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١نام الرحیم    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ١) نام الرحیم ١٠٠-٠٩٨درس ( -٢٠٠٨ھای نیک خداوند  عقیدھی اسالمی ـ نام

ی امانت دار. بار خداوندا ما را از  سپاس خداوند جھانیان را و درود بر سیدنا محمد راستین وعده

ھای بھشت  ھا بھ سوی باغ ھای جھل و گمان بھ سوی نور شناخت و دانش و از لجنزار شھوت تاریکی

  برین بیرون ببر. 

  ھای نیک خداوند: (الرحیم): یکی از نام

  ھای نیک خداوند با عنوان ((الرحیم)) در خدمت شما ھستیم.  ی از نامبرادران گرامی، با نام جدید
  نام الرحیم در قرآن و سنت شریف ذکر شده است: 

چنین در سنت صحیح پیامبر آمده است. این نام خداوند ھم بھ صورت  نام الرحیم هللا در قرآن و ھم
الم و ھم بھ صورت اسم مطلق یعنی بھ صورت غیر مضاف آمده، ھم بھ صورت معرفھ بھ الف و 

  تنوین دار. نام الرحیم در شش جای قرآن با اسم الرحمن آمده است. 

  این نام خداوند بر رحمت خاص خداوند برای مؤمنان تأکید دارد:

ھای الھی از جملھ تواب، غفور، رئوف، ودود، و عزیز آمده است، بھ این  نام رحیم، ھمراه دیگر نام
ا در بر دارد کھ مخصوص مؤمنان است. درحالی کھ الرحمن داللت بر دلیل کھ نام رحیم، رحمتی ر

رحمت عام خداوند دارد. برای درک این مطلب فرض کنید در یک مدرسھ در طول سال تحصیلی 
ھا میز و صندلی ھای مدرسھ  ھمھ دانش آموزان از امکانات عمومی یکسانی برخوردار باشند، ھمھ آن

ھا امکانات یکسان ارائھ شده و ھمگی  ھا موجود باشد، بھ آن ت تغذیھ آنھایی جھ استفاده می کنند، کافھ
شوند، داده ھا نسبت بھ ھمھ  شود و والدینش فرا خوانده می شوند و مقصر مؤاخذه می پیگیری می

شود ولی بعد از اینکھ  یکسان است، از طرف دیگر ادب کردن، پیگیری، تنبیھ و غیره ھم انجام می
آید. پس نام الرحمن شامل ھمھ مخلوقات  ز دانش آموزان موفق تجلیل بھ عمل میامتحان داده شود ا

شود: مؤمن، کافر، ملحد، کسی کھ راه درست در پیش گیرد و منحرف، اما نام الرحیم شامل  می
کسانی کھ بھ هللا و رسولش ایمان آورده و در پیروی از دستوراتش استقامت کردند و ھدفی را کھ 

  شده اند را بھ تحقق رساندند. برای آن آفریده 
پس رحمتی کھ در اسم رحیم است رحمتی است خاص کھ فقط مخصوص مؤمنان است. در مدرسھ 
نیز اینگونھ است، بزرگداشت فقط مخصوص دانش آموزانی است کھ موفق بوده اند در طول سال 

کوشا یا تنبل و تمام ھای مشترکی برخورداربوده اند، دانش آموز  تحصیلی ھمھ دانش آموزان از بھره
ویژگی ھا برای ھمھ ی دانش آموزان یکسان بوده است، اما پس از امتحانانت، جایزه، بزرگداشت، 
تقدیر و جشنی کھ دانش آموزان موفق را از دیگران متمایز می سازد، فقط مخصوص افراد برتر و 

  موفق تر است.
کند. پیش از این گفتھ بودم کھ  تأکید میبھ ھمین سبب اسم رحیم بر رحمت خاص خداوند برای مؤمنان 

ھا اتاق  دھد، ھر کدام از آن ی فرزندان را بھ یک اندازه خوراک و پوشاکشان را می پدر ھمھ
مخصوص بھ خودشان را دارند اما با فرزندی کھ صالح و نیکوکار در حق والدین است بھ صورتی 

   کند. کند، با عشق و محبتی خاص رفتار می خاص برخورد می
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ھای  ھا رحمن است، اما در آخرت نسبت بھ بنده خداوند عزوجل در در دنیا نسبت بھ تمام آفریده

  مؤمن خود رحیم است:

برادران، هللا عز و جل در این دنیا رحمان برای تمام مخلوقات است، ولی در سرای آخرت با مؤمنان 
  گفتھ خداوند: گذارد از جملھ این رحیم (مھربان) است آیات الھی بر این صحھ می

ِحیِم( ْحَماِن الرَّ   ) ﴾٢﴿ تَنِزیٌل ِمْن الرَّ

  ) ﴾٢] رحمتگر مھربان. ( ]اى است از جانب [خداى ﴿ وحى [نامھ

  ( سوره فصلت )

