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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5921آذر  92 :تاریخ                                                        تفسیر سوره حمد موضوع کلی:    

 5391ربیع االول  52 مصادف با:    روایات مربوط به حمد-اختصاص حمد و حامد به خداوند-بررسی آیه دومموضوع جزئی:    

 51 جلسه:                                                                                           

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

 .خواهیم شدشااهلل اینها را هم متعرض شویم و بعد وارد آیه سوم در مورد آیه دوم چند نکته باقی مانده که إن

خداوند متعال هم حامد است و هم محمود و هر دو  ،اولین مطلب که قبالً هم به اختصار به آن اشاره کردیم این است که

اختصاص به خداوند دارد، یعنی هم حمد مختص خداست و غیر خداوند سزاوار حمد نیست، هرچه حمد است مربوط 

وجه اختصاص حمد به خدا و اختصاص حامد به . هم خداوند استو دوم اینکه فی الواقع تنها حمد کننده  به خداست

 نیم.کمیتفصیل بیشتر این مطلب را بیان  اشد اما حال باالً ذکر اجمخدا در گذشته 

 اختصاص حمد به خداوند

انیم ذکر کنیم و آن تومییک تقریر کلی برای اثبات اختصاص حمد به خدا ، اینکه حمد اختصاص به خداوند دارداما 

 اینکه:

ها از ها و جمالاست و از آنجا که همه کمال اساساً حمد به معنای ثنا و ستایش در برابر کمال و فعل جمیل اختیاری

حمد است، چون خدا کمال مطلق است و حمد عبارت خداوند سبحان است، نتیجه این است که خداوند فقط مالک 

است از ستایش کمال یا عمل جمیل اختیاری، بنابر این اگر بخواهیم به حسب واقع نگاه کنیم ثنا فقط در برابر کمال 

هرچه حمد است برای دیگران ثانیاً و بالعرض است. این  و ت کمال متعلق به خداوند استاوالً و بالذالذا مطلق است، 

 تقریر کلی اختصاص حمد به خداست.

 شواهد از آیه

این برهان کلی برای اما در خصوص استفاده همین مطلب از این آیه، باید ببینیم چگونه از این آیه قابل استفاده است، 

ه است، این به چند طریق ممکن ه خداست، اما اینکه چگونه این برهان از خود این آیه قابل استفاداختصاص حمد ب

 است:
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، قهراً حمد که از آنجا که اهلل ذات مستجمع جمیع کماالت است« الحمدهلل»وییم گمیوقتی  ،«اهلل»از طریق خود کلمه . 5

کمال موجودی وقتی چون ند به ذاتی که جامع جمیع کماالت است، کمیثنا و ستایش در برابر کمال است اختصاص پیدا 

محدود است، تا جایی ها آنند چون غیر او اگرچه کمال دارند اما کمال کمیقهراً ثنا هم اختصاص به او پیدا است مطلق 

تصاص حمد به که کمال مطلق باشد کمال محدود شایسته و لیاقت ثنا و ستایش ندارد، پس از طریق خود کلمه اهلل اخ

 د.شومیخداوند ثابت 

به معنای ربوبیت همه عوالم امکانی است، ربوبیت هم به « ربّ العالمین»، سابقاً گفتیم «ربّ العالمین»از طریق کلمه . 9

وییم خداوند رب انسان است، این به معنای این گمیمعنای سوق دادن اشیاء به سوی کمال شایسته آنها است، وقتی 

هر موجودی به کردن ش دادن و تربیت رند، پروکمیاست که خداوند انسان را به سوی کمال ممکن و شایسته او هدایت 

سوی کمال آن موجود، چون همه این موجودات در این عالم کمالی دارند و در حال حرکت به سوی آن کمال هستند، 

وییم گمیوقتی است. لی به سوی کمال شایسته آن موجودات و منتهای کمال آن موجودات هدایت ک همینربوبیت 

است، یعنی خداوند همه عوالم امکانی را به سوی کمال متناسب با آن عوالم و موجودات این « ربّ العالمین»خداوند

ثنا و ستایش مخصوص خداست، چون  بنابراین .ندکمیعوالم را به سوی کمال متناسب با خود آن موجودات هدایت 

این خدا، خدایی است که ضمن اینکه خودش کمال مطلق است، سایر موجودات و عوالم هستی را به سوی کمال 

ند؛ به عبارت کمیحمد مختص خداست چون این خداست که ما را به سوی کمال هدایت پس ند، کمیخودشان هدایت 

ثنا و ستایش در برابر عمل جمیل اختیاری است  و نتزاع شده استفعل خدا ااز مقام  و ربوبیت اسم فعل خداست دیگر

آید، پس این هم داللت ، عملی که از هیچ موجود دیگری بر نمیهدایت به سوی کمالتر از و چه عملی بهتر و کامل

