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تفسير احمد ٢٩ -
ترجمه و تفسير سورۀ الکوثر ١ -
مكه مکرمه« نازل شده و داراى  ٣آيت است.
سوره »الکوثر« در » ٔ
ٔ
بسم ﱠ
الرحيم
الرحمن ﱠ ِ
ِ ِْ
ﷲِ ﱠ ْ َ ِ
وانحر ﴿ ِ ﴾٢ﱠ
لربک َ ْ َ ْ
األبتر ﴿﴾٣
ھو ْ َ ُ
الکوثر ﴿ َ َ ﴾١ﱢ
إن َ ِ َ َ
أعطيناک ْ َ ْ َ َ
ِ ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
فصل ِ َ ﱢ َ
شانئک ُ َ
ترجمۀ آيات:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
به نام ﷲ بخشندۀ مھربان
يناك ْ َ ْ َ
» ِ ﱠإنا َ ْ
الكوثر« )) (١ای پيامبر( به راستی که ما به تو کوثر عطا کرديم(.
أعطَ ْ َ َ
وانحر « )) (٢پس برای پروردگارت نماز بخوان وقربانی کن(
»َ َ ﱢ
فصل ِ َ ﱢ َ
لربك َ ْ َ
» ِﱠ
ھو َ ْ َ
األبتر « )) (٣بدون شک دشمن تو ،بريده نسل و بیعقب است(
إن َ ِ َ َ
شانئك ُ َ
معلومات مؤجـز:
اين سوره در مکهٔ مکرمه نازل شده و از جملهٔ سوره ھای مکی به شمار می رود.
سورهٔ کوثر دارای ) (١رکوع ،و) (٣سه آيت ،و ) (١١يازده کلمه ،و) (٣٧سی وھفت حرف ،و) (١٨نقطه می باشد که
از کوچکترين سوره ھای قرآن کريم به شمار می رود .
اين سوره به قول مشھور و قول جمھور مفسران ،طوری که ياد آور شديم از جملۀ سوره ھای مکی است .ولی حسن،
عکرمه و قتاده گفتهاند که سورۀ کوثر مدنی است  ،که البته رأی ابنکثير نيز ھمين است.
معانی کلمه ھا :
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» ِ ﱠإنا « :به درستی ما
أعطيناك« عطا کرديم ما تو را
»َ ْ َْ َ
الكوثر« خير کثير ،حوض کوثر
»َََْْ
»َ َ ّ
فصل« پس نماز بگزار
لربك« برای پروردگار خويش
»ِ َ ﱢ َ
»و ْ َ ْ
انحر« و قربانی کن
»ِ ﱠ
إن« ھما نا ،به درستی که
شانئك« دشمن تو  ،بدخواه تو
» َِ َ
ھو ْ َ ْ َ
األبتر« او نسل بريده يا دم بريده است.
» َُ
سوره کوثر:
علل نام گزاری
ٔ
در مورد اين که چرا اين سوره به نام » الکوثر« مسمی گرديده است رأی اکثر مفسرين بر اين است که آغاز وافتتاح
الکوثر« گرديده است.
أعطيناک ْ َ ْ َ َ
آن به  ِ »:ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
وجه تسميه:
اين سوره در حديثی که ازانسبنمالك)رض( روايت گرديده آمده است » :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به خواب
سبكي فرو رفته بودند سپس تبسمكنان سرشان را از خواب برداشتند و خطاب به اصحاب گفتند :آيا ميدانيد كه دليل
تبسمم چه بود؟ يا اصحاب از ايشان دليل تبسم ايشان را پرسيدند .فرمودند :ھمين حاال بر من سوره ای نازل شد .سپس
به تالوت آن پرداختند تا سوره را ختم نمودند .سپس از اصحاب خود پرسيدند :آيا ميدانيد كه كوثر چيست؟ اصحاب
گفتند :خدا و رسولش داناترند .فرمودند :كوثر نھري است كه خداي عزوجل در بھشت به من عطا كرده است و بر آن
خيري است بسيار ،امتم در روز قيامت بر آن وارد ميشوند و ظروف آن به شمارۀ ستارگان است پس بندهاي از آن
ربوده ميشود و من ميگويم :پروردگارا! آخر او از امت من است .اما به من ميگويند :تو نمي داني كه آنان بعد از تو
چه پديد آوردند؟«.
