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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 8931آذر  5 :تاریخ      سوره بقره موضوع کلی:     

 8448ربیع االول  81مصادف با:       حقیقی بخش دوم: پاسخ به یک اشکال در فرض _ 03موضوع جزئی: آیه       

  84جلسه:                 بحمدک  « باء»احتماالت پنجگانه در مورد  _بودن سوال فرشتگان       

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 اشکال بر فرض حقیقی بودن استفهام فرشتگان

 سوال فرشتگان اعتراض و انکار نبوده و بلکه استفهام حقیقی این مطلب که این نقطه رسید که بر فرض پذیرش بهبحث 

باقی است و آن اینکه این با شأن مالئکه سازگار نیست. به عبارت دیگر سوال این است  مشکل هنوزبوده، در عین حال 

و  ض. چون حقیقت مالئکه اطاعت مححقیقت وجودی مالئکه جمع کرد م وبین حقیقی بودن استفها توانمیکه چگونه 

ت کنند، ساکت باشند و آنجایی که باید سخن گفته شود، وکباید س عبادت است. ادب عبادت این است که در آنجایی که

حقیقت عبادت ذکر است و ذکر خدا یک مرحله اش سکوت است، حتی سوال هم در دایره  به عبات دیگر سخن بگویند.

پسندد بدون هیچ چون و چرایی دهد و میال انجام میویعنی آنچه که م گنجد و مطیع محض بودنت نمیذکر و عباد

االی با مقام ذکر و عبادت در درجات ب باشد حقیقی هم حتی اگر استفهاملذا پذیرفته شود و نسبت به آن تسلیم باشند. 

رت مورد حض یاد شده. در هاآناز آن سازگار نیست و لذا انبیاء اینچنین بودند مگر در موارد خاص که به عنوان ترک اولی 

قَالَ رَبِِّ إِن ِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْأَلَکَ : »کندعرض میخطاب به خداوند تبارک و تعالی  ح این مطلب در قرآن نقل شده کهنو

 که نسبت به آن علم ندارم. برم از اینکه چیزی را سوال کنمیعنی پروردگارا من به تو پناه می1«.مَا لَیْسَ ل ی بِه  ع لْمٌ

کنم  را در خواستچیزی اینکه از تو برم به تو از یعنی خدایا من پناه می است؛ر اینجا سوال به معنای در خواست البته د

یک معنای عامی داشته باشد که حتی پرسش حقیقی و استفهام حقیقی را هم  ممکن استندارم، اما  علم که نسبت به آن

ناه د که خدایا من به تو پکنمیدر بر بگیرد. اگر أسئلک را به معنای عام دانستیم، بر این اساس کأن نوح به خدا عرض 

، رسش ولو اینکه حقیقی هم باشدبرم از اینکه از تو چیزی را بپرسم یا در خواست کنم که از آن علم ندارم. لذا اصل پمی

 د بین این دو جمع کرد؟شومیچطور مطیع محض اند، پس  هاآنبا مقام مالئکه سازگار نیست چون 

 پاسخ اشکال

کال ، جای این اشنبوداینجا فرشتگان برای این پرسش و سوال از طرف خدا اذن داشتند و لذا اگر اذن  رسد کهبه نظر می

 وجود دارد.
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د. همینکه خداوند خطاب به مالئکه شومیاعالم خالفت معلوم  ون داد؟ اذن خدا با سخن گفتن ذا هااینخدا چگونه به 

د. یعنی خود خداوند با اعالم کنمی، این باب سوال و پرسش مالئکه را باز «إنِّی جاعلٌ فی األرض خلیفۀ» :میفرماید

اذن خدا بوده که مالئکه چنین سوالی را از گفتیم که  نند. لذا اگرمر سوال کاز این ا هاآنخالفت به مالئکه اجازه داده که 

خدا داشته باشند، این دیگر منافاتی با مقام اطاعت و عبادت مالئکه ندارد. مالئکه به ذکر و عبادت خداوند مشغول بودند 

 د که موجودی را به نام انسانکنمیالم اع هااینو هیچ پرسشی نسبت به افعال خداوند نداشتند، اما وقتی خود خداوند به 

 دهم، کأنِّ این باب برای مالئکه باز شده که سوال بپرسند.او را خلیفه خودم قرار می م وکنمیخلق 

