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 نيقيدر تفاسير فر يرحمت اله جايگاه
 1يميم ابراهيابراه

  دهيچك
 رحمت با رحیمی. رحمت و رحمانی است؛ رحمت هستی روان همه بر همواره که دارد دائمی جریان دو رحمت

د تــا ی. خداوند انسان را آفر ابدی یم ستد خویش رشد نهایت به هستی رحمت رحیمیه با و ردیگ یم شکل خلقت رحمانی
ت او دارد. عــالم یــت خداوند بازگشــت بــه ربوبیمیه برساند. رحیمیه خود به رحمت رحیرشد کند و او را از رحمت رحمان

را فراهم  به فعلیت رساندن آن استعدادها شکوفائی استعدادها و زمینه رشد و وپرورشگاه است. او رب همه موجودات است 
ه و یــجاد کنــد تــا مشــمول رحمــت رحمانیت ایدر خود ظرف یدن به رحمت الهیرس ید برایانسان است که بااین و  کند یم

دگاه مفسران یاز د  یرحمت اله یقیتطب ی، بررسورزد یم اهتمام بدان مقاله این آنچهو آخرت شود. ا یه خداوند در دنیمیرح
رحمت پرداخته، سپس  یو اصطالح یلغو  یمعنا یتدا به بررسبه شسوه تحلیل و توصیف است. نگارنده در اب یعه و سنیش
ان رحمــت یــان تفــاوت مینموده است. در ادامه به ب ین بررسیقیات با توجه به نظر فر یآن و روارا در قر  یگاه رحمت الهیجا
از  یدور یست و به معنایاز مقوله گفتار ن استه پرداخته شده و مشخص شد که لعنت که مقابل رحمت یه و رحمانیمیرح

از رحمــت  توانــد یمــ کنــد یمــکــه کســب  یتیست، بلکه هر کس بر اساس قــابلین یضیدر رحمت الهی تبع رحمت است.
  خداوند بهره مند گردد.

  
  .نیقیفر تفسیر، رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه، لعنت، رحمت، : د واژهیکل
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  مقدمه:
 کــه او را بــه هــدف برســاند ابــزاری هــر که برای رســیدن بــه آن از دارد غرضی انسان هر
َر  َو «: دیفرما یم قرآن رد.یگ می خود به خدمت را آن و کند می استفاده ْم  َسخَّ

ُ
ماواِت  یفِ  ما َلک  السَّ

ْرِض  یفِ  ما َو 
َ
گویــد کــه هــدف خــدای  با صــراحت میکریم قرآن . )١٣(جاثیه/ »ِمْنهُ  عاً یَجمِ  اْأل

ّبَك َو ِلَذاِلَك َخَلَقُھــمِاالَّ َمن رح« تعالی از آفرینش، رحمت بوده است: عالم از و  )١١٩(هود/» م َر
الــرحمن "با گفــتن  قرآن. ایجاد گردیده است یمیرحو  یزه و لطف رحمت رحمانیازل به انگ
نیــاز  گویــد چــون خــدا بی می و کنــد یمــش چشم انسان بــاز یهدف را پن منظور و ی، ا"الرحیم

از َســِر  آفــرینش او کــهر کــرد و آن اینتوان برای خلقــت تصــو  میاست، تنها یک هدف بیشتر ن
که ایــن حرکــت و  یبه طور ؛ت آن استیم، نهایرحرحمان آغاز حرکت و  .است بودهرحمت 
  شود. یم ختم میاز رحمان آغاز و به رح یاریطور اخت  سیر به

  رحمت يو اصطالح يلغو يمعنا يبررس
(ابــن  »باشــد یمــ به معنای رقت و تلطــف "رحم"رحمت از ریشۀ «: دیگو  یمابن منظور 

  ).١٢:٢٣١ج  ،١۴١۴منظور،
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: منظور از رحمت که وصف خداوند است إنعــام و إفضــال سدینو  یم مفردات راغب در
ْحَمَة من الّله إنعام و إفضال، «از این جهت است که روایت شده:  ؛است، نه رقت و تلطف أّن الرَّ

آدمیان رقت قلب و عاطفه است  و ازرحمت از خدا إنعام و فضل  .»ن رّقة و تعّطفییو من اآلدم
  ).١:٢۴٧ج  ،١۴٠۴(راغب اصفهانی،

جــاری شــدن عوامــل  الیق بــه موجــود نــاقص ویعنی اعطای کمال  رحمت در اصطالح
  .همان)( است ازمندانیو افاضه برای رفع حاجت ن ءاعطا یعنی رشد.

و بــه گرفته شــده  "رحم"شه یعنی از یك ر یخداوند و چه در انسان از باره رحمت چه در
خداونــد امــا  ،کنــد یمــ یتجل شود یم متأثرکه  یا اندازهرحمت در انسان به  رقت است. یمعنا
ِة،یٌم ال یِح َر « زیرا در ذات باری تعالی، تأّثر و انفعال راهی نداردست ینطور نیا قَّ نهج (»وَصُف ِبالرِّ

برای رفع حاجت  معنای اعطاء و افاضهه در پروردگار متعال این صفت ب .)١٧٧ :خطبه ،البالغه
  .است

  :سدینو  یمرحمت  یاز امام صادق (ع) در معنا نیر نور الثقلیتفسدر  یزیحو 

ْحَمَة  ِإنَّ   هِ  َرْحَمَة  ِإنَّ  َو  ُجودٌ  ِمْنَھا َو  َشَفَقٌة  ِمْنَھا َلَنا ْحُدُث ی َما َو  الرَّ ْحَمــَة  َو  ِلَخْلِقهِ  َثَواُبهُ  اللَّ  ِمــَن  الرَّ
َحُدُه  َئانِ یَش  اْلِعَبادِ 

َ
َفــُة  اْلَقْلِب  یفِ  ْحُدُث ی َماأ

ْ
أ ــُة  َو  الرَّ قَّ ــرِّ  ِمــَن  ِبــاْلَمْرُحوِم  َرییــ ِلَمــا الرِّ  َو  اْلَحاَجــةِ  َو  الضُّ

ا ْحُدُث ی َما اآلَْخُر  َو  اْلَبَالِء  ُضُروِب  َفةِ  َبْعدِ  ِمْن  ِمنَّ
ْ
أ ْطِف  َو  الرَّ ْحَمُة  َو  اْلَمْرُحوِم  َعَلی اللُّ ا الرَّ  ِبــهِ  َنَزَل  َما ِمنَّ

َما َو  ُفَالنٍ  َرْحَمةِ  ِإَلی اْنُظْر  اْلَقاِئُل  ُقوُل ی َقْد  َو  ذِ  اْلِفْعَل  ُد یرِ ی ِإنَّ ةِ  َعنِ  َحَدَث  یالَّ قَّ تِ  الرِّ  َو  ُفَالنٍ  َقْلِب  یفِ  یالَّ
َما هِ  ِإَلی َضاُف ی ِإنَّ ا َحَدَث  َما َفْعِل  ِمْن  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ ْش  َهِذهِ  ِمْن  َعنَّ

َ
ا َو  اِء یاْأل مَّ

َ
ــذِ  َمْعَنــیالْ  أ  اْلَقْلــِب  یِفــ ُهــَو  یالَّ

هِ  َعنِ  یَمْنفِ  َفُھَو  ةٍ  َرْحَمَة  َال  ٌم یَرِح  َفُھَو  َنْفِسهِ  َعْن  َوَصَف  َکَما اللَّ   ).١۴: ١ . ج١۴١۵(حویزی. ِرقَّ
تــا  دیــآ ینمــدر خدا بگــذارد. والزم  یرین تاثیکوچکتر  تواند ینمدر عالم  یچ موجودیه