  نام الرحمن بھ رحمت خداوند در این دنیا اشاره دارد و نام الرحیم بھ رحمت آخرت اشاره دارد:

  ) ﴾٥٨﴿ َسَالٌم قَْوًال ِمْن َرّبٍ َرِحیٍم(

  ) ﴾٥٨شود. ( ] سالم گفتھ مى ] مھربان [بھ آنان ﴿ از جانب پروردگار[ى

  ( سوره یس )

  فرماید:  درود، ھمچنین وقتی خداوند می

ْحَماِن (   ) ﴾٤٥﴿ یَاأَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن یََمسََّك َعَذاٌب ِمْن الرَّ

  ) ﴾٤٥» (یار شیطان باشى. ] رحمان عذابى بھ شما رسد و ترسم از جانب [خداى ﴿ پدر جان، من مى

  ( سوره مریم )

  در خالل نام الرحمن عذاب، زلزال، سیل، ویرانی وجود دارد: 

 ِشیَعًا َویُِذیَق ﴿ قُْل ُھَو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن یَْبعََث َعلَْیُكْم َعَذابًا ِمْن فَْوقُِكْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو یَْلبَِسُكمْ 

  بَْعٍض ﴾ بَْعَضُكْم بَأْسَ 

او تواناست كھ از باالى سرتان یا از زیر پاھایتان عذابى بر شما بفرستد یا شما را گروه «﴿ بگو: 

  ﴾»گروه بھ ھم اندازد [و دچار تفرقھ سازد] و عذاب بعضى از شما را بھ بعضى [دیگر] بچشاند.

  ) ٦٥(سوره انعام آیھ: 

یابد و  ی اسم الرحمن است. پزشکی کھ آپاندیس بیمار خود را ملتھب می ی اینھا بھ واسطھ ھمھ
ی اینھا با انگیزه ی  دھد کھ باید بستری، بی ھوشی وعمل جراحی روی اوانجام شود، ھمھ تشخیص می

  ((رحمت)) است، عمل جراجی با انگیزه ی رحمت صورت می گیرد. 

  ای الھی است از خالل اسم الرحمن است:  ھھا معالج ھا و مصیبت گرفتاری

ھا و بالھا، معالجھ ای از سوی خداوند رحمن است، در دنیا رحمن است اما  ی گرفتاری در واقع ھمھ
بعد از پایان یافتن این دنیا و ورود بھ جھان آخرت، خداوند عزوجل نسبت بھ بندگان مؤمن خود رحیم 

اجابت نموده، توبھ کردند، بھ خدا روی آوردند و بر او است، بندگانی کھ دعوت پروردگار خود را 
  توکل نمودند. 
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ِحیِم( ْحَماِن الرَّ   ) ﴾٢﴿ تَنِزیٌل ِمْن الرَّ

  ) ﴾٢] رحمتگر مھربان. ( ]اى است از جانب [خداى ﴿ وحى [نامھ

  ( سوره فصلت )

  ) ﴾٥٨﴿ َسَالٌم قَْوًال ِمْن َرّبٍ َرِحیٍم(

  ) ﴾٥٨شود. ( ] سالم گفتھ مى ھ آنان] مھربان [ب ﴿ از جانب پروردگار[ى

  ( سوره یس )

ِحیُم ﴾   ﴿ نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلغَفُوُر الرَّ

  ﴿ بھ بندگان من خبر ده كھ منم آمرزنده مھربان﴾

  ( سوره حجر )

  این در قرآن بود و اما اسم رحیم در سنت:

لصالة والسالم: قل اللھم إني ظلمت (( یا رسول هللا علمني دعاًء أدعو بھ في صالتي، فقال علیھ ا

نفسي ظلماً كثیراً، وال یغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور 

  الرحیم ))

ی آن راز و نیاز کنم. پیامبر علیھ  بھ من دعایی بیاموز تا در نمازم بھ واسطھ T((ای پیامبر خدا

ردگارم ھمانا من بسیار بھ خود ظلم کرده و کسی جز تو گناھان الصالة والسالم فرمود بگو: ای پرو

بخشد پس با مغفرتی از نزد خود گناھانم را بیامرز و رحمت خود را شامل حالم کن کھ بھ  را نمی

  ی مھربانی ))  تحقیق تو آموزنده

  [بخاري از ابو بكر صدیق رضي هللا عنھ]

المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علّي أنك (( كنا نعد لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في 

  أنت التواب الرحیم ))

((در ھر مجلسی کھ با پیامبر(ص) داشتیم صد مرتبھ این ذکر پیامبر صلی هللا علیھ وسلم را شمار م 

  ی مرا بپذیر کھ ھمانا تو توبھ پذیری مھربانی.)) دادیم: خدای من گناه مرا بیامرز و توبھ

  یث ابن عمر رضي هللا عنھ][ابو داود از حد

بخشش و عطای خدای رحمان در دنیا یکسان است، خورشید و ماه، گردش شب و روز، باران و 
ھا یکی است.ھمچنین مجازات یکسان وجود دارد. بخششی یکسان و ادب  ی آفریده گیاھان برای ھمھ

ص برای افرادی ھای خا کردن کسی کھ کوتاھی کند در این جھان است. اما در آخرت بزرگداشت
  است کھ دعوت خداوند را اجابت نمودند و بھ سوی او روی آورده و در این راه پا بر جا ماندند. 