کوثر در لغت عرب:
کوثر از خير کثير است ،يعنی خيری است که در منتھای بسياری و فراوانی قرار داشته باشد بنابراين ،اين کلمه شامل
ھر خيری میشود که به رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم عنايت گرديده است ،اعم از حوض کوثر و ديگر خيرھا
وبرکتھا.
کوثر عطای بزرگی است که پروردگار با عظمت ما به پيامبر ما صلی ﷲ عليه وسلم در قيامت بخشيده است که او و
امتش بر آن وارد می شوند.
وصف آب کوثر مطابق نصوص به ترتيبی است که نسبت به شير ،سفيدتر ،از برف سردتر و از عسل شيرين تر است
و از مشک و عطر ،خوش بوتر است و آن در نھايت گشايش و وسعت می باشد.
طول وعرض حوض کوثر:
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طول و عرض حوض کوثر مطابق روايات اسالمی برابر است ھر گوشه از گوشه ھای آن مسير يک ماه است.
علماء در وصف آب کوثر می گويند که آب آن از جنت می آيد .وبه اصطالح آبراه و ناودان آن از جنت کشيده شده
يکی از آنھا از طال و ديگری از نقره است و ظرفھای آن که تعداد آن به اندازه ستارگان آسمان است.
شرح آيات:
إِّنا َ ْ َ ْ
الكوثر :ما به تو خير فراوان داديم! روى سخن در تمام اين سوره به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است،
أعطينا َ
ك َََْْ
مانند سورهٔ والضحى و سورهٔ الم نشرح ـ و يـكـى از اھـداف مـھـم ھر سه سوره ،تسلى خاطر آن حضرت در برابر
انبوه حوادث دردناك و زخم زبانھاى مكرر دشمنان است.
در اين سوره دو خبر غيبى نھفته است:
يكى اين که :عطا شدن كوثر به پيامبر ،آن ھم در مکۀ معظمه كه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم دست خالى بود و فرزند
پسر نداشت ،ديگر ابتر ماندن دشمن كه داراى فرزندان و ثروتھاى بسيار بود.
اء پروردگار با عظمت ما با زيبائی خاصی می فرمايد »انااعطيناك الكوثر«) .ما به تو كوثر ( خير و بركت فراوان
بن ً
)عطا كرديم(.
أعطينـا « به معنای داديم و بخشيديم است که اين ظرافتی که در» َ ْ َ ْ َ
» َ ْ ََْ
أعطينـا« وجود دارد اعطاء است و در اعطاء نوعی
حرمت برای آن کسی که چيزی را میگيرد وجود دارد و در حقيقت وقتی میخواھند حرمت بگذارند میگويند ما عطا
کرديم و نکتۀ ديگر  ،با اين که ما میدانيم فاعل َ ْ َ ْ َ
أعطينـا ﷲ است ولی در عين حال اين با صيغۀ جمع به کار رفته به
جای اين که بگويد من به تو اين را دادم میگويد ما داده ام که با نوعی حشمت و جبروت و موضع باال و قدرت ھمراه
است.
»اعطينا« طوری که در فوق ياد آور شديم عطا به معنای مطلق بخشش است .بخششی که اگر از طرف ﷲ باشد
طبيعـتاً بخششی بی منت است .و اگر اين بخشش از جانب غير ﷲ باشد ،می تواند بی منت باشد و يا ھم با منت باشد.
ھمچنان اگر اين بخشش از طرف خداوندباشد در انسان تحول مثبت ايجاد می کند و اگر دھنده غير خدا باشد ،ما ھر
لحظه بايد منتظر تحقير باشيم ،يا منتظر باشيم که پشيمان شود و آن را از ما پس بگيرد .تنھا دھنده ای که به خيال آرام و
مطمئن به انسان چيزی ارزانی می فرمايد فقط پروردگار با عظمت است که ھر چه را که به ما داده است از ما نمی
گيرد .ولی متأسف ھستيم که کمترين شکران نعمت را ھم انسان از خداوند به عمل می آورد .
بيشترين تشکر را در رابطه با کسانی دارد که کمترين ھا را می دھند و منتظر بيشترين تشکرھا ھستند.
