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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398دی  25 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

        1441جمادی االول  19مصادف با:                 «ثمّ عرضهم علی المالئکه...»بخش دوم:   _ 31موضوع جزئی: آیه       

  30جلسه: شش نکته                                                                    _                           

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 «صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِأَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَثُمََّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ »

معنای كلي این بخش و چهار مطلب درباره عرضه  چند نكته باقي مانده كه باید بيان شود. 31در مورد بخش دوم آیه 

 یه یعني إن كُنتُم صادقين عرض كردیم.آذیل  اسماء به مالئكه و

 شش نکته درباره بخش دوم

 اولنکته 

گفته اند كه تكليف بما ال یطاق  «أنبئوني باسماء هوالء» :فرمود هاآنبه  به امر خداوند به مالئكه كه خطاب برخي با استناد

جایز است؛ چون اگر كسي عاجز باشد از انجام چيزی و او را امر كنند به آن كاری كه عاجز از آن است، قبيح است و لذا 

بينيم كه این كار را انجام داده و تكليف كرده مالئكه را به كاری كار را انجام دهد، اما مي بر خداوند هم محال است كه این

د كه امر بما شوميها مشخص امر خداوند به آن زی مالئكه ما ال یُطاق است. ولي اباء براپس ان عاجز از انجام آن بودند.

لبي طاین م رمود.فه را امر به انباء از اسماء نميداوند مالئكال یُطاق جایز است؛ چون اگر امر بما ال یُطاق جایز نبود، خ

 1است.است كه فخر رازی در تفسير كبير نقل كرده 

تواند داللت بر مدعای این در صورتي ميلكن همانطور كه خود فخر رازی و دیگران هم به این مطلب پاسخ داده اند، 

و تكليف باشد. اگر امر حقيقي بود و به منظور نهادن تكليفي بر عهده  كند كه امر حقيقي باشد، یعني به داعي ایجاب هااین

ر به منظور اینكه توانستيم بگویيم كه امر بما ال یُطاق جایز است در حالي كه این امر برای تعجيز است و اممالئكه بود، مي

ما ال به  تكليف مطلب دليل بر جوازد. لذا این شوميعجز مالئكه را برساند، از مصادیق تكليف ما ال یُطاق محسوب ن

 یطاق نيست.

 نکته دوم

و نفرمود انبئوني بهوالء یا عن هوالء. در تعليم به  «انبئوني باسماء هوالء»خداوند متعال در امر خودش به مالئكه فرمود: 

در آنجا اسماء را به آدم تعليم كرد. عرض شد كه اسماء  «و علَّمَ آدمَ االسماءَ كلَّها»فرمود:  ،آدم كه بخش اول آیه بود

اگر قرار بود بر وزان بخش اول . «انبئوني باسماء هوالء»قایق و غيب آسمان و زمين دارد اما اینجا ميفرماید: اشاره به ح

چيزی دیگر است و خداوند یا بهذه االسماء، اما ميفرماید: باسماء هوالء. كأنَّ حقایق  انبئوني باالسماء :باشد باید ميفرمود
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از مالئكه انباء و گزارش دادن از اسماء را خواسته. تفاوت بين این دو بخش را قبال هم عرض كردیم؛ آنجا بحث از تعليم 

بود ولي در اینجا سخن از انباء است. در بخش اول تعليم اسماء بود ولي اینجا تقاضا و دستور به انباء از اسماء هوالء 

 است. 

نه همان حقایق. یعني خداوند متعال از مالئكه  1مفسرین فرموده اند كه منظور از اسماء در اینجا الفاظ است برخي از

ح انتظار و درخواست خداوند به پایين ترین یعني سط و این خواهد كه شما یک گزارشي از الفاظ این حقایق بدهيدمي

الفاظ این حقایق  سطحي و شما حتي از درکها بفهماند به آنكه  مرتبه ممكن از مالئكه بوده است. كأنَّ این برای این است

برخي اینچنين گفته اند كه منظور از اسماء هوالء یعني الفاظ هوالء. پس  عمق این حقایق. عاجز هستيد چه برسد به درک

 اما اینجا برخي چنين گفته اند. یعني همين اسامي كه دارند و ما هم در بخش اول گفتيم اسماء به معنای الفاظ نيست.

