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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
  5931آثبى  22:تبسیخ                                                       حمد تفسیر سوره موضوع کلی:     

  5391صفش  52هصبدف ثب:                                                چند نکته در مورد رحمن و رحیم موضوع جزئی:      

  55جلسِ:                                                                                                                            

ّ  الحمدهّلل}   {  ارهین و اللعن للی اعدائهم اجمعینالط    للی ححمد و لهاهّلل یالعالمین و صل    ب
 )ره( در هورد ذاتی یا فعلی بودى رحوي و رحینًکته اول: ًظر اهام 

ایٌکِ سحوي ٍ سحین صفت رات ّستٌذ یب صفت فؼل هغبلجی سا ػشض کشدین، اهبم)سُ( ًظشی دس ایي ساثغِ دس ثحث اص 

هبیذ دس یک صَست سحوي ٍ سحین اص صفبت راتیِ ّستٌذ ٍ دس یک فش هیاهبم  کِ رکش آى خبلی اص لغف ًیست.داسًذ 

سن، اسن راتی ٍ تجلی ثِ همبم جوؼی ثبضذ، سحوبًیت ٍ سحیویت اص صفبت اگش هشاد اص ایؼٌی صَست اص صفبت فؼل، 

ِ سحوت سحوبًیِ ٍ سحوت سحیویِ فؼلی ذیت ثشای حضشت اسن اهلل ثبثت است ٍراتیِ است، کِ دس تجلیبت ثِ همبم ٍاح

ٍ اگش هشاد اص اسن تجلی جوؼی فؼلی ثبضذ کِ همبم هطیت است، آًگبُ سحوبًیت ٍ سحویت اص صفبت  اص هظبّش آى است

 5فؼل است.

اص اسن ّوبى رات ٍ اسن راتی است کِ ثِ همبم جوؼی همصَد ٍ « ثسن اهلل»َیین: گ هیهٌظَس ایطبى ایي است کِ یکَلت 

 ٍ ًذضَ هیًذ، یؼٌی سحوبًیت ٍ سحویت ثِ خَد رات هشثَط ضَ هیبت راتیِ تجلی پیذا کشدُ است، آًَلت ایٌْب اص صف

ٍ سحیویت اگش ثِ همبم هطیت الْی هشثَط ثبضٌذ سحوبًیت ٍلی ّویي ًذ، ضَ هیایي اص رات اًتضاع ضذُ ٍ لزا صفبت رات 

ى تجلی رات ثجیٌین یب تجلی ًذ، چَى ثستگی ثِ ایي داسد کِ هب اسن سا چگًَِ هؼٌب کٌین، اسن سا ثِ ػٌَاضَ هیصفبت فؼل 

ًذ، اگش اسن تجلی فؼل ثبضذ، سحوي ٍ سحین اص صفبت ضَ هیفؼل، اگش اسن تجلی رات ثبضذ، سحوي ٍ سحین صفبت رات 

یک رٍق ػشفبًی است ٍ ثِ  ثِ ّش حبل هجتٌی ثشکِ هب ػشض کشدین،  است ًظشیثب فؼلیِ ّستٌذ، ایي ًظشی هتفبٍت 

 ّویي جْت ثِ آى اضبسُ ضذ.

 دوم: ًظر ابي عربی درباره وحدت اسن رحوي و رحین ًکته

الصم است اضبسُ ضَد ایي است کِ، تب ایٌجب ّشچِ دس هَسد سحوي ٍ سحین گفتین ثش ایي اسبس ثَد کِ دیگشی کِ ًکتِ 

 د ثِضَ هیسحوي یک اسن ثبضذ ٍ سحین یک اسن دیگش، ٍ الجتِ هٌطبء ّش دٍ سحوت است لزا تؼجیش ایٌْب دٍ اسن ثبضٌذ، 

« ٍاٍ»ًِ دٍ اسوی کِ ثب داًٌذ  هیسحوت سحوبًیِ ٍ سحوت سحیویِ، اهب ثؼضی اص اّل هؼشفت هجوَع ایي دٍ سا یک اسن 
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ًذ هثل ثؼضی اص اسوبیی کِ ضَ هیَیذ: هجوَع سحوي ٍ سحین یک اسن هحسَة گ هیاًذ، اثي ػشثی ثِ ّن ػغف ضذُ

هبیذ: اسبسبً هجبلی ثشای ایي تفکیک ًیست، فش هیطبى ضذًذ اسن ثشای یک رات، ایظبّشضبى دٍ چیض است ٍلی ثبّن 

لزا سحوي ٍ سحین دس ٍالغ چَى پشٍسش ًظبم ّستی اهکبًی ثش تلفیك ایي دٍ یؼٌی سحوت ػبم ٍ سحوت خبظ است، 

 یک اسن است.

