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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1931آبان  11:تاریخ                                                    تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  1391صفر  1 مصادف با:                             فرق بین این دو -«الرحیم»و « الرحمن»ریشه موضوع جزئی:      

  7جلسه:                                                                                                                           

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا

 خالصه جلسه گذشته

رسید، عرض کردیم علت ذکر « الرحیم»و « الرحمن»به دو کلمه« بسم اهلل الرحمن الرحیم»اول یعنی بحث در مورد آیه 

ترین اسماء الهی این دو اسم از أسماء خداوند بعد از اهلل و در ابتدای قرآن و سوره حمد این است که این دو اسم از عام

هر مقابل این وصفی مثل غضب و انتقام که به حسب ظا د حتیشومیبوده و سایر اوصاف به نوعی به این دو اسم منتهی 

 کنند.ها میدو اسم و وصف هستند رجوع به این

 ریشه اشتقاق رحمن و رحیم

« رحمت»نیم عرض کنیم این است که، رحمن و رحیم هر دو مشتق از ماده توامیاما راجع به خود این دو کلمه آنچه که 

 هستند، ریشه اشتقاق این دو یکی است.

ند که فاقد چیزی است یا نیازمند بیمییک صفت انفعالی وتأثر خاص درونی است که وقتی انسان کسی را « رحمت»

با آید میند به جبران این کاستی  و نقص و درصدد بر کمیند و بر اساس آن تمایل پیدا کمیچیزی است، اول تأثر پیدا 

 جزم و عزم خودش این کاستی را جبران کند.

 و گرایش و فکر و ... منطبق است. ی موجودات عالم و انسانها با قطع نظر از عقیدههاین بر هم

لوازمی دارد که فقط در معنا لکن اطالق رحمت به این معنا در مورد خداوند از جهتی دچار اشکال است، چون این 

انفعال و تأثر در مورد خداوند معنا موجودات امکانی تحقق دارد، و آن هم حالت انفعالی است که مقوم این صفت است، 

به این معنا که منفعل شود، اصالً شده ای یا چیزی در این عالم متأثر ندارد، اصالً معنا ندارد بگوییم خداوند از یک واقعه

ای از انفعال مساوی با حد و نقص است، و مختص ممکنات است، خداوند فاعل مطلق است، فاعل مطلق حتی در گوشه

 فعال معنا ندارد.وجودش ان
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این جهت بیان کنیم باید بگوییم منظور از رحمت در مورد  اگر بخواهیم این معنا را در مورد خداوند با تصحیحلذا 

در خداوند این حالت تأثر و انفعال معنا پس همان اعطاء و افاضه،  و خداوند یعنی رفع حاجت و نقص موجودات دیگر

 ندارد.

که هم با است این یک معنای کلی از رحمت  .ن رحمن و رحیم استریشه مشترک بیه است کاین معنای کلی رحمت، 

 ند منطبق شود.توامیها به یک معنا بر همه انسان هم  حذف آن لوازم امکانی بر خدا منطبق است و

 فرق بین رحمن و رحیم

اما عمده این است که حال چطور این دو واژه که ریشه واحدی دارند یکی در قالب رحمان ذکر شده و یکی در قالب 

 شد یا خیر؟بامیرحیم. آیا اساساً فرقی بین اینها 

اطالق این دو اسم و  به حسب ظاهر رحمان، صیغه مبالغه است، بر وزن فعالن، و رحیم بر وزن فعیل، صفت مشبهه است،

آیا یک معنا را  ؟وصف بر خداوند تبارک وتعالی با توجه به اشتراکی که در ریشه اشتقاقی دارند به چه دلیل استدو 

 که در این صورت تکرار با دو لفظ وجهی ندارد، اگر بخواهند دو معنا را برسانند، تفاوت این دو کدام است؟رسانند می

 ذکر شده است.ن و رحیم چندین وجه اینجا در مورد فرق بین رحم

 وجه اول

، البته «کثیر الرحمة»وییم رحمان، یعنیگمییک وجه این است که رحمن به معنای کثرت و بسیاری رحمت است، وقتی 

د دیگر نسبت به خدا معنا ندارد، یعنی مبالغه در مورد شومیآن جهتی که در مورد صیغه مبالغه گفته « کثیر الرحمة»در 

در مورد خدا گفته شود باز از آنچه که هست کمتر است، ما در مورد موجودات امکانی  خدا معنا ندارد، چون هرچه

شد به او عالمه ذوالفنون بگوییم که مبالغه است، اما بامینیم مبالغه کنیم، مثالً به کسی که چند شعبه از علوم را بلد توامی

وییم رحمن گمیمورد خدا وجود دارد، پس اگر  در مورد خداوند این معنا ندارد، هرچه که تصور شود باز فوق آن در

معنایش این بلکه یا یم، دهمیصیغه مبالغه است در مورد خدا معنایش این نیست که ما رحمت را مبالغتاً به خدا نسبت 

خداوند یعنی ند، کمیکه خداوند به او اعطاء و افاضه است به اعتبار موردی این یا و است که رحمت خدا وسیع است، 

ند، اگر مبالغه است به اعتبار موردی است که رحمت کمیدر مقام اعطاء و افاضه، بیش از حد قابلیت موجود افاضه 

کثیر »د، پس در مورد خداوند یا اساساً مبالغه معنا ندارد، هرچند صیغه مبالغه است ولی به معنای شومیشاملش 

