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َّ

َصل
َر * �زَ

َ �ش ْ َ
ك

ْ
ل
ٱ
اَك ا زَ �یْ ْعَ

أَ
�زَّ ا ِم * اإِ ِحی رلَّ

ٱ
ْحَم�زِ ا رلَّ

ٱ
هلِل ا

ٱ
ِم ا ْ

>�بِ

ُر<.          تَ �بْ
أَ ْ
ل

ٱ
َك ُهَو ا أَ ا�زِ َ �زَّ �ش ْر * اإِ َ �زْ

ٱ
َ َوا �بَّ رِلَ

کوثر  سورۀ 
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يارت   مطلقه ای از حضرت سیدة نساء العالمین من األولین و اآلخرین؟اهس؟:   ز

الُم  ْجَِعنَي. الّسَ
َ
ْيِك يا واِلَدَة احُلَجِج َعىل الّناِس أ

َ
الُم َعل نَي. الّسَ َدَة ِنساِء العاَلِ الُم َعليِك يا َسَيّ  »الّسَ

َك َصالًة  ْوَجِة َوِصَّ َنِبَيّ َك َوَز َمِتَك َواْبَنِة َنِبَيّ
َ
 َعىل أ

َّ
ُهّمَ َصل

ّ
ها. الل

َ
ُتا امَلْظلوَمُة امَلْمُنوَعُة َحّق ّيَ

َ
ْيِك أ

َ
َعل

ݨݨݨݧَِضنَي«. ݧ رݧ
َ
ْهِل األ

َ
ماواِت َوأ ْهِل الّسَ

َ
ِمنَي ِمْن أ َف ِعباِدَك امُلَكّرَ

ْ
ُتْزِلُفها َفْوَق ُزل

 »سالم بر تو ای سیدۀ زنان تمام عالمیان. سالم بر تو ای مادر تمام حجتها بر تمام مردمان. سالم بر تو 

ای بانوی مظلومی که از حقش باز داشته شده است. بار خدايا! بر کنیزت و دختر نبیت و زوجۀ وصی نبیت 

ساخته  ارزش  با  بندگان  تقرب  از  بیش  سازد  مقرب  و  نزديک  را  او  که  را  صلواتی  آن  ساز؛  جاری  صلوات 

کنان تمام آسمانها و اهل تمام زمینها«.    شده ات، از میاِن سا

*****

آيۀ:  ى< و نیز 
َ
ول

ُ
أ

ْ
ل
ݗ
ا ِمَن  َك 

َ
ل َخْیٌر  آِخَرُة 

ْ
ل

َ
>َول آيۀ:  که خدای حکیم در  که روشن شد، اعطایی  از آن  پس 

به پیامبر رحمت  را داده اعطای حضرت صديقۀ مطهره  َفَتْرَضى< وعده و بشارتش  َك  َرّبُ ُیْعِطیَك  َسْوَف 
َ
>َول

زمان  است،  رسیده  انجام  به  أدنی«  أو  قوسین  »قاب  رتبۀ  در  اعطا  این  شد،  روشن  که  آن  از  پس  و  است 

که از عملی شدن این وعده و از وقوع این  يافتها در فهم هر چه بیشتر آياتی فرا می رسد  بهره وری از این در

اعطا خبر می دهد: 

ُهَو  َشاِنَئَك  ِإّنَ   * َوٱْنَحْر  َك  ِلَرَبّ َفَصَلّ   * ْوَثَر 
َ

ك
ْ
ٱل ْعَطْیَناَك 

َ
أ ا 

َ
ِإّن  * ِحیِم  ٱلّرَ ْحَماِن  ٱلّرَ ٱهلِل  >ِبْسِم 

ْبَتُر<. 
َ
أ

ْ
ٱل

کوثر« و برخی از داللتهای آن با  »سورۀ  »از غدیر تا عاشورای 12« مباحثی در خصوص  در بحثهای 

کوثر« در ضمن يازده شب ارائه شد. مطالب ياد  عنوان »نهضت شانئان پیامبر رحمت در مقابله با حضرت 

که میان »سورۀ ضحی« و این سوره برقرار است و الزم است به »سورۀ کوثر«  شده به دور از بحث ارتباطی بود 

از این منظر نیر نگاهی شود؛ هر چند که آن نگاه، به دلیل فرصت اندک باقی مانده، نگاهی گذرا خواهد بود. 

اعطایی  از  این سوره خدای حکیم  نازل شده است. در  »سورۀ ضحی«  از  بعد  کوثر« حتمًا  »سورۀ 

که  گذشته حکايت از آن دارد  عظیم به پیامبرش و در نهايت فخامت و عظمت خبر داده است. بحثهای 

که خدای قادر در »سورۀ ضحی« وعده  و بشارتش را داده است.  این اعطا، همان اعطایی است 

که:  پیش از این دانسته شد 

بر مبنای آن چه در »سورۀ ضحی« آمده، وعده و بشارتی عظیم به دو صورت مختلف به پیامبر 

گاهی تمام بندگان در کتاب خدا درج شده است:  رحمت داده شده که خبر آن، برای آ
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آیۀ: - 1 نزول  با  ویژه«  کثیری  »خیر  اعطای  وعدۀ  بلکه  و  کثیر«  »خیری  اعطای  یا  »خیر«  اعطای  وعدۀ 

ى<. 
َ
ول

ُ
أ

ْ
ل
ݗ
َك ِمَن ا

َ
آِخَرُة َخْیٌر ل

ْ
ل

َ
>َول

عطیه - 2 این  عنوان  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  پیامبران  خاتم  رضایت  که  عطیه  یک  اعطای  بشارت 

ى< از آن خبر داده شده 
َ
ول

ُ
أ

ْ
ل
ݗ
َك ِمَن ا

َ
آِخَرُة َخْیٌر ل

ْ
ل

َ
که در آیۀ >َول مشخص نشده اما این عطیه همان است 

َك َفَتْرَضى< داده شده است. َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ
َ
است. بشارت اعطای این عطیه، با آیۀ: >َول

که: البته نبايد فراموش شود 

کوثر« از اعطای »الکوثر« به پیامبر رحمت خبر داده شده نه از اعطای »خیر« و  در »سورۀ 

کثیری ویژه« و فاصلۀ »الکوثر« با »خیر«، با  کثیر« و نه از اعطای »خیر  نه از اعطای »خیر 

»خیر کثیر« و حتی با »خیر کثیری ویژه«، فاصلۀ عظمت تعبیر »کوثر« با »کثیر« و یا حتی 

کثیر« و فاصلۀ پیامبر رحمت با سایر بندگان خدا و یا فاصلۀ پیامبر رحمت با  با »خیری 

سایر بندگان ممتاز خداوند است. این نکته را شاید به توان به عنوان تفاوتی فاحش میان 

که این نکته نه تنها خللی در بحث »سورۀ  کرد اما باید دانست  این آیات و آن آیه، مطرح 

کلیدی برای فهم هر چه بیشتر آیات این سوره است.  که خودش  کوثر« ایجاد نمی کند 

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
ر ݣݣو ݣݣݣݣݣک�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݒ ٮݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݪݔ

ݨݨݨݨݨݨݒ ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠکٮ ىݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݪݪݔ
ن

اِن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡح م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ݔ �ݔ
اصل� اݡی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�ن �ن

کثیر« معرفی و پذیرفته شود اما بايد  گرفته است تا »کوثر« به عنوان »خیر  تالشهای بسیاری صورت 

کرد اما »خیر کثیر«، »کوثر«  که »کوثر«، »خیر کثیر« هست و می توان آن را به عنوان »خیر کثیر« معرفی  دانست 

کرد. گزین استفاده  نیست و نمی توان به جای »کوثر« از این جا

کثیر«،  کثیر« و »ایتاء خیر  کاربردی برای »کوثر« وجود ندارد اما در يکی از آيات، »خیر  کتاب خدا،  در 

گونه معرفی شده است:  این 

ا 
َّ
ِإل ُر 

َ
ّك

َ
َیّذ َوَما  َكِثیًرا  َخْیًرا  وتَِى 

ُ
أ َفَقْد  ِحݠْكَمَة 

ْ
ٱل ُیْؤݡٮݑَ  َوَمْن  َيَشاُء  َمْن  ِحݠْكَمَة 

ْ
ٱل >ُیْؤتِى 

َباِب<.   
ْ
ل

َ
أ

ْ
و ٱل

ُ
ول

ُ
أ

کثیری  که خیر  که حکمت به او داده می شود، به تحقیق  که بخواهد، حکمت می دهد و هر  »او به هر 

به او داده شده است و فقط اولو االلباب تذکر می يابند«.

سورۀ بقره/269.   
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که  گونه  گر مقصود از »کوثر«، همان  کثیر معرفی شده است. حال ا در این آيه، حکمت به عنوان خیر 

کثیر و حکمت باشد، بايد پذیرفت:  کرده اند، خیر  همه يا بسیاری از مفسران اظهار 

که او را از آغاز بعثت به  خدای حکیم در حالی به پیامبر رحمتش حکمت داده است 

کرده بود:  عنوان »آموزگار حکمت« مبعوث 

یِهْم 
ّ

ْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزَك
َ
و َعل

ُ
ْنُفِسِهْم َیْتل

َ
ا ِمْن أ

ً
ُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُسول

ْ
ى ٱل

َ
َقْد َمّنَ ٱهلُل َعل

َ
>ل

اٍل ُمِبيٍن<.   
َ
ِفى َضل

َ
ِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل ل َم�ةَ َو

ْ
ِحك

ْ
ل

ٱ
ا�بَ َو� َ ِك�ة

ْ
ل
ٱ
ُمُهُم �

َّ
َعل ُ َو�ي

که در میاِن آنان رسولی را از خودشان مبعوث  گذارد  »در حقیقت، خداوند آن زمان بر مؤمنان مّنت 

کتاب و حکمت را  به آنان  که برای آنان آيات خدا را تالوت می کند و آنان را تزکیه می سازد و  کرد؛ رسولی 

گمراهِی ُمبینی بودند«. گر چه آنان قبل از آن، در  آموزش می دهد و ا

کثیر« را به همه یا به بسیاری از مؤمنان و یا  خدای جهانیان »خیر  کتاب خدا،  بنا به آيه ای ديگر از 

حتی به بسیاری از مردمان غیر مؤمن داده است:

َفِإْن  وِف  َمْعُر
ْ
ِبٱل وُهّنَ  َوَعاِشُر  ... َكْرًها  َساَء 

ّ
ٱلَن َتِرُثوا  ْن 

َ
أ ْم 

ُ
ك

َ
ل َیِحّلُ  ا 

َ
ل آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
ٱل َها  ّیُ

َ
>َیاأ

ًر�<.  2 �ي ًر� َك�ثِ �يْ
ِ� �خَ �ي هلُل �خِ

ٱ
َعَل � ْ حب

َ ا َو�ي ً �ئ �يْ
َ َرُهو� �ث

ْ
ك �خْ �ةَ

ئَ
َعَسى � ِرْهُتُموُهّنَ �خَ

َ
ك

کراه ارث بريد... و با آنان به  که از زنانتان به ا که ايمان آورده ايد! برای شما حالل نیست  »ای آنانی 

که  يد، پس، چه بسا  گر چنانچه شما آنان را ناخوش می دار کنید پس ا نیکی و به روش شناخته شده زندگی 

شما از چیزی خوشتان نمی آید و خداوند در آن چیز »خیر بسیاری« را قرار داده است«.

