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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931آبان61:تاریخ                                                               تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  6391صفر  1مصادف با:     بررسی روایات -بررسی یک اشکال در مورد نظر مختار درباره رحمت موضوع جزئی:      

  3جلسه:                                                                                                                                        

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

 خالصه جلسه گذشته

ی وجود به عالم مورد فرق رحمن و رحیم عرض کردیم حق در مسئله این است که رحمن عبارت است از افاضه در

و نباتات و حتی عالم  وجود یعنی همان تنظیم نظام تکوین که شامل همه موجودات، اعم از انسان و حیوان و جمادات

یم نظام تشریع و نیز قرار دادن فطرت در نهاد انسانها این عمومیت دارد، و منظور از رحیم تنظشد، بامیمجردات و عقول 

 .است و عقل که این دو باهم و به ضمیمه انزال کتب و ارسال رسل برای رساندن و هدایت بشر به سعادت

 اشکال

 و آن اینکه: اشکالی مطرح شده بود،یک 

که  د همانطورشومیشامل همه موجودات معنای افاضه وجود است و اصل وجود رحمت است و لذا رحمت اگر گفتیم 

د، شومیئ اطالق د که، به شرّ هم عنوان شیشومیطرح آنگاه این سوال م 1«و رحمتی وسعت کل شیئ» در قرآن آمده

« و رحمتی وسعت کل شئی» ماید:فرمیوقتی وجود دارد، در این عالم چون همه چیز در این عالم خیر نیست و شرّ هم 

ن توامید آنگاه چگونه شومید و به همین جهت بر شر هم اطالق شومیو شیئ عنوان عامی است که بر همه چیز اطالق 

 شر را از رحمت خدا دانست؟

 پاسخ

یعنی چیزی  تارة شر در تکوینیات مورد نظر است و اخری در افعال اختیاری انسان، در تکوینیات ما شرّ محض نداریم،

شد، بامی، خیر «باالضافه إلی شئی آخر»شد، ولی بامی، شر «باالضافه إلی شیئ آخر»نداریم که سر تا پا شر باشد بلکه 

 د این نه به اعتبار شرّشومیما در تکوینیات اساساً شر محض نداریم، پس اگر عنوان شیئ بر چیزی که شر است اطالق 

د، شومیحیث دیگر شر محسوب ناز آن  ثی است کهد، بلکه این به اعتبار آن حیشومیکه یک امر عدمی است اطالق 

باالضافه إلی امر »ممکن است شر باشد و « باالضافه إلی امر»پس شر محض نداریم، شرّ اضافی داریم، یعنی اینکه

  ممکن است خیر باشد.« آخر

در واقع ناشی از اراده و اختیار انسان است، و چون این د، دهمیکارهایی که انسان انجام و اما در مورد اختیاریات 

در ای آیهی بین فعل و فاعل است لذا شرّ در واقع مستند به اختیار فاعل است نه به خداوند، چنانچه اختیار واسطه
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اینجا در ، 1«سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ مَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَکَ مِنْ»ند، کمینساء بر این مطلب داللت ی سوره

واقع اگر فعل یا کاری شر باشد این مستند به فعل خود فاعل است نه مستند به خداوند، بنابر این اگر گفته 

هیچ مانع و اشکالی در آن وجود ندارد و اینکه شرور را بخواهیم مانعی در برابر « رحمتی وسعت کل شیئ»دشومی

 و عمومیت رحمت را مورد اشکال قرار دهیم، این قابل قبول نیست.رحمت خداوند بدانیم 

 بررسی روایات در مورد رحمن و رحیم

د در اینجا باید مورد بررسی قرار دهیم روایاتی است که در مورد رحمن و رحیم وارد شده رسمیکه بنظر ای مسئله

یمیه عرض کردیم، حال باید سراغ روایات ی رحمت رحمانیه و رحمت رح، ما به هر حال وجوه مختلفی دربارهاست

 بول است؟قهایی که گفتیم قابل این تفاوتسنجید که کدام یک از رفت و با میزان روایات 

دید واقعاً چه فرقی از فروق و وجوه گفته شده قابل آن باید که بر اساس در اینجا چندین نوع روایت وارد شده است، 

اما گاهی حتی برخی از این روایات  د،شومیقبول است، چون در تفاسیر نوعاً این روایات ذیل مباحث تفسیری مطرح 

 یرد.گمید سازگار نیست، و گاهی هم تالشی برای جمع این روایات صورت نشومیبا بعضی از برداشتهایی که 

قال: الرحمن رحمن الدنیا و الرحیم رحیم  عن النبی أن عیسی بن مریم» ماید:فرمیگرامی اسالم)ص(  پیامبر. 6