 سوال:

. . مجبول غیر از مجبور استاندد که مجبول به اطاعت شومیاستاد: اراده بر عصیان ندارند و لذا در مورد فرشتگان گفته 

اینچنین قرار داده شده و به عبارت دیگر  هاآنجبلِّ  در کسی برای انجام کاری، مجبول یعنی و وادار کردنجبر یعنی زور 

قرار داده شده. اما اینکه ابلیس چرا این کار را کرد، در ادامه آیه خواهیم گفت  هاآناطاعت و عبادت در سرشت و جبلِّ 

آید که پس این استثناء، استثناء منقطع است؟ چون و از جنیان بوده. آنوقت سوال پیش می او از مالئکه نبودهکه چه بسا 

 خواهیم داد.توضیح که بعدا این مطلب را « إال إبلیس أبی فاستکبر و کان من الکافرین وافسجد: »یدگومی

 سوال:

و نسناس  جن هاآننسان موجوداتی در زمین زندگی میکردند که نچنین بوده که قبل از ایاستاد: بله طبق برخی از روایات ا

 .بودند

 بحمدک« باء»احتماالت پنجگانه در مورد 

 اما در ادامه مالئکه به خدا عرض تا اینجا ما بسیاری از نکاتی که مربوط به سوال فرشتگان از خداوند بود را مطرح کردیم

 و مسئله تسبیح و تقدیس خودشان را نسبت به خداوند مطرح کردند. «د ِّسُ لَکَوَنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْد کَ وَنُقَ»کردند: 

در بیان مفردات این آیه پیرامون تسبیح و تقدیس، اجماال مطالبی را عرض کردیم؛ در آنجا گفتیم که تسبیح و قبال ما 

اید دید که آیه به کار رفته، ب درتقدیس چه تفاوتی با یکدیگر دارند. اما اینجا بین واژه تسبیح و حمد با این تعبیری که 

 «.نُسَبّحُ بحَمد کوَ نَحنُ »ید: گومیچه مناسبتی وجود دارد چون 

مجرور در آیه احتماالتی مطرح است اما صرف نظر از این احتماالت،  مدک یا به تعبیر دیگر جار وبح« باء»در مورد 

حمد  ودو با هم قرین اند و تسبیح  د، این است که اینشومیآنچه که اجماال از ضمیمه تسبیح با حمد از این آیه استفاده 

د چون یکی جنبه نفی دارد و دیگری جنبه اثبات. در حمد اثبات صفاتی برای خداوند است و کدیگر معنا ندارنبدون ی

تنزیه  اما تسبیح در واقع که در او وجود داردصفاتی  خاطر یم بهکنمیستایش یم خدا را، یعنی داریم او را کنمیوقتی حمد 

 .از نقص و عیب و ایراد است
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و را نیم و هم تدامیقرین و همراه با حمد تو است، ما هم تو را منزه از عیب و نقص یعنی تسبیح ما « نُسَبّحُ بحَمد ک» پس

 مالئکه هم او را از عیب و نقص منزه داشتند و هم او را به اوصافی ستودند. لذا یمکنمیبه خاطر صفاتت ستایش 

 ل وجود دارد:ااحتم پنجبه چه معناست، « باء»این معنای اجمالی بود اما اینکه این جار و مجرور متعلق به چیست و 

حْنُ نَ»َبه معنای حال است و متعلق آن متلبّسین است به این معنا که  «کد مبحَ» در« باء» این است که :احتمال اول. 8

ییم در حالی که متلبس به حمد تو هستیم، در حالی که سپاس گذار تو گومی، ما تو را تسبیح «بِحَمْد کَمُت لَبّسینَ نُسَبِِّحُ 

دّی متع« باء»که جار و مجرور متعلق به یک اسم فاعل محذوف است و در واقع با این  استپس احتمال اول این  هستیم.