که:  کثیر« به جای »کوثر«، بايد پذیرفت  گذاری »خیر  با این اوصاف و با جا

به  را  آن  که  داده  خبر  بزرگی  و  عظمت  نهایت  در  پیامبرش  به  عطیه ای  اعطای  از  خدا 

بسیاری از مؤمنان و یا حتی به مردمانی غیر مؤمن داده است!

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
حم�ݑ

ر ݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امٮݪݪݪݪݪب ݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݕݡݡىݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ر و �ݔا �ݕسر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ ىݑ
ن

ر، دݣݣݣݡح ر و ݣݣݣݣݣک�ىݒ ٮݔ
ݨݨݒ ݧ ݧ ݨݨݨݨݧ ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠکٮ ٮݔ

حن

با اعطای فرزند به پیامبر رحمت،  پسر باشد يا دختر، دهان شانئان بسته می شود و يا بايد بسته شود. 

در این صورت، این فرزند پاسخگوی بسیاری از خواسته های پیامبر رحمت و حضرت خديجه _ که سالم 

سورۀ آل عمران/64 .   
سورۀ نساء/9 .  2
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و صلوات خدا بر آن دو و نسل آنان باد _  در این خصوص خواهد بود.

کرد و هم پسر؛ خواه قبل  خدای حکیم بعد از صدور این بشارت، هم دختر به خاتم پیامبرانش عطا 

که خدای  از صدوِر این بشارت، به آن حضرت، دختر و پسر ديگری داده و خواه نداده باشد اما بايد دانست 

جهانیان برای اعطای پسر به خاتم پیامبرانش، سوره ای را نازل نکرد تا از این اعطا خبر بدهد. این در حالی 

که آن پسر، حتمًا مصداقی از خیر بود:  است 

ِلݡٌك  اَن َوَراَءُهْم مݠَ
َ
ِعیَبَها َوك

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
َبْحِر َفأ

ْ
ل

ݗ
وَن فِى ا

ُ
انَْت ِلَمَساِكيَن َیْعَمل

َ
ِفیَنُة َفك لّسَ

ݗ
ا ا ّمَ

َ
>أ

ُطْغَیاًنا  ُیْرِهَقُهَما  ْن 
َ
أ َفَخِشیَنا  َنْيِن  ْؤمݠِ مݠُ َبَواُه 

َ
أ ݠاَن 

َ
َفك اݠُم 

َ
ُغل

ْ
ل

ݗ
ا ا  مݠَّ

َ
َوأ  * َغْصًبا  َسِفیَنٍة  ُكّلَ  ُخُذ 

ْ
َیأ

ْقَرݡَب ُرْحًما<.       
َ
َكا�ةً َوأ ُ� �خَ �خْ ًر� مݠِ �يْ

ُهَما �خَ ُهَما َرّبُ
َ
ْن ُیْبِدل

َ
َرْدَنا أ

َ
َوُكْفًرا * َفأ

کار می کردند. پس من خودم اراده  يا  که در در کینی بود  کشتی از آِن مسا کشتی: آن  »اما در مورِد آن 

کشتی های سالم را  که تمام  يا، پادشاهی بود  که در آن سوی ديگر در کردم تا آن را معیوب سازم به آن سبب 

که آن  به زور از صاحبانش می گرفت. و اما در مورِد آن جوان: پدر و مادر آن جوان، مؤمن بودند و ما ترسیديم 

که رِب آن دو، به جای آن پسر،  کرديم  کفر، پدر و مادر خود را نابود سازد. پس ما اراده  ی طغیان و  جوان، از رو

گزین دهد«. گزین سازد و نزديکتر از او را در خويشی به آنان جا کی برای آن پدر و مادر جا پرخیرتر از او را در پا

گر پسر برجسته ای بود _ که حتمًا  بر اساس آن چه در این آيه، آمده پسر پیامبر رحمت »خیر« بود و ا

چنین  نیز  فردی  هیچ  و  نشده  نازل  او  برای  کوثر«  »سورۀ  که  دانست  بايد  اما  بود.  هم  کثیر«  »خیر  او  بود _ 

ادعایی را نکرده است. 

ى< قرار است هر چه به زندگانی پیامبر رحمت 
َ
ول

ُ
أ

ْ
ل
ݗ
َك ِمَن ا

َ
آِخَرُة َخْیٌر ل

ْ
ل

َ
از سویی ديگر، بنا به آيۀ: >َول

که قرار است بسیاری از شنائتهای شانئان را پاسخگو باشد،  اضافه می شود، مصداق »خیر« باشد و پسری 

که اظهار شد، هیچ فردی او را به این عنوان معرفی نکرده  گونه  کثیر« است اما همان  حتمًا مصداق »خیر 

است. 

کوثر« نازل شده و این  که با فاصله ای بعد از نزول »سورۀ ضحی«، »سورۀ  این همه در حالی است 

از نظر زمانی می تواند مشمول اعطای  که دختر پیامبر رحمت نیز به دنیا آمده است و  همان زمانی است 

که پسر پیامبر خدا هرگز نمی تواند مصداق اعطای این سوره باشد. کوثر« باشد. حال آن  »سورۀ 

گذشت، مصداق  که برای پسر پیامبر خدا  که دختر پیامبر رحمت نیز به همان برهان  فراموش نشود 

کمترین فرق  کثیر« قابل مقايسه هم نیست.  کثیر« با آن »خیر  که این »خیر  کثیر« است، با این تفاوت  »خیر 

کهف/79 تا 82. سورۀ    
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که نسل خاتم پیامبران تنها و تنها از طریق این فرزند امتداد یافته است و این امتداد تا ابد  این دو، این است 

ادامه دارد، حال آن که پسر پیامبر خدا قبل از سن دو سالگی به صورت طبیعی و یا به صورت قتل، از دنیا رفت 

و فرزندی نیز از او به جا نماند. 

يعنی: 

»کوثر«  مصداق   
ً
حتما حضرت  آن  دختر  باشد،  کثیر  خیر  مصداق  خدا  پیامبر  پسر  گر  ا

کوثر« نیز در بارۀ او نازل شده و خواه نازل نشده باشد. است؛ خواه »سورۀ 

يعنی:  و

کثیر«  فاصلۀ میان دختر پیامبر رحمت و پسر آن حضرت، فاصلۀ میان »کوثر« و »خیر 

کالم فصلی در این خصوص خواهد بود.  است و این جمله، 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
حم�ݑ

ر ݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امٮݪݪݪݪݪب ݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݕݡݡىݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ب� ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ دا � ݢݢعطاݡی ݣݣݣݣݣ�ن ݢ ݢ ا�ݣݣݣݡٮݑ ݣݣݣݣاݢ ݔن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡحد ݣݣݣݣݣ�بسݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݒ ݫ ݫ ݢىݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݢ رݢ
ݑ

ݠکمٮ

به  کثیر« است؛   »خیر  َفَتْرَضى<،  َك  َرّبُ ُیْعِطیَك  َسْوَف 
َ
>َول بر اساس بشارِت:  کمترین حد اعطای خدا 

که بر اعطای آن به آِن »خیر« به  ى< واقع شده است 
َ
ول

ُ
أ

ْ
ل
ݗ
َك ِمَن ا

َ
آِخَرُة َخْیٌر ل

ْ
ل

َ
که این آيه، بعد از آيۀ: >َول ویژه آن 

شخص خاتم پیامبران، داللتی روشن دارد.

گفته شده، رضايتی همه جانبه است  َك َفَتْرَضى< از آن سخن  َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ
َ
که در آيۀ: >َول رضايتی 

که تمام جوانب اعطا را در بر می گیرد؛ تمام جوانبی که در این اعطا نقشی داشته اند: رضايت از اعطا کننده، 

رضايت از اعطا، رضايت از عطیه، رضايت از پاسخگویی عطیه به شورشهای شانئان، بعضی از جوانب 

که:  این رضايت است. اعطا به شرط حصول این رضايت نیز دلیلی روشن بر این واقعیت است 

کثیر«  َفَتْرَضى<، »خیر  َك  َرّبُ ُیْعِطیَك  َسْوَف 
َ
>َول کمترین حد اعطای خدا بر اساِس بشارِت: 

است. 

گر حاصل نشود، نستجیر باهلل، خدا  که ا با عملی شدن این وعده، تمام این رضايتها حاصل می شود 

َك َفَتْرَضى<، این اعطا، مقدمه ای برای  َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ
َ
که بنا به تصريح آيۀ: >َول به وعده اش عمل نکرده زیرا 

حصول این رضایت است.

حصول این رضايت _ با تمام این عظمت و این گستردگی _  البته حداقل چیزی است که بايد از این 

که به پیامبر رحمت اعطا می شود بايد به عنوان  کثیری  کثر آن. بنا بر این، خیر  اعطا حاصل شود و نه حد ا
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که  کنندۀ این رضايتها باشد. این در مورد تمام ویژگیهایی صادق است  کمترین حد از پاسخگویی، فراهم 

از این آيات، برای »الکوثر« اثبات می شود.

گر چنانچه خدای حکیم به جای  کثیر« است و ا وزن »کوثر« بسیار بیشتر از وزن »خیر 

کرده است   به وعدۀ خودش عمل 
ً
کثیر« به پیامبر رحمتش، »کوثر« بدهد، حتما »خیر 

آن  رضایت  شود،  فراهم  کثیر«  »خیر  اعطای  با  پیامبران  خاتم  رضایت  چنانچه  گر  ا و 

 فراهم خواهد شد. 
ً
حضرت از راه اعطای »الکوثر« نیز حتما

که:  این به آن مفهوم است 

خدای حکیم با اعطای »الکوثر« به تمام آن وعده هایی که در »سورۀ ضحی« به پیامبرش 

که در آن آیات، وعده و بشارتش را   همان باشد 
ً
کرده؛ خواه این اعطا دقیقا داده بود، عمل 

داده است و خواه آن اعطا، اعطای دیگری باشد. 

کنون و پس از روشن شدِن این حقیقت، زمان توجه به نکتۀ ديگری در این خصوص فرا می رسد:  ا

کوثر« همان اعطای وعده داده شده در »سورۀ ضحی«  که اعطای »سورۀ  گفته شود  گر  ا

نیست، باید اعطای موعوِد »سورۀ ضحی«، در فاصلۀ بین نزول »سورۀ ضحی« و »سورۀ 

آن به دست  از  گزارشی  نه  انجام رسیده باشد و چنین اعطایی نه وجود دارد،  به  کوثر« 

رسیده و نه ادعا شده است.

که:  این خود به آن مفهوم است 

برای  و  که در »سورۀ ضحی« وعده و بشارت آن آمده  کوثر« همان است  اعطای »سورۀ 

همیشه و برای همگان ثبت شده است.