ند که او فرمود: رحمن، رحمن دنیا است، و رحیم، رحیم کمیکه از عیسی مسیح)ع( نقل وارد شده ، از پیامبر 2«ةاآلخر

 به آخرت است.آخرت،  ظاهر آن این است که رحمن مربوط به دنیا و رحیم مربوط 

در مورد ، 3«بجمیع خلقه و الرحیم بالمؤمنین خاصةالرحمن »ماید: فرمیاز امام صادق)ع( نقل شده است، که  .2

 دو احتمال داده شده:« بجمیع خلقهالرحمن »

اعم از انسان و نبات و همه ممکنات، و رحیم هم فقط « عامٌ للجمیع» بگوییم رحمن به جمیع مخلوقات یعنیاینکه  الف(

 .در خصوص مؤمنین است

یعنی فقط دایره انسانها را در نظر بگیریم، رحیم هم « ه من الکفار و المؤمنینبجمیع خلق»یعنی « بجمیع خلقه»اینکه ب(

 که در مورد مؤمنین است.

چون دو احتمال در این روایت است، لذا همان دو فرضی که در وجه  این روایت در واقع سازگار است با وجه سوم و

 سوم بیان کردیم با این روایت قابل انطباق است.

نیم رحمن و رحیم هم برای بیمی، در اینجا 4«یا رحمن الدنیا و اآلخرة و رحیمهما» وارد شده: در دعای امام رضا .9

 .ذکر شده است دنیا و هم برای آخرت
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ند به ما، به اینکه رزق کمی، رحم 1«الرحمن الذی یرحم ببسط الرزق علینا»، میرالمؤمنین علی)ع( نقل شده استاز ا .3

ند، کمیرزق را بر ما وسیع در دنیا خداوند چون شد، بامیکه در دنیا  ظاهرش این استاین ، دهدبسط میرا برای ما 

برای خدا ثابت شد دلیل بر این نیست که منحصر در این است، این مفهوم ندارد که غیر از این ناشی  ولی اگر این وصف

 از رحمت رحمانیه نیست.

کسی که بر  2«خلقه بالرزق ال یقطع عنهم مواد رزقه و إن انقطع عن طاعتهالعاطف علی »مایند:فرمی، امیرالمؤمنین .1

ند، هرچند آنها از طاعت او روی گردان کمیخلق خود عطوف و مهربان است، و اساس رزق خود را از خلقش قطع ن

شوند؛ ظاهراین روایت این است که رحمت خداوند اوالً برای این دنیا است و ثانیاً شامل همه است، چه معصیت کاران 

 ، چه مؤمنین و چه کافرین.و چه فرمان برداران

، 3«صفةٍ خاصهص بصفة عامه و الرحیم اسمٌ عام بالرحمن اسمٌ خا»روایت دیگری از امام صادق)ع( وارد شده است: .1

یم اسم عام است به صفت خاص، اینکه اسم عام به صفت خاص یا رحمن اسم خاص است، لکن به صفت عام و رح

 اسم خاص به صفت عام به چه معناست؟

به این معناست که رحمن « اسمٌ خاص»آن وجهی که ما گفتیم منطبق شود، ند بر توامی، این «اسمٌ خاص»رحمن، 

یرد، افاضه تکوینیه شامل انسان مؤمن و کافر گمی، یعنی همه را در بر «بصفةٍ عامه»مختص افاضه تکوینیه است اما 

وینی ، مختص به افاضه تک«عامه اسمٌ خاص بصفة»یرد، پس گمید، شامل جماد، نبات، مجرد و...، همه را در بر شومی

یرد، افاضه برای همه است، آنوقت گمییعنی عموم خلق را در بر « بصفة عامه»، «اسمٌ خاصٌ باالفاضة التکوینیه» است، 

یرد، دین و هدایت و ارسال رسل و انزال کتب و فطرت، عقل، گمیی تشریعی را در بر افاضهرحیم هم « رحیم اسمٌ عام»

 ند.شومید که پذیرای این دعوت باشند که نهاتاً مؤمنین شومی، اثرش در کسانی ظاهر «هبصفة خاص»اما 

د اوالً اهل بیت)ع( به دهمیی رحمن و رحیم ذکر شده است، این نشان دربارهمجموع روایاتی است که  تقریباً این

توجه به این این روایات با هم تنافی ندارند، که به عالوه ایناند. تفکیک این دو توجه داشته و این را بیان فرموده

اموری به مثالً نیم در جاهای مختلف بیمییم شومیموضوع در بین روایات مهم است که گاهی با روایات که مواجه 

ند باشد، یا رکن، تعابیری مثل رکن یا توامیعنوان رأس ایمان ذکر شده است، رأس به نظر ظاهری یک چیز بیشتر ن

