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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931آذر  61 :تاریخ                                                      تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  6391ربیع االول  1 مصادف با:                                                 مفردات: حمد -بررسی آیه دوم موضوع جزئی:      

  63 جلسه:                                                                                                                              

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

گفتیم فرق بین حمد و مدح و نیز فرق و و تفاوت آن با بعضی الفاظ مشابه مطالبی عرض کردیم « حمد»در مورد کلمه 

 چیست.بین حمد و تسبیح 

 فرق حمد و شکر

که اند: شکر در برابر کفران است و به معنای سپاس در برابر کاری است ها گفتهاما در مورد فرق بین حمد و شکر، لغوی

و متنعّم هم شخص شاکر باشد، به عبارت ساده شکر یعنی سپاس بر نعمتی که از سوی منعم به شاکر  اثر آن به غیر برسد

بر است، پس این دو ویژگی در شکر د، لذا در شکر وصول اثر به غیر نقش دارد، بعالوه اتحاد متنعّم و شاکر معترسمی

 وجود دارد:

 د.ل به غیر برسعمل جمیل و کمااینکه آن اثر  .6

 دریافت کننده اثر هم خود شخص شاکر است. .2

د چون هیچ یک از این دو خصوصیت طبق بیانی که ما شومیبا توجه به این نکته تفاوت شکر با حمد کامالً واضح 

داشتیم در حمد معتبر نیست، یعنی در حمد نه وصول اثر به غیر معتبر است چون گفتیم اعم از این است که اثر کمال یا 

ه اند محمود را بتومیعمل جمیل به غیر برسد یا نرسد و نیز حامد لزوماً شخص دریافت کننده اثر نیست، حمد کننده 

د یعنی هر شومیبر این اساس شکر اخص از حمد  .مورد ستایش قرار دهد ،خاطر اثری که متوجه غیر خودش شده

س این بر اساشد. بامیجا گفتیم مدح اعم از حمد شکری حمد است ولی هر حمدی شکر نیست، برخالف مدح که در آن

 که لغویین از شکر دارند.است تعریفی 

در معنای لغوی شکر وصول اثر به غیر مقوم  .دشومیآنی شکر مسئله تا حدودی متفاوت اما بر اساس کاربردهای قر

د این متوجه رسمیمشکور به دیگری  های شکر این است که نعمتی که از ناحیهیکی از ویژگیگفته شد شکر است، 

نیم وصول بیمیت قرآنی وصول اثر به غیر در آن معتبر است، اما در کابردهای قرآنی و استعماالو شخص شاکر است، 

 مقوم شکر نیست.اثر نعمت و کمال به غیر 

د که اثر نعمت به شاکر برسد یا خیر، چون در شومینکته این است که آیا واژه شکر در قرآن لزوماً در مواردی استعمال 

کاربرد لغوی و معنای لغوی مالحظه فرمودید، یک رکن معنای شکر این است که اثر نعمت به شاکر برسد، اما در قرآن 
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اگر در معنای شکر خصوصیت وصول اثر لذا به خداوند متعال هم کلمه شاکر اطالق شده است، بلکه اینطور نیست، 

اصالً معنا خداوند برسد. نعمتی به معنا ندارد ر اخذ شده بود معنا نداشت به خداوند اطالق شاکر شود چون نعمت به شاک

اطالق شده است، از طرف دیگر هم  او ندارد که بگوییم اثر نعمتی متوجه خدا شده و به این اعتبار عنوان شاکر بر

است سپاسگذاری در برابر نعمتی  معنای حقیقی شکرفت شود گنمیانیم بگوییم این اطالق، اطالق مجازی است، تومین

 مجاز است، این قطعاً درست نیست.  ،و اگر هم به خدا اطالق شده درسمیکه به شاکر 

، یعنی شکر اخص از حمد است، است نسبت شکر و حمد نسبت خاص و عام ی لغوی شکرپس از یک طرف طبق معنا

ا معنای لغوی شکر قابل جمع اطالق شاکر به خداوند بو لذا نیم، بیمیولی در کاربردهای قرآنی گاهی کأنّ نسبت تساوی 

 نیست.

