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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 7931اسفند  02 :تاریخ                تفسیر سوره بقره موضوع کلی:     

 8441رجب  4 مصادف با:                                تقدیس -8تسبیح  -7مفردات:  -03آیه  موضوع جزئی:      

 44 جلسه: 

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

 .به تفسیر خواهیم پرداخترا هم انشاء اهلل توضیح داده و بعد  هاآنباقی مانده که  01بعضی از مفردات آیه 
 . تسبیح7

. اما در مورد «نقدّسُ لک»و  «نسبّحُ بحمدک»اشد، چون در آیه آمده بمی «نقدّسُ»و واژه هشتم  «حُنسبّ»واژه هفتم 

 ین واژه چیست، نظراتی وجود دارد.از آن اخذ شده است و اینکه ریشه لغوی ا «سبّحُ»تسبیح که 

مد طوالنی و تالش مستمر است. بر این اساس معنای بح به معنای رفت و آاز ریشه سَ «نسبّحُ»یک نظر این است که  .7

هیم. چون دمیبا استمرار و تالش و سرعت انجام را  تعظیم تویم و کنمیا تسبیح تو را این است که م «نسبّحُ لک»

د، معنایش این است که نهایت کنمیتسبیح در واقع یکی از باالترین مراتب تعظیم در برابر خداوند است. کسی که تسبیح 

داند و لذا تسبیح برای غیر خدا جایز نیست. د میبرد و تنها و تنها او را مؤثر در وجوتعظیم را در برابر خداوند بکار می

 »به معنای آمد و شد مستمر و طوالنی و سریع مثل آنچه که در آیه  «بحسَ» ،«نسبّحُ»پس طبق نظر اول که ریشه لغت 

 آمده است. 8«ط وِیلًا  سَبْحًا الن َّهَارِ فِی

به معنای حرکت در مسیر حق بدون انحراف اخذ شده است؛ یعنی  «بحسَ»از واژه  «نسبّحُ»احتمال دوم این است که  .0

وجود دارد، یکی حرکت در مسیر حق و دیگری دور  ،دکنمیحکایت از آن  «بحسَ»دو خصوصیت برای حرکت که واژه 

عف و دانیم و هیچ ضاین است که ما کار تو را بر حق می «نسبّحُ»بودن از ضعف و انحراف. لذا طبق این احتمال معنای 

 بینیم. انحرافی درآن نمی

خواهیم گفت و تفاوتی که بین این دو  «تقدیس»و  «نقدّسُ»د با توجه به معنایی که ما برای رسمیبه نظر  حق در مسئله:

د که شومیسوره مزمّل معلوم  7مخصوصا با توجه به آیه  اولی است ،واژه باید لحاظ شود، اینجا معنا و احتمال اول

دام یک از همان تالش مستمر است. هرچند احتمال دوم هم غلط نیست اما بحث در این است که ک «بحسَ»ریشه معنای 

 این دو معنا اولی است.
 . تقدیس8

                                                           
 .7. سوره مزمّل آیه  8
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د که از آن برای شومیبه سطل آبی گفته  «ق دَس»به معنای تطهیر است.  «ق دَسَ»است که از ریشه  «نقدّسُ»واژه هشتم 

از  دانیمد که ما تو را پاک میشومیمعنایش این  «نقدّسُ لک»ید گومید. وقتی شومیتطهیر حَدَث یا خ بَث استفاده 

 هرگونه عیب و نقص مادی و معنوی.

 به زمان و مکان است که از مهمترین نقص های اشیاء مادی هستند. داشتن از حیث مادی، یکی از نقص ها احتیاج 

اند محدود بودن در همه اسماء و صفات باشد چون تومیاند شریک داشتن، محدود بودن که تومیقص های معنوی ن

 از هرگونه نقص و عیب چه مادی و چه معنوی. دانیممی منزهیعنی اینکه ما تو را  «نقدّسُ لک»ید گومیوقتی 
 فرق تسبیح و تقدیس

و تقدیس چیست؟ اجماال معنای این دو واژه روشن شد اما مهمتر این است که  مهم این است که فرق بین تسبیحنکته 

 فاوتی دارند.این دو چه ت

 :در اینجا آراء مختلفی بیان شده است

ید ما کار تو را جاری بر گومیهر دو به نوعی تنزیه از نقص و عیب اند، چه آنکه  هاایناحتمال اول این است که  .7