در تفسير جلوه ھای از اسرار قرآن کريم در سورهٔ الکوثر می نويسد:
»
صيغه » اعطينک « به تو عطا کرديم اين مطلب را می رساند که مراد از کوثر نعمت ھائی است که به پيامبر صلی
ٔ
ﷲ عليه وسلم عمآل داده شده است ،نعمت ھائی که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با تمام وجود خود آن را احساس می کند،
وچنان برايش قابل درک است تذکر وتوضيح ـ نيز ضرورتی احساس نمی شود  ،اطالق الکوثر بر نعمت ھائی که در
اختيار پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم قرار می گيرند و يا در بھشت به او عنايت می شود با روحيۀ سوره و الفاظ آن نمی
سازد« .
لربك َو ْ َ ْ
َ َ ّ
انحر :يعنی سريع به خاطر آن بخشش کثير الخيری که به تو عنايت شده تقاضای انجام دوعمل به ميان
فصل ِ َ ﱢ َ
آمده است ،اولين عمل اين است که برای پروردگار خويش نماز را بر پا دار ،و به اصطالح مفسرين)ارتباط مستقيم با
خالقت خويش برقرار کن(.
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دومين خواست اينست که به خاطر نعمت ُعظمی  ،که برايت داده شده است قربانی کن.
پروردگار با عظمت می فرمايد  :به شكرانۀ اين نعمتھا خالصانه براي ما بر نمازھاي فرض خويش مداومت كن »و
قرباني كن« براي رضاي ما و بهنام ما ،نه مانند بتپرستان كه براي غير ما قرباني ميكنند .و كساني از مشركان بودند
كه براي غير ﷲ نماز گزارده و براي غير وي قرباني ميكردند لذا خداوند متعال به پيامبرش فرمان داد كه نماز و
قربانياش بايد خالصانه براي وي باشد.
قتاده ،عطاء و عكرمه ميگويند :مراد از ) َ ْ َ ْ
وانحر( اداي نماز عيد اضحي و ذبح قرباني در آن است .اما ابنكثير ميگويد:
»صحيح آن است كه مراد از نحر ،ذبح حيوانات ھديه و قرباني در حج و مناسك ميباشد« .ابنكثير در اين باره حديثي
را نيز نقل كرده است.
وظيفه ای که خداوند متعال برای انسان ھا در مقابل نعمت ھای اعطا شده بيان کرده است ،شکر نعمت است ولی نکته
ای که بايد به ان توجه کرد اين است که بين نعمت و تشکر تناسب الزم است ،اين بدين معنی است ھر چه که حجم
نعمت بزرگتر وعـظـيـمـتر باشد ،ضرورت به تشکر بيشتری را می نمايد.
پروردگار با عظمت ما دراين سوره به دادن نعمت کوثر به پيامبرصلی ﷲ عليه اشاره نموده است » ،كوثر « وصف
اء اين نعمت عظيم وخير فراوان،
است كه از » كثرت « گرفته شده ،و به معنى خير و بركت زياد وفراوان است ،بن ً
شکرانۀ عظيم الزم دارد لذا خداوند در مقابل اين نعمت دو وظيفه را بر دوش پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم قرار می دھد،
و می فرمايـد» :فصل لربک و انحر«؛ اکنون که چنين است فقط برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.
مالحظه می فرمائيد :اولين وظيفه ای که به عنوان تشکر از کوثر قرار می گيرد نماز است ،نماز جامع ترين و کاملترين
نوع عبادت است که در آن ھم قلب بايد حضور داشته باشد با قصد قربت و ھم زبان با تالوت حمد و سورهٔ و ھم بدن با
رکوع و سجود.
دومين وظيفه که به عنوان تشکر از کوثر قرار می گيرد :نحر کردن است يعنی قربانی است ،کلمه »وانحر« از ماده
»نحر« است که مخصوص کشتن شتر است و شايد علت آوردن تعبير »و انحر« به خاطر اين است که در ميان قربانيھا
شتر از اھميت بيشتری برخوردار بوده و مسلمانان عالقۀ بسيار به آن داشتند و قربانی کردن شتر بدون ايثار و گذشت
ممکن نبود و چون خداوند خواسته بين نعمت )کوثر( و شکر آن تناسب داشته باشد دستور به »نماز« و »کشتن شتر«
داده است.