که میان آيات »سورۀ ضحی« و آيات »سورۀ  در نهايت، این همه، حکايت از ارتباط عظیمی دارد 

کوثر« وجود دارد.

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
حݡیݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣ���هݦݦݩݦؤ ݣݣݣک�ݣݣݣݣݣݣݣىݒ

ݢ�ن ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ اط ݣݣݣݣݣݣݣ���هۀ ݢ �ب
دِن ݣݣݣا�ىݑ � ݣݣݣݣݣݣݣݣݡسݒ

ݭبرای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگسسٮݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ی ݣݣݣىݫ ݡݠݠهاىݪݪݪݪݪݪݔ
ال�ݒ

ݨݨݨݑ ݧ �ݨݨݨݨݧ

تالشها  تمام  است،  مبرهن  و  مشخص  بسیار  کوثر«  »سورۀ  و  ضحی«  »سورۀ  ارتباط  که  حالی  در 

ْعَطْیَناَك 
َ
ا أ

َ
که آيۀ: >ِإّن گسسته شود. شايد تمام مفسران از این  کامل  گرفته است تا این ارتباط به طور  صورت 

گر ذکری از  کنند، طفره رفته اند و فخر رازی هم ا َك َفَتْرَضى< تفسیر  َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ
َ
ْوَثَر< را در ارتباط با >َول

َ
ك

ْ
ٱل
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ْوَثَر< به میان آورده، در ضمن 
َ

ك
ْ
ْعَطْیَناَك ٱل

َ
ا أ

َ
َك َفَتْرَضى< در تفسیر >ِإّن َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ

َ
»سورۀ ضحی« و آيۀ: >َول

که فقط  کرده  کوثر« و بعد از »سورۀ ضحی«، آن را درج  کوثر« با تمام سوره های ما قبل »سورۀ  ارتباط »سورۀ 

ارتباط  آن  شود،  هدايت  ارتباط  این  به  فکری  احتمااًل  گر  ا تا  است  ارتباط  این  بردن  میان  از  برای  تالشی 

گسسته شود.  احتمالی فکری هم 

ْعَطْیَناَك 
َ
ا أ

َ
جهت این همه تالش روشن است. ارتباط دادن این دو سوره و به ویژه ارتباط دادن آيۀ: >ِإّن

َك َفَتْرَضى<، به مفهوم روشن شدن بسیاری از جهات مخفی ماندۀ »سورۀ  َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ
َ
ْوَثَر< با آيۀ: >َول

َ
ك

ْ
ٱل

که بايد از آن طفره رفت.  کوثر« است و این همان است 

اعطای  دادن  ارتباط  یعنی  ضحی«،  »سورۀ  به  کوثر«  »سورۀ  دادن  ارتباط  دیگر،  سویی  از 

به مفهوم روشنتر  به »اسراء«  این اعطا  ارتباط دادن  و  پیامبر رحمت«  به »اسراء  »الکوثر« 

ساختن عظمت »الکوثر« است و این در حالی است که »الکوثر« باید به حکمت و به قرآن 

و به رسالت و به نبوت و به رودی در بهشت و به حوضی در محشر و به علم و به عالم و به 

هر چیز دیگری غیر از حضرت صدیقۀ مطهره ارتباط داده شود تا در نهایت، فکری به سوی 

این واقعیت حرکت نکند که مقصود از »الکوثر« حضرت زهرای مرضیه است. این همه در 

حالی است که ارتباط این آیات، روشنتر از خورشید میان آسمان است. 

که: فراموش نشود 

از قسمهای اول سوره، به خاتم پیامبران است  آیات »سورۀ ضحی« بعد  خطاب تمام 

ِحیِم< به خاتم  لّرَ
ݗ
ْحَماِن ا لّرَ

ݗ
هلِل ا

ݗ
کوثر« بعد از >ِبْسِم ا که خطاب تمام آیات »سورۀ  گونه  همان 

پیامبر رحمت  به  نیز  آیات »سورۀ شرح«  تمام  که خطاِب  گونه  و همان  پیامبران است 

که بعد از »سورۀ ضحی« آمده و در منطق ائمۀ اهل  است و »سورۀ شرح« سوره ای است 

بیت با »سورۀ ضحی«، روی هم رفته، یک سوره به حساب می آیند. به همین سبب نیز 

که این سوره ها از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. باید پذیرفت 

ݢءݤݤݤݤݤݤ اىݔع ݣݣݣݣاسرݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݢ
ݑ

ر �با اسراء ݣݣݣݣو وݣݣݣݣݡݡٯ
ݢط ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ���هۀ ݣݣݣک�ىݒ اݥݢ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭب ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݡٮݫ

ݧݑ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ا�ݣݣݣݣݣݣٮ

کوثر« بدون نیاز به برهان و بحث اضافه ای، با »اسراء  با تثبیت ارتباط میان این آيات، آیات »سورۀ 

که در »اسراء« رخ داده است.  پیامبر رحمت« و با وقایعی ارتباط می یابد 

که:  دانسته شد 
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تمام قسمهایی که با هم آمده اند و جوابهای قسمها با یکدیگر ارتباطی محکم و گسست 

ناپذیر دارند و آیات قسِم »سورۀ ضحی« از این قاعده مستثنی نیست.

که:  هم چنین دانسته شد 

قسمها،  این  است.  شده  تحدید  »إذا«  با  گونه ای  به  »اللیل«،  به  قرآن  قسمهای  تمام 

همگی قسم به یک بخش از »شِب اسراء پیامبر رحمت« است؛ قسم به آن بخشی از 

که پیامبر رحمت به »اسراء« رفته بود. شب 
َك َفَتْرَضى< و بلکه تمام آيات  َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ

َ
کم تا آيۀ: >َول بر این مبنا، آيات »سورۀ ضحی« دست 

با  نیز  کوثر«  »سورۀ  آيات  که  می شود  سبب  ارتباط  این  است.  مرتبط  رحمت«  پیامبر  »اسراء  با  سوره،  این 

گر هیچ راه ارتباطی ديگری بین این آيات و »اسراء پیامبر خدا« وجود  »اسراء« ارتباط داشته باشند حتی ا

نداشته باشد. 

از سویی ديگر، يگانگی قسمهای اللیل در داللتشان به »شِب اسراء پیامبر رحمت«، سبب می شود 

کوثر« ارتباط يابند. از این ارتباطها،  تا تمام قسمهای ديگر اللیل به »سورۀ ضحی« و از آن طریق، به »سورۀ 

بسیاری از وقايع »اسراء« و از جمله، »اعطای الکوثر به خاتم پیامبران« روشنتر می شود. این قسمها در هفت 

قسم دسته بندی می شود: 

ْیِل ِإَذا َسَجى<.   . 1
َّ
لل

ݗ
َحى * َوا

ُ
لّض

ݗ
>َوا

َس<.  2. 2
َ

ْبِح ِإَذا َتَنّف لّصُ
ݗ
ْیِل ِإَذا َعْسَعَس * َوا

َّ
لل

ݗ
>َوا

ْیِل َوَما َوَسق<.   . 3
َّ
لل

ݗ
َفِق * َوا

َ
لّش

ݗ
ْقِسُم ِبا

ُ
ا أ

َ
>َفل

ْسَفَر<.  4. 4
َ
ْبِح ِإَذا أ ْدَبَر * َوٱلّصُ

َ
ْیِل ِإْذ أ

َّ
>َوٱلل

ْیِل ِإَذا َيْسِر<.   . 5
َّ
َفْجِر * ... * َوٱلل

ْ
>َوٱل

ْیِل ِإَذا َیْغَشاَها<.  6. 6
َّ
اَها * َوٱلل

َّ
َهاِر ِإَذا َجل >َوٱلّنَ

ى<.  7. 7
َّ
َهاِر ِإَذا َتَجل ْیِل ِإَذا َیْغَشى * َوٱلّنَ

َّ
>َوٱلل

سورۀ ضحی/  و 2.   
سورۀ تکویر/7  و 8 .   2

سورۀ انشقاق/6  و 7 .   
سورۀ مدثر/2  و   .   4

سورۀ فجر/  تا 4.   
سورۀ شمس/  و 4.   6

سورۀ لیل/  و 2.  7
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بح«،  کنار این قسم، قسم ديگری به »الّنار«، يا به »الّصُ که در تمام این سوره ها، در  مالحظه می شود 

َفجر« وجود دارد. 
ْ
فق« و يا به »ال

َ
َحی«، يا به »الّش

ُ
يا به »الّض

شود؛  می  بحثها  این  متوجه  ديگری  عظمت  کوثر«،  »سورۀ  بحث  به  بحثها  این  پای  شدن  باز  با 

که برای آن حد و حصری وجود ندارد.  عظمتی 

که در قالب قسم به شش حقیقت مطرح شده   چهارده قسم است 
ً
این قسمها مجموعا

است. هفت قسم به »اللیل«، دو قسم به النهار، دو قسم به »الصبح« و یک قسم به 

»الضحی«، یک قسم به »الشفق« و یک قسم نیز به »الفجر«. در تمام این سوره ها، قسم 

به اللیل مشترک و عظمت ویژه ای متوجه این قسم است.

 من المثانی« باشد: 
ً
شايد این هفت زوج قسم، يکی از مصادیق »سبعا

َعِظیَم<.   
ْ
ُقْرآَن ٱل

ْ
ِى َوٱل

ا�خ َ َم�ث
ْ
ل
ٱ
ًعا ِم�خَ � َقْد آَتْیَناَك َ��بْ

َ
>َول

کرديم«. »و به راستی، به تو سبع المثانی و قرآن بزرگ را عطا 

که همگی در ارتباط با »افق« تعريف می شوند، نفس  که این قسمها، قسم به حقايقی است  از آن جا 

که: وجود چنین قسمهایی، حکايت از آن دارد 

عمدۀ وقایع »اسراء« در »افق اعلی« و یا »افق مبین« و در اطراف این افق و یا افقها رخ 

داده است. 

که:  این خود به آن مفهوم است 

که در ضمن مرور از »المسجد الحرام« به  عظمت رویدادهای »اسراء« به وقایعی نیست 

که در افق اعلی و باالتر  »المسجد االقصی« رخ داده بلکه عظمت به رویدادهایی است 

از آن روی داده است.

که:  پیش از این دانسته شد 

افق اعلی و باالتر از آن، محل حضور اللیل و همراهان اللیل است که آیات کبرای خداوند 

به  را  پیامبرش  آنها خدای حکیم  برای دیدن  که  آیاتی  آفرینش هستند؛ همان  تمام  در 

»اسراء« برده است.

