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الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی -سعيد افغانی «
 ٠١دسمبر ٢٠١۶

تفسير احمد ٢٩ -
ترجمه وتفسير سورۀ الکوثر٢-
اسباب نـزول:
امام سيوطی در کتاب »اسباب النزول« در مورد شأن نزول سورهٔ کوثر می نويسد » :ابن ابوحاتم از سدی روايت
کرده است :قريش کسی را که پسرانش فوت میشد آن را ابتر و بی پسر میگفت .ھنگامی که پسر رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم از دنيا رفت .عاصی بن وائل گفت :محمد ابتر و بی فرزند شد .پس اين کالم خدا نازل شد«.
وانحر * ِ ﱠ
لربک َ ْ َ ْ
األبتر«»ما به تو کوثر را عطا کرديم! پس برای
ھو ْ َ ْ َ ُ
الکوثر * َ َ ﱢ
إن َ ِ َ َ
أعطيناک ْ َ ْ َ َ
» ِ ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
فصل ِ َ ﱢ َ
شانئک ُ َ
پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن! )و بدان( دشمن تو قطعاً بريدهنسل و بیعقب است«.
عبدالرزاق المھدی محقق کتاب مذکور در تعليقی بر اين روايت می گويد » :واحدی با شماره ) (٨٧٣اين روايت از يزيد
بن رومان روايت کرده ،و روايت مرسل است اما با حديث زير قوی میشود:
بيھقی در » دالئل النبوة « از محمد بن علی )بن حسين بن علی بن ابوطالب( رضی ﷲ عنه مانند اين روايت کرده :نام
پسر رسول خدا را قاسم گفته است.
و از مجاھد روايت میکند :اين کالم خدا در مورد عاصی بن وائل نازل شده است که میگفت :من دشمن محمد ھستم.
طبری  ٣٨٢١٧از مجاھد و طبری  ٣٨٢١٨و  ٣٨٢١٩از قتاده و طبری  ٣٨٢١۵و  ٣٨٢١۶از سعيد بن جبير به
صورت مرسل روايت کرده است .اينھا به مجموع قوی ھستند«.
در تفسير انوارالقرآن تأليف عبد الرؤوف مخلص می نويسد  » :در بيان سبب نزول آن روايات ديگری نيز نقل شده است
اما مفاد ھمۀ آنھا ايناست که مشرکان ،رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم و پيروانشان را ضعيف و حقير میشمردند و به
مرگ اوالد ذکورشان ـ قاسم در مکه و ابراھيم در مدينه ـ خوشحال بوده و ازدرگير شدن مؤمنان با حوادث سخت يا
محنتبار شادمانی میکردند پس اين سوره نازل شد تا اعالم کند که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم نيرومند و پيروز و
پيروانشان غالب اند ومرگ فرزندان به ھيچ وجه از شأن ايشان کم نمیکند و اين دشمنان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اند
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سوره کوثر به رؤيت حديثی از انس بن مالک:
تفسير
ٔ
أنس بن مالک بن النضر بن ضمضم ّ
ملقب به »ابو حمزه« ،متولد مدينهٔ منوره از جملۀ صحابه جليل القدر اسالمی می
باشد که در سنين کودکی به پيامبر اسالم ايمان آورده اند واز جملۀ خدام رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بوده ودر تعداد
زياد غزوات با رسول صلی ﷲ عليه وسلم اشتراک ورزيده و از جملۀ محدثين معتبر جھان اسالم اند در مورد تفسير
سورۀ کوثره می نويسند:
» أغـفی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم إغفاءة  ،فرفع رأسه متبسما  ،فإما قال لھم ،وإما قالوا له :يا رسول ﷲ

لم

ضحکت ؟ فقال :إنه أنزلت علی آنفا سورة فقرأ )بسم ﷲ الرحمن الرحيم ،إنا أعطيناک الکوثر( حتی ختمھا ،فلما قرأھا
قال :ھل تدرون ما الکوثر ؟ قالوا :ﷲ ورسوله أعلم ! قال :فإنه نھر وعدنيه ربی عز وجل فی الجنة ،وعليه خير کثير،
عليه حوض ترد عليه أمتی يوم القيامة  ،آنيته عدد الکواکب« ألبانی در » صحيح أبی داوود«
)  .(۴٧۴٧يعنی» :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به خواب سبکی فرو رفته بودند سپس تبسمکنان سرشان را از خواب
برداشتند و خطاب به اصحاب گفتند :آيا میدانيد که دليل تبسمم چه بود؟ اصحاب از ايشان دليل تبسمشان را پرسيدند.