  اسم رحیم در لغت:
ھای مبالغھ بر وزن فعیل کھ بھ معنای فاعل است.رحیم بھ  ای از صیغھ اسم رحیم از نظر لغوی صیغھ

ی سامع (کسی کھ می شنود) و قدیر بھ معنای راحم (کسی کھ رحم می کند) است. سمیع بھ معنا
شود  آید ،پس زمانی کھ گفتھ می باشد. وزن فعیل بھ معنای فاعل می معنای قادر (کسی کھ تواناست) می
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خدای سبحان رحیم است بھ این معناست کھ نسبت بھ بندگان مؤمن خود رحم کننده و مھربان است. 
ختص مؤمنان است.در عبارت الرحمن الرحیم، این اسم بر نوعی از صفت خداوند تأکید دارد کھ م

کند بھ این معنا کھ  اولین صفت رحمت یعنی الرحمن بر وزن فعالن بنا شده چون بر کثرت داللت می
شود چرا کھ رحمت پروردگار بر ھمھ  نام خداوند الرحمن شامل حال کل مخلوقات بدون استثناء می

بان ترین مھربانان) است. اما اسم رحیم بعد از چیز سایھ افکنده است و او ارحم الراحمین (مھر
الرحمن ذکر شده بھ این دلیل کھ الرحمن منحصر بھ هللا عز و جل است. امکان ندارد کھ شخصی نام 

تواند برای  الرحمن را برای خود انتخاب کند ولی شخصی بھ اسم رحیم وجود دارد پس نام رحیم می
  عز وجل رحیم است و فالنی علیم است.توان گفت هللا  خدا و غیر خدا باشد، می

  ) ﴾٤٣﴿ َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِیَن َرِحیًما(

  ) ﴾٤٣﴿ و بھ مؤمنان ھمواره مھربان است. (

  ( سوره احزاب )

گوید: این دو نام آکنده از دلسوزی و مرحمت است، کھ یکی نرم تر از  بھ ھمین سبب ابن عباس می
  دیگری است. 

ھا بھ فرزندانشان نیز  ی خاص نسبت بھ مؤمنان است کھ بعد از آنی رحمت نام رحیم دربرگیرنده

  رسد: می

کند شامل بندگان مؤمن در دنیا و آخرت  برادران، رحمتی خاص کھ نام الرحیم بھ آن داللت می
ھا را بھ توحید و عبادتش ھدایت کرد و در آخرت با بھشتش آنان را بزرگداشت و با  باشد کھ آن می

ھا منت نھاد، واین رحمت فقط برای مؤمنین نیست بلکھ برای تقدیر و  آناجازه روؤیتش بھ 
  فرماید: بزرگداشتشان حتی بھ فرزندانشان نیز میرسد خداوند در خبر خضر پیامبر و دیوار، می

ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلغَُالَمْیِن یَتِیَمْیِن فِي اْلَمِدینَِة َوَكاَن تَْحتَھُ َكنٌز لَُھَما َوَكاَن أَبُوُھَما صَ  اِلًحا فَأََراَد َربَُّك أَْن ﴿ َوأَمَّ

ُھَما َویَْستَْخِرَجا َكنَزُھَما َرْحَمةً ِمْن َربَِّك (   ) ﴾٨٢یَْبلُغَا أَُشدَّ

] یتیم در آن شھر بود، و زیر آن، گنجى متعلق بھ آن دو بود، و  دو پسر [بچھ﴿ و اما دیوار، از آِن 

] بھ حد رشد برسند و گنجینھ  ] نیكوكار بود، پس پروردگار تو خواست آن دو [یتیم پدرشان [مردى

  ) ﴾٨٢خود را كھ رحمتى از جانب پروردگارت بود بھ دست آورند (

  ( سوره کھف )

رسد.  است و این رحمت بعد از ایشان حتی بھ فرزندانشان نیز می پس الرحیم رحمتی خاص مؤمنین
  گوید: ی دوم نیز می آیھ

یَّتَُھْم ﴾ یَّتُُھْم بِِإیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ذُّرِ   ﴿ َوالَِّذیَن آََمنُوا َواتَّبَعَتُْھْم ذُّرِ

