ق لدا ا ااا ،ألن السا ا ااابشة وصا ا اافو املنا ا اااف ب ربعا ا ااة أما ا ااور
و اارس ال ل اال ،وق اارك الص ااالة ،والري اااس فيد ااا ،ومن ااع الزك اااة ،ف ا كر ن ااا يف مشابل ااة ال ل اال قول ااه قع اااىلس (إِنَّااا
أ ْع ْيان ا اااك الْك ا ا ْاو ار) أ الكثا ا ااري ،ويف مشاب ا اال قا ا اارك الص ا ااالة ( فص ا ا ِّال) أ وم عليدا ا ااا ،ويف مشاب ا اال الريا ا اااس
( لِربِّااع) أ لرااااه َ للناااس ،ويف مشاباال املاااعونس ( و ْاْنا ْار) وأراو بااه التصاادق بلحاام األااااار ،فاااعتع
ه املناس ة العجي ة.

7

 1قيسري الكرمي املنان يف قفسري كالم املنان ،م/س1056 ،
 2اجلامع ألاكام الشرآن ،م/س.138/10 ،
 3قيسري الكرمي املنان يف قفسري كالم املنان ،م/س1056 ،
 4اجلامع ألاكام الشرآن ،م/س.139/10 ،
 5قفسري املر ر ،أمحد مص فى املرا ر ،وس إاياس الرتاث العرل ،بال( و،رس )254/30
 6التفسااري املواااوعر لسااور الشاارآن الكاارمي ،م/س390/9 ،؛ والتفسااري املنااري ع العشياادة وال اريعة واملااندج ،و ااة باان مصا فى الزايلااى428/30 ،؛
نسلة إلكرتونية من منتدد الكتاب اَلكرتوي اإلسالمر
 7الع ااان يف علااوم الشاارآن ،باادر الاادين حممااد باان ع ااد اهلل الزرك اار ،قااحس حممااد أباو الفضاال إبارا يم ،وسالارتاث ،بااال(و،رس )  ،39/1وم ااااث يف
التفسري املواوعر ،مص فى مسلم ،وس الشلم ،س الثالثة 1421 ،ا82 ،2000 -
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 .3ملا كانو سورة (الدين) 1بإفصاادا نا ية عن مساوئ األ الق ،كاناو بإفدامداا واعياة إىل معااي ال ايم،
فجاسو الكو ر ل لع ،وكانو الدين قد تمو ب خبال الا لالس ،وأوا األ االقس املناع قنفاريا مان ال لال،
و ااا ءااره ماان التك ا يب فابتاادئو سااورة الكااو ر ب ا ءوو اجلااووس الع اااس ألَاار اهالئ ا قر ي ااا فيااه ،وناادبا
إليااه ،فكااان ك ا ن قياالس أنااو يااا ااري اهل ا ااري ملت ا م علي ااع ب اار ااا هنااو عنااه قلااع امللتتمااة مبنااع
2
املاعون.
 .4قض ا ا اامنو الس ا ا ااورة لون ا ا ااا م ا ا اان ألا ا ا اوان ال ال ا ا ااة متمثل ا ا ااة يف وء ا ا ااه م ا ا اان ال ا ا ااديع وال ي ا ا ااان ب ا ا ااني اَفتتااي ا ا ااة
واها ا ااة ،و ا ااو امل ابش ا ااة ب ا ااني أول الس ا ااورة وآ ر ا ااا ،ب ا ااني (الك ا ااو ر) و(األب ا اارت) ف ا ااالكو ر اه ا ااري الكث ا ااري،
واألب اارت املنش ااع ع اان ك اال ااري .واس ااتفتحو باحل ااديث ع اان فض اال اهلل قع اااىل لن ي ااه  وا تتم ااو ب ااارة
الرسااول  خبااز أعدائااه ووصاافو م غضاايه بال لااة واحلشااارة واَنش ااا ماان كاال ااري يف الاادنيا واآل اارة،
بينمااا لكاار الن ا  مرفااو علااى املنااابر واملنااائر ،وامسااه ال اريا الااد علااى كاال لسااان علااى ماار الااد ور
3
واألزمان.
 .5ماان ل ااائا السااورة أهنااا كالتتمااة ملااا ق لدااا ماان السااورة وكاألصاال ملااا بعااد ا ماان السااور ،فشااد لكاارو السااور
الس ااابشة هل ااا ق ا اريا اهلل  لن ي ااه  وألمت ااه بعا اادو م اان الفض ااائل واملزايا ااا واملناق ااب يف س ااور الضا ااحى
واَن را والتني والعل والشدر وال ينة والزلزلة والعاويااو والشارعاة والتكاا ر والعصار واهلمازة والفيال وقارين
واملاااعون ج َا َّار اهلل سا حانه ن يااه  يف السااورة ماان ا ه الوءااوه العليمااة ،وك نااه يشااول لااه إنااا أع يناااك
املناقب املتكا رة والعليماة املا كورة يف كال ساور الشارآن املتشدماة الايت كال وااادة أعلام مان الادنيا ماا فيداا،
4