فرمودند :ھمينک بر من سورهای نازل شد.
الکوثر« ما به تو خير فراوان و فضل زياد
أعطيناک ْ َ ْ َ َ
خداوند به پيامبرش محمد )صلی ﷲ عليه وسلم( می فرمايد ِ » :ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
داده ايم از جمله آن نھر و حوضی است که خداوند به پيامبرش داده و کوثر ناميده می شود که طول آن به مسافت يک
ماه و عرض آن نيز به مسافت يک ماه است و آب آن از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر است و ظرف و کيالس ھای
آن به اندازۀ ستارگان آسمان زياد و ھمان طور درخشان می باشند .ھرکس يک بار از حوض کوثر بنوشد ھرگز تشنه
نخواھد شد.
لربک َ ْ َ ْ
وانحر
وقتی خداوند منت خويش را بر پيامبر بيان کرد ،او را به سپاسگزاری نعمت فرمان داد و فرمود َ َ »:ﱢ
فصل ِ َ ﱢ َ
«»پس برای پروردگارت نماز بگزار« يعنی :ای پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم! چنانکه به تو در دنيا و آخرت خير بسيار
دادهايم پس به شکرانه اين نعمتھا خالصانه برای ما بر نمازھای فرض خويش مداومت کن »و قربانی کن« برای
رضای ما و بهنام ما ،نه مانند بتپرستان که برای غير ما قربانی میکنند و کسانی از مشرکان بودند که برای غير
خداوند قربانی میکردند لذا خداوند عزوجل به پيامبرش فرمان داد که نماز و قربانیاش بايد خالصانه برای وی باشد.
قتاده ،عطاء و عکرمه می گويند :مراد از » َ ْ َ ْ
وانحر « ادای نماز عيد اضحی و ذبح قربانی در آن است .اما ابنکثير
میگويد» :صحيح آن است که مراد از نحر ،ذبح حيوانات ھديه و قربانی در حج و مناسک میباشد« .ابنکثير در اين
باره حديثی را نيز نقل کرده است.
»ِ ﱠ
األبتر«»:بیگمان دشمنت خود ابتر است« يعنی :بدون شک ،اين دشمن توست که از ھر دو خير دنيا و
ھو ْ َ ْ َ ُ
إن َ ِ َ َ
شانئک ُ َ
آخرت بريده ،بالعقب و بیسرانجام است .يا اين دشمن توست که از وی بعد از مرگش نام و آوازۀ نيکی باقی نمیماند.
چنانکه گفتيم؛ در جاھليت به کسی از مردان که فرزند مذکری نداشت ،ابتر میگفتند .حسنبصری رحمة ﷲ میگويد:
»مراد مشرکان از ابتر بودن پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اين بود که ايشان قبل از آنکه به ھدف نھائی خود برسند ،در
نيمۀ راه دعوت ناکام میمانند اما خداوند عزوجل در اينجا روشن ساخت که اين دشمنان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اند
که ناکام و بی نام و نشان میمانند«) .مآخذ  :تفسير انوارالقرآن ،تفسير عالمه عبدالرحمن سعدی ،اسباب النزول
سيوطی(.
البته مفسرين در معنای کوثر اقوال متفاوتی دارند؛ بعضی با استناد به احاديث صحيحه گفته اند» :نھری در بھشت
است« بعضی گفته اند :حوضی در بھشت است ،بعضی گفتند :يعنی خير فراوانی که نصيب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
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شده ،بعضی گفتند :قرآن و نبوت است ،بعضی گفتند :کثرت اصحابی است که خدای متعال آنان را ھمراه وی کرده
است.