برخالف انسان که  ؛ار او استیرا رحمت در اختیز  ،حمت کندشود تا ر  متأثرخداوند از چیزی 
هُ  َو  شاءُ ی َمْن  ِبَرْحَمِتهِ  ْخَتصُّ ی«ست یارش نیدر اخت  )٧۴آل عمران/( »ِم یاْلَعظِ  اْلَفْضِل  ُذو اللَّ

  :ه وجود داردیسه نظر  "رحیم" و "رحمان"در مورد دو کلمه 
 یکی هستند وك معنا ی دارای یدوکلمه با دو ساختار مختلف ول "رحیم" و "رحمان" )١  

 کــار بــه	مبالغــه یبــرا و مشــّبهه صفت دو هر ،"میرح" و" رحمن"	دو اسم . است یگرید د یتأک
 میرحــ و رحمــان صــفت دو آمدن هم کنار در. 	...گرندیکدی دیتأک و دارند، یمعن كی و رفته
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ك معنا یم ین و رحمعتقد است رحم یابن عرب .باشد می دو نیا متقابل دیتأک مفهوم رندهیدربرگ
  .)٢۶: 	١ ج 	،١۴١٠ابن عربی.رحمن است ( دیتأکم یند و رحدار 

ك معنــا بــه کــار یــبه را م یرحمن و رحعرفه  ی(ع) در فرازی از دعا نیحضرت امام حس 
در ایــن جملــه  .)٢:۵۵٧ج  ،١٣۶، ی(کلینــ »مهمایو رحا و اآلخره یا رحمان الدنی«است:  برده
کاز این دو واژه  یکینیز    است. یگرید د یتأ

که هم از نظر ساختار هم از نظر محتوا متفاوت  ندکلمه هستدو  "رحیم" و "رحمان" )٢
  است. م خاصیرح رحمان عام وهستند؛ 

صــفت مشــبهه  ،میغه مبالغــه و رحــیص ،د رضا معتقدند که رحمانیو رش ییعالمه طباطبا
إن الرحمن هو المــنعم بــنعم « ند:دار  یمستقل یك معنای ستند و هرید هم نیتأک دو نیاست و ا

 رشــید رض،( »نیم هو المنعم بــالنعم الخاصــة بــالمؤمنیرهم، والرحین مع غیعامة تشمل الکافر 
  .)١:١۶ج ، ١٣٧طباطبایی، و ١:۴٧ج ، ١۴١۴

هر دو صــفت مشــبه بــه وزن شــبعان و هستند. ك کلمه یهر دو  "رحیم" و "رحمان"	)٣
و دّومی به ثبوت و  جان و حرارت کردهیمتالء و ههوم امفه غه اّولی داللت بیف بوده، و صیشر 

 جان و وفور و شمول کّلــیین لحاظ، رحمان به توّسع و هیو از ا کند. استمرار صفت داللت می
رحمت ثابــت  م بریرح ك نواخت.ینحو عموم و ه رحمت به همه موجودات ب و کند داللت می

و اقتضــای مخصــوص در افــراد اشــخاص مقتضای درخواست ه که ب داللت دارد در حّق متعال
  کند. دا مییت پیظهور و فعل

) و ١٩٢٩:٣٢۴ ،راغــبو  ١۴٠۴: ۵ج  الصــحاح.، جــوهری( لغت بسیاری از اهلدر نظر 
هــر  "رحــیم"و  "رحمان"واژه  )۶: ١ج  .١۴٠٧ی.زمخشر و ٩٧: ١ج  .١٣۶٠(طبرسی، مفّسران

  .دارنددو صیغه مبالغه بوده و بر کثرت و زیادی احسان و انعام داللت 

  هيميرحمت رح ه ويرحمت رحمان

  ه در قرآنيميه و رحيالف) رحمت رحمان
. در دانــد یمــالهی را مستند به اسم الرحمن  یها نعمتکریم بسیاری از فیوضات و  قرآن
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 »ْحَمُن َعَلــی اْلَعــْرِش اْســَتَویالــرَّ «: دهــد یمــرا به اسم الرحمن استناد  سوره طه استواء بر عرش
جهــت بیــان رحمــت رحمانیــه حــق ه ا استواء الرحمن بر عرش در حقیقیت بام؛ )۵ /(سوره طه

این احاطــه ملــک حــق  و تدبیر اشیاء را به عهده دارد.است که بسط فیض وجود بر تمام اشیاء 
در عــین حــال  و تعالی و تدبیر او متناسب با اسم الرحمن است که اســمی عــام و شــامل اســت

  .ردیگ یمنشأت از رحمت مطلقه حق تعالی 
ٍة فِ «: دیفرما یم قرآن ِه  یَوَما ِمْن َدابَّ ْرِض ِإالَّ َعَلی اللَّ

َ
َها َوُمْســَتْوَدَعَھا یَو  ها رزقاْأل ْعَلُم ُمْســَتَقرَّ

ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست! او قرارگاه  هیچ جنبنده(» نٍ یِکَتاٍب ُمِبــ یُکلٌّ فِ 
نها در کتاب آشکاری ثبت است در لوح محفوظ، در داند؛ همه ای و محل نقل و انتقالش را می

  .هود) /۶( )کتاب علم خدا
ِخُذ ِمْن ُدوِنِه آِلَھًة ِإْن «و نبز  تَّ

َ
أ
َ
ــیأ ْحَمُن ِبُضرٍّ َال ُتْغــِن َعنِّ » ْنِقــُذونِ یًئا َوَال یَشــَفاَعُتُھْم َشــ یِرْدِن الرَّ

بخواهــد زیــانی بــه مــن برســاند، آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان (
 /٢٣() (از مجازات او) نجات نخواهنــد دادای برای من ندارد و مرا  شفاعت آنها کمترین فایده

  .س)ی
ده اســت، نــه از خــدای اد شــیه سخن از عذاب است از خدای رحمان ین آیکه در انیبا ا

  ز هست.یه خداوند شامل عذاب نیرحمت رحمان ،رای؛ ز قهار و منتقم
و  هــا نعمتدر شــمار  ف الرحمنیپس از ذکر نام شر  "الرحمن"در سوره مبارکه  خذاوند

َهــِذِه «: دیــفرما یمــاد کــرده، یــم بهشتی، از جهــنم یو نع قرآنم یالهی، همانند: تعل یها رحمت
تِ  ُم الَّ ُب ِبَھا اْلُمْجِرُموَن ی یَجَھنَّ ذِّ

َ
بَ  ها نیبُطوُفوَن ی ک ن و آب ســوزان امروز در میــان آ( »ٍم آنٍ یَن َحمِ یَو

-۴٣/ (الــرحمن) کردنــد همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می نیا در رفت و آمدند!
۴۴.( 

ر پوشش رحمت یر آالء خدای سبحان، ز یف بهشت و سایجهنم کمالی وجودی و در رد 
  مطلق اوست.

ْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َوَال «
ُ
ک بُّ ُبوَك َفُقْل َر ُســیَفِإْن َکذَّ

ْ
اگــر تــو را ( »َن یُه َعــِن اْلَقــْوِم اْلُمْجــِرمِ َردُّ َبأ

ای دارد؛  پروردگار شما، رحمت گسترده«تکذیب کنند (و این حقایق را نپذیرند)، به آنها بگو: 
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 اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنی نیست! (و اگر ادامه دهیــد کیفــر شــما حتمــی اســت)
 .)١۴٧ /انعام(

ب مجرمان ذکر شــده اســت، رحمــت مطلقــه یتعذب کافران و یرحمتی که در کنار تکذ
  است.