 : رحوي و رحین صفت اسن یا اهلل؟ًکته سوم 

هؼشٍف ٍ « ثسن اهلل الشحوي الشحین»َیینگ هیسحوي ٍ سحین صفت ثشای اسن ّستٌذ یب ثشای اهلل؟ ثِ حست ظبّش ٍلتی 

َیٌذ: ثِ اسن خذایی گ هید ضَ هیّبیی ّبیی ّن کِ است، تشجوِ« اهلل»هطَْس ٍ تلمی ّوِ هب ایي است کِ صفت ثشای 

َیٌذ: احتوبل داسد سحوي ٍ سحین صفت ثشای گ هیاًذ، وبل دادُ، اهب اهبم)سُ( دس ایٌجب دٍ احت«سحوي است ٍ سحینکِ 

عَس کِ احتوبل داسد صفت ثشای اهلل ثبضٌذ، ّشچٌذ ایطبى لشاس دادى ایي دٍ سا ثِ ػٌَاى صفت ثشای اسن اسن ثبضٌذ، ّوبى

ِ ایي اسن، ایي چٌیي ، ثِ اسن خذایی ک«ثبسن اهلل الشحوي الشحین» ٍ هؼٌبیص ایي است، داًذ اص صفت ثشای اهللاٍلی هی

اگش صفت ثشای اهلل ّن ثبضٌذ  ثِ ًظش ایطبى اهب یي چٌیي صفت سا داسد کِ سحین استصفت سا داسد کِ سحوي است ٍ ا

، ایي تکشاس «فی التکشاس ثالغة»آى ّن تکشاس است ٍ الجتِ آیذ کِ تَجیِ داسد، غلظ ًیست، فمظ یک هحزٍسی پیص هی

اٍلی آى است کِ هب سحوي ٍ سحین سا ٍصف ثشای اسن لشاس دّین، اگش ٍصف  ایطبىثِ ًظش خَدش یک ثالغت است، اهب 

اٍ دس  ًیض ایي خصَصیبت بل استووغ جویغ صفبت کستجه راتی کِ یؼٌی ثشای اهلل لشاس دّین هؼٌبی آى سٍضي است،

جویغ صفبت ایي اسن ثشای راتی است کِ هستجوغ « اهلل»َیینگ هیآیذ، کِ ٍلتی گًَِ پیص هی، هٌتْی تکشاس ایيّست

هطتول ثش سحوت ّن ّست، چِ سحوت سحوبًیِ ٍ چِ سحوت سحیویِ، ٍ ایي یک  ٍ لزاکوبل ٍ جوبل ٍ جالل است، 

ٍجَد داسد ٍ ٍلتی ایي سا ثِ ػٌَاى صفت ثشای رات َیین، ّوِ ایي ٍیژگیْب دس آى گ هیٍلتی اهلل  چَى ًَع تکشاس است،

سحوت  است یؼٌیتشیي ٍ ػبهتشیي هْن لکي اص هیبى آًْب یکی کِاسد، اهلل ّوِ ایي هؼبًی سا دس ثش د ین.دّ هیاهلل لشاس 

ثِ ایي هؼٌبست  ایي هسئلِ تَجیِ داسد فشهَدُ ایطبىایي کِ  ثشجستِ ضذُ است. پسسحوت سحوبًیِ ٍ سحوت سحیویِ، 

 اًذ سٍی ایي جْت ثبضذ.تَ هییک لغبفت ٍ یک تبکیذ خبصی  است ٍ لزا «رکش خبظ ثؼذ الؼبم»ثگَیین: کِ

اًذ هتصف ثِ صفت تَ هیچَى دس ایي صَست خَد اسن ثِ تٌْبیی  اهب ثْتش آى است کِ ایي سا صفت ثشای اسن ثذاًین.