نشان را بھ آنان ملحق اند، فرزندا ﴿ و كسانى كھ گرویده و فرزندانشان آنھا را در ایمان پیروى كرده

  )﴾٢١خواھیم كرد.(

  ) ٢١( سوره طور آیھ: 

ھا  تواند این چنین نیز باشد کھ اعمال فرزندانشان را بھ آن علماء تفسیر ذکر کرده اند کھ منظور می
  کنیم.  ملحق می
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  بھترین درآمد برای انسان فرزندش است:

  برادران گرامی:

  (( أفضل كسب الرجل ولده ))

  آمد انسان، فرزند صالح است))((بھترین در

  [با اخراج طبراني از ابو برده بن نیار ]

ی  ھایش و نوه اگر خداوند توفیق تربیت فرزندان صالح را بھ انسان بدھد، عمل صالح فرزندانش ونوه
گردد. ھمانطور کھ انسان بر حب وجودش آفریده  ی اعمالش ثبت می نوه ھایش تا روز قیامت در نامھ

چنین بھ حب سالمتی اش، حب کمال، حب استمرار وادامھ یافتن. استمرار وجود با  شده است، ھم
تربیت درست فرزندان قابل دست یابی است. قبل از این نیز برای شما نیز ذکر کرده بودم کھ یک 

روز عالم بزرگی را مالقات کردم کھ بھ من گفت: سی و ھشت نوه دارم کھ بیش از چھارده نفر آنھا 
د و بیش از ده نفر آنھا از حافظان قران ھستند، یعنی خیر فراوانی کھ مؤمنین بھ آن نائل پزشک ھستن

  رسد.  شوند حتی بھ فرزندانشان نیز می می

یَّتَُھْم َوَما أَلَتْنَاُھْم ِمْن  یَّتُُھْم بِِإیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ذُّرِ   ِمْن َشْيٍء ﴾ َعَمِلِھمْ ﴿ َوالَِّذیَن آََمنُوا َواتَّبَعَتُْھْم ذُّرِ

﴿ و کسانی کھ بھ خدا ایمان آوردند و فرزندانشان آنھا را در این راه پیروی کردند، فرزندانشان را 

کاھیم وھر انسانی در گرو دستاورد خویش  بھ آنھا ملحق خواھیم کرد و چیزی از اعمالشان را نمی

  است ﴾

  ) ٢١( سوره طور آیھ: 

کنی أجر و پاداش و ثواب آن را تا روز قیامت برای تو  یعنی تو اگر فرزندانت را درست تربیت
رود و  خواھد بود. روزی یکی از علمای دمشق کھ یکی از سخنوران بزرگ بود بھ رحمت خدا می

ای مانند پدرش  برای آن عزایی در مسجد اموی برگزار شد، روز سوم تعزیھ پسرش ایستاد و خطبھ
ھ این شخص نمرده است تازمانی کھ جانشینی مثل این پسر ایراد کرد، با خودم گفتم بھ خدا سوگند ک

بعد از خود بھ جا گذاشتھ است. پس ھر انسانی را کھ خدا توفیق تربیت فرزندش را دھد فقط خدا از 
رسد، با خبر است. روزی با شخصی مالقات کردم کھ پسری بسیار  اجر و پاداشی کھ بھ پدر می

دم کھ ارزش این پسر صالح بیشتر از میلیارد میلیارد نیکوکار و صالحی داشت برایش قسم خور
ی این فرزند  میری ولی سود و فایده میلیارد دالر است، پس از مرگ این مال را ترک می کنی و می

  شود. بعد از مرگت تازه شروع می

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنھُ َعَملُھُ إِالَّ ِمْن ثََالثٍَة: إِالَّ ِمْن  َصَدقٍَة َجاِریٍَة، أَْو ِعْلٍم یُْنتَفَُع بِِھ، أَْو َولٍَد (( إَِذا َماَت اْإلِ

  َصاِلحٍ یَْدُعو لَھُ ))

((وقتى انسان بمیرد دنبالھ کارھایش از او قطع می شود، جز سھ چیز: صدقھ جارى و دانشى کھ 

  دیگران از آن بھرمند شوند و فرزند درست کارى کھ براى او دعا کند.))