فاَتغل أنو بالع اوة هلل س حانه ،وبإرَاو ع يده إىل ما و أصلح هلم.
 .6إن ص ا ااائت الش ا اارآن الك ا اارمي ثل ا ااو يف ا ا ا ه الس ا ااورة كل ا ااه ،فكلمامل ا ااا أفص ا ااح الكلم ا اااو ،ول ا ااو ث ا ااو
ع اان كلم ااة لتح اال مك ااان كلم ااة م اان كلمامل ااا ،وق ااؤو معنا ااا ومجاهل ااا فإن ااع س ااتلل ع اااءزا ع اان لل ااع،
ومعانيد ا ااا ا ا اار احل ا ا ا ال ا ا ا َ ي ا اانشض ،فلا ا اايم في ا ااه َ ا ا ا حة ي ا ااال ،و ا ا اار يف الوق ا ااو نفسا ا ااه م ا ا ا كرة
وواعلااة ،و اار مربيااة ومعلمااة وم اارعة وم اارة ومفصاالة وم ينااة ،و اار َ قتناااقض مااع بشيااة معاااي الشاارآن
5
الكرمي.
 1أ سورة املاعون.
 2التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،م/س.390/9 ،
 3التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،م/س.391/9 ،
 4قفسااري الفلاار ال اراز امل ااتدر بالتفسااري الك ااري ومفاااقيح الغيااب ،حممااد ال اراز  ،وس الفكاار ،ساألوىل  1401ا ا1981 -م117/32 ،؛ التفسااري
املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،م/س.392/9 ،
 5التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي ،م/س.393/9 ،
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الخاتمة
احلماد هلل رب العاااملني والصااالة والسااالم علاى ساايدنا رسااول اهلل ساايد الغاار احملجلاني وعلااى آلااه وأصااحابه ومان
واَه إىل يوم الدين.
وبعد:
ف عااد ءولااة ماقعااة يف الكتااب وال حااوث ومااا نُ ِ اار اااول مواااو التفسااري املواااوعر ،وخباصااة قفس اري سااورة