سورۀ حجر/87.   
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قسم به اللیل با سایر قسمها، در صورت ظاهر دارای تقابلی بزرگ است؛ قسم به اللیل، قسم به نهايت 

که: يکی است و قسم به سایر موارد، قسمهایی به روشنایی و نور است. این همه در حالی است  تار

همۀ این موضوعها، مثلهایی از نور خدا هستند که در سورۀ نور به آنها مثال زده شده است: 

ُزَجاَجٍة  فِى  ِمْصَباُح 
ْ
ٱل ِمْصَباٌح  ِفیَها  َكا�ةٍ  ْ َكِم�ث وِ�ِ�  �خُ ُل  َ َم�ث ْرِض 

َ
أ

ْ
َوٱل َماَواِت  ٱلّسَ ُنوُر  >ٱهلُل 

ٍة  َغْرِبّیَ ا 
َ
َول ٍة  َشْرِقّیَ ا 

َ
ل َزْیُتوَنٍة  �ةٍ  اَ�كݡَ َ ُم�ب َر�ةٍ  َ �ب �ثَ ِم�خْ  ُد  و�ةَ ُ �ي ّىٌ  ُدَ�ّ �بٌ 

َ
َكْوك َها 

�خَّ
ئَ
َكا �ةُ  َ ا�ب َ �ب

لرخُّ
ٱ
�

ى ُنوٍر َیْهِدى ٱهلُل ِلُنوِرِه َمݡںݐْ َيَشاُء َوَیْضِرݡٮݓُ 
َ
ْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعل

َ
ْو ل

َ
َیݠَكاُد َزْیُتَها ُیِضىُء َول

َلّ َشْىٍء َعِلیٌم<.   
ُ
اݡِس َوٱهلُل ِبك  ِللّنَ

َ
ْمَثال

َ
أ

ْ
ٱهلُل ٱل

در  آن چراغ  و  آن چراغی،  در  که  او چون چراغدانی است  نور  َمَثل  زمین است.  و  آسمانها  نور  »خدا 

درخت  می شود،  افروخته  مبارک  درختی  از  که  است  درخشان  ستاره ای  گویی  شیشه،  آن  است.  شیشه ای 

گر چه آتشی با آن درگیر نشده  که نه شرقی و نه غربی است. نزديک است روغن آن فروزان شود و ا يتونی  ز

خداوند  و  بخواهد  که  را  فردی  آن  هر  می کند  هدايت  او  نور  به  خداوند  است.  ديگر  نور  ی  رو نوری  باشد. 

مثالهایی برای مردم می زند و خداوند به هر چیزی عالم است«.

که: ى ُنوٍر< حکايتی روشن از این واقعیت دارد 
َ
آيۀ شريفۀ >ُنوٌر َعل

از نور  که همۀ آنها به صورتی مستقل، مثلی  مثل نور خدا شامل اجزای مختلفی است 

بر  باشند.  نداشته  نور  به  اللیل، شباهتی  مانند  در صورِت ظاهر  گر  ا خدا هستند حتی 

مبنای این عبارت، همۀ مثلهای نور خدا، نور خدا هستند.

يعنی: 

گر در صورت ظاهر، شباهتی به نور نداشته باشد. »النهار« نور  اللیل، نور خداست حتی ا

خداوند است، »الفجر« نور خداست، »الّضحی« نور خداست، »الصبح« نور خداست 

و »الشفق« نیز نور خداست.

که: نبايد از خاطرها به دور ماند 

که او نور االنوار باشد و انتخاب  گانه ای دارد و شاید  از این میان، اللیل البته حکایت جدا

همان  این  و  باشد  آن  قدر  بودن  ناشناخته  دلیل  به  شاید  حقیقت،  این  برای  اسم  این 

که در »سورۀ قدر« به آن تصریح شده است:  حقیقتی است 

سورۀ نور/  .   
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ْدِ�  �ةَ
ْ
ل
ٱ
�ةُ �

َ
ل �يْ

َ
ْدِ� * ل �ةَ

ْ
ل
ٱ
�ةُ �

َ
ل �يْ

َ
ْدَراَك َما ل

َ
ْدِ� * َوَما أ �ةَ

ْ
ل
ٱ
�ةِ �

َ
ل �يْ

َ
َناُه فِى ل

ْ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
ِحیِم * ِإّن لّرَ

ݗ
ْحَماِن ا لّرَ

ݗ
هلِل ا

ݗ
>ِبْسِم ا

اݠٌم ِهَى َحتَّى 
َ
ْمٍر * َسل

َ
ِهْم ِمْن ُكَلّ أ وُح ِفیَها ِبِإْذِن َرَبّ لّرُ

ݗ
ُة َوا

َ
اِئك

َ
َمل

ْ
ل

ݗ
 ا

ُ
ل ْهٍر * َتَنـّزَ َ ِ �ث �خ

ْ
ل
ئَ
ٌر ِم�خْ � �يْ

�خَ
َفْجِر<.   

ْ
ل

ݗ
ِع ا

َ
َمْطل

»به »اسِم اهّلل« که »رحمان« است، که »رحیم« است. ما آن را در »شب قدر« نازل کرديم. وه که »شب 

نیز  با هزار ماه  از هزار ماه بهتر است و بلکه قابل مقایسه  »شب قدر«  با عظمتی است!  قدر«، عجب شب 

ئکه با روح، به همراه »اذن ربشان«، برای تماِم امور فرود می آيند. آن شب تا طلوع  نمی باشد. در آن شب، مال

فجر، سالم است«.

که:  فراموش نشود 

آسمانِی  اجرام  تمام  جمله  از  و  عالمیان  تمام  که  است  عظیم  حقیقت  یک  نام  اللیل 

که در شب  یر پوشش سلطه و فرمان خود دارد. اللیل همان حقیقتی است  نورانی را به ز

آورده  پیامبر رحمت، در  به  آیات  ارائۀ  با  و مناسب  به نظمی جدید  را  اسراء تمام عالم 

کرده است. این  کتابش، بارها به این حقیقِت عظیم قسم یاد  است. خدای حکیم در 

این  اعطای  با  و  حقیقت  این  با  نزدیک  ارتباطی  در  نباشد،  الکوثر  همان  گر  ا حقیقت، 

حقیقت به پیامبر رحمت قرار دارد.  2 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
راݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنݤݤݤݤݤݤݤ ݔامٮݪݪݪݪݬݪݪب ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݕ�ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ

ا�ݑ
ن

ب� ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡح ر ݣݣ�
�ݑِ ݣݣݣݣاݣݣݣلک�ىݒ

عطٮݔ� ای ݣݣݣݣ�با اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسمݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣݣص�ن

»الکوثر«   کوثر« آمده،  »سورۀ  که خدای جهانیان به پیامبرش داده بنا به آن چه در  عنوان عطیه ای 

است. این تعبیر، خودش، خودش را تعريف می کند و نیازی به همت این لغت دان و آن لغت شناس ندارد 

و از اظهار نظرهای آنان بی نیاز است. 

یاد  گونه  این  او  از  جهانیان  خدای  که  است  یگانه ای  و  فرد  به  منحصر  وجود  »کوثر«، 

سورۀ قدر/  تا  .   
ْیِل ِإَذا َیْغَشاَها<، به امامان جور و فعل آنان ارتباط يافته 

َّ
بحث شب چهارم با ذکر روايتی پايان يافت که در آن >َوٱلل  2

کار رفته است، به این  که در این تعبیر به  است. در بحث ياد شده، ضمن طرح نکاتی در خصوص استعاره هایی 
که:  موضوع تصريح شد 

که در آنها به »اللیل«  ْیِل ِإَذا َیْغَشاَها< را از مجموع آياتی 
َّ
با وجود این روايت در این خصوص، يا بايد آيۀ: >َوٱلل

کتاب خدا پرداخت و يا بايد با توجه به این نکات،  گانۀ ديگر در  قسم ياد شده، جدا دانست و به بررسی آيات شش 
کرد. در این خصوص، بحث 
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که نمی تواند  کرده است. »کوثر«، »کثرة الکثرة« است. »کوثر« وجوِد تک بعدی نیست 

تعابیر  بزرگ«  بسیار  یا  و  بزرگ  بعد  »یک  از  تعبیر  برای  که  باشد  بعدی  تک  وجوِد  یک 

که تعبیر »طویل« یکی از آنهاست. »کوثر« به وجودی  بسیار دیگری در زبان وجود دارد 

که هر یک از این ابعاد، ابعاد بسیاری  که صاحب ابعاد بسیاری است  اطالق می شود 

دارد. »کوثر« وجود »بی نهایت« است. »کوثر« وجود »بی نهایت در بی نهایت« است. 

»کوثر«، وجود »بی نهایت به توان بی نهایت« است. 

گر در جهتی از جهات و در بعدی از  گر چنانچه »کوثر« چنین داللتی را نداشته باشد و برای نمونه، ا ا

کالم خداوند است _ ديگر  کتاب خدا _ که  ابعاد، از رتبۀ باال و از باالترین رتبه برخوردار نباشد، در منطق 

گشت.  »الکوثر« نخواهد بود و بايد به دنبال تعبیر ديگری برای آن 

گر »الف و الم الکوثر«، »ال جنس«  »الف و الم« واژۀ »الکوثر« يا »ال جنس« و يا »ال تعریف« است. ا

ياد يا خیلی  کرده است. يعنی تمام چیزهای ز باشد، خدای جهانیان جنس »کوثر« را به پیامبر رحمت عطا 

گر »الف و الم الکوثر«، »ال تعریف«  ياد را خدای مهربان به پیامبرش عطا کرده است. ا ياد و يا خیلی خیلی ز ز

که  کتاب خدا _  که همان يک وجود مشخص، در منطق  باشد، حتمًا مقصود از »الکوثر« يک وجود است 

کاستی ندارد.  که هیچ  ياد است  ياد بسیار ز ياد بسیار ز کالم خداوند است _ بسیار ز

»الف و الم الکوثر« نمی تواند »الف و الم جنس« باشد زیرا در آن صورت، به دلیل جنس این »ال« و 

و  آسیب  و  شر  موارد  و  ندارد  نیکی  و  خوبی  و  خیر  موارد  به  انحصاری  ديگر  »کوثر«  دلیل،  همین  به  دقیقًا 

عذاب را نیز شامل می شود. 

در منطق کتاب خدا واژۀ »کثیر« همان گونه که برای »منافع«   به کار می رود، برای »اختالف«  2نیز به کار 

نیز  یافتگان«  »ضاللت  برای  یافتگان« استعمال می شود،  »هدایت  برای  که این تعبیر  گونه  می رود و همان 

ّبیون«  4 به کار رفته برای »فاسقان«    نیز به کار رفته است و  استعمال می شود   . این واژه همان گونه که برای »ِر

کار می رود.  کار می رود، برای »جلیز و ولیز درون آتش جهنم«  7 نیز به  که برای »میوۀ بهشتی«  6 به  گونه  همان 

سورۀ مؤمنون/ 2.   
سورۀ نساء/82.  2

سورۀ بقره/26.   
سورۀ آل ابی طالب )=آل عمران(/46 .  4

سورۀ حديد/6 .   

سورۀ واقعه/2 .  6
سورۀ فرقان/4 .  7
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کرده باشد، همۀ این موارد و موارد  که خدای مهربان جنس »الکوثر« را به پیامبرش اعطا  گر قرار باشد  حال، ا

بسیار ديگری نیز به او اعطا شده است که نمی تواند مقصود از »اعطای تفخیمِی عظیِم« این سورۀ مبارکه باشد. 