که شکر و حمد در بعضی موارد مصداقاً یکی هستند و در بعضی موارد شد به این معنا ملتزم توان بر این اساس می

اگر ما مسئله را در رابطه با موجودات امکانی بسنجیم شکر و حمد باهم متفاوت هستند، چون در شکر مختلف هستند، 

اند، شکر ، یعنی همانطور که لغویین گفتههستاثر مشکور به شاکر معتبر است و این در همه موجودات امکانی  وصول

ند این در برابر یک کمیاز کسی شکرگذاری بر وصول اثر نعمت به شاکر، لذا هرجا کسی  در واقع عبارت است سپاس

وید از کسی که نعمتی را عطا کرده است، اسم آن گمینعمتی است که به او رسیده است دریافت کننده اثر وقتی سپاس 

اگر بخواهیم شکر را به یک معنایی که هم بر موجودات لذا شکر است، اما در مورد خداوند متعال این چنین نیست، 

تفاوتی نداشته باشند،  کنیم در این صورت چه بسا شکر و حمدمالحظه د شومیبر وجود واجب اطالق  امکانی و هم

گونه است که د در واقع به معنای حمد کننده است، این فقط در مورد خداوند اینشومییعنی اگر شاکر هم به خدا اطالق 

-که دیگران گفتهاست همان معنایی بلکه به کأنّ مصداق شکر و حمد یکی است، اما در مورد غیر خدا این چنین نیست، 

 .اند

 هایی که حمد با مدح و شکر و تسبیح دارد مورد اشاره قرار گرفت.معنای حمد معلوم شد و تفاوت تا اینجا

 وجه ذکر حمد با تسبیح

ند این است کمیهم کمک « حمد»ای که دیروز هم وعده دادیم به آن اشاره کنیم و به نوعی به تبیین خود کلمهاما نکته

نیم خداوند در قرآن حمد را با تسبیح ذکر کرده است، چند آیه را دیروز تالوت کردم، در این بیمیکه، در بعضی موارد 

وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ »مد را با آن ذکر کرده است، مثلکایت قرار داده و حچند آیه خداوند تسبیح را اصل در ح

ماید: همه موجودات با حمد خود فرمی، در اینجا طبق این آیه خداوند متعال 1«تَسْبِیحَهُمْ تَفْقَهُونَ لَا کِنْبِحَمْدِهِ وَلَ

 .3«وَالْمَلَائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»و  2«دِهِوَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْ»ویند، یا مثالً گمیپروردگارشان را تسبیح 
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 ؟چرا در این موارد خداوند ابتداء تسبیح را حکایت کرده است این است که سوالحال 

در بین موجودات عالم تنها خداوند تبارک و تعالی است که احاطه به همه اسماء و صفات خودش دارد، یعنی جمال و 

وال »ات او ندارد، و غیر از خدا هیچ کس احاطه به اسماء و صف برای خود خداوند معلوم استکمال خداوند فقط 

، اساساً هیچ موجودی احاطه علمی به خداوند ندارد، حال اگر کسی که احاطه علمی ندارد، بخواهد 1«یحیطون به علماً

هم مشکل محدودیت در فهم نسبت به  واجه است و آنمخدا را ستایش کند بخاطر آنچه که دارد، قهراً با یک مشکل 

ند، من اگر بخواهم خدا را حمد کنم، محمود من کمیهرکسی به اندازه فهم خودش خدا را حمد  است. اسماء و صفات

ای است از اسماء و صفات و معرفت من نسبت به آن آن خدا مجموعهام، آن خدایی است که من برای خودم ساخته

شد، این درک در بامید، پس حمد من به اندازه میزان درک من از اسماء و صفات خدا اسماء و صفات یک حدی دار

در یک جهت مشترک  ،ترین رتبه قرار دارد و کسی که نسبت به خداوند بیشترین معرفت را داردکسی که در پایین

کسی نسبت به خداوند محدود به حد فهم و درک از ناحیه هر ، پس هر حمدی باشدمیهستند و آن اینکه هر دو محدود 

صحیح خداوند را حمد کند، آن به نحو اند بدون اشکال و تومیانیم بگوییم هیچکس نتومیشد، لذا در یک جمله بامیاو 

حمدی که مطابق با حقیقت خداوند است، چون ما گفتیم که حمد عبارت است از ثنا و ستایش نسبت به کسی که یک 

خاطر کماالتش و افعال جمیلش که بی زند، حال اگر ما بخواهیم خدا را به ا کمالی از او اختیاراً سر میعمل جمیل ی

نیم گرفتار نقص وعیب است، چون کمینداریم، هرچه ما حمد او حد و اندازه است ستایش کنیم، پس ما قدرت بر حمد 

نیم گرفتار کمیصفات خداوند است، هر حمدی که ما حمد ما بر اساس فهم و معرفت ما و میزان احاطه ما به اسماء و 