الكااو ر ،ءاااس ا ا ال حااث ا ا ا ولعلااه يكااون ق ااة يف كومااة ماان احل ااب النااافع ا ا ا ولشااد عا لار ال ااااث ماان اللااه
على قعريا علام التفساري ،وق صاليه ال ارعر وبعاض الكتاب الايت قناولتاه ب اكل مفصال وواااح ،وكا لع ألواناه،
ج عا لارج علااى أقااولج وااااد و ااو قفسااري سااورة الكااو ر اسااب مااا ورو يف كتااب التفسااري امللتلفااة وك ا لع قنااو
التفسااري املواااوعر هلااا ،بغيااة أن ي ااري إىل أمهيااة وراسااة ا ا املواااو ب ااكل عااام ،ولشااد قنوعااو مصاااور ال حااث
ومراءعه من أءل أن قكون الفائدة أعم وأمشل.
ولشد ءاسو الرالة لتفسري ساورة الكاو ر باعت ار اا أقولءاا مان الكتاب العزياز يف ءاناب التفساري املوااوعر،
وااول ال ااث قدر اَست اعة اإلملام بوان دا امللتلفاة وزواياا املت ااهبة واملت اابكة ،وقاد وصال يف هناياة ثاه إىل
جمموعة من األمور اليت َكن استنتاءدا ومن أمهداس
فسر الللم بال رك.
 .1إن أصل علم التفسري املواوعر كان يف عدد الن ا صلى اهلل عليه وسلم ا عندما َّ
 .2إن التفسااري املواااوعر يع اار آفاقااا أ اارد لدراسااة كتاااب اهلل ا ا عااز وءاال ا ا و رقااا أ اارد ل قكاان مسااتشلة
فيما مضى من زمان ابر.
 .3إن التفس ااري املوا ااوعر ي ح ااث يف ااالث أل ااونس الكلم ااة يف الش اارآن الك اارمي ،ووا اادة الكلم ااة يف الس ااورة،
ووادة السورة ب كملدا.
 .4قناول العديد من العلماس التفسري املواوعر اىت ألفو فيه مؤلفاو كعد يف وقتنا املعاصر.
 .5مسيو سورة الكو ر با الكو ر ومسيو با( إنا أع يناك الكو ر) والنحر؛ وقرئو با أن يناك.
 .6ا تلفوا يف كوهنا مكية أم مدينة أم أهنا نزلو مرقني.
 .7ءاسو عدة معاي للكو ر وأصحدا كما أوروه الشر س اهري الكثري وهنر يف اجلنة.
 .8الصالة ءامعة ألقسام ال كر ،وقد صدا ر والنحر بال كر ألهنما أفضل الع اواو ،وأءل الشرباو.
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 .9سورة الكو ر ار مشابلاة للايت ق لداا ،فالساابشة وصافو املنااف بال لال ،وقارك الصاالة ،والريااس فيداا ،ومناع
الزكاة ،ف كر يف السورة ما يشابلدا.
 .10اوو السورة لونا من ألوان ال ال ة متمثلة يف وءه من ال ديع وال يان.
 .11من ل ائا السورة أهنا كالتتمة ملا ق لدا من السورة وكاألصل ملا بعد ا من السور.
 .12إن صااائت الشاارآن الكاارمي ثلااو يف ا ه السااورة كلااه ،فكلماملااا أفصااح الكلماااوَ َ ،كاان أن ا ال
كلمة مكان كلمة وَ مجلة مكان مجلة.
التوصيات
و رج ال ااث مبجموعة من التوصياوس
 .1قاادريم ماااوة التفسااري املواااوعر يف أقسااام الدراساااو اإلسااالمية يف مراااال اجلامعيااة والعاليااة و اصااة يف
األقسام العلمية يف كلياو أصول الدين وال ريعة.
 .2قوءيه ال الب لتناول
العلمية.

ا النو من التفسري يف مراال املاءستري والدكتوراه وك لع يف الكتاب واأل ااث

 .3إ راس املكت او العلمية بالكتب العلمية امللتصرة واملفيدة يف

ا اجلانب.

 .4التعاون يف إقامة مؤسسة علمية ريية قع بالتفسري املواوعر يف لي يا.
واهلل الموفِّق والهادي إلى سبيل الرشاد
وصل اللهم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ِّ
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المصادر والمراجع
أوال :القرآ الكريم
ثانيا :الكتب المنشورة:
 .1أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،أبو سعيد ع اد اهلل ال يضااو  ،من اوراو كلياة الادعوة اإلساالمية-2006 ،
 1427ا ،بال(رس ).
 .2البرم مما ف ممي عل مموم الق ممرآ  ،ب اادر ال اادين حمم ااد ب اان ع ااد اهلل الزرك اار ،ق ااحس حمم ااد أب ااو الفض اال إبا ارا يم،
وسالرتاث ،بال(و ،رس )
 .3تفسممير ممدائق الممروح والريحمما فممي روابممي علمموم القممرآ  ،حممااد األمااني اهلاارر  ،قااحس اَاام حممااد علاار
اسني مدد  ،نس وار وق النجاة ،س 1421 ،1ا2001-م ،مجس  ،20ص.32