مجردات، عالم الفاظ  باشد. قبال هم بيان شد عالم تواند به معنای الفاظاسماء در اینجا نمي رسدحالي كه به نظر ميدر 

را به ما  هااینالفاظ ه نيست و اگر در آنجا الفاظ معنا نداشته باشد دیگر معنا ندارد كه خداوند به مالئكه دستور دهد ك

 سد كه صحيح نباشد.رهوالء به الفاظ هوالء به نظر مي! لذا تفسير اسماء رش دهيدزاگ

سماء به این حقایق اطالق اهمانطور كه قبال بيان شد، اگر عنوان  ها.آن به گمان ما اسماء هوالء یعني عالمت ها و نشانه ها

ا و عالمت های اسماء هاسماء هوالء هم یعني نشانه نشانه های خدا هستند. در اینجا معنای  هااینشده، برای این است كه 

ل به بعضي از آثار، ، حداقخواهد از این حقایق به من گزارش دهيدو كأنَّ خداوند متعال امر كرده به مالئكه كه شما نمي

به این  حتي نسبت هاآنرا گزارش كنيد كه  دین حقایق هستنكه در حقيقت پوسته ظاهری ا هااینعالمت ها و نشانه های 

كه عالمت ها، ه درخواست كرد هاآنپس خداوند برای اینكه نهایت عجز مالئكه را ثابت كند، از  .امر هم عاجز بودند

 نشانه و آثار این حقایق را به من گزارش دهيد ولي مالئكه نتوانستند.

 نکته سوم

گویند هوالء، یعني است. هوالء ازاسماء اشاره است و اشاره به حاضرین دارد. وقتي مي «هوالء»نكته سوم درباره كلمه 

ئكه دستور داد اسماء سوال این است كه آیا حقایقي كه خداوند متعال به مالآنگاه ند به گروهي كه حاضر اند. كنمياشاره 

آن حقایق كه بخشي از  بكار رفته؟اسم اشاره هوالء  در اینجا د، آیا آن حقایق حاضر بودند كهنرا انباء و گزارش كن هاآن

ت چطور خداوند آن انوار معصومين و نبي مكرم اسالم )ص( بود و یک بخشي هم سایر حقایق غيبي این عالم بود، آنوق

 چنين فرموده؟ مگر همگي در آنجا حاضر بودند؟

یقي كه در مرتبه ما فوق مالئكه در عالم احق را توجيه كنيم و هم این نسبت به همه آن هاایناگر بخواهيم هم حضور 

. آنجا آنچه كه به مالئكه عرضه شد و منظور از هوالء یعني ربّ االنواع، باید بگویيم كه شامل باشدهستي حضور داشتند 

د. یكدیگر وجود داربودند نه همه حقایقي كه در این عالم در طول  شد كه گزارش دهند، ارباب االنواع خواسته هاآناز 
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حقيقت  صادر اول از حق تعالي كهک هستي هرم گونه قرار دارند. یعني تعدادی محدود هستند كه در ی اربابُ االنواع

در  عقول عشره ای كه بعد از ایشان هستندسپس آن نور اصلي )عقل اول( و است یعني انسان كامل و نبي مكرم اسالم 

 عرضه شدند و حاضر بودند. هااین ،قرار دارند آنبعد از  بُ االنواعایا عقل اول و هم ارب یک هرمي كه هم نوع االنواع

در  هاآنبه این نحو حاضر بودند و طبيعتا حضور  هاآن مثل خورشيد هایي كه وسائط فيض هستي در این عالم بودند.

قابل فهم بود. چون این وجودات در عوالم طولي هستي حضور  هاآنكه برای  به نحوی بودتبه ای كه مالئكه بودند، مر

چ موجودی نيست حضور دارند تا عالم ناسوت. و حضورشان غير از عقل اول و صادر اول هي دارند؛ در ملكوت اعلي كه

مي بود متناسب با عال هاایندر این عوالم به اشكال مختلف است. در عالمي كه مالئكه هم حضور داشتند، طبيعتا حضور 

 كه مالئكه در آن حاضر بودند. 