بنا بر این، »الف و الم الکوثر«، »ال عهد« و مقصود از آن، یک »کوثر مشخص« است. 

گر »ال الکوثر«، »ال جنس« هم باشد، بايد پذیرفت  بايد البته به خاطر سپرد، بر فرضی ُمحال، حتی ا

يعنی  می شود.  اطالق  وجود  یک  همین  به  تنها  و  تنها  و »الکوثر«  »کوثر« در یک وجود جمع است  جنس  که 

که جنس آن وجود، در تمام جهات، »کوثر« است.  گفته می شود  »الکوثر« به وجودی 

که:  بنا بر این و در هر دو صورت، بايد پذیرفت 

است،  بی نهایت  علمش  است،  الهی  نهایِت  بی  سوی  به  »کوثر«  وجودی  ابعاد  تمام 

کرمش  کمالش بی نهایت است، حلمش بی نهایت است،  قدرتش بی نهایت است، 

بی نهایت است، رحمتش بی نهایت است، عصمتش بی نهایت است و خالصه: او، 

کرده است. که خالق بی نهایت، آن را به بی نهایت بشری اعطا  بی نهایتی بشری است 

که خدا این وجود را »کوثر« خوانده است داللتهای بسیار عظیمی دارد. يکی از آن داللتها این  این 

که: که »کوثر« به تعبیر خدای جهانیان خیلی خیلی خیلی »کثیر« است. این خود به آن معناست  است 

گنجایش مفهوم »کوثر« را ندارد. واژه، 

کننده خدای عالمیان است.  که تعبیر  و نباید از خاطرها به دور ماند 

بشر در تعبیر از بسیار بسیار بسیار بزرگها عاجز است و برای این عجز خود، نام »بی نهایت« را گذارده 

ياد است، در تعبیر بشری بی نهايت در بی  که تعبیری الهی از بسیار بسیار بسیار ز است. بنا بر این »کوثر« 

ياضیات، در مورد »کوثر«  که قواعد مربوط به جمع و ضرب و تواِن بی نهايتها در ر نهايت است و صد البته 

نیز صادق است. 

که: کوثر« نشان می دهد  تعبیر تفخیمِی »سورۀ 

خدای جهانیان باالترین »کوثر« را در باالترین حد و در باالترین مقام، به »رحمة للعالمین« 

کرده است. و یعنی به باالترین رتبۀ بندگان در تمام آفرینش، »اعطا« 

ياضیات بی نهايت به عدد بزرِگ بسیار بزرگ اطالق می شود اما بايد دانست  که در ر درست است 

که بی نهايت در هر معادله، حکم يک عدد ثابت را دارد نه متغیر. اما:

که فقط خدا میزان آن  که همواره در حال افزایش است؛ افزایشی  »کوثر« بی نهایتی است 
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را می داند. 
که:  این خود، به آن معناست 

در حالی که علم »کوثر« بی نهایت است، این »علم بی نهایت«، همواره در حال افزایش 

کوثر« نیز از همین ویژگی برخوردار  کوثر« نیز همین حالت را دارد. »قدرت  است. »حلم 

»کوثر«،  به  طهارت«  »منشأ  و  »طهارت«  همارۀ  اعطای  حکایت  تطهیر«  »آیۀ  و  است 

کوثر است.  توسط خدای 

»آیۀ تطهیر« از ارادۀ همیشگی »اهّلل« برای اعطای منشأ »طهارت« و تمام فضیلتهایی حکايت دارد 

که: کتاب خدا در این آيه به خوبی نشان می دهد  که زیر عنواِن »طهارت« جمع می شود. تعابیر استمراری 

اراده استمراری خداوند، بر اذهاب رجِس استمراری و اعطای طهارِت استمراری همواره و 

کوثر، »کوثری« است: کمال اعطا صورت می گیرد و این خود، یعنی: افزایش  کید و با  با تأ

ْم َتْطِهیًرا<.   
ُ

َرك َبْیِت َوُیَطَهّ
ْ
ْهَل ٱل

َ
ْجَس أ ُم ٱلَرّ

ُ
َما ُیِریُد ٱهلُل ِلُیْذِهَب َعْنك

َ
>... ِإّن

که به صورت پیوسته رجس را از  که خداوند همواره ارادۀ آن را دارد  گونه است  »... قطعًا و حتمًا این 

کند«. کامل، تطهیر  شما »اهل البیت« دور سازد و همواره شما را با تطهیری 

که خدای حکیم نام  همین نتیجه از بررسی واژۀ »کوثر«  نیز به دست می آيد. البته نبايد فراموش شود 

این وجود را »الکوثر«  نهاده و آن چه را آفريدگار همگان بی نهايت می نامد و آن را »الکوثر« می خواند، از هر 

که  گونه نقصی بری است. يعنی بر اساس این تعبیر نیز مصداق »الکوثر« معصوم است؛ آن هم با عصمتی 

يف برای آن وجود ندارد.  مشابه و مانندی در تعار

پیامبران  خاتم  به  فرزند  عنوان  به  را  وجودی  چنین  خدا  شود،  اظهار  چنانچه  گر  ا حال 

مدح  در  است؛  شده  گفته  مرضیه  زهرای  حضرت  مدح  در  سخن  تمام  کرده،  »اعطا« 

که تنها دختر باقی مانده از خاتم پیامبران است.  فردی 

که: يکی ديگر از ویژگیهای واژۀ »الکوثر« آن است 

کم یک رشتۀ پیوسته از فرزندان آن حضرت نیز از جنس »الکوثر« خواهند بود.  دست 

که فرزندان  کرد  بنا بر این، بر اساس همین تعبیر نیز باید به عظمت بی مانندی حکم 

آن حضرت از آن بر خوردار هستند. یکی از عوامل این عظمت، البته عصمت است؛ 

که این آیه برای فرزندان آن حضرت اثبات می کند.   عصمتی 

سورۀ احزاب/  .   
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ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
نݤݤݤ

راݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امٮݪݪݪݪݪݪݬب ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݕݡݡىݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ
ا�ݑ ݫݔ�ݑ ݣݣݣ�ن ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ اىݭݭݭݫ ر و ݣݣݣݣݣ�ݣݣصن ک�ىݒ

پاسخگوی  باشند،  کماالت  از  درجه ای  هر  در  فرزند،  آن  فرزندان  و  پیامبران  خاتم  فرزند 

نیز  کماالت  از  کمترین درجه  با  و  َك...< هستند  َرّبُ َعَك  َوّدَ >َما  آیۀ:  در  نیازهای ذکر شده 

می توانند ادامه دهندۀ نسل آن حضرت و خاموش کنندۀ آتشهای بر افروختۀ شانئان باشند. 

به  را در نهايت عظمت  کرده و آن  »الکوثر« بودن این عطیه تصريح  به  با این حال، خدای حکیم 

که  آن وجودی  بدانند،  بايد  يعنی همه  کرده است.  اعالم  نهايت فخامت  در  را  آن  و خبر  اعطا  پیامبرش 

خدای حکیم به پیامبر رحمتش اعطا کرده »الکوثر« است نه »خیر کثیر« و »الکوثر« همان است که گوشه ای 

گذشت.  از اوصاف او 

که پیامبر رحمت بايد در  گفت  کرد، از وظیفه ای سخن  که خدای حکیم خبر اعطا را نازل  پس از آن 

َك َوٱْنَحْر<. کردن« است: >َفَصَلّ ِلَرَبّ گزاردن برای رب« و »نحر  ازای این اعطا به جا آورد. این وظیفه، »صالة 

فراتر  بسیار  اعطا،  این  که  معناست  این  به  »الکوثر«،  اعطای  برای  ازا  به  ما  وجود  نفس 

َك َفَتْرَضى< است. این خود، حکایت  َسْوَف ُیْعِطیَك َرّبُ
َ
از حد اعطای درج شده در >َول

که در خصوِص آن مطالبی مطرح شد. کثیر« و »الکوثر« است  کوچکی از تفاوت »خیر 

گر  که خاتم پیامبران »ابتر« نیست و ا ْبَتُر< قبل از هر چیز خبر از آن می دهد 
َ
أ

ْ
تعبیِر: >ِإّنَ َشاِنَئَك ُهَو ٱل

چنانچه نسل خاتم پیامبران در هر مرحله ای قطع شود، او ابتر است؛ خواه بعد از صد نسل باشد و خواه 

این به مفهوم امتداد  بالفاصله و خواه _ نستجیر باهلل _ خوِد او بداند و خواه از این ابتر بودن بی خبر باشد! 

همیشگی نسل خاتم پیامبران است.

گر چنانچه بحث از امتداد  خدا برای امتداد نسل احدی چنین سندی را نداده است و ا

در  و  می گیرد  صورت  مسیر  همین  از  آن  امتداد  باشد،  مطرح  نیز  ابراهیم  حضرت  نسل 

گانه ای برای این منظور وجود ندارد.  کتاب خدا، خبر صریح جدا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
راݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنݤݤݤݤݤݤݤݤ اݥمٮݪݪݪݪب ݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫݕݡݡىݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ

ا�ݑ هݦݦݨݨݨݨݨݦݦݨؤ ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݡݡسݒ ݠهم�ݔ
رای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ رݡی ݣݣݣݣݣىب ک�ىݒ

که:  که برای تعريف ما به ازا برای اعطای »الکوثر«، وجود دارد، این است  يکی ديگر از نتايج مهمی 

»الکوثر« هیچ روزی از خاتم پیامبران باز ستانده نمی شود و هماره برای او »الکوثر« بوده 
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گیری، اختصاصی به حیات  است و »الکوثر« نیز باقی خواهد ماند. این عدم باز پس 

دنیا ندارد.

که:  نکتۀ بسیار مهِم ديگر در این خصوص این است 

»الکوثر« برای پیامبری »الکوثر« است که خودش برای چشاندن رحمت خدایش به تک 

تِک عالمیان، به سوی آنان ارسال شده است: 

ِميَن<.    
َ
َعال

ْ
ا َرْحَمًة ِلل

َّ
َناَك ِإل

ْ
ْرَسل

َ
>َوَما أ

که رحمتی برای همۀ عالمیان باشی«. »و ما تو را ارسال نکرديم مگر آن 

يعنی: 

یر چتر رحمت او قرار  »الکوثر« برای همیشۀ پیامبری »الکوثر« است که تمام عالمیان در ز

دارند. 

که:  این خود، حکايتگر این حقیقت است 

که انتساب  »الکوثر« فردی از »عالمیان« نیست. او فردی از »عالین« و از افرادی است 

پیامبران،  اعلی است. در عین حال، »الکوثر« همانند خاتم  افق  از  باالتر  به  حضورش 

فردی از جنس انسانهاست.

که تمام عالم در  را به دارائیهای مادی خاتم پیامبران اضافه نمی کند  با این ویژگی، چیزی  کوثری 

مشت سلطه و ادارۀ آن حضرت قرار دارد و از رحمت دمادم او بهره مند می شود. او به وجود پیامبر رحمت 

اضافه شده است و پاره ای از جان آن حضرت به شمار می آید. 