اما قول بيشتر مفسرين اينست که کوثر يعنی خير کثيری که نصيب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شده که از جمله نھر کوثر
در بھشت است که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اعطاء شده است ،و داليل زيادی در تأئيد اين مطلب وارد شده است،
الکوثر« پرسيدند .گفت:
أعطيناک ْ َ ْ َ َ
مثالً از عايشه رضی ﷲ عنھا در مورد اين سخن خداوند متعال که میفرمايد ِ » :ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
مجوف ِ َ ُ
در ُ َ ﱠ ٌ
نبيکم صلی ﷲ عليه وسلم َ ِ َ
عليه ُ ﱞ
»َ َ ٌ
النجوم« .
کعدد ﱡ ُ
نھر ُ ْ ِ َ
أعطيهُ َ ِ ﱡ ُ ْ
آنيتهُ َ َ َ ِ
شاطئاهُ َ َ ْ ِ
)بخاری(۴٩۶۵:
يعنی :نھری است که به پيامبر شما عطا شده است و در دو طرف آن ،مرواريدھای ميان تھی ،وجود دارد و تعداد
ظروف آن ،مانند تعداد ستارگان )زياد( است«.
ابن جرير طبری  -امام المفسرين – ضمن آن که تمام اقوال مختلف را در معنای کوثر آورده ،در آخر می گويد :با توجه
به کثرت روايات از نظر ما کوثر نھری در بھشت است که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم عطا شده است.
ابتر کيست؟
لغويان کلمۀ ابتر را برگرفته از »َْبتر« به معناى قطع و بريدن مىدانند .جوھرى » َ َ ُ
بترت الشيء« را به معناى قطع
چيزى پيش از پايان يافتن آن و »انبتار« را انقطاع و »سيف باتر« را شمشير برنده ،و»ابتر« را دم بريده و چيز بدون
دنباله دانسته است .به گفتۀ راغبَ ،ابتر به حيوان دم بريده ،سپس به مناسبت ،به كسى كه نسلى نداشته باشد تا جانشينش
شود ،مىگويند؛ ھمچنين بر اساس روايتى از پيامبر اكرم صلی ﷲ عليه وسلم به كالمى كه با ياد خدا آغاز نشود ،ابتر
عباس و ُ ّ
گويند .ابن منظور ھم گفتارى نزديك به اين دو نظر دارد .به روايت ابن ّ
سدى ،قريش ،به مردى كه پسرانش
مىمردند نيز ابتر مىگفت.
کلمۀ ابتر صرف يک بار آنھم در آيت سوم ھمين سورۀ كوثر به كار رفته و در آن دشمن پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
معرفی شده استّ » :
األبتر = ھمانا دشمن تو ابتر است«.
ك ُھو َ َ ُ
شانئَ َ
إن ِ
مبغض؛ يعنی کينهورز و ّ
متنفر معنا کردهاند،
شانئ« زبان شناسان  ،اين کلمه را به ِ
» َ ِ
)ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،محقق ،مصحح ،مير دامادی ،جمال الدين ،جلد  ،١صفحه  ،١٠٢بيروت،
دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع ،دار صادر ،چاپ سوم١۴١۴ ،ق ( ولی مفسر شھير جھان اسالم ابن عباس می
فرمايد که مراد از اين کلمه دشمن میباشد.
ولی بر اساس برخی از نقل ھای قول اشخاصی خود را »شانئ« پيامبر معرفی میکنند و قرآن در جوابشان نيز از
ھمين کلمه استفاده کرده است » :عاص بن وائل میگفت :من شانئ محمد ھستم )طبری ،محمد بن جرير ،جامع البيان
فی تفسير القرآن ،جلد  ،٣٠صفحه  ،٢١٢بيروت ،دار المعرفة ،چاپ اول١۴١٢ ،ق(.
پيام ھای سوره الکوثر:
الکوثر (
أعطيناک ْ َ ْ َ َ
 -١بيشترين خير در کوچکترين سورۀ قرار داده شده است  ِ ) .ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
 -٢در کوچکترين مطلب می توان بيشترين خطاب را قرار داد ) .خداوند پنج بار رسولش را مورد خطاب قرار داده
است ازاين پنج مورد  ،دو مورد امری و دستوری است وسه مورد عادی است(
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 -٣درجايگاه مسؤوليت ھميشه نبايد از خطاب ھای دستوری استفاده کرد).سه مورد ازخطاب خداوندعادی است(.