ٌذ اسن سا ثِ ایي دٍ صفت، ک هیٍلت ثب آٍسدى الشحوي ٍ الشحین هتصف اًذ ًجبضذ، آىتَ هیسحوبًیت ٍ سحویت ثبضذ ٍ 

ثبسن اهلل، »، د، پس اگش صفت اسن گشفتینضَ ویً فْویذُص آى کِ لَال ایي دٍ صفت، خَد اسن ثِ تٌْبیی ایي اتصبف ا

اسن سا ثِ هؼٌبی ًبم یب اسن  ي ًکتِ کِ اسن ثِ چِ هؼٌب هیجبضذ، لبثل تفسیش است ٍلیی ایثب هالحظِ« الشحوي ٍ الشحین
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ثِ « اسن اهلل»اص یک رات است ثگیشین، اتصبف حبکی ین اسن سا ثِ هؼٌبی اسن لفظی کِ ّاگش ثخَا چَى لفظی ًگیشیذ،

ّین آى سا هَصَف الشحوي ٍ خَا هیاسوی کِ ثلکِ سحوبًیت ٍ سحیویت هحصلی ًذاسد، پس اسن اص همَلِ الفبػ ًیست، 

اسوبء ػیٌیِ یؼٌی ٍجَدات اهکبًی کِ ّوِ ایٌْب هصذاق سحوت سحوبًیِ ٍ الشحین لشاس دّین ّوبى اسوبء ػیٌیِ است، 

ٌٌذ، آى حمبیك ٍ هَجَدات ٍ اػیبًی کِ دس ک هیذاًٍذ ّستٌذ، یؼٌی ّوبى چیضی کِ ایي الفبػ اص آًْب حکبیت سحیویِ خ

ی خذا ّستٌذ، اصالً سحوت خذا یؼٌی ػبلن ٍجَد، سحوت سحوبًیِ خذا یؼٌی ّوِ ایٌْب دس ٍالغ جلَُایي ػبلن ّستٌذ، 

 بلن ّستی ٍ ّوِ هَجَدات ایي ػبلن.ػ

ایي اٍلی اص ایي است کِ ایٌْب سا صفت ثشای اهلل ٍ ػلی ای حبل ثِ ًظش ایطبى الشحوي ٍ الشحین صفت ثشای اسن ّستٌذ 

 5لشاس دّین.

 الرحوي الرحین هلل: تطابق ظاهر و باطي در بسن اًکته چهارم

تغبثمی ثیي ضشٍع دس ایٌجب یک ضشٍع کٌیذ، خذاًٍذ دس ٍالغ  هللا ثب ثسن اس ایي کِ تأکیذُ ضذُ کِ کبسّب ٍ سخٌبًتبى

 .ٍ ضشٍع ّش لَل ٍ فؼلی ایجبد کٌذ ّستی

ثغَس کلی اسبس خلمت، اسبس تجلی خذاًٍذ، ظَْس خذاًٍذ ثب ایي هظبّش ّستی، ایي دس هشاتت تَضیح هغلت ایٌکِ 

دس اٍ  اٍل، اهلل است کِ یک رات هستجوغ جویغ صفبت کوبلی است ٍ ّیچ ًمصی تجلیهختلف تحمك پیذا کشدُ است، 

تجلی خذا، تجلی ثِ همبم سحوبًیت ثَدُ است،  دٍهیيی ایي ػبلن یک صهبًی ًجَدًذ، ّشچِ ثَد، رات ثَد، ساُ ًذاسد، ّوِ

ثؼذ اص آى تجلی ثِ همبم سحیویت، ٍ ثؼذ اص آى تجلی ثِ همبم هطیت است، یؼٌی خذاًٍذ یکَلت دس هشحلِ رات ثَد، ثِ 

، هي یک گَّش هخفی ثَدم ٍ دٍست «ػشَفالُ یب فَبَحجٓجٕتٓ اَى اُػٕشَف فَخَلَمْتٔ الخلَكَکٌُْتٔ کٌَضا هٓخفّ :»تؼجیش حذیث لذسی

اهلل است، رات  اسن اػظن خذاًٍذ ّوبىاٍلیي تجلی داضتن ضٌبختِ ضَم، لزا خلك کشدم، خلك ّوبى تجلی خذاًٍذ است، 

سظ ػبلن ٍجَد ثب ایي ضشٍع ضذ، هستجوغ جویغ صفبت کوبل، ثؼذ تجلی کشد ثِ آى همبم سحوبًیت یؼٌی اصل ٍجَد ٍ ث

ین تطشیغ، ّذایت ٍ ساٌّوبیی ثطش ذاست، تٌظّوِ ّستی، ّوِ ػبلن ٍجَد، ّوِ هبسَی اهلل تجلی ّویي همبم سحوبًیت خ

تجلی خذا ایي چٌیي ثَدُ ٍ اسبس خلمت  يهبیذ: چَى اٍلیفش هین تحمك پیذا کشد، ٍ...، ایي تجلیبت ثِ ایي تشتیت دس ػبل

ّذ دس ضشٍع ّش کبسی ٍ ّش  لَلی ٍ ّش فؼلی ثِ ّویي خَا هیثِ ایي تشتیت هتجلی ضذُ است، آًَلت خذاًٍذ هتؼبل 