مایند: صبر رأس ایمان است، در فرمیدر جایی  نسبت داده شده است. ایات بیان شده، اما به امور مختلفرأس در رو

اگر جایی به یک  ،مان است، اینها باهم تنافی نداردعقل رأس ایمان است، یا ترک معصیت رأس ای ماید:فرمیجای دیگر 

، در این نافی مدخلیت و رکنیت سایر امور نیست حیث و جهت خاصی اشاره شد و آن به عنوان رأس ایمان شمرده شد

الرحمن الذی یرحم ببسط »ماید:فرمیاند، یعنی اگر اینجا هم این روایات هرکدام به یک جهتی و یک حیثی اشاره کرده
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ین روایت مورد هد رحمن را منحصر به این کند، آن حیثی که در اخوامیاین به یک جهت اشاره کرده است و ن« الرزق

ند به همه این کمیدر دنیا تکوینیات را تنظیم کرده و افاضه وجود این است که خداوند تبارک و تعالی  اشاره قرار گرفته

 ببسط»امیرالمؤمنین فرموده است،  ، اگرمسئله رزق به خصوص انسان نیستحتی عالم، مسئله فقط مسئله رزق نیست، 

ند با آن افاضه تکوینیه هم قابل جمع باشد، توامیاست، و إال بوده انسان  یعنیمثالً از باب ذکر اشرف افراد « رزق علیناال

ند به مسئله افاضه توامی« مواد رزقه، و إن انقطعوا عن طاعتهالعاطف علی خلقه بالرزق، ال یقطع عنه »یا مثالً اینکه

طبیعتاً به همه تکوینیه اشاره داشته باشد، رحمن در واقع افاضه تکوینه و وجود است، تنظیم عالم تکوین است، 

 که معصیتش را انجام دهند.د حتی آنها دهمیمخلوقات خود رزق و روزی 

ما افاضه وجود و افاضه تکوینی را  اگر« و اآلخرة و رحیمهمایا رحمن الدنیا »ماید:فرمییا این دعای امام رضا که 

مساوی با معنای رحمت رحمانیه دانستیم، این هم در دنیا و هم در آخرت است، وابستگی خلق به معنای مخلوق به 

نیم توامیلذا به آن وجود مطلق است، وابسته خداوند فقط برای این دنیا نیست، در آخرت هم هر لحظه وجود انسان 

اختصاص به دنیا ندارد، افاضه تکوینی رحمتی « الرحمن بجمیع خلقه»، یا اینکه «رحمن اآلخرة رحمن الدنیا و»بگوییم

 .است که خداوند هم در دنیا دارد و هم در آخرت و نسبت به همه موجودات است

 نتیجه

با هم قابل جمع همه اینها روایاتی که خواندیم با آن وجهی که ما اختیار کردیم نه تنها تنافی ندارد بلکه هیچ یک از 

روایاتی با این مضمون که رحمن است، نه بین این روایات و آن وجه تنافی است و نه بین خود این روایات، فقط 

آیه از ، نقض دارد، ما هم این وجه قطعاً قابل قبول نیست ماند.باقی می شدبامیمختص به دنیا و رحیم مختص به آخرت 

د رحمت رحیمیه در دنیا دهمینشان « ال تقتلوا انفسکم إن اهلل بکم رئوفٌ رحیم»، ردیمآن را بیان کروایت نقض از و هم 

، است طور، پس اینکه ما بگوییم رحمن مختص دنیا و رحیم مختص آخرتهم وجود دارد، در مورد آخرت هم همین

و لذا  این روایات را معنا کنیمپس باید ، «منقوضٌ ببعض اآلیات و بعض الروایات» این به هیچ وجه قابل قبول نیست و 

 گوییم:می

د که رحمن اختصاص به دنیا و رحیم شومیاوالً ظهور این روایات هم در اختصاص نیست، از این روایات استفاده ن

فرمودند و بعضی از روایات دیگر که قریب نقل اختصاص به آخرت دارد، حتی این روایت که پیامبر از عیسی بن مریم 

ی ی تکوینی، افاضهحیث افاضهممکن است البته د، شومیاستفاده ندر واقع انحصار و اختصاص رند، دابه مضمون 

، یعنی تر باشدآثاری که دارد در آخرت برجستهتر باشد و آن حیث مربوط به نظام تشریع و وجود، در این دنیا برجسته

غالب بخواهیم  با آن وجهبه نحوی که بخواهیم ست، نه اینکه منحصر در این باشد، ی عالم دنیا به رحمت رحمانیه اجلوه

 توصیف کنیم.آن را 
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ند مؤید وجهی باشد که ما توامیلذا در مجموع بین روایات هم تنافی نیست و این روایات با این توضیحاتی که دادیم 

 اختیار کردیم.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