 .4تفسممير الفخممر ال مراشي المشممتهر بالتفسممير الكبيممر ومفمماتيل ال:يممب ،حممااد ال اراز  ،وس الفكاار ،ساألوىل
 1401ا1981 -م،
 .5التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب ،إبرا يم بن اسن ،الدار العربية للكتاب.1994 ،
 .6تفسير المرغي ،أ مد مصطفى المراغي ،وس إاياس الرتاث العرل ،بال( و ،رس ).
 .7التفسم ممير المنيم ممر فم ممي العقيم ممدة والش م مريعة والمم ممنه  ،و ااة ب اان مص ا ا فى الزايل ااى428/30 ،؛ نس االة
إلكرتونية من منتدد الكتاب اَلكرتوي اإلسالمر.
 .8التفسير الموضوعي لسور القرآ الكريم ،إعداو جلناة مان علمااس التفساري وعلاوم الشارآن ،كلياة الدراسااو
العليا وال حث العلمر ،س األوىل  1431ا2010 ،م.
 .9تيسير الكريم المنا في تفسير كالم المنا  ،ع د الرمحن بن ناصر الساعد  ،قاحس جماد فتحار السايد،
ومص فى َتاو ،وساملكت ة التوفيشية ،بال( و ،ر ،ق).

 .10اللم ممامع أ كم ممام القم ممرآ  ،أبا ااو ع ا ااد اهلل حمما ااد با اان أمحا ااد األنصا ااار الشا اار  ،وس الفكا اار ،س األوىل،
2008-1428م.
 .11شاد المسمير فمي علممم التفسمير ،أباو الفاارج ع اد الارمحن اباان اجلاوز  ،قاحس ع ااد الارزاق املداد  ،وس الكتاااب
العرل ،س األوىل  1422ا2001 ،م.
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 .12سنن أبي داود.
 .13صحيل مسلم.
 .14علوم القرآ الكريم ،نور الدين حممد عرت احلل  ،م عة الص ا  ،ال عةس األوىل 1414 ،ا1993 ،م.
 .15فصول في أصول التفسمير ،مسااعد بان ساليمان بان ناصار ال ياار ،قا س حمماد بان صااحل الفاوزان ،الناَارس
وار ابن اجلوز  ،ال عةس الثانية 1423 ،ا.
 .16مبا ث في التفسير الموضوعي ،مصطفى مسلم ،وس الشلم ،س الثالثة 1421 ،ا2000 -م.
 .17ملمممع البيمما فممي تفسممير القممرآ  ،أبااو علاار الفضاال باان احلساان ال عساار ،وقااا علااى قصااحيحه والتعليا
عليه السيد اَم الرسود احمللال  ،وس إاياس الرتاث العرل ،س األوىل 1406 ،ا19866 ،م.
 .18محاضمرات فمي علموم القممرآ  ،أباو ع اد اهلل اامن باان قادور بان محاد باان صااحل ،آل موساى فاارج الناصاار
التكرييت ،الناَرس وار عمار ،ال عةس األوىل 1423 ،ا2003 ،م.

 .19المدخل إلى التفسير الموضوعي ،ع د الستار سعيد.
 .20المقممدمات اأساسممية فممي علمموم القممرآ  ،ع ااد اهلل باان يوسااا باان عيسااى باان يعشااوب اليعشااوب اجلااديع
العنز  ،الناَرس مركز ال حوث اإلسالمية ليدز – بري انيا ،ال عةس األوىل 1422 ،ا 2001 ،م

ثالثا :البحوث المنشورة
 .1وقفم ممات مم ممع التفسم ممير الموضم مموعي ،ع ااد الس ااالم مح اادان الل ااو  ،ااث من ا اور يف جمل ااة الدراس اااو
اإلسالمية (سلسلة الدراساو اإلنسانية) ،اجمللد الثاي ،العدو األول ،يناير 2004م(.خم و ).

 .2جهممد الشمماطبي فت 790م م فممي التفسممير الموضمموعي الكشممفي ،و.أمحااد عثمااان رمحااي ،جملااة كليااة
الدراساو اإلسالمية والعربية ،العدو السابع والع رون ،ربيع اآل ر  1425ا ،يونيو 2004م.
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رابعا :الموسوعات اإللكترونية:
.1
.2
.3
.4

املكت ة ال املة.
املكت ة اللغوية اَلكرتونية.
منتدد الكتاب اَلكرتوي اإلسالمر.
موسوعة احلديث ال ريا ،مجعية املكنز اإلسالمر.
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