ُب َمــْن ی« :تنها رحمت خاص الهی مطرح شده استم یکر قرآنات یدر برخی از آ َشــاُء یَعــذِّ
ِإلَ  َشاءُ یْرَحُم َمْن یَو  کنــد، و هــر  هر کس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات می(» ِه ُتْقَلُبــوَن یَو

/ (عنکبــوت )گرداننــد شــما را بــه ســوی او بازمی دهــد؛ و کس را بخواهد مورد رحمت قرارمی
٢١(.  

ن رحمتی همان یمه، رحمت الهی در برابر عذاب او قرار گرفته است و چنیه کر ین آیدر ا
  رحمت خاص الهی است.

ْرِض َبْعــَد ِإْصــَالِحَھا َواْدُعــوُه َخْوًفــا َوَطَمًعــا یَوَال ُتْفِســُدوا ِفــ«
َ
ــِه َقرِ  اْأل ِمــَن ٌب یــِإنَّ َرْحَمــَت اللَّ

و در زمین پس از اصالح آن فساد نکنید، و او را بــا بــیم و امیــد بخوانیــد! (بــیم از (» َن یاْلُمْحِسنِ 
 )مسؤولیتها، و امید به رحمتش. و نیکی کنید) زیرا رحمت خــدا بــه نیکوکــاران نزدیــک اســت

  )۵۶/ (اعراف
هــر  کوکار و تبهکــار،یك است، رحمت خاص است و گرنه نیرحمتی که به محسنان نزد 

  دو شمول رحمت مطلق خدا هستند.
و  امر انسان را به سعادت نزدیک کنــدآن است که در نهایت  "رحمت رحیمیه" ،نیبنابرا

 ،زیــرا ؛ان مطیع و صالح و فرمانبردار اســتاشاره به رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگ
مت و بخشش و احســان که از رح اند افتهیبه حکم ایمان و عمل صالح، شایستگی این را  ها آن

خاصی که آلودگان و تبهکاران از آن سهمی ندارند، بهره مند گردند. "رحیم" گاهی به صورت 
ــذِ « :مقید ذکر شده که دلیــل بــر خصوصــیت آن اســت ماننــد ُتــُه یَعَلــ یَصــلِّ ی یُهــَو الَّ

َ
ْم َوَمَالِئک

ُ
ک

وِر َوَکاَن ِبــاْلُمْؤ یلِ  ُلَماِت ِإَلی النُّ ْم ِمَن الظُّ
ُ
او کســی اســت کــه بــر شــما درود و ( »ًمــایَن َرِح یِمنِ ْخِرَجک

کنند تا شــما را از ظلمــات  فرستد، و فرشتگان او (نیز) برای شما تقاضای رحمت می رحمت می



 نيقيفر ريدر تفاس يرحمت اله گاهيجا  

 

 
ژپوش

طی ی ر 

٩١ 

(جهل و شرک گناه) به سوی نور (ایمان و علم و تقــوا) رهنمــون گــردد؛ او نســبت بــه مؤمنــان 
  )۴٣/ (احزاب )همواره مهربان بوده است

ْم َعزِ َلَقْد َج «
ُ
ْنُفِسک

َ
ْم َحرِ یٌز َعلَ یاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أ ْم ِباْلُمْؤِمنِ یٌص َعلَ یِه َما َعِنتُّ

ُ
» ٌم یَن َرُءوٌف َرِحــیک

به یقین، رسولی از خود شما بسویتان آمد که رنجهای شــما بــر او ســخت اســت؛ و اصــرار بــر (
  )١٢٨/ (توبه) هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است

اشاره شــده  رحمت خاصعام و یعنی رحمت  به دو قسم از رحمت قرآنآیات  یدر برخ
ْکُتُبَھا ٍء یَوِسَعْت ُکَلّ َشــ یَوَرْحَمتِ  «... :است

َ
ــذِ  َفَســأ ُقــوَن َو یَن یِلَلّ ــذِ یَتّ َکــاَة َواَلّ اِتَنــا یَن ُهــم ِبآیْؤُتــوَن الَزّ

ا برای آنها که تقوا پیشــه کننــد، و زکــات را و رحمتم همه چیز را فراگرفته؛ و آن ر ( »... ْؤِمُنوَن ی
  .)١۵۶اعراف/ () آورند، مقّرر خواهم داشت بپردازند، و آنها که به آیات ما ایمان می

ْکُتبُها) قسمت اول از آیه اشاره بر رحمت عام و فراگیر خداوند دارد و قســمت دوم
َ
 (َفَســأ

 بیانگر رحمت خاص الهی است.

  اتيروا ه دريميه و رحيب) رحمت رحمان
تــی از امــام یدر روا. کنــد یمــف یه خداونــد را توصــیمیه و رحیز رحمت رحمانیات نیروا
ــُه ِإَلــُه ُکــلِّ َشــ«: ) آمــدهع(صــادق  ْحمنِ   ٍء و یَو اللَّ ِح   ِع َخْلِقــهِ یــِبَجمِ   الــرَّ ــًة یِبــاْلُمْؤِمنِ   ِم یالــرَّ  »َن َخاصَّ

 .)١:١١۴ج  ،١٣۶۵، کلینی(

ْحَمُن : و نیز ِح   اٌص َخ   اْسٌم   الرَّ ٍة َو الرَّ ة)یِبِصَفٍة َعامَّ ج  .١۴١۵، یزی(حو  ُم اْسٌم َعامٌّ ِبِصَفٍة َخاصَّ
١:١۴.(  

ه یــرحمــت رحمان ق مشــمولا کافر و فاسیهمه مردم خواه مؤمن و صالح فوق ت ایدر روا
و  همندشان نمــود ات و زندگی بهرهیو از نعمت ح هدیآنان را آفر خداوند  ؛ زیرا،اند شدهخداوند 

ق یآنها توفه ا بین است که در دنیاه مؤمنان، ب ویژهه یمیشمول رحمت رح .دهد یمآنان روزی به 
و وارد بهشــت  رنــدیگ یمــم و آمــرزش او قــرار یکو کــاری داد و آنــان در آخــرت مــورد تکــر ین
  .)۴١: ١ ، ج١٣۶٠، (طبرسی شوند یم

ْحمنِ الــ«کــه آن حضــرت فرمــود:  کنــد یمنقل  (ص) د خدری از رسول اکرمیابو سع ،  رَّ
ِح یالدن  رحمن   (همان)» م االخرةی، رح ِم یا. و الرَّ



 3 ياپي، شماره پ1395بهار و تابستان  ـ اول سال دوم  شماره: دانشگاه قم ةنام دوفصل

 

 
ژپوش

طی ی ر 

٩٢ 

ْحَمنِ «: دیفرما یم )ع( یحضرت عل ذِ   الرَّ ْزِق َعلَ ی  یالَّ ، (فــیض کاشــانی» َنایْرَحُم ِبَبْسِط الرِّ
  د.با توسعه رزق و روزی بر ما رحمت آور که  یکس یعنیرحمن  .)٨٠: ١، ج ١۴١۵

ْحمِن اْلَعــاِطِف «: دیفرما یمامام علی (ع) در جای دیگری  ْزِق، َال   َعَلــی  الرَّ ْقَطــُع یَخْلِقــِه ِبــالرِّ
[یعنــی]  رحمــن .)٢۴٨: ٨٩، ج ١۴٠٣،(مجلســی » َعْنُھْم َمَوادَّ ِرْزِقــِه، َو ِإِن اْنَقَطُعــوا َعــْن َطاَعِتــه