  یره ][ مسلم بھ نقل ازابو ھر

  خوشا بھ سعادت کسی کھ فرزند صالحی دارد.
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  اسباب این رحمت خاص خدا:

  
  ـ پیروی از خدا و رسولش:١

آیا رحمت خاص خدا علت خاصی دارد؟ شخص را در نظر بگیرید کھ کامپیوتری دارد و کلمھ 
رحمت را جستجو کند در مشتقات این کلمھ نیز جست و جو کند این شخص نتایج ظریف و قابل تأملی 

  را خواھد یافت مانند: 

ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن( َ َوالرَّ   ) ﴾١٣٢﴿ َوأَِطیعُوا �َّ

  ) ﴾١٣٢ا و رسول را فرمان برید، باشد كھ مشمول رحمت قرار گیرید. (﴿ خد

  ( سوره آل عمران )

باشد. ھمچنین در أحادیث  پس راه رسیدن بھ رحمت الھی اطاعت و پیروی از خدا و رسولش می
  داریم: 

  (( َغفَر هللا لرجل كان قبلكم: سھالً إذا باع، َسھالً إذا اشترى، سھالً إذا اقتضى ))

فروخت آسان گیر بود، وقتی چیزی  ((خداوند مردی کھ در پیشینیان بود بیامرزد: او وقتی چیزی می

  کرد آسان گیر بود)) خرید آسان گر بود، اگر قرض خود را تقاضا می می

  [بھ روایت بخاري و ترمذي از جابر بن عبد هللا ]

چیزی بخرد آسان گیرد، قرض خود ای را کھ اگر چیزی بفروشد آسان گیرد، اگر  خدا رحمت کند بنده
  را بھ آسانی پس دھد و اگر قرض خود را بخواھد آسان گیرد. 

  ـ برخورد خوب در خرید و فروش:٢
اخالق خوش داشتن در ھنگام خرید و فروش یکی از اسباب رحمت الھی است، بحث و گفتگو را با 

  یابید. ت الھی را میدعا آغاز کن، خدا بیامرزد ... در بسیاری از احادیث، اسباب رحم

ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن( َ َوالرَّ   ) ﴾١٣٢﴿ َوأَِطیعُوا �َّ

  ) ﴾١٣٢﴿و خدا و رسول را فرمان برید، باشد كھ مشمول رحمت قرار گیرید. (

  ( سوره آل عمران )

  ) ﴾١٥٥ُموَن(﴿ َوَھَذا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّقُوا لَعَلَُّكْم تُْرحَ 

﴿ و این کتابی است پر برکت کھ ما (بر تو) نازل کردیم پس از دستورات آن پیروی کنید و تقوای 

  ) ﴾١٥٥الھی پیشھ کنید، باشد کھ مورد رحمت الھی قرار بگیرید(

  ( سوره انعام )

)) نتایج ای را کھ... این را جست و جو کنید ((شاید مورد رحمت قرار گیرید...یا خدا رحمت کند بنده
کنید کھ این جست و جو اسباب رحمت الھی را بھ شما  زیبا و دقیق و طوالنی و عمیقی را پیدا می

  نشان میدھد. 
  دھد: نام الرحیم ھم اسم ذات هللا و ھم صفت را نشان می

بھ این علت کھ اسم الرحیم از لحاظ علمی بھ ذات خداوند اشاره دارد پس اسم ذات است و از لحاظ 
کند پس این اسم ھم بھ ذات الھی و ھم بھ صفت  فتی است کھ رحمت الھی را توصف میوصفی، ص

  الھی داللت دارد، خداوند متعال فرموده: 
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ِحیُم(٤١﴿ یَْوَم َال یُْغنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْیئًا َوَال ُھْم یُنَصُروَن( ُ إِنَّھُ ُھَو اْلعَِزیُز الرَّ   )﴾٤٢)إِالَّ َمْن َرِحَم �َّ

) ٤١شوند، ( تواند حمایتى كند، و آنان یارى نمى ھمان روزى كھ ھیچ دوستى از ھیچ دوستى نمى ﴿

  )﴾٤٢مگر كسى را كھ خدا رحمت كرده است، زیرا كھ اوست ھمان ارجمند مھربان. (

  ( سوره دخان )

ن ای دقیق است، ای ای کھ در آن اسم رحیم بھ عنوان صفت آمده است آیھ برادران بزررگوارم آیھ
شود کھ نام رحیم خداوند آن را متضمن شده است. زن عزیز  رحمتی است کھ فقط مؤمنان را شامل می

  مصر بعد از پشیمانی و توبھ این چنین گفت: 

اَرةٌ بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ َربِّي َغفُوٌر َرِحیٌم( ُئ نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس َألَمَّ   ) ﴾٥٣﴿ َوَما أُبَّرِ

كند، مگر كسى را كھ خدا رحم  كنم، چرا كھ نفس قطعاً بھ بدى امر مى ﴿ و من نفس خود را تبرئھ نمى

  ) ﴾٥٣كند، زیرا پروردگار من آمرزنده مھربان است. (

  ( سوره یوسف )

  گوید:  برادرن، این آیھ کھ می

ْحَمةَ أَنَّھُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ﴿ َوإَِذا َجاَءَك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِآیَاتِنَا فَقُْل َسَالٌم َعلَیْ  ُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِھ الرَّ

  ) ﴾٥٤ُسوًءا بَِجَھالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّھُ َغفُوٌر َرِحیٌم(