یؼٌی صَست لفظیِ ٍ کتجیِ ثشای ضشٍع ، «ثسن اهلل الشحوي الشحین»ثگَییذ: دّذ  دستَس هی تشتیت هب ػول کٌین، لزا
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ثش ّویي هٌَال اػوبلتبى ّن ثبیذ ثِ ّویي صَست ثبضذ، ّوبًغَسی کِ خذا ثِ ایي تجلیبت تجلی کشد ٍ ثبعي ّستی 

ّیذ یک کبسی سا ضشٍع کٌیذ، ّوبًغَسی کِ خَا هیثب ّویي تشتیت ثیبى کٌیذ، ٍ سخٌبًتبى سا  الَالضوب ّن کبسّب ٍ  است

ّیذ ثکبس ثجشیذ لفظی ثگَییذ کِ هجیي ایي خَا هیضوب ّن کبستبى سا ضشٍع کٌیذ، یؼٌی آى لفظی کِ خذا تجلی کشد 

خذا ثؼذ اص اسن اهلل،  تجلی چَى« الشحوي»تجلی خذا است، ثگَیین  لیيچَى اسن اهلل، اٍ« ثسن اهلل»یینتجلیبت ثبضذ، ثگَ

خذا ذ اص تجلی ثِ همبم سحوبًیت ثَد، ّوبًغَسی کِ چَى تجلی ثِ همبم سحیویت ثؼ« الشحین»سحوبًیت ثَد، ثگَییذ ثِ

دس ػبلن ّستی تجلی پیذا کشد ثب ایي تشتیت ٍ همبهبتی کِ گفتین، دس اثتذای کبسّبیتبى ّن خذا سا ثِ ایي تشتیت ثیبى کٌیذ، 

ي کبس هغبثك ّیذ ثٌَیسیذ، ٍ اگش ایي چٌیي ضَد، ایخَا هیّیذ ثِ صثبى جبسی کٌیذ ٍ چِ آًجبیی کِ خَا هیچِ آًجب کِ 

ایٌکِ ّش کبسی ثذٍى ثسن اهلل آغبص ضَد اص جولِ اًذ، د، آًَلت آى اثبسی کِ ثشای ثسن اهلل گفتِضَ هیالْی ٍ سثبًی  ثب ًظبم

ّیذ خَا هیٍ ّش لَلی ثذٍى ثسن اهلل ثبضذ اثتش است ثِ ایي دلیل است کِ ثش اسبس ًظبم الْی ٍ سثبًی ًیست، اگش 

 تشیي کبس، ّش حشکتی ّش فؼلی ّش ػولی ّش سخٌی ثب ثسن اهللتشیي کبس تب ثضسگاص کَچکثشکت پیذا کٌذ، کبسّبیتبى 

د کِ هغبثك ًظبم الْی ٍ ضَ هیکبس ٍ سخي ضوب ثب دیذگبّی ضشٍع دیذ کِ ایي الشحوي الشحین آغبص ضَد، آى ّن ثب ایي 

اتصبل ثیي لَل لبئل ٍ فؼل فبػل ثب هتي  سثبًی است، لَل ضوب هغبثك ثب ّوبى ًظبم الْی ٍ سثبًی است، آًَلت ٍلتی ایي

یؼٌی ذ ٍ اثتش ًخَاّذ ثَد، دّ هیٌذ ٍ ًتیجِ ک هیایي ًظبم ّستی ایجبد ضَد، عجیؼتبً یک ثشکت ٍ هؼٌَیت خبصی پیذا 

ّوبًغَسی کِ ثبعي ایي ًظبم ثسَی غبیتی دس حبل حشکت است، آًَلت حشکت افؼبل ٍ الَال هب ثسَی غبیتی خَاّذ 

 5ذ.دّ یهثَد ٍ ًتیجِ 

هؼٌبی کلی ثسن اهلل سا ثؼذ اص داًستي ایي  حبل ثبیذالصم ثَد گفتین ّشچِ دسثبسُ هفشدات ایي آیِ  تب ثِ ایٌجب تمشیجبً

ضبءاهلل ثِ اى ٍ داضتِ ثبضیناضبسُ ثِ ثؼضی اص سٍایبت ٍ احکبم فمْی ثسن اهلل الشحوي الشحین  سپس ٍ ثیبى کٌینهفشدات 

 سشاؽ آیِ ثؼذ ثشٍین.
 «الؼبلویي ِ سةٍّالحوذ للّ»
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