فصل(
 -۴الزمۀ تشکر نعمت ھای الھی انجام فرائض دينی است  َ َ ).ﱢ
 -۵اگر خير کثير يا نعمت فراوان به انسان روی آورد يک مقدار آن را انفاق کند تا ديگران و نيازمندان از آن استفاده
کنند ْ َ ْ َ ».
وانحر «
 -۶نعمت فراوان بايد خود را در جامعه نشان دھدتا ديگران از آن استفاده کنندْ َ ْ َ ».
وانحر «
 -٧در مقابل راه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سد شدن نتيجه ای جز ابتر نخواھد داشت .
 درمقابل دشمن درصورتی که قصدتخريب داشته باشدنرمش معنا ندارد» ِ ﱠاألبتر «
ھو ْ َ ُ
إن َشانِ َ َ
ئک ُ َ
ثواب قرائت سورۀ کوثر:
درثواب قرائت سورۀ کوثر حديثی داريم از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم که می فرمايد :
» کسی که سورۀ کوثر را قرائت کند ،خداوند متعال  ،او را از حوض کوثر و ھر نھر بھشتی سيراب می گرداند و ده
برابر کسانی که در روزعيد قربان برای خداوند قربانی می کنند ،به ثواب و پاداش عنايت می کند«.
حوض کوثـر:
کلمۀ »کوثر« از »کثرت« است به معناى خيرکثير .کوثر ،حوضى است در بھشت يا صحراى محشر که خداوند متعال
به پيامبر اسالم صلی ﷲ عليه وسلم

عطا کرده است ومؤمنان ھنگام ورود به بھشت از آب آن سيراب مى شوند.

مفسرين در معنای کوثر اقوال وروايات مختلف ومتفاوتی را روايت فرموده اند  ،برخی از مفسرين با استناد به احاديث
صحيحه گفته اندکه » کوثر «» :نھری در بھشت است« برخی ديگر از مفسرين می فرمايند » کوثر « حوضی است
در بھشت ،برخی ديگری می فرمايند ھمين که خير فراوانی که نصيب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شده ،ھمين حوض
کوثر است ،برخی از مفسرين بدين عقيده اند که کوثر  :قرآن عظيم الشأن و نبوت است ،و بعضی ديگر از مفسرين
بدين عقيده اند که

کثرت اصحابی است که خدای متعال آنان را ھمراه وی کرده است.

ولی اکثريت مفسرين بدين عقيده ھستند که کوثر يعنی خير کثيری که نصيب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شده که از جمله
نھر کوثر در بھشت است که به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اعطاء شده است ،و داليل زيادی در تأئيد اين مطلب وارد
شده است ،ازجمله حديثی داريم از حضرت بی بی عايشه رضی ﷲ عنھا در مورد اين سخن خداوند متعال که می
مجوف ِ َ ُ
در ُ َ ﱠ ٌ
نبيکم صلی ﷲ عليه وسلم َ ِ َ
الکوثر« پرسيدند .گفتٌ َ َ » :
عليه ُ ﱞ
کعدد
نھر ُ ْ ِ َ
أعطيناک ْ َ ْ َ َ
فرمايد ِ » :ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
أعطيهُ َ ِ ﱡ ُ ْ
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يعنی  :نھری است که به پيامبر شما عطا شده است و در دو طرف آن ،مرواريدھای ميان تھی  ،وجود دارد و تعداد
ظروف آن ،مانند تعداد ستارگان )زياد( است«.
ابن جرير طبری  -امام المفسرين در معنای کوثر می نويسد  :کوثر نھری در بھشت است که به پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم عطا شده است.
خداوند متعال با اعطای حوض بزرگ و بسيار وسيعی که آبش از شير سفيدتر و از عسل شيرينتر و بويش از بوی
مشک خوشبوتر است ،از بنده و فرستادهاش ،محمد صلی ﷲ عليه وسلم اکرام و تجليل میکند .گيالس ھای آن حوض
مانند ستارهھای آسمان فراوان ھستند .آب پاکيزۀ آن از رود کوثر وارد اين حوض میشود ،ھمان رود کوثری که خداوند
آن را در بھشت به محمد صلی ﷲ عليه وسلم اختصاص داده است.
