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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5931آبان  51 :تاریخ                                                      تفسیر سوره حمدموضوع کلی:     

  5391صفر 1مصادف با:                                           حق در مسئله -فرق رحمن و رحیم موضوع جزئی:      

  1جلسه:                                                                                                                            

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

 خالصه جلسه گذشته

شده بیان ی برای این فرق رحمن و رحیم بود که در آیه بسم اهلل ذکر شده است، عرض کردیم وجوه مختلفبحث در فرق 

که تقریباً وجه قابل قبولی است، این بود که رحمن صیغه مبالغه است و به معنای کثرت و بسیاری اول وجه  است.

یعنی خدای « اهلل الرحمن»رحمت و رحیم بر وزن فعیل صفت مشبهه است و به معنای ثبات و بقاء و دوام نعمت، پس 

دیگر که برخی ذکر ند اشاره به آن وجوه توایمیعنی خدای دائم الرحمة، این وجه به نوعی « اهلل الرحیم»کثیر الرحمة، 

 شد.بامیاند هم باشد، یعنی این وجه متضمن آن وجوه هم فی الجمله کرده

 و بررسی آنوجه دوم 

 اند:این است که رحمن مختص به دنیا و رحیم مختص با آخرت است، دو شاهد هم برای این ادعا ذکر کردهوجه دوم 

از آیات به همراه غفران و توبه آمده است و چون غفران و اثر توبه در آخرت است پس حیم در برخی یکی اینکه ر. 1

 .م اختصاص به آخرت داردرحیم ه

تقتلوا وال» در قرآن آمده است طور که جلسه گذشته هم عرض کردیم رحیم در مورد دنیا همقابل قبول نیست، هماناین 

یا رحمن الدنیا و اآلخرة و » است، یا مثالً در دعای امام رضا)ع( آمده: این مربوط به دنیا، 1«انفسکم إن اهلل بکم رحیما

 د این ادعا قابل قبول نیست.رسمی ، لذا به نظرشودمیروایت نقض با آیه و هم با هم پس این وجه ، 2«رحیمهما

د شومیعوالمی که در این عالم در بین ی عوالم و نشئات زمانی، یعنی در سلسلهاین که دنیا بر آخرت تقدم دارد،  .2

مقدم به حسب زمان و رحیم برای  یهرحمن مقدماً برای نشئو لذا تصویر کرد، عالم دنیا، تقدم زمانی دارد بر آخرت، 

ی مؤخر به حسب زمان آمده است، رحمن که مقدم است برای نشئه زمانی مقدم و رحیم که مؤخر است مؤخر و نشئه

 آمده است. برای نشئه زمانی مؤخر

، اینها در عرض هم این هم قطعاً قابل قبول نیست برای اینکه نسبت اینها به خداوند تبارک و تعالی، نسبت یکسانی است

شند، اینگونه نیست که در نسبت آنها به خداوند یکی مقدم باشد و دیگری مؤخر، اگر بخواهیم اینها را در سلسله بامی

رک و تعالی محیط به همه اینها است، و اینگونه نیست که بگوییم یکی از این جهت عوالم در نظر بگیریم خداوند تبا
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هد این خوامیمقدم شود بر دیگری، بله، اگر ما به لحاظ خود مخلوق نگاه کنیم این تقدم و تأخر درست است ولی وقتی 

نشئه آن مقدم است چون دنیا،  بهمربوط ، الرحمن، لم واحد هستند، مگر اینکه بگوییمبرای خداوند ذکر شود این عوا

 اعتبار اینکه نشئه آن مؤخر است.است به آخرت الرحیم مربوط به است و 

ای حال، این وجه که بخواهیم رحمن را مختص به دنیا و رحیم را مختص به آخرت بدانیم نه دلیل قابل اتکایی علی 

 دارد، بعالوه نقض هم دارد، هم در آیه و هم در روایت.