نماز يک نوع عبادت است که برای غير ﷲ معنا ندارد مخصوصآ با توجه به مفھوم » رب « که حکايت از تداوم نعمت
ھا و تدبير و ربوبيت پروردگار دارد ،زيرا »رب« از کلمه »ربب« به معنای مالکی است که امر مملوک خود را تدبير
می کند .اين دستور خداوند »فصل لربک« در برابر اعمال مشرکان است که برای ُبت ھا سجده و قربانی می کردند،
در حالی نعمتھای خود را از خدا می دانستند .به ھر حال تعبير »لربک« دليل روشنی است بر لزوم قصد قربت در
عبادات.
ارتباط »فصل« با »وانحر« چيست؟
برای اين که ارتباط بين اين دو جمله مشخص شود بايد ابتداء به تفسيرھائی که از » و انحر« شده است بپردازيم و در
ذيل آن به ارتباط اين دو جمله اشاره کنيم:
الف» :نحر« به معنای کشتن شتر به نحو مخصوص است و شايد علت امر به »نحر« بعد از دستور به نماز ،اشاره به
ارتباط بنده با بندگان بعد از ارتباط بنده با ﷲ باشد؛ يعنی اگر انسان بايد با خدا ارتباط داشته باشد نمی تواند ارتباط
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خودش را با جامعه قطع کند و به فکر فقراء و مستمندان نباشد ،بلکه بايد ھر دو ارتباط را تقويت کند.
ب  :منظور از جمله »وانحر« رو به قبله ايستادن به ھنگام نماز است ،چرا که ماده »نحر« به معنای گلوگاه می باشد،
سپس عرب آن را به معنای »مقابله با ھر چيز« استعمال کرده است.
در اينجا نيز که خداوند دستور به ايستادن رو به قبله دارد ،در واقع به يکی از شرايط نماز اشاره نموده است.
ج  :منظور بلند کردن دستھا به ھنگام تکبير و آوردن آن در مقابل گلوگاه و روی وصورت است.
لربك َو ْ َ ْ
دروس آموزنده از آيه » َ َ ّ
انحر «:
فصل ِ َ ﱢ َ
لربك َو ْ َ ْ
دروس آموزنده ای که از آيت » َ َ ّ
انحر « می توان استنباط کرد اينست:
فصل ِ َ ﱢ َ
 نعمت ھا حتی برای پيامبر اسالم مسؤوليت آور است ) .اعطيناک  ...فصل( تشکر بايد فوری باشد) .فصل( »حرف فاء برای تسريع است« دستورات دينی ،مطابق عقل و فطرت است .عقل تشکر از نعمت را الزم می داند  ،دين ھم به ھمان ھدايت میفرمايد) .فصل لربک و انحر (
 چون عطا از او است )انا اعطينا( تشکر ھم بايد برای او باشد) .فصل لربک( رابطه با ﷲ بر رابطه با خلق مقدم است) .فصل  ...و انحر( انفاقی ارزش دارد که در کنار ايمان و عبادت باشد) .فصل لربک و انحر( نمازی ارزش دارد که خالصانه باشد) .لربک(»ِ ﱠ
األبتر « )يقينا ً دشمن تو دم بريده است (.مفسر تفسير جلوه ھای از اسرار قرآن در اين مورد می نويسد :
ھو ْ َ ْ َ ُ
إن َ ِ َ َ
شانئك ُ َ
از اين آيت متبرکه طوری معلوم می شود که اين سوره در زمانی نازل گرديده است که دشمنان پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم وياران او را درمکه به محاصره کشانيده  ،مقاطعۀ عمومی عليه آنان اعمال گرديده  ،رابطه اش را با ھمه اقوام
وقبايل مکه قطع نموده واحساس کرده اند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را از مردم تجريد نموده وراه ھای نفوذ بين
مردم را بسته اند ) ،جلوه ھا ھائی از اسرار قرآن در تفسير سورۀ الکوثر(
ھمچنان در آيت دو موضوع قابل ذکر است:
 -١وجود دو تأکيد ) ِ ﱠ
ھو( نشانۀ آن است که دشمن و بدخواه تو بدون نسل خواھد ماند
إن و ُ َ
شانئ اسم فاعل است يعنی شامل دشمن گذشته  ،حال و آينده می شود پس دشمن پيامبر در ھمۀ زمان ھا بدون نسل
َ ِ -٢
خواھد بود .
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