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امت حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم بر اين حوض وارد می شوند ،ھرکس يک مرتبه از آب اين حوض بنوشد،
ديگرتا ابد تشنه نخواھد شد.
در بارۀ محل وقوع اين حوض علماء اختالف نظر دارند ،امام غزالی و قرطبی بر اين عقيده ھستند که اين حوض پيش
از عبور کردن از پل صراط در ميدان محشر قرار دارد و بر اين مدعا چنين استناد کردهاند که بعضی از وارد شوندگان
بر اين حوض به دوزخ فرستاده می شوند و اگر اين حوض بعد از )پل صراط( میبود برگرداندن بعضی از آنجا به
دوزخ ممکن نمی بود » .تذکرة «.٣٠٢ :
عالمه ابن حجر ديدگاه امام بخاری را چنين نقل کرده است ،که حوض کوثر بعد از )پل صراط( است ،به دليل اين که
امام بخاری احاديث مربوط به حوض را بعد از بيان احاديث )پل صراط( و شفاعت آورده است .فتح ا لباری:
)(۴۶۶/١١
البته ديدگاه امام قرطبی صحيح تراست .ابن حجر رحمة ﷲ داليل ھر دو گروه را در کتاب ارزشمند خود »فتح الباری«
آورده است.
احاديث وارده در مورد حوض کوثر:
احاديثی را که خطيب تبريزی آنھا را در مشکاة خود آورده است ،غرض توضيح مسأله خدمت خوانندگان محترم تقديم
می دارم:
١ـ بخاری و مسلم از عبدﷲ بن عمروبن العاص روايت میکنند که رسولﷲ ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :حوضی
مسيرة شھر ،وزواياه سواء .ماؤه أبيض من اللبن ،وريحه أطيب من المسک ،وکيزانه کنجوم السماء ،من يشرب منھا فال
يظمأ أبداً«) .وسعت حوضم به مسافت يک ماه است ،آبش از شير سفيدتر و از مشک خوشبوتر و کوزهھايش به اندازۀ
ستارگان آسمان است .ھرکس يک بار از آن بنوشد ھرگز تشنه نخواھد شد(.
٢ـ ابوھريره از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند که فرمودند» :إن حوضی أبعد من أيلة من عدن لھو ﱡ
أشد
بياضا ً من الثلج ،وأحلی من العسل باللبن ،وآلنيته أکثر من عدد النجوم ،وإنی ألصد الناس عنه کما يصد الرجل إبل الناس
عن حوضه ،قالوا :يا رسول ﷲ! أتعرفنا يومئذ؟ قال" :نعم لکم سيماء ليست ألحد من األمم ،تردون علی غراً محجلين من
أثر الضوء« .رواه مسلم
يعنی :مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عدن است .از برف سفيدتر و از عسل شيرينتر است و ظرفھايش از
تعداد ستارگان بيشتر است .من مردم را پس میزنم ھمانطوری که انسان شتران ديگران را از حوضش دور میسازد،
گفتند :ای رسول خدا ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم! آيا ما را در آن روز خواھی شناخت؟ فرمود :آری ،چھرهھای شما با
ديگران متفاوت است .شما با چھرهای نورانی و دست و پائی درخشان ،بر اثر وضو بر من وارد میشويد.
٣ـ در رواياتی ديگر از حضرت انس رضی ﷲ عنه چنين آمده است که پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود » :تری
فيه أباريق الذھب والفضة کعدد نجوم السماء« .يعنی :تعداد آفتابه ھای طالئی و نقرهئی به اندازۀ ستارهھای آسمان می
باشند.