یم و باالترین مراتب توحید را کنمیید ما تو را تنزیه گومیداریم و چه آنکه نه انحراف مبرَّا میدانیم و از هرگوحق می

یم که غیر از تو هیچکس مؤثر در وجود نیست؛ باالخره در هر دو این عنصر وجود دارد که کنمیدر برابر تو اظهار 

 .دکنمیخداوند متعال را از هرگونه عیب، نقص، ضعف و انحراف تنزیه 

تقدیس در غیر خدا هم بکار رود ولی است، این است که تسبیح فقط در مورد خداوند بکار می هااینتنها تفاوتی که بین 

 دارد، و اگر تنزیه غیر خدا باشد،رود. طبیعتا اگر تسبیح مختص به خدا بود، تنزیه او یک مرتبه و تجلی می

ک تجلی دیگری دارد و لذا اگر بخواهیم یک موجود مادی را تقدیس کنیم، یعنی فی الجمله او را از بعضی نقائص یا از ی

خواهیم تقدیس کنیم، تقدیس او معنایش این است میرا یم. مثال یک شخصیتی کنمینوع نقائصی که دیگران دارند مبرَّا 

 توانمیکه در فرق بین تسبیح و تنزیه است رند مبرَّا است. این یک نظر که او از نوع نقص ها و عیب هایی که دیگران دا

 ذکر کرد.

د، یعنی منظور این است که بعد از تنزیه آن شومیجهت وجودی لحاظ  یکاحتمال دوم این است که در تقدیس  .0

ییم که تو منزَّه از عیب و نقص هستی، معنایش این گومیمثال وقتی ما  شودشخص یک جهت وجودی در او لحاظ می

یم. پس در تقدیس، این کنمییم و به این واسطه او را تقدیس کنمیاست که داریم یک خصوصیت وجودی در او لحاظ 

 .نظر است ولی در تسبیح این چنین نیست موردجهت وجودی حاصل شده بعد از تنزیه از عیوب و نقص ها 
 نکته

عرض  ارد این است که مالئکه به خداوندجا در مورد تسبیح و تقدیس مالئکه مطرح وجود دنکته ای که این

از یک طرف کار انسان ها را  «أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک»ندکنمی
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سفک ی که اهل افساد و کنمییند که تو داری موجودی را خلق گومیند و از طرفی دیگر کار خودشان را و کنمیبیان 

دماء است، ولی کار ما تسبیح و تقدیس است. تقابل بین این دو کار، یعنی سفک دماء و افساد، و تقدیس و تسبیح چه 

یعنی  بسا مشعر به این معنا باشد که نهایت خیر تقدیس و تسبیح خداوند است و نهایت شرَّ افساد و سفک دماء است.

ی که نهایت کنمیند که در حالی که ما نهایت خوبی را داریم، موجودی را خلق کنمیکأنَّ مالئکه به خداوند متعال عرض 

 شرَّ در او جمع شده است.

 سوال:

که در حال خلق است و منظور این است که دارد بیشتر نظر به کار موجودی  بلکهبحث منت گذاشتن نیست  !استاد: خیر

از خلق موجودات مقام قرب است و قرب یعنی رسیدن به نهایت خیر، و نهایت خیر هم عبارت است از  اگر هدف تو

 یح، پس غرض تو از خلقت محقق است و دیگر نیاز به خلق جدید نیست.تقدیس و تسب

 سوال:

هنوز  هااینه و استاد: این را با تفسیر آیه عرض خواهیم کرد که اساسا اگر آدم اولین موجودی است که خدا خلق کرد

 در زمین منتشر نشده اند، مالئکه از کجا اطالع داشتند که انسان چنین موجودی است؟

 سوال:

اشد و إال مسئله هبوط بمییند که آدم بعد از خلقت در جایی شبیه بهشت بوده است، درست گومیاستاد: اینکه بعضی 

 معنایی ندارد.

که نیاز به توضیح دارند، در این آیه سخن گفتیم و در جلسه بعد عرض مجموعا ما درباره هشت واژه از واژه هایی 

یم که هدف از نازل شدن این آیه چیست و گفتگوهایی که بین خدا و مالئکه صورت گرفته چه بوده و مالئکه چه کنمی

 ند یا نه.شومیآیا مالئکه شامل ابلیس هم  .موجوداتی هستند

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