 ، پروردگارتان رحمت»درود بر شما«﴿ و چون كسانى كھ بھ آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو: 

را بر خود مقّرر كرده كھ ھر كس از شما بھ نادانى كار بدى كند و آنگاه بھ توبھ و صالح آید، پس 

  ) ﴾٥٤وى آمرزنده مھربان است. (

  ( سوره انعام )

  گوید:  و این آیھ برادرن کھ می

َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِھ (   ) ﴾٢٨﴿ یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا �َّ

  ) ﴾٢٨اید، از خدا پروا دارید و بھ پیامبر او ایمان بیاورید( ﴿ اى كسانى كھ ایمان آورده

  ( سوره حدید)

ببینید: تقوای الھی داشتھ باشید، مواظب باشید نافرمانی نکنید، مواظب باشید کھ دچار غضب و خشم 
  خدا نشیوید. 

  شود: رگز وارد بھشت آخرت نمیدر این دنیا تقرب بھ هللا بھشت است، کسی کھ وارد آن نشود ھ

َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِھ یُْؤتُِكْم ِكْفلَْیِن ِمْن َرْحَمتِِھ (   ) ﴾٢٨﴿ اتَّقُوا �َّ

  ) ﴾٢٨﴿ تقوای الھی پیشھ کنید و بھ پیامبرش ایمان بیاورید تا دو سھم از رحمتش بھ شما ببخشاید(

  ( سوره حدید)

کند، یک بار در دنیا و بار دیگر  را دوبار نصیبتان می خداوند در این آیھ ضامن شده است کھ رحمتش
  در آخرت و در این گفتھ پروردگار بلند مرتبھ: 
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  ﴿ َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َجنَّتَاِن ﴾ 

  ﴿ و برای ھر كس را كھ از مقام پروردگارش بترسد دو بھشت است.﴾

  ( سوره رحمن )

گویند: در این دنیا بھشتی  بعضی از عالمان بزرگ می بھشتی در دنیا و بھشتی در آخرت وجود دارد،
شود، ھمانا بھشت این دنیا قرب الھی است و  شود وارد بھشت آخرت نمی ھست کسی کھ وارد آن نمی

  دلیل این سخن الھی است:

فََھا لَُھْم (   ) ﴾٦﴿ َویُْدِخلُُھُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

  ) ﴾٦برای آنان بازگو کرده است وارد کند( ھا را در بھشت (جاویدانش) کھ اوصاف آن را ﴿ و آن

  ( سوره محمد)

  ھا معرفی کرده است و مزه آن را در ھمین دنیا چشیده اند.  در این دنیا بھشت را بھ آن

ھا نباشد، پس این شخص  ترین انسان کسی کھ پس از شناخت الھی و روی آوردن بھ او خوشبخت

  گاه شیرینی ایمان حقیقی را نچشیده است: ھیچ

اگر بھ ھر ترتیبی و بھ ھر شکلی از اعماق اعماق وجودت نگویی کھ ھیچ کس روی این کره خاکی 
ای، اگر پادشاھان  از من خوشبخت تر نیست، این بھ این معناست کھ تو مزه بھشت این دنیا را نچشیده

ن در جبلھ از حالوت ایمان (این سخن إبراھیم بن األدھم ھست کھ در زمان خود فرمانروا بود و اکنو
باشد) و آرامشی کھ از آن بھ ما رسیده است با خبر بودند بی شک برای غصب آن با  مدفون می

  جنگیدند. شمشرھا با ما می
توانند بکنند؟ باغ سرسبز من در قلبم است، اگر مرا تبعید کنند این تبعید برای من  دشمنانم با من چھ می

با خود خلوت کنم و اگر مرا بکشند این کشتن برایم سیاحت است و اگر مرا زندانی کنند در زندان 
توانند با من بکنند؟ پیامبر ما ابراھیم علیھ السالم بھشت خود را کجا یافت؟  شھادت است پس چھ می

  زمانی کھ در آتش انداختھ شد: 

  ﴿ یَا نَاُر ُكونِي بَْرداً َوَسَالماً َعلَى إِْبَراِھیَم ﴾

  ﴾»آسیب باش. سرد و بى اى آتش، براى ابراھیم«﴿ گفتیم: 

  ( سوره انبیاء )

اصحاب کھف بھشت خود را کجا یافتند ؟ قطعاَ در غار. سیدنا یونس در کجا بھشت خود را یافت؟ در 
  تواند بھ تو آسیب برساند؟ شکم نھنگ، پس اگر خداوند ھمراه تو باشد چھ کسی می

  بھ سختی و تلخی بگذرد  ای کاش تو ھمواره شیرین کام و خوشنود باشی حتی اگر زندگی ام

  وای کاش کھ تو از من راضی باشی و تمام مردم جھان خشمگین و غضبناک باشند 

  ی بین من و تو آباد و خرم باشد حتی اگر بین من و تمام جھانیان ویرانھ باشد  ای کاش رابطھ