به خاطر این است که قبل از حمد ابتدا باید حمد از نقص  وجود دارد.ما اشکال است، یک اشکال اساسی در حمدهای 

ن توصیف ، خدا منزه است از آنچه که دیگرا2«سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ»د شومیاگر گفته  دارد تنزیه شود.فراگیری که 

اند خدا را توصیف کند و خداوند منزه است از هر نقصی مطلقاً، هر تومیاین بخاطر این است که هیچکس ن نند.کمی

یم ناقص است، هر اسمی که ما بگوییم و درک کنیم این ناقص است و خدا از هر نقصی ویوصفی که ما برای خداوند بگ

، خدا منزه است از آنچه که ما وصف «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ »ماید:فرمیمنزه است، بخاطر این است که در این آیه 

اگر دانیم، چون وصف ما بدون نقص نیست، ذکر ما اسماء و صفات خداوند را بدون نقص نیست، لذا برای خدا می

ءٍ وَإِنْ مِنْ شَیْ »، یا «وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ »یا « عَمَّا یَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ »، یا «وَالْمَلَائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ »وید:گمی

وید، یعنی گمیند حمد همه موجودات را ولی مقدماً بر حمد تسبیح آنها را کمی، یعنی در واقع حکایت «إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

انیم تومیگاه نانیم خدا را حمد کنیم، هیچتومیهیچگاه نلذا ما تنزیه حمد از نقص به سبب نقصان معرفت و احاطه ما 

خداوند و صفات خدا مطلق هستند، پس  خدا را به خاطر افعال جمیل اختیاری صادره از او حمد کنیم، چون اسماء
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 .151 صافات: آیه . سوره 2
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نیم در چهارچوب فهم و درک خودمان است که ناقص است و این نقص به نوعی باید رفع شود، کمیهرچه ما حمد 

تسبیح قبل از حمد در واقع به معنای این است که ما اول بگوییم خدا منزه است از هر عیب و نقصی، خدا منزه است 

د. یعنی ما کأنّ به خدا شومیاز تحدید و تقدیری که به سبب حمد ما حاصل حمد ما که محدود است، خدا منزه است 

 .رد حمد و ستایش قرار بگیریوییم: تو منزه از آن هستی که به اندازه فهم ما موگمی

آمده اند، در همین سوره صافات در ادامه این آیه ی خاصی مستثنی شدهاین در مورد همه موجودات است، اما عده

مگر در مورد بندگان مخلص خدا. نند، کمی، خداوند منزه است از آنچه که توصیفش 1«إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ »است، 

ترین انسانها هم باز احاطه به اسماء و صفات خداوند ترین و کاملترین و مقربنه این است که حتی خالصحال مگر 

ندارد، چون هر موجود امکانی محدود است، باالترین رتبه وجودی در عالم امکان را هم اگر در نظر بگیریم بازهم 

و این محدود، منتهی محدود بودن مراتب دارد،  محدود است، فرقش با واجب الوجود در همین است، آن بینهایت است

ترین مرتبه است، حد او کجا و حد مراتب نازله وجودات امکانی کجا، به هر حال این آن حقیقت صادر اول که عالی

، عباد مخلص خدا هم، مثل پیغمبر اکرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع(، اینها هم باز موجود امکانی هستند، وجود داردمحدودیت 

مین وجوداتی که در این عالم خاکی هستند چه آن حقیقت محمدیه که قبالً اشاره شد. اما چرا وقتی به بندگان چه ه

، یعنی کأنّ حمد «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ* سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ » ند از تنزیه،کمید استثنا رسمیمخلص خودش که 

 چرا؟آنها نقص ندارد، حمد آنها اشکال محدودیت و تقدیر ندارد، 

حمد انسانهای خاص، اولیاء خودش و  کرّات نید در قرآن بهبیمینکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که، شما 

 پیامبران را متعرض شده است.