که حضرت صّدیقۀ  کرده اند، به این مطلب تصريح شده  که فريقین آن را نقل  در روايتهای بسیاری 

ره پاره ای از جان پیامبر رحمت است:  مطّهَ
ْغَضَبِن«.  2

َ
ا أ ْغَضَبَ

َ
ْن أ َ َ

، ف
ّ

: َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمَن
َ

 اهَّلِل؟مص؟ َقال
َ

ّنَ َرُسول
َ
َرَمَة: أ »... َعِن اِلْسَوِر ْبِن َمْ

که او  که رسول خدا؟مص؟ فرمود: فاطمه، پارۀ تن من است. پس، هر  »... از ِمسور بن مخرمه، نقل است 

را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است«.

گزارش شده است. در مورد سبط  نیز  فرزندان آن حضرت  از  برای بعضی  و مانندهايش  تعبیر  این 

سورۀ انبیاء/07 .   
صحیح بخاری ج0/4 2 و 9 2.  2
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که سالم خدا بر  کبر، حضرت امام مجتبی و نیز در مورد سبط ديگر خاتم پیامبران، حضرت سید الشهداء  ا

يکايک آنان باد، چنین آمده است:

   .» ، َوُحَسنْيٌ ِمْن َعىِلًّ
ّ

 اهَّلِل؟مص؟: َحَسٌن ِمَن
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

َكِرٍب، َقال ْقَداِم ْبِن َمْعِدی  »... َعِن اْلِ

»... از مقدام بن معدی کرب نقل است که گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود: حسن از من است و حسین 

از علی است«.

گونه نیز آمده است: در مورد حضرت سید الشهداء این 

 اهَّلِل؟مص؟ 
ُ

 َرُسول
َ

: َفاْسَتْمَثل
َ

ُه. َقال
َ
ُه َخَرَج َمَع َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ ِإَل َطَعاٍم ُدُعوا ل

َ
ّن

َ
، أ َعاِمِرَیّ

ْ
 ال

َ
»... َعْن َيْعىل

 
ُ

َراَد َرُسول
َ
َعُب. َفأ

ْ
َماٍن َيل

ْ
َقْوِم، َوُحَسنْيٌ َمَع ِغل

ْ
َماَم ال

َ
 اهَّلِل؟مص؟ _ أ

ُ
 َرُسول

َ
 ُوَهْيٌب: َفاْسَتْقَبل

َ
اُن: َقال

َ
 َعّف

َ
_ َقال

 اهَّلِل؟مص؟ ُيَضاِحُكُه َحّتَ 
ُ

 َرُسول
َ

ًة. َفَجَعل ًة، َوَهاُهَنا َمّرَ ِبُّ َيِفّرُ َهاُهَنا َمّرَ : َفَطِفَق الّصَ
َ

ُخَذُه. َقال
ْ
ْن َيأ

َ
اهَّلِل؟مص؟أ

 :
َ

ُه َوَقال
َ
ل ى ِفیِه، َفَقّبَ

َ
ى َتْحَت َذْقِنِه، َفَوَضَع َفاُه َعل ْخَر

ُ ْ
: َفَوَضَع ِإْحَدى َیَدْیِه َتْحَت َقَفاُه، َوال

َ
َخَذُه. َقال

َ
أ

ْسَباِط«.  2
َ
َحّبَ ُحَسْيًنا، ُحَسنْيٌ ِسْبٌط ِمَن اأْل

َ
َحّبَ اهَّلُل َمْن أ

َ
َنا ِمْن ُحَسْیٍن، أ

َ
ى َوأ

ّ
ُحَسْیٌن ِمَن

که: او در معیت رسول خدا؟مص؟ خارج شد تا بر سفره ای حاضر شوند  »... از يعلی عامری نقل است 

گويد:  که دعوت شده بودند. او گفت: رسول خدا؟مص؟ در نهايت متانت پیشاپیش مردم به راه افتاد _ عّفان 

افتاد _ در همان حال  راه  به  و پیشاپیش مردم  کرد  به سوی محل وعده  رو  گويد: رسول خدا؟مص؟  وهیب 

ی، آن  که بنا به قول راو کودک پسر، مشغول بازی بود. رسول خدا؟مص؟ خواست او را بگیرد  »حسین« با چند 

و  به خنديدن  کرد  آن موقع، رسول خدا؟مص؟ شروع  به آن طرف. در  این طرف  از  کرد؛  فرار  به  کودک شروع 

گذاشت و  گردن او  یر  گويد: پس از آن، رسول خدا یک دستش را ز ی  گرفت. راو که او را  خنداندِن او، تا آن 

گفت: حسین از من است و من از حسینم.  گذارد و او را بوسید و  یر چانۀ او و لبش را بر لب او  دست دیگر را ز

که حسین را دوست بدارد. حسین، سبطی از سبطهاست«. خداوند فردی را دوست دارد 

یݤݤݤݤݤݤ
نّ
ݫِ� ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݫ

لمݡݡݠݠهدݣݣیݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݦُّ
اݣݣݣݣ

« برای فرد ديگری از این خانواده 
ّ

« و »ُحَسنْيٌ ِمَن
ّ

ی« ، »َحَسٌن ِمَن اِطَمُة َبْضَعٌة ِمَنّ
َ
يِف: »ف همانند تعار

که بر زبان خاتم پیامبران جاری شده است. او حضرت  گزارش شده  نیز این تعريف به صورتهای مختلفی 

که خدا ظهور او را هر چه زودتر برساند.  مهدی است 

المعجم الکبیر )طبرانی( ج268/20.   
مسند أحمد ج02/29 .  2
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کرده و در آغاز آن، به نقل روايتهای مربوط به  «    باز  ْهِدَیّ ابو داوود در سننش، بابی با عنوان »ِكَتاب امْلَ

ویژگیهای  آن،  در  که  کرده  اقدام  روايتی  نقل  به  ادامه،  در  و  پرداخته  »مهدی«،  حضرت  بعثِت  قطعیِت 

حضرت مهدی و از آن جمله، ویژگیهای چهرۀ او مطرح شده است. بر این اساس، پیامبر رحمت در آغاز به 

« پرداخته است: 
ّ

ْهِدّیُ ِمَن تعریف آن حضرت، با تعبیِر »امْلَ

ًما. 
ْ
َكَما ُمِلَئْت َجْوًرا َوُظل رَض ِقْسًطا َوَعْدًل 

َ
 اأْل

ُ َ
ل ْنـِف، َیْ

َ ْ
َجْبَهِة أْقَنى ال

ْ
ى ال

َ
ى، أْجل

ّ
َمْهِدّیُ ِمَن

ْ
»... ال

ِلُك َسْبَع ِسِننَي«.  2  َیْ

کشیده و باریک  »... مهدی از من است. موی سر او در قسمت جلوی سر، عقب رفتگی دارد. بینی او 

سال  هفت  او  است.  شده  پر  ستم  و  ظلم  از  که  گونه  همان  می کند  پر  عدل  و  قسط  از  را  زمین  او  است. 

حکومت می کند«. 

ِت«، او را به خودش منتسب  ْهِدّیُ ِمْن ِعْتَر در روايت ديگری از این باب، پیامبر رحمت با تعبیِر »امْلَ

ساخته است: 

ِد َفاِطَمَة«.    
ْ
َمْهِدّیُ ِمْن ِعْتَرِتى ِمْن ُول

ْ
»... ال

پیشوای  نمونه،  برای  است.  شده  درج  عامه  معتبر  کتابهای  در  مختلف  صورتهای  به  روايتها  این 

حنابله، احمد بن حنبل _ که از نظر زمانی بر بخاری و مسلم، مقّدم است _ در مسندش روايتی را در خصوص 

حضرت »مهدی« _ که سالم و صلوات خدا بر او باد _ چنین نقل می کند: 

َكَما ُمِلَئْت َجْوًرا«.  4   
ً

َها َعْدل
ُ َ
ا َیْمل  ِمّنَ

ً
 َرُجل

َّ
َبَعَث اهّلُل َعّزَ وَجل

َ
 َيـْوٌم ل

َ
ْنَيا ِإّل

ُ
ݩْ َيْبَق ِمَن الّد ݧ ْو َلݧ

َ
»... ل

 خداوند در آن روز، مردی از ما را مبعوث می سازد 
ً
گر از دنیا باقی نمانده باشد جز يک روز، حتما »... ا

که از جور پر شده است«.  گونه  که او دنیا را از عدل پر می کند همان 

کرده و در آن باب، روايات متعددی را در  «    باز  ْهِدَیّ ِترِمذی در سننش، بابی با عنواِن »َما َجاَء ِف امْلَ

این خصوص آورده است. روايت اّول این باب، چنین است: 

ی«.  6  ُه اْسݭݭݭِ  ِمْن أْهِل َبْیِتى ُيَواِطُئ اْسُ
ٌ

ى َرُجل ِ »... َیلݭݭݫ

سنن ابی داود ج06/4 .   
سنن ابی داود ج07/4 .   2
سنن ابی داود ج07/4 .    

مسند احمد ج /99.   4
سنن ترمذی ج / 4 .    
سنن ترمذی ج / 4 .   6



21شب یازدهم محرم 1441   اسراء، والدت، شأنها و مسؤولیتهای حضرت صدیقۀ مطهره   غالمرضا صادقی فرد

که اسم او اسم من است«.  »... مردی از اهل بیت من والیت می یابد    

که در آن، به ذکر  کرده  ِم وفضل قزویَن« باز 
َ
ينی هم در سننش، بابی با عنواِن »ذکُر الّدیل ابن ماجه قزو

کرده است:  يکی از همین روايتها اقدام 

 
َ

ِلُك َجَبل  ِمْن أْهِل َبْیِتى؛ َیْ
ٌ

ى َیْمِلَك َرُجل  َحّتَ
َّ

ـُه اهَّلُل َعّزَ َوَجل
َ
ل َطّوَ

َ
 َيـْوٌم ل

َ
ْنَيا ِإّل

ُ
ݩْ َيْبَق ِمَن الّد ْو َلݧ

َ
»... ل

َة«.  2  ُقْسَطْنطيِنّيَ
ْ
ِم َوال

َ
ْيل

َ
الّد

که  گر از عمر دنیا غیر از يک روز باقی نماند خدای عز وجل حتمًا آن روز را طوالنی می کند تا آن  »... ا

کوه ديلم و نیز بر قسطنطنیه سلطنت می يابد«.  مردی از اهل بیت من سلطنت یابد؛ او بر 

حضرت  در بارۀ  اساسی  بسیار  نکتۀ  چند  دارد _  نیز  بسیاری  يان  راو _ که  روايات  از  دسته  این  در 

»مهدی« به چشم می خورد: 

کار رفتن تعبیر »بعثت« برای حضرت »مهدی«  و قطعیِت بعثت او در روزگار پایانِی زمین. - 1 به 

او را خداوند مبعوث می کند. - 2

در روزگاِر پایانی، خداوند او را خلق نمی کند، او را مبعوث می کند. - 3

ِت« به - 4 ْهِدّیُ ِمْن ِعْتَر »امْلَ  ِمْن أْهِل َبْيِت« و 
ٌ

»َرُجل  ،»
ّ

ْهِدّیُ ِمَن »امْلَ او را پیامبر رحمت با تعابیرِی ماننِد: 

خودش نسبت داده است.