 «.تلبُّس»د شومی

سبیح ، ما تو را ت«مْد کَ حَ استعانۀِنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِوَ»به این معنا که  برای استعانت باشد« باء»این است که  :احتمال دوم. 8

 یم به کمک حمد تو.گومی

ییم گومیبیح ، ما تو را تس«حَمْد کَسَبَبِ وَنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِ»برای سببیت باشد به این معنا که « باء»این است که  :احتمال سوم. 9

« یّاکإنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْد کَ »باشد، به این معنا که  اند از قبیل اضافه مصدر به فاعلتومیبه سبب حمد تو. آنوقت حمدکَ 

و این دو با هم فرق دارد چون یکبار « نا إیّاکنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْد »َکه این معنا و یا از باب اضافه مصدر به مفعول باشد به 

ا تسبیح ید ما تو رگومیال دوم متو نسبت به خودت داری، اما در احت یم به سبب حمدی کهکنمیید ما تو را تسبیح گومی

فرق دارد مسلِّم است و اینکه حمد خدا به چه معناست در « حمدُنا»و « حمدُکَ»یم به سبب حمد خودمان. اینکه کنمی

 جای خودش باید بحث شود.

 را برای استعانت« باء»صدر به مفعول و چه و چه از قبیل اضافه م اشدبه هر حال چه از قبیل اضافه مصدر به فاعل ب

این دو  و د حمد معین تسبیح باشد؟ یا حمد سبب تسبیح باشد؟شومیبدانیم و چه برای سببیت، مهم این است که چطور 

 یعنی چه؟

و امثال  قص و عیبنفی ن یعنی «تسبیح»همانطور که بیان شد اینجا تسبیح معنای نفی دارد و حمد معنای اثبات دارد، 

نَحْنُ نُسَبِِّحُ : »َیند گومیاست. مالئکه که  وی به خاطر اوصاف او ستودن سپاس گذاری و یعنی «حمد» از خدا و هااین

ه را منز نیم، ولی اینکه ما تودامیند که ما تو را از عیب و نقص منزه کنمی، یعنی در واقع دارند به خدا عرض «بِحَمْد کَ

سبب آن صفات ثبوتیه ای است که در تو وجود دارد. به عبارت دیگر خداوند به خاطر کمک، همراهی و نیم، به دامی

د که در او هیچ نقصی در او نباشد. وجود این شومیعلی اإلطالق، موجب  ... استغنی، عزیز و متعال چون عالم، قادر،

« نَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْد کَ»پس معنای  و نقص. صفات علی اإلطالق سبب است برای نفی نقص و عیب و تنزیه او از عیب

 روشن شد.

عنی د و یشومی« نُسَبّحُ»؛ در این صورت جار و مجرو متعلق به باشد« مَعَ»به معنای « باء»که است  این :احتمال چهارم. 4

 ، تسبیح به همراه حمد.«حَمْد کَمَعَ  نَحْنُ نُسَبِِّحُ»
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این معنا هم مبّیّن اثبات و نفی است یعنی تو را ضمن اینکه از عیب و نقص مبرِّا  همراهی و معیت معنایش معلوم است و

 مطلقه. ییم به خاطر آن صفات ثبوتیهگومییم و حمد تو را کنمینیم، در عین حال سپاس گذاری دامی

صَقُ و نَلنَحْنُ »یعنی  باشد؛« نسَبّح»مجرور متعلِّق به  به معنای الصاق باشد و جار و« باء»این است که  :احتمال پنجم

 یم به حمد تو.کنمیچسبانیم و ضمیمه را می نتسبیح خودما« د کَبِحَمْ تسبیحنا نختل طُ

د و نتیجه و الزمه هر دو احتمال یک چیز است و آن کنمیالبته این احتمال با احتمال قبلی که معیت بود چندان فرقی ن

 را الصاق« باء»اصل در  و ،گذاشتند بین معنای الصاق و معیت نتهی چون نحویین فرقم است هم همراهی و مصاحبت

 اما حقیقت معنای این دو تقریبا یکی است. دشومیایجاد  از این حیث نند طبیعتا تفاوتیدامی

 گفته شده.« نَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْد ک»احتماالت پنجگانه ای است که درباره  هااین

هم تو را از عیب و نقص مبرِّا یعنی ستیم، هیند ما در حال تسبیح و حمد تو گومیعمده این است که مالئکه به خدا 

 نیم و هم آن صفات ثبوتیه به نحو مطلق در تو وجود دارد.دامی

، اینکه اضافه کردن تقدیس به تسبیح و حمد به چه معناست که باید در جلسه بعد به آن «وَنُقَد ِّسُ لَکَ»که  در ادامه دارد

 پرداخت.

 «العالمین ه ربّالحمد للِّو»