کنــد  ورزد، اصــل روزی آنهــا را قطــع نمی کسی که با دادن روزی به خالیق برآنها عطوفت مــی
  .چند که آنها از اطاعتش سر باز زنندهر 

 "میرحــ"و باعتبــار صــد رحمــت  "رحمــن"ك رحمت یاعتبار ه خدا ب :دیگو  یمعکرمه 
: بــرای خــدا صــد ه استاقتباس کرده که فرمود(ص) ن مطلب را از قول رسول اکرم یاست و ا

و مهربانی  ه استم نمودین مردم تقسین فرستاده و بیکی از آنها را به زمیرحمت است که فقط 
ك رحمت اســت و نــود و ین یهمه اثر هم دهند یمهم نشان ه با هم و عواطفی که نسبت ب  مردم

ت یــروا .امت بندگان را مشمول آنهــا قــرار دهــدیگر را برای خود قرار داده تا روز قینه رحمت د 
به  مه آن نود و نه نموده و با همه آنهایك رحمت را هم ضمین یامت حتی ایشده است که روز ق
  .)۴١: ١ ، ج١٣٧٢،(طبرسیورزد  بندگان خود مهر می

  رامون رحمتين پيقيه فرينظر يبررس
عه یر شــیتفاســ یان آمده و در تمامیسخن به م یدر سوره فاتحه به صراحت از رحمت اله

است یت خداوند فقط در دنیمیت و رحیا رحمانینکه آیاما در ا ؛ح شده استیبه آن تصر  یو سن
خــاص، نظــرات  یگریعام و د  یکیا ی هستنددو عام  ا هریآ و ،آخرتهم در  وا یدر دنهم ا یو 

  .میده یمقرار  یشده که مورد بررس عه ارائهیمفسران اهل سنت و ش یاز سو  یمتفاوت
اســت و یه خداونــد فقــط در دنیــهســتند کــه رحمــت رحمان دیــدگاهن یقائل به ا گروهی 
 نیمــؤمنهــم در آخــرت اســت و مخــتص ا و یــهم در دن هیمیر و رحمت رحیاست فراگ یرحمت

  .باشد یم
ســوره اعــراف  ١۵۶با استناد به آیه  اودگاه است. ین د ین به ایاز جمله قائل ییعالمه طباطبا

. ایــن ردیــگ یمــا تعلق یدر دن که بر همه بندگان داند یم یرحمت عامه الهرا  ت خداوندیرحمان
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ا و یهم در دنه خداوند یمیحرحمت ر  .ات به موجودات استیحاعطای  همان خلقت و رحمت
ــذِ یَوِســَعْت ُکــلَّ َشــ یَرْحَمِتــ َو « :شــود یم نیمؤمندر آخرت فقط شامل حال هم  ْکُتُبَھا ِللَّ

َ
َن یٍء َفَســأ

ُقوَن ی رحمتم  دهم یمپس اختصاص  شود یمز را شامل یرحمت من بر همه چ )١۵۶/ عرافا( »تَّ
ْحمنِ «ن معنــا اشــاره دارد: یــبــه ا نیــز تــیی. روا)١:١۶ج  ،١۴١٧،(طباطبایی شگانیرا بر تقواپ   الــرَّ

ِح   ِع َخْلِقهِ یِبَجمِ  ةیِباْلُمْؤِمنِ   ِم یالرَّ   ).٢٨: ١، ج ١٣۶٣، یقم(» َن َخاصَّ
ده اســت و یــن عقیــز بــر این الجامع ألحکام القرآناز مفسران اهل سنت در کتاب  یقرطب

 یکســان یاریــم یرحــ یولــ ،مــان آوردنــدیا که است یکردن تمام کسان یاری: رحمن دیگو  یم
  .)١٠٧: ١ ، ج١٣۶۴،قرطبی(بدهند اورند و عمل صالح انجام یمان بیاست که توبه کنند و ا

ا و هــم یــکه خداوند هم در دنمعتقد است  میر القرآن العظیتفسدرکتاب  یر دمشقیابن کث
اه خود و نشــان دادن ر  یشان به سو یت ایا با هدایدر دن م است.یدر آخرت نسبت به مومنان رح

من نگه داشــتن آنــان از فــزع اکبــر و امــر یااز کفر و بدعت و در آخرت با  یدور یشان برایبه ا
  .)۴٠-١:٣٩ج ، ١۴١٩ابن کثیر.(شان به بهشت یکردن مالئکه به دادن بشارت به ا

ه خداونــد اختصــاص بــه یــمیرحمــت رح اســت کــه معتقــد انیجامع البدر کتاب  یطبر
ن یــچــه ا ؛کند ینم یش تهیم آن را از معنایبودن کلمه رحن خاص ی: ادیگو  یمدارد و  نیمؤمن

خداونــد متعــال  یین است که بگــو یح ایدو. و صح ا هریا در آخرت و یا باشد و یرحمت در دن
مــان بــه رســالت و یق در عبــادت و ایــله توفیوسه ا را به بندگانش اختصاص داده بیت در دنیعاف
شــان یم و بهشــت را بــه ایه و در آخــرت نعــآنــان کــرد یاز گناهــان روز یاز آن و دور یرویــپ

ا و در یــدر دن نیمــؤمنم اســت بــه ین خداونــد رحــیم کرده است. بنابرایشان را تکر یده و ایبخش
همــانطور  شــود یمــشامل همه  شیها نعمتا یآخرت. و نسبت به کافران رحمن است که در دن

.  ... ســم واهــان و ســالمت جیش گیــرو  یماننــد گســترش روز؛ شــود یمــ نیمــؤمنکه شامل 
ست فقط بــه مومنــان م ایا و آخرت و رحیخداوند رحمن است به همه مخلوقات در دن ،نیبنابرا
  .)١:۴٣ج  ،١۴١٢(طبری. ا و آخرتیدر دن

معتقــد اســت کــه  اشــارات القــرآنو  ریرحمة مــن الــرحمن فــی تفســدر کتاب  یابن عرب
گیــر اســت و رحمــت ااو هــم در آخــرت فر یهم در دن است که یه رحمت امتنانیرحمت رحمان
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 .١۴٢٢ابــن عربــی.	( ه اختصاص به مومنان در آخــرت دارددانسته ک یوجوب یه را رحمتیمیرح
  )٢٧ :١ ج

رحمــن بر ایــن اعتقــاد اســت کــه  معالم التنزیلگر مفسران اهل سنت درکتاب یاز د  یبغو 
ا بــه همگــان داده شــده و یــاست که در دن یو همان رزق شود یماست که شامل عموم  یرحمت
ن یــو بــه اا و آمرزش گناهان کــه در آخــرت مخصــوص مومنــان اســت. یتیعاف یم به معنایرح
  .)٧١:ص ،١ج ، ١۴٢٠.یبغو ( م االخرهیا و رحیا رحمن الدنی: کند یماستناد  فهیشر  یدعا

الــرحمن اســم خــاص، بصــفة عامــة، و «ت یبه روابا اشتناد  جوامع الجامعدر کتاب  یطبرس
عنی رحمت عام خدا شامل حال تمام خلق ی "رحمن" :سدینو  یم »م اسم عام بصفة خاصةیالرح

عنــی رحمــت ی "میرحــ"شــود و  کوکــار و بــدکار مــییاعم از دوست و دشمن، مؤمن و کافر، ن
  .)۵ :١ ج، ١٣٧۵طبرسی، ( ژه مؤمنان استیخاص پروردگار و 

  دگاه اوليد ينقد و بررس
. ف اســتیضــع اند کردهآن استناد به  فوق دگاهین به د یکه عالمه و قائل یتیرواسند ، اوالً 

 .معارض است یات قرآنیبا آنیز از لحاظ داللت 

رحمــن و "ا بررسی موارد استعمال ب البیان فی تفسیر القراندر کتاب آیت الله خویی ، اً یثان
که اینگونه روایــات را  دینما یمکریم با این دیدگاه مخالفت نموده وحتی اعالم  قرآندر  "رحیم

 :انیــالب ها با کتاب خدا مخالفــت دارد (خــویی،ظاهر آن ،رایز  ؛ا کنار گذاشتیود ل نمیباید تأو 
۴٣٢(.  