۴ـ در روايتی ديگر از حضرت ثوبان چنين آمده است :دربارۀ آب آن سؤال شد؟ رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند:
» أشد بياضا ً من اللبن ،وأحلی من العسل يغت فيه ميزابان ُ ﱠ
ورق« .يعنی:
يمدانه من الجنة ،أحدھما من ذھب واآلخر من َ ِ
آبش از شير سفيدتر است ،از عسل شيرينتر است ،دو ميزاب )آب راھه( که از بھشت سرچشمه گرفته و يکی از طال و
ديگری از نقره است به آن میريزند.
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چه کسانی وارد حوض کوثر وچه کسانی از آن رانده می شوند؟
احاديث زيادی پيرامون کسانی که وارد حوض می شوند يا از حوض رانده میشوند ،وارد شده است ،که برخی از اين
روايت عبارتند از :
ـ بخاری و مسلم از حضرت انس بن مالک رضی ﷲ عنه روايت کردهاند که رسول اکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
إلی ،اختلجوا دونی ،فألقولن :أی رب،
فرمودند » :ليردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی ،حتی إذا رأيتھم ،ورفعوا ّ
أصحابی ،أصحابی ،فليقالن لی :إنک ال تدری ما أحدثوا بعدک«.يعنی :افرادی از آنان که در دنيا با من ھمراه بودند ،نزد
من بر حوض آورده می شوند و وقتی که به من نشان داده می شوند ،من آنان را می بينم ،و بعد به سرعت از پيش من
ربوده می شوند ،من به ندا در می آيم و میگويم :پروردگارا! اينان از امتم ھستند .گفته میشود :تو نمیدانی آنھا بعد از
تو چه کارھا کردهاند؟
 بخاری و مسلم از طريق ابیحازم از سھلبن سعد ساعدی رضی ﷲ عنه روايت میکند که رسول ﷲ ا ﷲ صلی ﷲعليه وسلم فرمودند» :أنا فرطکم علی الحوض ،من ورد شرب  ،ومن شرب لم يظمأ ً
علی أقوام أعرفھم
أبدا ،وليردن
ﱠ
ويعرفوننی ،ثم يحال بينی وبينھم ،قال أبو حازم :فسمع النعمان بن أبی عياش وأنا أحدثھم ھذا الحديث ،فقال :ھکذا سمعت
سھالً يقول؟ فقلت :نعم ،قال :وأنا أشھد علی أبی سعيد الخدری لسمعته يزيد ،فيقول :فإنھم منی ،فيقال :إنک ال تدری ما
أحدثوا بعدک ،فأقول :سحقا ً سحقا ً لمن بدل بعدی«.
يعنی :من در حوض بر شما پيشی میگيرم .ھرکس بر من گذرد از آن مینوشد و ھر کس بنوشد ھرگز تشنه نخواھد شد.
گروھی که من آنھا را شناخته و آنھا نيز مرا می شناسند میخواھند بر من وارد شوند ،ولی از ورودشان جلوگيری
میشود«.
ابوحازم گويد :نعمانبن ابیعياش اين حديث را از من شنيد و به من گفت :آيا واقعا ً اينگونه از سھل شنيدهای؟ گفتم :آری.
گفت :گواھی میدھم که من اين حديث را از ابوسعيد خدری شنيدهام که اينگونه آن را ادامه داد» :میگويم :اينان از امتم
ھستند .گفته میشود :تو نمیدانی آنھا بعد از تو چه کارھا کردهاند؟ میگويم :نابود باد ،کسی که بعد از من منحرف شده
است«.
در روايت بخاری آمده است که پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :بينما أنا قائم علی الحوض ،إذا زمرة ،حتی إذا
عرفتھم خرج رجل من بينی وبينھم ،فقال :ھلم ،فقلت :إلی أين؟ فقال :إلی النار وﷲ ،فقلت :ما شأنھم؟ فقال :إنھم قد ارتدوا
علی أدبارھم القھقری ،ثم إذا زمرة أخری ،حتی عرفتھم خرج رجل من بينی وبينھم فقال لھم :ھلم ،قلت :إلی أين؟ قال :إلی
النار وﷲ ،قلت :ما شأنھم؟ قال :إنھم قد ارتدوا علی أدبارھم ،فال أراه يخلص منھم إال مثل ھمل النعم« .يعنی :در حالی که
بر حوض کوثر ايستادهام ،ناگھان دستهای را میبينم ،اما بعد از اين که آنھا را میشناسم ،شخصی ميان ما و آنھا بيرون
میآيد و میگويد :حرکت کنيد .میگويم :آنھا را به کجا میبريد؟ میگويد :به خدا سوگند آنھا را به ميان آتش سوق
میدھم .میگويم :مگر آنھا چکار کردهاند؟ میگويد :آنھا از دين و آئين پشت کردند و مرتد شدند ،سپس ناگھان دستهای
ديگر را میبينم ،اما بعد از اين که آنھا را میشناسم ،شخصی ميان ما و آنھا بيرون میآيد و میگويد :حرکت کنيد.