این به نسبت مورد رحمت است، مثل اینکه خداوند در یم را هم بپذیر اگر مبالغه است و یا« وسیع الرحمة»یا « الرحمة
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، د(دهمی) خداوند به هرکه بخواهد بدون حساب رزق و روزی 1«واهلل یرزق من یشاء بغیر حساب»قرآن میفرماید:

روزی برای کسی یعنی فراتر از حد قابلیت او، خدا هر کسی را که بخواهد بدون حساب به او « رزق من غیر حساب»

 رحمت به سوی او سرازیر شده است. ظرفی است کهد، اینجا مبالغه نسبت به آن دهمی

 «.دائم الرحمة»د شومی، رحیم «کثیر الرحمة»د شومی« رحمن»است، « دائم الرحمة»به معنای هم رحیم اما 

د و هم کفار، اما در مورد مؤمنین شومیهم شامل مؤمن « کثیر الحرمة»اگر ما این دو خصوصیت را در نظر بگیریم، 

اند گذاشته، بین رحمن و رحیم هااست، پس این احتمال به نوعی شامل فرقی که بعضی« دائم الرحمة»نیم بگوییم توامی

این خصوصیت بالمالزمه بر  شود.می که رحمن اعم از رحمت نسبت به کفار و مؤمنین و رحیم مختص به مؤمنین است

اند ها گذاشتهد، عام نسبت به مؤمنین و کفار و خاص به مؤمنین، و همچنین شامل آن فرقی که بعضینکمیآن هم داللت 

ن توامیهم دارای اشکاالتی است ولی به نوعی البته این ) شد و رحیم مختص به آخرت،بامیکه رحمن مختص به دنیا 

است، خدا در این « کثیرالرحمة»به این بیان که رحمن در این دنیا به معنای  (این برداشت را از آنها کرد و استفاده کرد

رحمن را نسبت به همه موجودات دنیا کثیر الرحمة است، ولی دوام آن رحمت مربوط به آخرت است، همچنین اینکه 

نه تنها مادیات بلکه شامل فرقی بین انسان و غیر انسان نباشد و همه را در بر بگیرد، « عام للجمیع»این عالم بگیریم، 

همه این موجودات در موجودات مجرده هم بشود، خداوند رحمت به این معنا دارد، یعنی کثیر الرحمة است نسبت به 

 هاهای مؤمن دارد، یعنی رحمت دائم نسبت به مؤمنین از انسانو رحیم مثالً بگوییم اختصاص به انسانماسوای خودش 

 .است

ن ذکر کرد، که رحمن به معنای توامیه از وجوهی است که در فرق رحمن و رحیم علی ای حال این یک وج

 شد.بامی« دائم الرحمة»و رحیم به معنای « کثیرالرحمة»

 نکته خارج از بحث

ضی از این خصوصیاتی که ما ائمه معصومین و شخص پیامبر را باید جوری معرفی نکنیم که قابل الگو شدن نباشند، بع

های غیر انسانی، معجزات و کرامات، آنها طریق هستند برای اینکه ما به اینها د، آن جنبهشومید و برجسته شومیگفته 

ولی اصل این است، اگر ما این جهات را مدام برجسته کنیم، بعد بگوییم که این انسان را الگو اعتقاد و محبت پیدا کنیم، 

اتفاقاً رنگ خدا د، دهمیالگو قرار نلذا م و شومیناو است و من مثل  ویند که او اصالً انسان نیست، خداگمیقرار بده، 

پیدا کردن فقط از این طریق است، یعنی وقتی خداوند بگوید رحمت داشته باشید و رحیم باشید نسبت به دیگران، یا 
                                                           

 .212یی بقره: آیه. سوره 1
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نیم بفهمیم توامی، نسرشار از محبت به دیگران باشد، وجودتان حلم و صبر باشدخشم خود را کنترل کنید و یا وجودتان 

وید یعنی این باشید، در همین دنیا و در همین اتفاقات عادی زندگی، گمییک الگوی مجسم میآورد و لکن را،  او منظور

، وقتی او را خویشتن داری میکندند، وقتی تهمت میزنند کمیویند صبر گمیو با همین نیازهای بشری، وقتی به او ناسزا 

 ن یعنی الگو شدن.ند، ایکمینند در مقابل محبت کمیاذیت 

نقص یعنی حد، و حد در مورد اینها باز هم نقص در وجود معصومین هست. همه اینها را که باهم بخواهیم جمع کنیم، 

د، نقص به این معنا نیست که مثالً جسم شومیممکن موجود وجود دارد، ولو از یک جهت محدودیت داشته باشد این 

ما عبدناک »مطلق نیست، خود پیامبر میفرماید:او قدرت است یا روحش دارای ناپاکی است، نقص یعنی اینکه  آن ناقص

ن تو را توامیوید من نگمییعنی خود رسول خدا وقتی مقابل خدا میرسد  «حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک

 درک کنم و این نقص است.

 بحث جلسه آینده

رحمن و  است که در مورد رحمن و رحیم گفته شده است، چند وجه دیگر برای فرق بینبه هر حال این یک وجهی 

وییم و بعد یک گمیها را هم نیم و اشکاالت آنکمیها همه محل اشکال است، که نقل رحیم گفته شده است که آن

 شاءاهلل راجع به رحمن و رحیم و فرق بین اینها خواهیم داشت.بندی انجمع

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