و نهایتاً حمد اهل  5و حمد پیامبر)ص( 4ضرت ابراهیم)ع(حمد ح 3، حمد داوود و سلیمان )ع(،2حمد نوح پیامبر)ص(

نند، اما حمد پیامبران، حمد پیامبر کمی، اینها همه خدا را حمد 6«وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ »بهشت 

د اما آن تنزیه و تسبیح که در شومیحمدی است که از ناحیه موجودات امکانی صادر خاتم، حمد اهل بهشت، با اینکه 

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ * سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ »مورد سایر موجودات گفته شد اینجا نیست، اصالً صریحا استثناء کرده است، 

و اهل بهشت در  ، مگر عباد مخلص خودش را، نکته اینجاست که حمد پیامبران و عباد مخلص خدا و اولیاء«الْمُخْلَصِینَ

ند، وصف خود را دهمی، حمد خود را حمد خدا قرار نندکمیواقع حمد خود خدا است چون آنها وقتی خدا را حمد 

ای خالص شد، کسی خلوص به این درجه داشت و خدا را خالصاً برای خود خداوند ند وقتی بندهدهمیوصف خدا قرار 
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وید که گمیاهد خدا را ستایش و حمد کند، خدا را به همان ثنایی ثنا خومیهنگامی که عبادت و بندگی کرد، آنوقت 

آیند خدا را با فهم و درک خودشان ثنا کنند، کسی که به خدا خودش را با آن ثنا کرده است، دیگر عباد مخلص خدا نمی

ناقص است، این  این نقطه و درجه از معرفت برسد که فهم من از خدا ناقص است، احاطه من به اسماء و صفات خدا

وید من خدا گمینم، بلکه کمینم خدا را بخاطر آن اسماء و صفاتی که من درک کمیآید بگوید: من ثنا و حمد دیگر نمی

نم به آن ثنایی که خود او خودش کمینم به همان حمدی که خدا خودش را حمد کرده است، من خدا را ثنا کمیرا حمد 

انم حمد کنم و قادر به حمد الهی نیستم، حمد من بر تومیاهد بگوید که من نخومییعنی را مورد ستایش قرار داده است، 

نم همانطوری که خودت، خودت کمیوید: خدایا تو را ستایش گمیاساس معرفت من مساوی با نقص وعیب است، اما 

د، شومیحمد حامد، حمد خدا  و زدبامیی خود، یعنی حمد او رنگ دانی دربارهنی، آنچه که تو خود میکمیرا ثنا 

رد، حمد خومییک استثناء « سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ »ند، این است که کمیند انگار خدا دارد حمد کمیوقتی او حمد 

عباد اهلل مخلص خدا دیگر نیازی به تنزیه و تسبیح ندارد، نیازی ندارد که حمد آنها منزه از نقص شود، چون نقص ندارد، 

خدایا « الحمدهلل رب العالمین»وییم: گمینیم به زعم خودمان کمیون اصالً حمد آنها حمد خدا است، ما که حمد چ

وییم: خدا گمینیم، کمیمیم، ما یک حدی برای خدا درست فهمینیم بر آنچه که ما کمینیم تو را، ستایش کمیستایش 

نیم خدا را بخاطر این عمل جمیل، این کمیاین کار را کرد و این نعمت را به ما دارد و این اثر به ما رسید، ستایش 

و حقیقت داریم؟ آن کمال را کمال، ولی آن کمال چیست، آیا فهم درستی از آن کمال داریم؟ فهم مطابق با واقع 

، این های ما ناقص است و نیاز به تنزیه و تسبیح داردنیم، لذا حمدکمیمد نیم حکمیای که درک میم؟ به اندازهفهمی

نند در کمی، اما عباد مخلص خدا و بندگان خالص خدا اگر خدا را حمد «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ »مایدفرمیاست که 

ند در واقع با آن چیزی که خدا خودش را حمد کرده است دهمیواقع حمد آنها حمد خودشان نیست، حمد خدا را انجام 

ند تا معرفت و فهم خودش را بیمیقائل نیست و خودی نو این نهایت بندگی است، یعنی دیگر برای خودش اصالً شأنی 

 مالک قرار دهد و با آن عیب و نقصی که در فهم او و احاطه او نسبت به خداوند است بخواهد خدا را ستایش کند، پس

د إال از این باب، که ی خدا، سزاوار اینکه خدا را حمد هم بکند نیست، بنده لیاقت حمد خدا را نداردر واقع کأنّ، بنده

، کأنّ دستور و تعلیم و اجازه «والحمدهلل رب العالمین» وییم: گمیخود خدا به ما تعلیم داده که حمد بگوییم، اگر ما 

 بگوییم.خداوند است بر اینکه ما خدا را حمد 

 بحث جلسه آینده

و بعد از اینکه مفردات بیان شد رفته « عالمین»و سپس کلمه« رب»شد؟ سپس سراغ کلمهبامیبه چه معنا در حمد « ال»

 معنای کلی آیه را نیز بیان خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