 ند بر اختصاص حمد به خداوند.کمی

در آیه سوم که « الرحمن»به خداوند بکند، از جمله کلمهاند به نوعی اثبات اختصاص حمد تومیالبته آیات بعدی هم . 3

ند که حمد مختص به کسی باشد که رحمتش فراگیر کمیدالّ بر رحمت مطلقه است، رحمت مطلقه این زمینه را فراهم 

نها از فیض وجود او همیشه و یرد و همه موجودات را هم به وجود آورده و هم آگمیو همه موجودات را در بر  است

 مند هستند.در همه حال بهره

که دال بر مالکیت مطلقه خداوند است، ثنا و ستایش در برابر مالک مطلق « مالک یوم الدین»همچنین آیه چهارم. 4

 اند گواه بر انحصار حمد در خداوند باشد. تومیهستی 
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ثنا و از د همان است که گفته شد، که حمد عبارت است پس روح کلی برهان و استدالل بر اختصاص حمد به خداون

ستایش در برابر کمال و عمل جمیل اختیاری محمود و اگر در حقیقت خداوند تأمل کنیم که کمال مطلق است، پس قهراً 

د شومید به کمال مطلق، این روح برهانی است که در این مقام شومیاین ثنا و ستایش که در برابر کمال است منحصر 

 ،«اهلل، ربّ العالمین، الرحمن، مالک یوم الدین»بهای مختلفی برای این برهان از خود این آیه، از کلماتاقامه کرد، البته قال

 انیم ذکر کنیم.تومی

 اختصاص حامدیت به خداوند

اینکه خداوند تنها و تنها حمد کننده است و غیر خدا و  ادعای دومی که دراینجا مطرح شد، انحصار حامدیت به خداوند

 اند حامد باشد.تومیحمد ندارد و ن یتوانایگویا 

ذکر کرد، ادعا ان برای این تومینیم، دو دلیل کمیتفصیل آن را بیان اکنون یک اشاره اجمالی به آن شد، ادعا هم قبالً این 

گر اگر خدا فقط حامد و ستایش د حامد و حمد کننده باشد.انتومیکه چرا حامد فقط خداوند است و کس دیگری ن

 ها، چیست؟د یا حتی از غیر انسانشومیپس این همه حمد و ستایش که از ما صادر  است

 دلیل اول

هایی است که از حمد و ثنا و ستایش حقیقی و واقعی و در خور شأن محمود متوقف بر شناخت حقیقی محمود و نعمت

کس جز خود خداوند نسبت به خودش حاصل نیست، چون این شناخت و معرفت برای هیچد، رسمیناحیه او به حامد 

إالّ در قالب عقل محدود بشر قابل به درک نامحدود نیست، زیرا اند خدا را آنگونه که هست بشناسد تومیکس نهیچ

د شومیحقیقی متوقف بر معرفت حقیقی است، و چون این معرفت جز برای خداوند حاصل ن حمد ها، اماالفاظ و واژه

 .شدبامی اند حامد باشد إالّ خود خداوند که اعرف از همه نسبت به ذات خویشتومیپس کأنّ کسی ن

 دلیل دوم

تنها فاعل در این عالم است، وییم خداوند تبارک و تعالی گمییعنی توان مدعا را ثابت کرد؛ میاز راه توحید افعالی 

ند حمد خدا است، دهمیزآن خداوند است، از جمله افعالی که انسانها انجام ااست هرچه فعل و عمل و کار در این عالم 

ها هم فی الواقع به نحو مستقل به خودشان خود حمد کردن خداوند یک فعلی از افعال است، ولی از آنجا که افعال انسان

ای از آیات خداوند و مظهری از د، این به عنوان آیهدهمید بلکه هر فعل و کاری که انسان انجام شومینسبت داده ن

ای از آیات استن، دیدن، شنیدن و ...، همه اینها یک آیهبرخنشستن، یم، دهمیمظاهر اوست، پس هرکاری که ما انجام 

ها جدا از کدام از این افعال و کارهای انساناست، هیچ خدا و مظهری از مظاهر خداوند است، این معنای توحید افعالی
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ات به خداوند و ثانیاً و بالعرض به دیگران نسبت آن مبداء اصلی نیست، بنابر این همه این کارها در این عالم، اوالً و بذّ

ند، کمییعنی حمد  د،دهمیکه انسان انجام د، حمد هم به عنوان یک فعل از این قاعده مستثنی نیست، کاری شومیداده 

ند کأنّ حمد او، حمد کمیای از آیات خداوند و مظهری از مظاهر الهی است، بنابر این وقتی انسان حمد این آیه

 دیگران است.ذّات حمد خدا است، چون ما قائل به توحید افعالی هستیم، و ثانیاً و بالعرض حمد الخداست، اوالً و ب

به همین جهت است که در بسیاری از آیات، خداوند خودش را حمد کرده است، حال اینکه خداوند خودش را حمد 

اهد به انسان خومیند کمیحمد به انسان است، یعنی وقتی خدا خودش را حمد تعلیم کرده است بخشی از آن ناظر به 

است همان حبّ ذاتی باشد که در خداوند وجود  تعلیم بدهد که اهل حمد و ستایش باشد، و بخش دیگر آن هم ممکن

 دارد.