ا به آخرت اختصــاص داشــته ین و یکه به مؤمننیبدون ا قرآندر  "میرح"کلمه از نظر وی 
  :کند یمبه آیات ذیل استشهاد . او برای اثبات ادعای خویش تباشد، استعمال شده اس

َك َغُفوٌر َرِحــ یَو َمْن َعصانِ  یُه ِمنِّ َفِإنَّ  یَفَمْن َتِبَعنِ « روی کند، از من یهر کس از من پ(» ٌم یَفِإنَّ
  .)٣۶م/یابراه ( )ی کند، پس تو بخشنده و مهربانیاست و هر کس از من نافرمان

ْئ ِعبادِ « نِّ  یَنبِّ
َ
ِح  یأ َنا اْلَغُفــوُر الــرَّ

َ
گــاه کــن کــه مــن بخشــ( »ُم یأ  )نده مهربــانمبنــدگانم را آ

  .)۴٩(حجر/ 
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اِس َلَرُؤٌف َرِح « َه ِبالنَّ   .)۶۵(حج/  )م و مهربان استینسبت به مردم رح خداوند( »ٌم یِإنَّ اللَّ
ذِ « ُم الَّ

ُ
ک بُّ ُم اْلُفْلَك فِ  یْزِج ی یَر

ُ
ــْم َرِح  یَلک

ُ
ــُه کــاَن ِبک پروردگارتــان ( »مــاً یاْلَبْحــِر ِلَتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضــِلِه ِإنَّ

د. یمند شو  آورد تا از نعمت او بهره ی شما به حرکت در میا برایکسی است که کشتی را در در 
  .)۶۶ل/ی(بنی اسرائ )او نسبت به شما مهربان است

َب اْلُمناِفقِ یَو « ْو یَعذِّ
َ
َه کاَن َغُفورًا َرِح یُتوَب َعلَ یَن ِإْن شاَء أ اگر بخواهــد منافقــان ( »ماً یِھْم ِإنَّ اللَّ

شــگر و مهربــان یکــه خداونــد بخشارد یپــذ شان را مــی ا اگر توبه کنند، توبهیکند و  را عذاب می
  .)٢۴(احزاب/ )است

که خداوند بر همه کس  در معنای عمومی به کار رفته است "میرح"ات کلمه ین آیدر ا
  .)۴۵٨ همان،( تم و مهربان اسیو منافق و بر هر انسانی در هر دو جهان رح مؤمناز 

هــم رحمــت رحمانیــه و هــم رحمــت  ره) ایــن اســت کــه( ییخو ر آیت الّله در نتیجه نظ
گونــه اختصاصــی وجــود  هیچو  باشــند هر دو عام می گردد و رحیمیه مربوط به هر دو جهان می

  .ندارد
 بنا ؛است تر غیبلم ی: لغت رحمن از رحسدینو  یم لیل و أسرار التأو یأنوار التنز  رد یضاویب

ا یــ" شــود یمــگفتــه  یفــیبــار کبــه اعت یگاه"	یاده المعانیز  یتدل عل یاده المبانیز "بر قاعده 
را اختصــاص بــه یز  "م اآلخرةیرح"و  شود یمو کافر  مؤمنل که شامل ین دلیبه ا"	ایرحمن الدن
را یــز  ،"ایم الدنیرح"، و "ا و اآلخرةیا رحمن الدنی" شود یمگفته  یو به اعتبار کم .مومنان دارد

 و بــزرگ هســتندکوچــك  یو یــدن یهــا نعمتامــا  ،عظمــت هســتند یدارا همه یات اخرونعم
ا و االخــره و یرحمــن الــدن"ت یــقائــل بــه روا یضــاویب ،نیبنــابرا. )٢٧ 	:١ ج	،١۴١٨(بیضــاوی.

  .است "مهمایرح
رحمن  یند معنایگو  یمعتقد است که جمهور مفسران م ر المناریتفسد رضا صاحب یرش

 ی خــاص اســت.م نعمت دهنــده بــه گروهــیرح ینعمت دهنده به تمام مخلوقات است و معنا
م یو رحــ شــود یمرکافر یعام است و شامل کافران و غ یها نعمتند رحمن یگو  یهم م یهگرو 

اده یــز "همــه نشــات گرفتــه از قاعــده دارد و  نیمــؤمنبه  خاص است که اختصاص یها نعمت
و  باشد ینموصف  یادیز  ین قاعده هرگز به معنایاست. اما ا "یاده المعانیز  یتدل عل یالمبان
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مقصــود و مــراد از رحمــت در احسان اســت،  یادیز  یروف به معناح در یادیده که ز ین عقیا
  .)١:۴٧ج  ،١۴١۴(رشید رضا.یست ح نیه به مومنان صحیمیست و اختصاص رحمت رحین یاله

: رحمت سدینو  یمعراف ا سوره ١۶۵ هیت به آیبا عنا ر کاشفیتفسه در یمحمد جواد مغن
امــا رحمــت بــه حتی ابلــیس،  شود یمل همه موجودات در معنای عنایت رحمتی است که شام

 و کنــد یمــخــود عطــا  مــؤمنمعنی ثواب رحمتی است کــه خداونــد آن را بــه بنــدگان بــاتقوا و 
ذِ  ْکُتبُھا ِللَّ

َ
 ).۴٠٣: ٣ج  ،١۴٢۴(مغنیه، اشاره به آن دارد "َن ی"َفَسأ

 نــین درهمچو  "اإلقبــال باألعمــال الحســنة" هیــادع در از نبــی گرامــی اســالم (ص) ،ثالثــاً 
نْ   ا َرْحمَن ی«ن آمده: یچن هیسّجاد  فهیصح ن اســت کــه یــا آن که مفاد »َمُھمایا َو اآلِخَرِة َو َرِح یالدُّ

ن یه آخــرت و بــه مــؤمنبــ او م بودنیم است و رحیا و هم در آخرت، رحین دنیخداوند هم در ا
 یفــ دعائــه یه فــیفه الســجاد یالصح/ الباب الثامن و  ٢۵۶/  ١ ج. ابن طاووس( ندارداختصاص 

  .)ستکشاف الهموما

  ها دگاهيدجمع بندي 
از مفســران  یو طبرســ ییدگاه عالمه طباطبــاید  گفت که توان یمبا توجه به مطالب مزبور 