او از اهل البیت است. - 5

ره، حضرت فاطمۀ زهرا ست. - 6 او از اوالد صّدیقۀ مطّهَ

نام او، نام مبارک پیامبر خاتم است. - 7

که از ظلم و جور پر شده است. - 8 او جهان را از عدل و داد پر می کند در حالی 

ِر< ْ �ب زَ ْ
ل

ٱ
ِع ا

َ
ل ٌم ِهَ َح�تَّ َمْ

َ
>َ�ل

َفْجِر<، آخرین آيه از »سورۀ  مبارکۀ قدر« است: 
ْ
ل

ݗ
ِع ا

َ
اݠٌم ِهَى َحتَّى َمْطل

َ
>َسل

َقْدِر 
ْ
ل

ݗ
ُة ا

َ
ْیل

َ
َقْدِر * ل

ْ
ل

ݗ
ُة ا

َ
ْیل

َ
ْدَراَك َما ل

َ
َقْدِر * َوَما أ

ْ
ل

ݗ
ِة ا

َ
ْیل

َ
َناُه فِى ل

ْ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
ِحیِم * ِإّن لّرَ

ݗ
ْحَماِن ا لّرَ

ݗ
هلِل ا

ݗ
>ِبْسِم ا

که مضارع »َوِلَی« است در اينجا و در روايت بعدی و در همه جا، به مفهوم »والیت یافتن«  تعجب نکنید »َیلی«    
کار رفته است نه به مفهوم »دوست داشتن« و نه به مفهوم »یاری کردن« و نه به مفهوِم »رفیق شدن«؛ و نفِس همین  به 
کرده اند، با این آيه هیچ سازگاری و  که عامه در بارۀ »آیۀ والیت« مطرح  روايت و همین روايتها نشان می دهد، آنچه 

هیچ مشابهتی ندارد. 
سنن ابن ماجه ج928/2.   2
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اݠٌم ِهَى َحتَّى 
َ
ْمٍر * َسل

َ
ِهْم ِمْن ُكَلّ أ وُح ِفیَها ِبِإْذِن َرَبّ لّرُ

ݗ
ُة َوا

َ
اِئك

َ
َمل

ْ
ل

ݗ
 ا

ُ
ل ِف َشْهٍر * َتَنـّزَ

ْ
ل

َ
َخْیٌر ِمْن أ

َفْجِر<.   
ْ
ل

ݗ
ِع ا

َ
َمْطل

ݩٌ ِهَی«، خبر مقدم و »هی« مبتدای مؤخر است. بنا بر این، این ترکیب، یک  ݧ مݧ
َ

»سالم« در جملۀ »َسال

که این ویژگی از میان تمام شبها، به »لیلة القدر« اختصاص دارد. ترکیب حصری است و نشان می دهد 

»سالم«  ديگر،  روزهای  و  شبها  و  است  سالم  القدر«  »لیلة  که  است  این  اختصاص  این  مفهوم 

نیستند. بنا بر این، در مقایسۀ میان این شب و تمام شب و روزهای دیگر، باید برتری را از آِن این شب دانست 

که شب  کم، بخشی از »خیر« بودن این شب نسبت به هزار ماه و بیشتر را بايد به خاطر آن دانست  و دست 

قدر »سالم« است. 

که باشد، نشانه ای بر بی نقص بودن »لیلة القدر« است  »سالم« اسم خداوند است و به هر مفهومی 

که: کار رفتن مصدر به جای اسم فاعل و نیز به جای صفت مشبهه، خبر از آن می دهد  که به  ضمن آن 

ذات »لیلة القدر«، »سالم« است و از »لیلة القدر« همواره سالمت می بارد. 

ݩٌ ِهَی« خبر از آن می دهد  ݧ مݧ
َ

کیفیت این تعبیر، عبارِت »َسال به همین دلیل و به داللت واژۀ »سالم« و 

که:

نه تنها در وقایع الهِی »لیلة القدر« خبری از »نقص« و »علت« و »رجس« وجود ندارد که 

در خوِد »لیلة القدر« نیز از »ظلمات«، از »نقص«، از »عیب« و از »رجس« خبری وجود 

ندارد. این شب و هر آن چه از وقایع الهی در آن رخ می دهد، مصداق »طهارت« و »نور« 

یکی شناخته  که »لیلة القدر«  شب است و شب، با تار است. این همه در حالی است 

می شود. 

َفْجِر<، که از جريان »لیلة القدر« تا »مطلع الفجر« خبر می دهد، از این واقعیت نیز 
ْ
ل

ݗ
ِع ا

َ
 تعبیِر: >َحتَّى َمْطل

که: خبر می دهد 

»مطلع الفجر« همانند »لیلة القدر« سالم است. 

به  برخوردار نیست،  این ویژگی  از  روز ديگری  و  که هیچ شب  الفجر« در حالی  »مطلع  بودن  سالم 

که: مفهوم آن است 

»مطلع الفجر« از جنس »لیلة القدر« است. 

سورۀ قدر/  تا  .   
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که:  بنا بر این، بايد پذیرفت 

»لیلة  خواه  است؛  »سالم«  هست،  چه  آن  هر  و  همه  الفجر«  »مطلع  تا  القدر«  »لیلة  از 

القدر« و »مطلع الفجر« تعابیری از زمان باشند و خواه تعابیری از واقعیتهای عینی دیگری 

غیر از زمان.

که يکی نشان روشنایی و  همسانی »مطلع الفجر« با »لیلة القدر« در سالم بودِن انحصاری _ در حالی 

که قباًل نیز در بررسی آيات اسرائِی قسم به اللیل، به آن تصريح  يکی است _ همان است  ديگری نشان تار

شده است:

حقیقت »اللیل«، »النهار«، »الّضحی«، »الصبح«، »الفجر« و »الّشفق« یکی است. 

که:  گفته شد، بايد پذیرفت  کنون و با توجه به آن چه  ا

»لیلة القدر« اول و قبل از همه و »مطلع الفجر« آخر و بعد از همه است و به تصریح این 

که سالم خدا بر یکایِک آنان باد. آیه، همه سالم هستند 

که:  و نبايد فراموش شود 

»لیلة القدر«، »کوثر خدا« و »کوثر پیامبر رحمت«، حضرت زهرای مرضیه است و »مطلع 

الفجر«، آخرین »کوثر خدا« و »کوثر پیامبر رحمت«، از نسل حضرت فاطمۀ صدیقه  و 

یعنی وجود مبارک حضرت مهدی است. 

که نام حضرت صديقه، بر نام  گذاریها، درک درستی از این آيات باشد، به نظر می رسد  گر این نام  ا

که:  که این تقدم جای شگفتی ندارد زیرا  خاتم پیامبران، مقدم شده است. اما بايد دانست 

یحانۀ خاتم پیامبران است و این کنیه، او را به عنوان مادر پیامبر رحمت  »ام ابیها« کنیۀ ر

معرفی می کند و بر این مبنا، این تقدم تعریف شده است.

در »سورۀ فجر«، قسمها از »الفجر« شروع شده و به »اللیل« خاتمه يافته است. يعنی قسمهای این 

سوره از نقطۀ پايانی این زنجیره، آغاز شده است: 

َْ�ِر * َهْل  � �ي
دخَ ِل �إِ

�يْ
َّ
لل

ٱ
َوْتِر * َو�

ْ
ْفِع َوٱل

َ
َیاٍل َعْشٍر * َوٱلّش

َ
ِر * َول ْ �ب �خَ

ْ
ل
ٱ
ِحیِم * َو� ْحَماِن ٱلّرَ >ِبْسِم ٱهلِل ٱلّرَ

فِى ٰذِلَك َقَسٌم ِلِذى ِحْجٍر<.   

سورۀ فجر/  تا  .   
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»به اسم »اهّلل« که »رحمان« است، که »رحیم« است. قسم به آن »فجر مشخص«! قسم به آن شبهای 

که به جريان می افتد! آیا در آن، قسمی برای صاحبان  گاه  دهگانه! قسم به شفع! قسم به وتر! قسم به شب آن 

عقل وجود دارد«.

گیرد،  که در این آيات به آنها قسم ياد شده، بار ديگر مورد شمارش قرار  گر چنانچه حقايقی  حال و ا

هماهنگی این قسمها با »آیۀ سبع مثانی« روشنتر خواهد شد: 

َعِظیَم<.   
ْ
ُقْرآَن ٱل

ْ
ِى َوٱل

ا�خ َ َم�ث
ْ
ل
ٱ
ًعا ِم�خَ � َقْد آَتْیَناَك َ��بْ

َ
>َول

گر چنانچه این نامها بر حقایق ياد شده تطبیق داده شود، مالحظه می شود، »حتی« در  در نهايت و ا

ْیِل ِإَذا َعْسَعَس * 
َّ
لل

ݗ
َفْجِر<، زمانی بسیار طوالنی است. این زمان در »سورۀ تکویر« با >َوا

ْ
ل

ݗ
ِع ا

َ
ى َمْطل

اݠٌم ِهَى َحتَّ
َ
>َسل

َس< تعريف شده است: 
َ

ْبِح ِإَذا َتَنّف لّصُ
ݗ
َوا

 
ُ

َقْول
َ
ُه ل

َ
َس * ِإّن

َ
ْبِح ِإَذا َتَنّف لّصُ

ݗ
� َعْ�َعَس * َوا دخَ ِل �إِ

�يْ
َّ
لل

ٱ
ِس * َو�

َ
ّن

ُ
ك

ْ
ل

ݗ
َجَواِر ا

ْ
ل

ݗ
ِس * ا

َ
ُخّن

ْ
ل

ݗ
ْقِسُم ِبا

ُ
ا أ

َ
>َفل

َرُسوٍل َكِریٍم<.  2

که:  کريم است  و این قول رسول 

ُه  ِدی، ُيواِطُئ اْسُ
ْ
 ِمْن ُول

ً
َيْوَم َحّتَ َيْبَعَث فيِه َرُجال

ْ
 اهَّلُل ٰذِلَك ال

َ
ل َطّوَ

َ
 َيـْوٌم ل

َ
ْنَيا ِإّل

ُ
ݩْ َيْبَق ِمَن الّد ْو َلݧ

َ
»... ل

ًما«.    
ْ
َكَما ُمِلَئْت َجْوًرا َوُظل َها َعْدًل َوِقْسًطا 

ُ َ
ل ی  َیْ اْسِ

که در آن روز،  گر از عمر دنیا فقط يک روز مانده باشد، حتًما خدا آن روز را طوالنی می کند تا آن  »... ا

که  گونه  که اسم او اسم من است. او دنیا را از عدل و قسط پر می کند همان  مردی از فرزندان مرا مبعوث کند 

از ظلم و جور پر شده است«. 