  ای کاش کھ نوشیدنم از عشق تو گوارا باشد و نوشیدنم از آب فرات سراب و دروغ 

بھ وصال تو رسم ھمھ چیزھای دیگر آسان و سھل است، زیرا ھر آنچھ بر روی زمین است اگر 

  نابود و ھالک خواھد شد



9 

١نام الرحیم    

***  

ھایی کھ در  ھای متعدد در جسمت و سختی ای کوچک و درآمدی کم و ناتوانایی حتی اگر با داشتن خانھ

الھی و روی آوردن بھ این دنیای خشن مواجھ ھستی با خود نگویی کھ من بھ واسطھ نعمت شناخت 

ای از شیرینی ایمان  ھا روی زمین ھستم، پس ذره حدای رحمان و عشق بھ او خوشبخت ترین انسان

ای. در این دنیا بھشتی است کھ ھرکس  ای و ھیچگاه طعم قرب الھی در این دنیا را نچشیده را نچشیده

  شود.  وارد آن نشود ھرگز وارد بھشت اخروی نمی

دید، ھیچ گاه از نزد ما بھ سراغ دیگری  بایی کھ دیگران از ما دیده اند را میاگر چشمانت آن زی

  رفتی  نمی

کرد و بھ سوی ما  ی غرور را از تنت بھ در می شنید، جامھ ھایت زیبایی کالم ما را می و اگر گوش

  آمدی می

معذور  شد چشیدی، آن کس را کھ در راه (محبت) ما کشتھ می ای از محبت ما را می و اگر ذره

  داشتی  می

تر شدن بھ ما غریب و مشتاق جان نیز  وزید، برای نزدیک و اگر نسیمی از قرب ما بھ سوی تو می

  دادی  می

  گذاشتی رسید، بھ خاطر ما تمام کائنات را کنار می و اگر از نور ما اندک نوری بھ تو می

***  

ی خداوند حکمتی مطلق نھفتھ  افتد و در خواستھ خواھد اتفاق می ھر چھ را کھ خداوند متعال می

  است: 

هللا عز و جل در توصیف نوح پیامبر علیھ السالم و کسانی کھ با او سوار کشتی شدند اینگونھ 
  فرماید:  می

ِ َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا   ) ﴾٤١إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر َرِحیٌم( ﴿ َوقَاَل اْرَكبُوا فِیَھا بِِاْسِم �َّ

شدنش و لنگرانداختنش، بى گمان  در آن سوار شوید. بھ نام خداست روان«] گفت:  ﴿ و [نوح

  ) ﴾٤١» (پروردگار من آمرزنده مھربان است.

  ( سوره ھود) 

  اینان نجات یافتند، سوار کشتی شدند و نجات یافتند. 

  ) ﴾٤١﴿ إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر َرِحیٌم(

  ) ﴾٤١﴿ پروردگار من آمرزنده مھربان است (
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اما سیل قومی را کھ طاعت و فرمانبری با نام الرحمن روی گرداندند با ھمین نام ھالک کرد، این 
گروه با نام الرحمن غرق شدند و آن گروه با ھمین نام نجات یافتند. اما معنی الرحیم رحمت خاص 

  خداوند بھ مؤمنان است: 

  ) ﴾٥٨)َسَالٌم قَْوًال ِمْن َرّبٍ َرِحیٍم(٥٧َھا فَاِكَھةٌ َولَُھْم َما یَدَُّعوَن(﴿ لَُھْم فِی

]  ) از جانب پروردگار[ى٥٧] میوه است و ھر چھ دلشان بخواھد. ( (در آنجا براى آنھا [ھر گونھ

  ) ﴾٥٨شود.( ] سالم گفتھ مى مھربان [بھ آنان

  ( سوره یس)

ْحَماِن (﴿ یَاأَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن یَ    ) ﴾٤٥َمسََّك َعَذاٌب ِمْن الرَّ

  ) ﴾٤٥] رحمان عذابى بھ تو رسد( ترسم از جانب [خداى ﴿ پدر جان، من مى

  ( سوره مریم)

ھا الرحیم بھ معنای رحمت خاص توصیف شده است، از خداوند  برادران در بیشتر منابع و متن
دانیم عذابش  بریم با اینکھ می می کنیم، از عذاب خداوند بھ خود او پناه رحمت خاص را طلب می

فتد خواستھ  عدالت است و در این عمل خداوند حمکتی بس بزرگ نھفتھ است و ھرچھ اتفاق می
باشد و  افتد و ھر خواستھ خداوند وابستھ بھ حکمتی مطلق می خداست و ھرچھ را خدا بخواھد اتفاق می