ه از مفسران اهل تسنن که قائل ب یغو ب و یابن عرب ،یر، طبریابن کث ،د قطبی، سیعه و قرطبیش
 نیمؤمنت فقط اختصاص به یمیرحاعتقاد دارند که ا و آخرت هستند و یت خداوند در دنیمیرح
 ات اســت و هــم از نظــر ســندیــو روا قرآن هم معارض با ،رایز  ؛مورد نقد قرار گرفته است ،دارد
ه قائل به عــام ید رضا و محمد جواد مغنیو رش یضاویو ب ییت الله خو یدگاه آید . ستیرفته نیپذ

 .باشد یمرش یرد پذمو  دانند ینم نیمؤمنمختص  و آن راه هستند یمیه و رحیبودن رحمت رحمان
روایات مقابــل را ـ بــا ولی باید  ش است.پذیر  نیز قابل "رحمن الدنیا و آالخرة و رحیمھا"روایات 

رحمانیــت و  ؛نیتوجه به آیات مورد استناد آیت الّله خویی ـ کنار گذاشت یا تأویل کــرد. بنــابرا
ست و شــامل هــر آخرت نی مخصوص صرفاً دنیا یا  مخصوص صرفاً کدام  رحیمیت خداوند هیچ

  .شود دو می
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  يه الهيرحمانرحمت  ه ويميرحمت رحز يتما
  :میکن یمدر باب تمایز رحمت رحیمیه و رحمانیه الهی به چند نکته اشاره 

را تقابــل آن بــا غضــب الهــی یــز  ؛غضــب است، نــه عدم یه الهیرحمانرحمت  مقابل) ١
اما رحمت  بود.هد د رحمت مطلقه خواییه و تقینموجب خروج غضب از پوشش رحمت رحما

و محــدود اســت؛ همــان گونــه کــه  1ه در مقابل عذاب و سخط الهی قرار دارد و متناهییمیرح
ُب َمْن ی«سخط الهی محدود است.  ِإلَ یْرَحُم َمْن یَشاُء َو یَعذِّ در  .)٢١ (عنکبــوت/ «ِه ُتْقَلُبــویــَشــاُء َو

حمتی همان رحمــت خــاص ن ر یه، رحمت الهی در برابر عذاب او قرار گرفته است و چنین آیا
  .)١:٢٩٢ج  ،١٣٨١جوادی آملی، رک:( .الهی است

ه درســت اســتفاده یــکــه از رحمــت رحمان یلعنــت اســت. کســان هیــمیرح مقابل رحمت
لعنت از مقوله گفتار است در  که کنند یم گمان برخی .شوند یم یمشمول لعنت اله کنند ینم
اســت و لطف خداونــد نت قطع رحمت ست. لعیعنت از مقوله گفتار نل .ستین نیکه چن یحال

ه را به اقــل یو رحمت رحمان بندد یممه را یلعنت رحمت رح. )٢:۶۴٩ ج، ١٣٧۴مکارم. (رک:
ــذِ «: شــود یمــه محروم یمیملعون شد از رحمت رح ی. اگر کسرساند یم ولِئــَك الَّ

ُ
ــُه یأ َن َلَعــَنُھُم اللَّ

ْعمی
َ
ُھْم َو أ َصمَّ

َ
ْبصاَرُهم  َفأ

َ
  .)٢٣(محمد/ » أ

امــا رحمــت  ،ار همــه قــرار گرفتــه اســتیــست و در اختین یاکتساب یرحمت رحمان") ٢
که آدمی کاری بکند که مورد رحم خدا بشود و آن ایمان زحمت دارد  ؛است یه اکتسابیمیرح

ْرِض َبْعــَد ِإْصــَالِحَھا  یَوَال ُتْفِسُدوا ِفــ«. )٢٢۵: از قرآن یب، معارفی(دستغ "و عمل صالح است
َ
اْأل

ِه َقرِ  َواْدُعوهُ   .)۵۶/ (اعراف »َن یٌب ِمَن اْلُمْحِسنِ یَخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت اللَّ

هــر  کوکار و تبهکــاریخاص است و گرنه ن، رحمت است كیرحمتی که به محسنان نزد  
  .هستند ونددو شمول رحمت مطلق خدا

مــت ن رحیاز ا یاگر کس .از استیش نیپ ه مقدمه ویمینسبت به رح یرحمت رحمان )٣
ــاِس َمــْن «: شــود یمــل بــه نقمــت یتبد ،استفاده نکند یرحمان ْنــَداًدا یَوِمــَن النَّ

َ
ــِه أ ِخــُذ ِمــْن ُدوِن اللَّ تَّ

                                                                                                                   
 .ست و گرنه رحمت خاص نيز از نظر دوام و استمرار نامتناهى استت به رحمت مطلق ابمحدوديت نس ،از تناهى مراد .1
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هِ ی وَنُھْم َکُحبِّ اللَّ ذِ  ِحبُّ هِ یَوالَّ ا ِللَّ َشدُّ ُحبًّ
َ
ــذِ یَوَلْو  َن آَمُنوا أ ــیــَن َظَلُمــوا ِإْذ یَری الَّ َة ِللَّ نَّ اْلُقــوَّ

َ
ِه َرْوَن اْلَعــَذاَب أ

َه َشدِ یَجمِ  نَّ اللَّ
َ
بعضی از مردم، معبودهایی غیــر از خداونــد بــرای خــود انتخــاب ( »ُد اْلَعَذاِب یًعا َوأ

از  - ا که ایمان دارند، عشقشان به خــدادارند. اّما آنه و آنها را همچون خدا دوست می ندکن می
بــودی غیــر خــدا و مع -شدیدتر است. و آنها کــه ســتم کردنــد -مشرکان نسبت به معبودهاشان

نست کــه تمــاِم قــدرت، از را مشاهده کنند، خواهند دا -الهی –هنگامی که عذاب  -برگزیدند
 )دارای مجازات شدید اســت -هراسند می نه معبودهای خیالی که از آنها -خدا و  آِن خداست

  .)١۶۵ (بقره/
شــامل همــه و  -مثــل علــم کــه صــفت ذات اســت -رحمن صفت ذات است  ظاهراً ) ۴
. رحیم صفت فعــل شود یم ءعطاا ها تیقابلبر اساس  . رحمنشود یم ات از جمله انسانموجود
 وکــافر مــؤمنشــامل انســان و (جــن) اعــم  صــرفاً و  -مثل معلم که صــفت فعــل اســت - است

ُه لِ « :شود یم ْم یَع إِ یِض یَوَما َکاَن اللَّ
ُ
اِس َلَرُءوٌف َرِح  َماَنک َه ِبالنَّ ــاِس بِ ". )١۴٣/ (بقرهٌم یِإنَّ اللَّ اعــم  "النَّ

  وکافر است. مؤمناز 
ــذِ «در آیه دیگری مشــاهده کــرد:  توان یمهمین نکته را  ــُم الَّ

ُ
ک بُّ ــُم اْلُفْلــَك ِفــ یْزِجــی یَر

ُ
 یَلک

ْم 
ُ
ُه َکاَن ِبک ْم" .)۶۶ (اسرا/ »ًمایَرِح  اْلَبْحِر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ

ُ
هــم شــامل  و مــؤمنهــم شــامل  "ِبک

  .شود یمکافر 
و منتی است بر کل موجودات، به اعطــاء  رحمت امتنانی است "الرحمن"حمت در ر  )۵

بــر خداوند  رحمت وجوب است که این رحمت را "الرحیم"وجود بر اعیان آنها. و رحمت در 
ْحَمــَة «: خود واجب نموده است ــذِ « .)١٢/ (انعــام »َکَتــَب َعَلــی َنْفِســِه الرَّ ْکُتُبَھا ِللَّ

َ
ُقــوَن)یَن یَفَســأ  تَّ

، مــورد دهــد یمــواســطه اعمــالی کــه انجــام ه تا اینکه این بنده حقی باشد که ب )١۵۶/ عراف(ا
رحمت قرار گیرد. و این امری است که خدای سبحان بر خود واجب گردانیــده و بنــده را ذی 

  حق دانسته است.