 و بررسی آن وجه سوم

« خاصٌ بالمؤمنین»ما رحیم ، یعنی جمیع موجودات، ا«رحمن عامٌ شاملٌ للمؤمن و الکافر و الجمیع»اینکه بگوییم 

، کلمه رحیم را در غیر مؤمنین استعمال نکرده است در قرآن، 1«فٌ رحیمبالمؤمنین رئو»ماید:فرمیدر قرآن هم خداوند 

وییم همه موجودات یعنی گمیوقتی د و رحیم مختص به مؤمنین است، شومیرحمن شامل همه موجودات عالم کلمه لذا 

را به نحو دیگری تبیین وجه این هم اختصاص به مؤمنین دارد، بعضی هم جماد و نبات، رحیم و اعم از انسان و حیوان 

 «.مختصٌ بالمؤمنین»ع موجودات را نیاوریم و رحیمو دیگر جمی «عامٌ للکافر و المؤمن»رحمناند، و آن این که کرده

ما باید دقیقاً معلوم کنیم که منظور چه چیزی و رحیم مختص به مؤمنین است، « عامٌ للجمیع»وید: رحمنگمیاینکه 

اگر مقصود همان است که در وجه اول گفته شد  حمت رحیمیه، دقیقاً چه فرقی دارد؟شد، این رحمت رحمانیه و ربامی

ف حمت رحمانیه یعنی کثرت رحمت و رحمت رحیمیه، یعنی دوام رحمت، اگر مقصود آن است باید بگوییم اشرکه ر

نیستند چه بسا رحمت مصادیق آن مؤمنین هستند ولی منحصر در مؤمنین نیست، یعنی انسانهای مؤمن فقط مشمول این 

که مورد « بالمؤمنین رئوفٌ رحیم»موجودات دیگری هم هستند که دوام و ثبات رحمت نسبت به آنها وجود دارد، لذا 

فضل افراد ذکر شد این اگر در جایی اشرف و او استشهاد قرار گرفته، در واقع کأنّ اشرف افراد را بیان کرده است، 

ند، لذا این وجه تا حدودی ابهام و اجمال دارد، یحتمل به وجه اول برگردد و کمیداللت بر نفی آن نسبت به مابقی ن

 اند بتوانیم برگردانیم، یعنی وجه چهارم.یحتمل به وجه دیگری که بعضی گفته

 وجه چهارم

د، نیاز چه در انسان باشد شومیاین است که رحمن، رحمتی است که شامل هر نیازمند به خداوند درواقع وجه چهارم 

از حیوان، جماد، نبات، همه فقر دارند و محتاج به خدا هستند، هرکدام از این موجودات هم یعنی ه در غیر انسان، چ

که حیث نیاز دارای مراتبی هستند، فقر موجودات عالم در همه انواع خود ذومراتب است، آنوقت خداوند 

یعنی خداوند تبارک وتعالی، نیاز هر نیازمند و فقر هر فقیر اعم از نباتات، « رحمتی وسعت کل شیئ»ماید:فرمی

ای است که خداوند در این عالم ند، اما رحیم به نوعی افاضهکمیبرآورده را حیوانات، جمادات، انسانها، حتی مجردات، 

خداوند تنظیم عالم تکوین یعنی آن که رحمن، تشریع است،  دارد و اثری که بر آن مترتب است در آخرت و آن هم نظام
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ترین ن و ضعیفتریند به نحو احسن، یعنی کل این عالم را، همه ممکنات از مجردات وعقول گرفته تا پایینکمی

ند که نظام تکوین است، که احسن خلق هم دارند، بهترین شومیموجودات این عالم، اینها بر اساس یک نظامی اداره 

خودش مصداق رحمت خداوند است، الرحمن یعنی خدایی که این عالم را به بهترین این نظام هستی و نظام تکوین، 

و اگر آنی و است همه این عالم هر لحظه محتاج خدا وجه خلق کرده و مشغول افاضه وجود به همه این عالم است، 

د، شومیوجود قطع شود نظام عالم از بین میرود، خود این نظام بر اساس رحمت اداره  سریان کمتر از آنی این افاضه و

 رحمت هستند، هر موجودی رحمت است، همه وجودات 

دین را توسط پیامبران برای بشر انسانها خداوند تبارک و تعالی،  و به سعادت رساندن برای هدایترحیم هم یعنی آن که 