  باشد.  این حکمت مطلق وابستھ بھ خیر مطلق می
  ھای الرحمن و الرحیم خداوند در مفھوم وابستتگی بھ مشیئت الھی: عانی نامبرابری م

ھای خداوند عز وجل در یک معنا باھم اشتراک دارند و  ای برادران، دو نام الرحمان و الرحیم از نام
ھا  کند کھ خداوند بعضی از عذاب آن وابستگی ھر دو بھ مشیئت الھیست، پس اسم الرحمن اقتضی می

  بندگانش بفرستد و دلیل آن: را برای 

  ) ﴾١٤٧﴿ فَِإْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوال یَُردُّ بَأُْسھُ َعْن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمیَن(

پروردگار شما داراى رحمتى گسترده است؛ و [با «﴿ [اى پیامبر،] پس اگر تو را تكذیب كردند، بگو: 

  ) ﴾١٤٧» (] عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده نخواھد شد. این حال

  (سوره انعام )

ش ھا تأدیب در دنیا و دیگری عطاء و بخش کند پس یکی از نام نام الرحیم عطاء و بخشش را اقتضا می
در آخرت است. اما این دو نام (الرحمن و الرحیم) از جھت وابستگی شان بھ حکمت با ھم فرق 

کند برای کسی کھ از خدا روی گرداند عذاب فرستاده شود و حکمت اقتضا  دارند، حکمت اقتضا می
  کند رحمت خداوند در آخرت برای کسی باشد کھ فرمانش را استجابت کند.  می

  را آفرید تا مورد رحمتش قرار دھد، از او محافظت کند و بھ سعادت برساند:هللا عز و جل مؤمن 

  فرماید:  ای برادران بزرگوار نام رحیم خداوند مخصوص مؤمنین است، و خداوند سبحان می

  ﴿ إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخلَقَُھْم ﴾

  ین آنان را آفریده است.﴾﴿ مگر كسانى كھ پروردگار تو بھ آنان رحم كرده، و براى ھم

  ) ١١٩( سوره ھود آیھ: 

  دقت کنید: 
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  ﴿َوِلَذِلَك َخلَقَُھْم ﴾

  ﴿و براى ھمین آنان را آفریده است﴾
ھا را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دھد، آفرید تا سالمت بدارد و نجات  ھا را آفرید تا آن انسان

ھا ارزانی دارد، خیر و برکت در  دھد، آفرید تا سعادت دنیا و آخرت را نصیبشان کند، آفرید تا بھ آن
  نزد خداست، بھ این آیھ توجھ کنید: 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء ﴿ قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُؤْ  تِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

  بِیَِدَك اْلَخْیُر ﴾

بار خدایا، تویى كھ فرمانفرمایى؛ ھر آن كس را كھ خواھى، فرمانروایى بخشى؛ و از ھر «﴿ بگو: 

ھر كھ را خواھى، عزت بخشى؛ و ھر كھ را خواھى، خوار كھ خواھى، فرمانروایى را باز ستانى؛ و 

  گردانى؛ ھمھ خوبیھا بھ دست توست﴾

  ) ٢٦( سوره آل عمران آیھ: 

عطاء و بخشش پروردگار خیر است و بازپس گیری آن خیراست، عزت بخشیدن بھ انسان خیر و 
توانایی، از هللا  ی خیر و برکت در نزد توست(پروردگارا) و تو بر ھر چیز ذلت آن خیر است، ھمھ
ترسیم، از پروردگار سالمت در دنیا را خواھانیم. پیامبر  کنیم و از عذاب او می رحمتش را مسئلت می

  کردند گفتند:  علیھ الصالة و السالم زمانی کھ در طائف دعا می

 (( اللھم إني أشكو إلیك ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس، یا رب المستضعفین، إلى من

تكلني ؟ إلى عدو یتجھمني، أم إلى قریب ملكتھ أمري، إن لم یكن بك غضب علي فال أبالي، ولك 

  العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي ))

كنم. تو  ام نزد مردم بھ تو شكایت مى ام و از سبكى ام و از كمى چاره ((بار خدایا، از ضعف توانایى

پارى؟ بھ دشمنی كھ با خشونت و ترش رویى با من پروردگار مستضعفان ھستى! مرا بھ كى مى س

اى؟ اگر خشمى از تو بر  برخورد مى كند و یا بھ نزدیکی كھ تو او را بر من قّوت داده و چیره ساختھ

من نباشد، باك ندارم، خشوع و نیایش براى توست تا این كھ راضى شوى، ولى (یقین دارم كھ) 

  )عافیت و حمایت تو برایم وسیع تر است..)

  [ طبراني از عبد هللا بن جعفر، در سندش ضعف است]

  گوییم و بھ این اعتقاد داریم کھ رحمت خداوند خاص نسبت بھ مؤمنان برای ما گسترده تر است. ما می
 