  يگستره رحمت اله
اده بــه بخشــش و رحمــت وعــده دد یــمج قــرآنتعالی در امر خود در دو مورد از  خدای
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ْحَمَة « :از سوره انعام ١٢ه یکی در آیاست:   از همان ســوره: ۵۴گر آیه ید و  »َکَتَب َعَلی َنْفِسِه الرَّ
ْحَمَة « ْم َعَلی َنْفِسِه الرَّ

ُ
ک بُّ مبــرا از تخلــف اســت. بنــابراین افاضــه  خداوند سبحانوعدۀ  ».َکَتَب َر
جاست که همگــان را شــامل ك امر مسلم و پا بر یجانب حق تعالی بر عموم مخلوق  رحمت از

ــَك « ل عبــارتیــدر ذ ١١٩ه یــهمچنان که در ســوره هــود آ .شود یم بُّ بعضــی از  »ِإالَّ َمــْن َرِحــَم َر
: فرمــودهکــه  بــه رحمــت اســت هــا آنصــال یکه خلقت مردمان برای ا اند آوردهن ین چنیمفسر 

  .است دهیشان را آفر یرحمت ا و بنا بر قولی برای افاضه »َوِلَذِلَك َخَلَقُھْم «
ُبوَك َفُقــل « نمایــانگر اســت از جملــه: وسعت رحمت الهــیالهی در برخی آیات  َفــِإن َکــذَّ

ْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َو َال 
ُ
ک بُّ ُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرمِ یرَّ

ْ
ب کننــد بگــو: یپس اگر تو را تکــذ(» َن یَردُّ َبأ

 اران بــاز داشــته نخواهــد شــد)از بــدک خدای شما با آنکه دارای رحمت بی منتها است عــذابش
  ).١۴٧/ انعام(

ْحَمًة َو ِعْلًمــا«: آمده ٧ه یدر سوره غافر از آ َنا َوِسْعَت ُکلَّ شیء رَّ بَّ تــی پروردگارا فراگرف( »َر
اء عــالم را یعرصه پهناور رحمت و دانش تو همه اشــ عنییث رحمت و علم). یز را از حیهمه چ

ز احاطه یمان طوری که علم خدای تعالی به همه چ، هت اسیاگرفته است و چقدر قابل اهمفر 
 ن دو صفتیفه هم ایه شر ین قسمت از آیرا احاطه کرده است و در ا دارد، رحمتش نیز عالمی

  گر قرار داده است.یکدی را مترادف آورده و دوش به دوش علم و رحمت
وکننــده زیــر بازگ یها نمونــه .دارد یا گستردهز بازتاب یوسعت رحمت خدا در احادیث ن

  این حقیقت است.
ُه َخَلَق ِمأَه : از امیر مومنان علی (ع) آمده استدر حدیثی  اللُه رحیٌم ِبعباِده، َو ِمن َرحمِتِه أنَّ

ِھم َفِبھا َیَتراَحُم الّناُس و َترَحُم الواِلِدُه ولَدها ... َفإذا کاَن  رحَمٍه َجَعَل ِمنھا َرحَمًه واِحدًه فی الَخلِق کلِّ
مِه َاضــاَف هــذِه الَرحَمــَه الواِحــَده الــی َتســٍع و تســعیَن رحمــًه َفَیــرَحُم ِبھــا امــَه محمــٍد (ص) یوُم القیا

  .)٣٧: السالم هیعل یالعسکر الحسن اإلمام إلی المنسوب ریالتفس(
از امام صادق (ع) آورده است  الصدوق یأمال به نقل از نة البحاریسفدر  یخ عباس قمیش

هنگــامی کــه . )٣٣٣؛ ٣ ج ١۴١۴،(قمــی »القیامِه َنَشر اللُه َتعالی َرحمَتهُ إذا کاَن َیوُم «که فرمود: 
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که حتی ابلیس در رحمت او طمــع  گستراند یمخداوند آنچنان رحمتش را  شود یمروز قیامت 
  کند یم

این روایات حکایت از گســتردگی رحمــت الهــی دارد کــه حتــی شــامل گنهکــاران هــم 
؛ ردیــگ یمــتی که از غضب ســبقت یعنی رحم ؛ستا یو و این همان رحمت سابقه اله شود یم

یــا َمــن َوِســَعت ُکــلَّ شــی ٍء رحمُتــُه، یــا َمــْن َســَبَقت «: میخوان یم گجوشن کبیر "که در دعای چنان
همــه اشــیاء را فــرا  اش واســعهکــه رحمــت ای آن .»٣٨۶: ٩١ج  ١۴٠٣(مجلســی.رحمُته غضَبه 
ش از غضــب یرحمت خداوند پ ینعی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است.گرفته، ای آن

ه یــتنب اننــدم ؛غضب او در خدمت رحمت اوســت ،کند غضب ییدر جااگر  خدا یعنی .اوست
ــذِ «: دیــفرما یمــامام سجاد (ع)  .ت اوستیترب یبرا که معلم نسبت به شاگرد ْنــَت الَّ

َ
  َتْســَعی یَو أ

َماَم َغَضِبهِ 
َ
 :ةیالســجاد  فةیالصــح( )ش غضــب اوســتیشــاپیکه رحمت او پ یکس یا( »َرْحَمُتُه أ

  .کند یمرا تشرح  "َمْن َسَبَقت رحمُته غضَبهیا " یت معناین روایا. )٧٨
در نظام هستی، اصالت از آن رحمت و سعادت « :سدینو  یمشهید مطهری در این زمینه 

و همــواره آنچــه کــه  باشند یمو رستگاری است و کفرها و فسقها و ُشرور، عارضی و غیراصیل 
. وجــود گــردد یمــسبب جاذبه رحمت تــا حــدی کــه ممکــن اســت برطــرف  عارضی است به

امدادهای غیبی و تأییدات رحمانی یکــی از شــواهد غلبــه رحمــت بــر غضــب اســت. مغفــرت 
پروردگار و زایل ساختن عوارض گناه، یکی دیگر از شواهد تسّلط و مهربانی او بر غضب و قهر 

  .)٢۵۵ :١ج  ،١٣٧٨(مطهری،» باشد یم

  گيري جهينت
اما  ،دانند یم رأفتبه معنای رقت و لطف و  "رحم"رحمت در لغت را از ریشۀ  یبرخ )١
و در  : رحمت از خدا إنعــام و فضــل و از آدمیــان رقــت قلــب و عاطفــه اســت.دیگو  یمراغب 

  .است ازمندانیو افاضه برای رفع حاجت ن ءاعطا یعنیاصطالح، 
 ،رایــز ؛ بــرای رفــع حاجــت اســت معنای اعطاء و افاضهه در پروردگار متعال ب) رحمت ٢
ن یکــوچکتر  توانــد ینمــدر عــالم  یچ موجــودیهــ یعنیاست.  "وسف بالرقهیم ال یرح"خداوند 
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شــود تــا  متــأثرســت یخداونــد الزم ن است. متأثرر یغ مؤثرتنها موجد او  .در خدا بگذارد یریتاث
  ار اوست.یاوست. اندازه رحمت هم در اختارش یلذا رحمت در اخت ،رحمت کند