 د.شومیهمه عرضه  برایهم این عرضه کرده است، 

آن رحمتی که خداوند در دنیا نسبت به خلق کرده است با  به دشومیاجماال طبق این بیان رحیم در واقع مربوط پس 

رحیم طبق این معنا در دنیا مختص مؤمنین نیست، اصالً خود  هم برای آن پاداش قرار داده است،تشریع و در آخرت 

نظام تشریع یعنی فراهم کردن ابزار هدایت و سعادت و قرار دادن آن در دست بشر، این یک رحمت است، در اینجا هم 

نوع برای همه است، یعنی در واقع این برای باز خصوص مؤمنین مد نظر نیستند، این برای کفار هم عرضه شده است، 

کنای در منازل رب و سُانسان است، حال اگر کسی از این ابزار بهره بگیرد، اثرش در آخرت برای او با پاداش و قُ

 آید.خاص و مراتب خاص خواهد بود و اگر کسی از این بهره نگیرد برای خودش خسران به وجود می

این است که رحمت رحمانیه اشاره به نظام تکوین دارد، خدایی که نظام تکوین را یعنی ماسوی وجه چهارم خالصه پس 

و اهلل را، عالم ممکنات را به بهترین وجه ممکن خلق کرده و هر لحظه در حال رفع نیاز همه موجودات این عالم است 

، همان تنظیم تشریع و اثری همرحیم ، «رحمتی وسعت کل شیئ»دشومیهمه آنها به شدت فقیر و محتاج هستند، این 

برای همه است، ولی اثر بلکه و آوردن تشریع مختص مؤمنین نیست که مترتب شده بر این تشریع، تنظیم تشریع است 

هم در دنیا است و هم در آخرت، و بلکه د، پس رحیم مختص به آخرت نیست شومیآن برای مؤمنین در آخرت ظاهر 

با نور بلکه با تشریع، فقط همه فراهم کرده است، آنهم نه راه هدایت و سعادت را برای  معنایش این است که خداوند

فطرت و تشریع، از یک طرف در وجود انسانها فطرت قرار داده، فطرت انسان تمایل به کمال مطلق دارد، تمایل به خدا 

عقل دارد که رسول باطنی است، به عالوه های وجود حق تعالی است دارد، تمایل به خیلی از اموری که از جلوهدارد، 

یعنی ی ابراز بیرونی هدایت، ی آغاز حرکت به سوی سعادت به عالوهمایهیعنی فطرت و عقل به عنوان خمیرمایه و بن

تشریع که خداوند در همه اعصار داشته است، یعنی همه ابزار را  و در یک کلمه ارسال رسل، انزال کتب و ادیان الهی

هایی ممکن است این فطرت غبار بر آن فراهم کرده است، فطرت و عقل را همه دارند، بله، در یک محیط برای بشر

بنشیند، عقل از آن هویت خود فاصله بگیرد، همه انسانها در وجودشان فطرت دارند، همه انسانها این رسول باطنی را 

شدند، کتابهای میشدند و بعضی نمیرا پذیرا  پیامبران هم که دعوتشان عمومی است منتهی بعضی این دعوتدارند، 
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نیم بگوییم رحیم مختص به مؤمنین توامیآسمانی برای همه است، ارسال رسل برای همه است، بر این اساس آنوقت ن

رحیمیت خداوند یعنی خدایی که در درون بشر فطرتی قرار داد که راهنمای او به سوی سعادت باشد، فطرت بشر  است،

میآید، فطرت بشر از بدی گریزان است، فطرت بشر خداخواه است، اینها همه آن چراغ درونی انسان است  از ظلم بدش

شد، و مختص به مؤمنین نیست، مگر بامیهمه برای پیامبران، کتب آسمانی، و در بیرون همه نقشه راه به ما داده است، 

اند، مگر دعوت انبیاء را ندیدند، منتهی فریب لهو و لعب و زینت حیات دنیا را خوردند، کفار کتب آسمانی را ندیده

وقت آن ثمره و د، آنشومیظاهر هم ی هدایت و عدم هدایت، سعادت و شقاوت، عالوه بر دنیا در آخرت آنوقت ثمره

این خاص مؤمنین است البته با  اثری که هدایت و سعادت دارد و آرامش و امنیت و سکنای در جوار قرب رحمت الهی،

مختص به رحیم مراتبی که دارد و کسانی که از این راه فاصله بگیرند قهراً کیفر سختی در انتظار آنها است، پس نباید 

 مؤمنین کنیم.