کرده اند: که ابو داوود و بسیاری ديگر از علمای امامیه و غیر امامیه نیز آن را نقل  و این همان است 

َفُقوا: َحّتَ َيْبَعَث  َّ اّتَ ُ
َيْوَم _ ث

ْ
 اهَّلُل ٰذِلَك ال

َ
ل َطّوَ

َ
 َزاِئَدُة ف َحِديِثِه: ل

َ
 َيـْوٌم _ قال

َ
ْنَيا ِإّل

ُ
ݩْ َيْبَق ِمَن الّد ْو َلݧ

َ
»... ل

 
ُ َ
ل ی َواْسُم أِبيِه اْسَم أِب. _ زاَد ف َحِديِث ِفْطٍر _ : َیْ ُه اْسِ ، أْو ِمْن أْهِل َبْيت، ُيواِطُئ اْسُ

ّ
 ِمَن

ً
فيِه َرُجال

ًما َوَجْوًرا«.  4 
ْ
َكَما ُمِلَئْت ُظل رَض ِقْسًطا َوَعْدًل 

َ
اأْل

سورۀ حجر/87.   
سورۀ تکویر/   تا 9 .  2

روضة الواعظین ص 26.    
سنن ابی داود ج09/2 .   4



25شب یازدهم محرم 1441   اسراء، والدت، شأنها و مسؤولیتهای حضرت صدیقۀ مطهره   غالمرضا صادقی فرد

پیامبر  به  أدنی«  أو  قوسین  »قاب  رتبۀ  در  که  است  انواری  همان  از  نور  همان  »الفجر«  و  »الصبح« 

رحمت، »ارائه« شده است: 

 اهَّلِل: 
ُ

 رسول
َ

ؤِمننَي؟ع؟، قال: َقال ّمٍد، عْن أبيِه، عْن آَباِئِه، عْن أِميِر امْلُ اِدِق َجْعَفَر بِن ُمَ »... عن الّصَ

ًعا 
َ

ال ْعُت إَل اأْلرِض اَطّ
َ
ل  اّطَ

ّ
ُد! إَن ّمَ : َياُمَ

َ
ُه، َفَقال

ُ
ل

َ
 َجال

َّ
َبّ َجل َماِء أْوَحی إَلَّ َر َى ِب إَل الّسَ ْسِر

ُ
ا أ مَلَّ

ْعُت 
َ
ل َّ اّطَ ُ

ٌد. ث ّمَ ْحُموُد وأْنَت ُمَ ا، َفأَنا امْلَ ی اْسً َك ِمن اْسِ
َ
ا، َوَشَقْقُت ل ُتَك َنِبّيً

ْ
ا، َفَجَعل َفاْخَتْرُتَك ِمْنَ

ا  ُه اْسً
َ
ِتَك، َوَشَقْقُت ل ّيَ َا ُذَرّ ݧ ْوَج اْبَنِتَك وأبݧ َك َوَخِليَفَتَك وَز ُتُه َوِصّيَ

ْ
ا َوَجَعل ا َعِلّيً اِنَيَة، َفاْخَتْرُت ِمْنَ

َ
الّث

َعَرْضُت   َّ ُ
ث ُنوِرُكَما.  ِمْن  َسنْيَ  ُ واحلْ َسَن  َ َواحلْ َفاِطَمَة  ُت 

ْ
وَجَعل  . َعىِلٌّ َوُهَو   

َ
اأْلْعىل َعىِلُّ 

ْ
ال َنا 

َ
َفأ اِئ،  أْسَ ِمْن 

ْو أّنَ َعْبًدا َعَبَدِن َحّتَ َيْنَقِطَع 
َ
ُد! ل ّمَ . َياُمَ ݫنِْيَ بݫ

َقّرَ َكاَن ِعْنِدی ِمَن امْلُ َها 
َ
ْن َقِبل َ َ

ݘَِكِة، ف ݧ ىݩݩݩݧ
َ

ال  امْلَ
َ

ْم َعىل َتُ
ݨݨݨݨݨݨَ ݧ ݧ ِوَليݧ

ُد  ّمَ . َيا ُمَ َت َعْرشݭݭݭݭِ ْ َ
ُتُه ت

ْ
ل

َ
ِت َوَل أْظل ا أْسَكْنُتُه َجّنَ َ َ

ْم ف َّ أَتاِن َجاِحًدا ِلِوَلَيِتِ ُ
َباِلی، ث

ْ
َنّ ال

ّ
َكالَش وَيِصيَر 

َنا ِبأْنَواِر َعىِلًّ 
َ
ِس َفإَذا أ

ْ
َسَك. َفَرَفْعُت َرأ

ْ
: اْرَفْع َرأ

َّ
 َعّزَ َوَجل

َ
! َفَقال َبّ ُت: َنَعْم. َياَر

ْ
ْن َتَراُهْم؟ ُقل

َ
ّبُ أ ِ

ُ
أت

ٍد وُموَس ْبِن َجْعَفَر وَعىِلَّ بِن  ّمَ ِد بِن َعىِلًّ وَجْعَفَر بِن ُمَ ّمَ َسنْيِ وُمَ ُ َُسنْيِ وَعىِلَّ بِن احلْ ݧ ݧ ِن واحلْ َ ݧ َسݧ ݧ ݧ وَفاِطَمَة واحلْ

ُه 
َ
َكأّن َوَسِطِهْم  ِف  َقاِئِ 

ْ
ال َسِن  َ احلْ بِن  ِة  ّجَ ُ واحلْ َعىِلًّ  بِن  َسِن  َ واحلْ ٍد  ّمَ ُمَ بِن  وَعىِلَّ  َعىِلًّ  بِن  ِد  ّمَ وُمَ ُموَس 

اِمی  ُم َحرݦݨݨݨݨݦَ َرّ ُیَ ِلی و
َ

 َحال
ُّ

ِذی ُیـِل
َّ
َقاِئُ ال

ْ
ُة وٰهَذا ال مّئَ : ٰهُؤَلِء اأْل

َ
ُت: َرَبّ َمْن ٰهؤَلِء؟ َقال

ْ
. ُقل ّىٌ َكْوَكٌب ُدَرّ

اِحِديَن  َ ݧ نَي والْ امِلِ
َ

وَب ِشيَعِتَك ِمَن الّظ
ُ
ِذی َيْشِف ُقل

َّ
ال اَحٌة أِلوِلَياِئ وُهَو  رݦَ ْنَتِقُم ِمْن أْعَداِئ وُهَو 

َ
أ ِبِه  و

ِفْتَنِه  ِمن   
ُ

أَشّد َيْوَمِئٍذ  َما  ِبِ اِس  الّنَ ِفْتَنُة 
َ
َفل ُقُهَما.  َفُيَحرݦݨݨَّ نْيِ  ّيَ َطِر َى  ُعّز

ْ
وال َت 

َّ
الال َفُيْخِرُج  يَن،  َكاِفِر

ْ
وال

   .» َیّ اِمِر ِعْجِل والّسَ
ْ
ال

که فرمود:  »... از امام صادق، جعفر بن محمد، از پدرش، از پدرانش، از امیر مؤمنان؟ع؟، نقل است 

کرد و  که من به سوی آسمان به اسراء برده شدم، رب من _ جل جالله _ به من وحی  رسول خدا فرمود: زمانی 

کردم و  کامل، پس تو را از آن میان اختیار  کردم، نظری با اشراِف  فرمود: ای محمد! من بر زمین با اشراف نظر 

»محمود« هستم و تو  کردم. پس من  گاه، برای تو نامی از اسماء خودم را مشتق  تو را نبی ساختم. پس آن 

او را  کردم و  از آن میان اختیار  کردم و علی را  از آن، برای باری ديگر با اشراف نظر  »محمد« هستی. پس 

»وصی تو« و »خلیفه ات« و نیز »شوهر دخترت« و هم چنین »پدر فرزندانت« قرار دادم و اسمی را از اسماء 

خودم برای او مشتق ساختم. پس، من »علی اعلی« هستم و او »علی« است و فاطمه و حسن و حسین را 

که آن واليت را  کردم. پس، هر يک از آنان  ئکه عرضه  از نور شما دو نفر آفريدم. پس از آن، واليت آنان را بر مال

که جان  کند تا آن زمان  گر بنده ای از بندگان، مرا عبادت  کرد، او نزِد من از مقربان است. ای محمد! ا قبول 

کفاية األثر ص2  ، الغیبة )شیخ طوسی(  کمال الدین وتمام النعمة ص2 2،  عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج /60،    
نور  تفسیر  ص 28،  السنیة  الجواهر  ج /6 ،  األئمة؟مهع؟  أحکام  إلی  األمة  هداية  ص62 ،  المحتضر  ص47 ، 

الثقلین ج /9  ، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج /68 .
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که نسبت به واليِت آنان منکر است،  سپارد يا مانند مشِک پوسیده شود، بعد از آن بر من وارد شود در حالی 

که آنان  کن نمی سازم و او را در سايۀ عرشم قرار نمی دهم. ای محمد! آيا دوست داری  پس او را در بهشتم سا

کن. پس  گفتم: بله ای رب من! پس او _ که عزیز است و با جاللت _ فرمود: سرت را باال  کنی؟  را »رؤیت« 

گاه، با انوار علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و  کردم و به نا من سرم را باال 

جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و 

گفتم: ای  که ستاره ای درخشان است.  گویی  که در میان آنان ايستاده بود و  حجة بن الحسن روبرو شدم 

که  »قائم« همان است  و این فرد  امامان هستند  اينان  او فرمود:  کسانی هستند؟  افراد، چه  رب من! این 

حالِل مرا حالل و حرام مرا حرام می سازد و من به وسیلۀ او از دشمنانم انتقام می گیرم و او راحت اولیاء من 

کافران شفا می بخشد. پس از آن، او  که دلهای شیعیان مرا از ظالمان و منکران و  است و او همان است 

که فتنۀ مردم به واسطۀ آن  »الت« و »عّزی« را تر و تازه بیرون می کشد و آن دو را به آتش می کشد. پس حتمًا 

گوساله و سامری شديدتر است«.  دو، در آن روز، از فتنۀ 

که ادامۀ آيات »سورۀ تکویر« نیز خوانده شود:  شايد زمان آن نیز رسیده باشد 

 
ُ

َقْول
َ
ُه ل

َ
َس * ِإّن

َ
ْبِح ِإَذا َتَنّف لّصُ

ݗ
� َعْ�َعَس * َوا دخَ ِل �إِ

�يْ
َّ
لل

ٱ
ِس * َو�

َ
ّن

ُ
ك

ْ
ل

ݗ
َجَواِر ا

ْ
ل

ݗ
ِس * ا

َ
ُخّن

ْ
ل

ݗ
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در پایان این مباحث، خسته و با وجودی پر از درد، به پاداش این بندگی، فرج موالیمان 

عاشورای  خاص  که  ناله ای  با  و  َنْوٌم<  ا 
َ
َول ِسَنٌة  ُخُذُه 

ْ
َتأ ا 

َ
>ل که  دارم  تقاضا  پروردگاری  از  را 

که:  موالیمان است، عاجزانه می خواهم 
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ْ
كݡَ ال ْل ِلَوِلَیّ ُهّمَ َعَجّ
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سورۀ تکویر/   تا  2.   