میگويم :آنھا را به کجا میبريد؟ میگويد :به خدا سوگند آنھا را به ميان آتش سوق میدھم .میگويم :مگر آنھا چکار
کردهاند؟ میگويد :آنھا از دين و آئين پشت کردند و مرتد شدند ،درميان آنھا کسی را نمیبينم که باقی گذارده شود،مگر
اين که ھمانند حيوانی رھا شده باشد.
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امام قرطبی بعد از ذکر احاديث فوق در کتاب »التذکرة« میگويد :دانشمندان اسالمی راجع به احاديث مربوط به حوض
گفتهاند :تمامی کسانی که از دين برگشتهاند و مرتد شدهاند ،يا اين که بدعتھائی در دين به وجود آوردهاند که خداوند بدان
راضی نيست و بدان اجازه نداده ،تمامی اينھا از ورودشان به حوض جلوگيری میشود و از آن رانده می شوند ،اما
کسانی که به شدت با آنھا برخورد میشود و ھرگز اجازه داده نمیشود که به حوض نزديک شوند کسانی ھستند که از
جماعت مسلمانان جدا گشته و راھی ديگر را برگزيدهاند ،امثال فرقهھای گوناگون خوارج ،روافضيھای گمراه و
معتزليھائی که از ھوی و ھوس تبعيت کردهاند ،تمامی اينھا دين خدا را تغيير دادهاند.
و ھمچنين ستمکارانی که در حد وفوری ستم روا داشتهاند و در راستای خاموش کردن حق و قتل پيروان حق و آزار
دادنشان قدم برداشتهاند و کسانی که به آشکارا گناھان کبيره را انجام دادهاند و گناه را دست کم گرفتهاند و با انحراف و
بدعت و ھوای نفسی روبرو شدهاند ،تمامی اينھا نيز از حوض رانده میشوند.
الزم به ذکر است که اگر تنھا در اعمال مرتکب گناه شده باشند ،اما دارای عقيدهای صحيح باشند برای مدتی از حوض
منع میشوند ،سپس بعد از مغفرت الھی بر اثر نور وضوئی که بدان شناخته میشوند به آنھا اجازۀ ورود به حوض داده
میشود ،و اگر از منافقان عصر پيامبر ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم باشند که ايمان را اظھار میداشتند و در نھان کفر را
دنبال میکردند ،در قيامت به ظاھر آنھا را با خود برمیدارند ،سپس سرپوش را برای آنھا کنار میزنند و خطاب بدانھا
گفته میشود :دور شويد ،دور شويد.
الزم به يادآوری است که جز کسانی که به اندازۀ دانه گندمی از ايمان در دلشان نيست و ھر حقی را انکار نموده و از
باطل پيروی نموده ،کسی در دوزخ باقی نمیماند.
» التذکرة«  :صفحه .(٣٠۶
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.

فھرست مطالب:
معلومات مؤجز
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احاديث وارده در مورد حوض کوثر
چه کسانی وارد حوض کوثر وچه کسانی از آن رانده می شوند؟
منابع و مآخذ عمده:
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ازعبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤوف مخلص ھروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قرآن تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  ٧٧۴ھـ( امام سيوطی کتاب » اسباب النزول « مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفھانی جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار تفسير معارف القرآن مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور تفسير فی ظالل القرآن /سيد قطب )متوفی سال  ١٣٨٧ھـ( تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّخرم دل
 تفسير کابلی صحيح مسلم -صحيح البخاری
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