 .ن در اینجا ذکر کردتوامیاحتماالت دیگری هم هرچند است قابل قبولی این وجه وجه 

  خالصه

 فرق بین رحمن و رحیم گفته شد: مجموعاً چهار احتمال در

، دوم به استناد وضع فعالن و فعیل «دائم الرحمة»باشد و رحیم به معنای « کثیر الرحمة»یکی اینکه رحمن به معنای

و « الموجوداتعامٌ و شاملٌ لجمیع »اینکه رحمن مختص دنیا باشد و رحیم مختص به آخرت، سوم اینکه رحمن 

به رحمن  اساساً ، و چهارم اینکهو رحیم مختص مؤمنین من عام شامل الکافر و المؤمنیا رح «مختصٌ بالمؤمنین»رحیم

یعنی تنظیم نظام تشریع موجودات این عالم و رحیم ای که خداوند در عالم وجود دارد، نسبت به همه معنای همین افاضه

 است، برای سعادت و نیز فطرت و رسول باطنی که در وجود همه انسانها قرار داده شده 

 حق در مسئله

اند و به تبع ایشان بعضی از شد، وجه اول را عالمه در المیزان ذکر کردهبامیاین وجه به نظر بنده از سایر وجوه بهتر 

اند، اما این وجه اخیر وجهی هست که از برخی از کلمات بر میآید و شاید به شاگردان ایشان هم این را اختیار کرده

تلفیقی است از آنچه که این وجه اند ولی ای به این وجه دارد، امام به این شکل نگفتهامام)ره( اشارهنوعی بتوان گفت 

د این وجه از حیث مناسبت در شروع قرآن و شروع سوره حمد اولی باشد، ما رسمیاند، به نظر امام و بعضی دیگر گفته

اینها اعم صفات الهی هستند، یکی رحمت رحمانیه است و وییم عام است، گفتیم گمینیم به دو صفتی که خوامیخدا را 

عنی همه چیز این ردد، یگمیترین اسم خداوند و همه صفات و أسماء دیگر به این بر یکی رحمت رحیمیه، رحمت عام

 عالم، رحمن یعنی این عالم وجود، خدایی که افاضه دارد به این عالم وجود و همه موجودات این عالم در همه عوالم،

و اصالً وجود داشته باشد، طبق این ند توامیای نای در هیچ لحظهممکنات، و اگر این رحمت نباشد، هیچ ذرهیعنی همه 



43 
 

و رحیم هم یعنی آنچه خدا برای ما فراهم کرده برای سعادت از فطرت و عقل ند رحمت الهی، شومینگاه همه وجودات 

 گرفته تا نظام تشریع.

 اشکال

وییم گمیوقتی  ند، بعضی چیزها شرّ هستند،شومیماند، که شرور در این دیدگاه چگونه تفسیر فقط یک اشکال می

 همه شرور در این عالم چگونه توجیه، همه موجودات این عالم رحمت هستند، پس این «رحمتی وسعت کل شیئ»

 د؟شومی

یعنی ، و رحیم ،یردگمیهمه این عالم را در بر است که اسمی از خدا  ویک وصفی به عنوان علی ای حال، رحمن 

ص از رحمن است، برای هدایت انسانها به سر منزل یک نظام تشریع را هم در کنار این دارد که دایره آن اخ خداوند

این وجه از سایر وجوه اولی است، روایاتی هم در اینجا ذیل رحمن و رحیم در تفاسیر روایی آمده که  ما سعادت. به نظر

 نیم.کمیاشاره به آنها  بعداًن شااهلل ا

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