رق اثبات آن متفاوت است و هم تنها ، هرچند طُیلی که عرض کردیمه خداوند اختصاص دارد به همان دلپس هم حمد ب

 حمد کننده خداوند است به این دو دلیل که عرض کردیم.

 روایات

باید گفته  یاز مطالبی است که در ابتدای هر کار« بسم اهلل» و اینکه حمد خدا هم مثل« حمد»در مورد اهمیت روایاتی 

بسم اهلل الرحمن »روایت داریم که کاری که با « بسم اهلل الرحمن الرحیم»گفتیم که در مورد  وارد شده است. شود

 .اریمد« الحمدهلل»د. نظیر همین تعبیر را در مورد رسمیبه جایی ن و آغاز نشود بریده دم و ابتر است« الرحیم

، هر کالمی که در آن با حمد آغاز نشود بریده و اقطع است، 1«کُلُّ کَالمٍ ال یُبدَاُ فیهِ بِالحَمدِ فَهُوَ اَقطَعُ »عن النبی)ص(:  .1

باید گفته شود، « الحمدهلل رب العالمین»و « بسم اهلل الرحمن الرحیم»این مطلب خیلی مهم است، یعنی در آغاز هر کالم 

 کی از تسبیحاب اربعه ذکر شده است.اذکار بسیار مهمی است که به عنوان یاین ذکر از 

کعبه چون : » فرمایندمی ؟نند که چرا کعبه، کعبه نامیده شده استکمی)ع( سوال امام صادقاز در روایتی داریم که . 2

سوال است، مربع چون محاذى بیت المعمور است. بیت المعمور فرمایند: شود چرا مربع است؟ میمربع است، سوال می

شود چرا ، سوال میعرش چهارگوش است و چون محاذى عرش استفرمایند: شود چرا بیت المعمور مربع است؟ میمی

ال و الحمد هلل و است: سبحان اهلل کلمه چون کلماتى که دین اسالم بر آن استوار است چهار فرماید: عرش مربع است؟ می

                                                           
 .618، ص09. بحار، ج 1
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یکی از اضالع و ارکان چهارگانه ذکر الهی است، به همین جهت روایاتی داریم « الحمدهلل»، یعنی 1«.اهلل اکبرو إله إالّ اهلل 

 فتند.گمی« الحمدهلل»زیاد  مبنی بر اینکه پیامبر خدا)ص(

کثیرا  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» إذا أصبح قال:کان رسول اهلل)ص( » فرمایند:از امام صادق)ع( روایت شده است که می. 3

الحمدهلل »شد، ، پیامبر گرامی اسالم وقتی که صبح می2«على کل حال ثالثمائة و ستین مرة، و إذا أمسى قال مثل ذلک

و نیز وقت عصر هم پیامبر)ص( این کلمه را زیاد مرتبه سیصد و شصت  فرمود؛در هر حالی بسیار میرا « رب العالمین

 بردند.ه کار میب

انید با مراجعه به آنها به اهمیت این ذکر پی تومیآثار و برکات و مطالبی ذکر شده که « الحمدهلل»در روایات در مورد

 شکر نعمتهای الهی شمرده شده است.ببرید. مثالً اینقدر مسئله الحمدهلل مهم است که معادل با 

، خداوند متعال بر 3«عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ صَغُرَتْ أَوْ کَبُرَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا أَدَّى شُکْرَهَا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى» عن الصادق)ع(:. 4

اینکه او شکر آن نعمت را ادا کرده است، یعنی الحمدهلل در حقیقت  عبدی نعمتی زیاد یا کم نداد، پس او گفت الحمدهلل إالّ

 .ن استای بارز شکر الهی به زباهاز جلوه

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  الشُّکْرُ لِلنِّعَمِ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ تَمَامُ الشُّکْرِ قَوْلُ » در روایت دیگر وارد شده است، عن الصادق )ع(. 5

« العالمین الحمدهلل رب»ها به این است که انسان از محارم اجتناب کند، و همه شکر هم در همین ، شکر نعمت4«.الْعالَمِینَ

 است.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                           
 .101، ص 6، جمن ال یحضره الفقیه،شیخ صدوق/  88، ص08بحار، ج . 1
 .18، ص1. نور الثقلین، ج 6
 .81، ص1الصافی، ج. تفسیر  3
 .618، ص09. بحار االنوار، ج 4