بــا دو ســاختار  هســتنددوکلمــه  الــف) ه وجود دارد:یم سه نظر یدر مورد رحمن و رح )٣
و  یهم از نظــر ســاختار ندب) دوکلمه هست؛ است یگرید د یتاک یکی ك معنا؛یبا  یمختلف ول

ن یــد رضــا بــه ایو رشــ ییعالمــه طباطبــا م خاص است.یرح رحمان عام و .ییهم از نظر محتوا
از  یزمخشــر و یطبرســ ، راغــب،یهســتند. جــوهرك کلمه یو ج) هر د ؛دگاه معتقد هستندید 

  ن نظر هستند.ین به ایقائل
ا یــنکــه آیامــا در ا ؛ح شــده اســتیتصر  یبه رحمت اله یعه و سنیر شیتفاس ی) در تمام۴
ا یــ انــد عامدو  هــر اینکــه ا و آخرت ویا در دنیاست و یت خداوند فقط در دنیمیت و رحیرحمان

ت الله مکارم و یآ ،ییعالمه طباطبا ارائه شده است. یت متفاوتنظرا ،خاص یگریعام و د  یکی
از مفســران  یو بغــو  یابن عربــ ،یر، طبریابن کث ،د قطبی، سیعه و قرطبیاز مفسران ش یطبرس

که فقــط اختصــاص بــه  یتیمیرح ؛ا و آخرت هستندیت خداوند در دنیمیه رحاهل تسنن قائل ب
  دارد. نیمؤمن

شــان بــدان یکــه ا یتیسند رواالف)  ،رایز  ؛ه آن نقد شده استن بیدگاه عالمه و قائلی) د ۵
 یه معتبــریــدر ادع نیهمچن ج) ؛معارض است قرآنات یب) با آ ؛ف استیضع اند جستهاستناد 

ن یکه مفادش ا »مھمایا و اآلخرة و رحیا رحمن الّدنی«ن آمده که: یچن هیفه سّجاد یصحهمچون 
م بــودنش بــه آخــرت و بــه یم است و رحیرح رتا و هم در آخین دنیند هم در ااست که خداو 

  .ن اختصاص نداردیمؤمن
ه قائل به عــام بــودن رحمــت ید رضا و محمد جواد مغنیرش، یضاویب ،ییت الله خو ی) آ۶
  .کنند یمرد  نیمؤمنرا فقط به ه هستند و اختصاص آن یمیه و رحیرحمان

  ه عبارت است:یمیه و رحین رحمت رحمانی) تفاوت ب٧
لعنــت  هیــمیرح مقابل رحمت. غضب ، نهاست عدم یه الهیرحمانرحمت  مقابل الف) 
  .استو لطف خداوند قطع رحمت  ، بلکهستیعنت از مقوله گفتار نل .است
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امــا رحمــت  ،ار همــه قــرار گرفتــه اســتیــست و در اختین یاکتساب یرحمت رحمان ب) 
  .است یه اکتسابیمیرح

  از است.یش نیپ ه مقدمه ویمینسبت به رح یرحمت رحمان ج) 
شــامل همــه موجــودات  رحمن صفت ذات است (مثل علم که صفت ذات است) و د) 

شــامل انســان و  صــرفاً (مثل معلم کــه صــفت فعــل اســت) و  رحیم صفت فعل است و شود یم
  .شود یم کافر و مؤمن(جن) اعم 

رحمت در الرحمن رحمت امتنانی است، و منتی است بر کل موجودات، بــه اعطــاء و)  
عیان آنها. و رحمت در الرحیم رحمت وجوب است که این رحمت را بر خود واجب وجود بر ا

  .نموده است
دارد کــه حتــی شــامل  یا گســتردهات بازتــاب یــات و روایــدر آ ی) گستره رحمت الهــ٨

یعنی رحمتی که از غضب سبقت ؛ ستا و این همان رحمت سابقه الهی شود یمم گنهکاران ه
  .ردیگ یم

و  ها فســق، کفرهــا. رستگاری است و سعادت ،لت از آن رحمت) در نظام هستی، اصا٩
  هستند.ُشرور عارضی و غیراصیل 
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  . بی جا: دفتر نشر الکتاب.مفردات غریب القرآن). ق ١۴٠۴(راغب اصفهانی، حسین بن محمد.  .١۶
  . بیروت: دارالکتاب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل). ق ١۴٠٧زمخشری، محمود. ( .١٧
. تحقیقک سید هاشم حسین طهرانی. قــم: منشــورات وابســته بــه جامعــه توحیدصدوق، علی بن بابویه قمی. (بی تا).  .١٨

  مدرسین حوزه علمیه، قم.
   ار المعرفة.ر الطبری). بیروت: دیتفس(ر القرآن یان فی تفسیجامع البق).  ١۴١٢ر. (یحمد بن جر طبری، م .١٩
  . تهران: انتشارات ناصرخسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآن). ١٣٧٢طبرسی، ابو علی فضل بن حسن. ( .٢٠
  .فراهانی :تهران ).جلد ٢٧( انیر مجمع البیترجمه تفس . (بی تا).طبرسی، فضل بن حسن .٢١
قــدس  آســتان دی). مشــهد:یــ. (ترجمه: علی عبدالحمر جوامع الجامعیترجمه تفس). ١٣٧۵. ( طبرسی، فضل بن حسن .٢٢

  اد پژوهشهای اسالمی.یرضوی، بن
  . انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، قم.المیزان فی تفسیر القرآنق).  ١۴١٧طباطبایی، محمد حسین. ( .٢٣
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ژپوش

طی ی ر 

١٠۴ 

  . : دفتر نشر الهادی . قمةیفة السجاد یالصح). ١٣٧۶ه السالم). (ین (امام چهارم علیعلی بن الحس .٢۴
   .  ری. قم: دار الکتابیموسوی جزا  بی. تحقیق: سید ط یر القمیتفس). ١٣۶٣. ( میقمی، علی بن ابراه .٢۵
  . قم: اسوه.نة البحاریسفق).  ١۴١۴. ( قمی، عباس .٢۶
 ر خسرو.تهران: انتشارات ناص الجامع األحکام القرآن.). ١٣۶۴قرطبی، محمدبن احمد. ( .٢٧

). الکافی (چــاپ چهــارم). تحقیــق: علــی اکبــر غفــاری. تهــران: دار الکتــب ١٣۶۵کلینی رازی، محمدبن یعقوب. ( .٢٨
  اسالمیه.

 . تحقیق: یحیی عابدی. بیروت: دار اإلحیاء التراث العربیه.بحاراالنوار). ١۴٠٣(مجلسی، محمد باقر.  .٢٩

. قم: انتشارات دفتر اسالمی جامعــه مدرســین حــوزه زانترجمه تفسیر المی). ١٣٧۴، سیدمحمد باقر. (موسوی همدانی .٣٠
  علمیه قم.

  دارالکتب اسالمیه.تفسیر نمونه. تهران:  ).١٣٧۴مکارم شیرازی، ناصر. ( .٣١
  تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم). ١٣۶٠مصطفوی، حسن. ( .٣٢
  رات صدرا.. تهران: انتشامجموعه آثار ).١٣٧٨مطهری، مرتضی. ( .٣٣
  . تهران: دار الکتب اسالمیه.تفسیر کاشفق).  ١۴٢۴مغنیه، محمد جواد. ( .٣۴
موسســه  . تحقیق: شیخ حسن بن علــی نمــازی. قــم:مستدرک سفینه البحارق).  ١۴١٩نمازی شاهرودی، شیخ علی. ( .٣۵

  نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.