 نکته چهارم

قالو سبحانَکَ ال علمَ »آید كه مي 32چون در ادامه در آیه  ؟هاآنآیا عرضه این اسماء به همه مالئكه بوده یا به برخي از 

قبال بيان كردیم كه به طور كلي . «ءقالوا أ تَجعَلُ فيها من یُفسدُ فيها و یسفِکُ الَّما»یا در آیه قبل فرمود: . «لنا إلَّا ما علَّمتنا

الن امئكه بوده یا برخي از مالئكه كه حآیا این گفتگو ها بين همه مال ( بحث است كه39تا  30از آیه )چند آیه در این 

ني مخاطبين خداوند تبارک و تعالي یع ته گفتيم، اینجا هم همان است،عرش اند و تعداشان محدود است؛ هر چه در گذش

 آید. هيچ مشكلي پيش نمي بوده اندعلي القاعده تمام مالئكه نبوده اند و اگر هم ن آیات در همه ای

 نکته پنجم

ر آمده در حالي كه مرجعش اسماء است. در چرا ضمير در بخش دوم به صورت مذكاین نكته را هم قبال بيان كردیم كه 

ثمّ »و ضمير مؤنث آورد چون مرجعش اسماء بود. در این بخش ميفرماید:  «علَّمَ آدَمَ االسماء كلَّها»بخش اول فرمود: 

ه این ضمير و اسم اشاره ای كه )هوالء( كه در بخش دوم آورده مذكر است در حالي كه ب، «بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ  .... عرَضَهم

 د.نحسب قاعده باید مؤنث باش

 :در اینجا مفسرین وجوه و احتماالتي را ذكر كرده اند

چون اسماء حقایق غيب  .ذوی العقول از اسماء استگيرد، از عَرَضهم كه همه اسماء را در بر مي اصلي منظور وجه اول:

 ده شدهرمذكر آوذوی العقول، اینجا به اعتبار  ولي گيرد و هم غير ذوی العقول را،عالم است و هم ذوی العقول را در بر مي

 .است

 اینكه از باب تغليب ذوی العقول بر غير ذوی العقول چنين فرموده. وجه دوم:

 مذكر آورده است.آن اسمائي كه ذوی العقول بودند بر غير ذوی العقول به جهت افضليت  وجه سوم:
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ل توانيم بگویيم كه مرجع ضمير همه اسماء نيست بلكه منظور ذوی العقول است. منتهي اینكه ذوی العقوپس در واقع مي

 و یا از باب تغليب هااینو یا از باب افضليت  هستند هاایناصلي اند و بقيه در طول  ا آورده یا از باب اینكه مقصودر

 است.

 نکته ششم

كه در آن امر به سجود بر آدم شده است. اینجا دو ادعای مالئكه مردود شد. ادعای  33مقدمه است برای آیه  31آیه 

ادعا  هاآندعای صالحيت نداشتن انسان برای خالفت. خداوند هر دو ادعا را رد كرد دشان برای خالفت و اصالحيت خو

ها اعالم به آندر واقع  خداوند ،«یفسِدُ فيها و یسفکُ الدّماء» و نيز ادعا كردندو  «نحنُ نُسَبّحُ بحمدک و نُقَدّسُ لک» كردند

ایشان فرمود:  و برای اثبات عجزيد كنمي، دارید در هر دو مورد اشتباه خواهيد ادعای صالحيت خالفت كنيدميكند كه مي

 .«انبئوني باسماء هوالء إن كُنتُم صادقين»

اینكه خداوند بگوید حال كه تسبيح و تقدیس شما مقدارش معلوم است اثبات شد، زمينه مهيا شد برای  هااین وقتي عجز

ما به حدی نيست كه بتواند نسبت به آن نعمت اصلي خدا را سپاس تسبيح و تقدیس ش و علم شما حدودش معلوم است،

 گذاری كند، باید در مقابل این آدم سجده كنيد.

 32انشاءاهلل در جلسه بعد آیه  حث گذشته الزم بود كه اشاره شود.به هر حال این شش نكته ای بود كه برای تكميل مبا

 د.شوميبيان 

 «العالمين ه ربّوالحمد للَّ»


