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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آذر  6 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

  1441ربیع االول  29 مصادف با:               «نقدس»متعلق  _بخش دوم  _ 30موضوع جزئی: آیه       

  15 جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 «نقدس»متعلق 

نَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْدِكَ »عرض کردند:  گفتند،خداوند  درباره افساد و سفک دماء به که فرشتگان و مالئکه مطلبیدر ادامه 

 .«وَنُقَدِِّسُ لَکَ

وجود « بحمدك»و متعلِّق « باء»و احتماالتی که در جار و مجرور از حیث معنای  «نُسَبّحُ بحمدك»جلسه گذشته درباره 

 دارد سخن گفتیم و نکاتی را عرض کردیم.

 دو فرض در مسئله

یم برای تو. سوال این است که مقدّس کنمیما تقدیس عنای آیه به حسب ظاهر این است که ، م«نقَدّسُ لک»اما در مورد 

د چیست. دو فرض در اینجا قابل طرح است. یکی اینکه آن چیزی که مورد تقدیس مالئکه شومیو آن چیزی که تقدیس 

 قرار میگیرد خود خداوند تبارك و تعالی است و دیگر اینکه چیزی غیر از خدا باشد.

نسبت است تقدیس خومیاگر  د، این با ظاهر آیه سازگار نیست.نکنمیخداوند را تقدیس  هاایناگر بخواهیم بگوییم که 

و یعنی کاف به عنوان ضمیر خطاب و مفعولٌ به بنا به جهتی  «نُقِّدسُکَ لکَ» شدبه خداوند باشد، باید اینطور تعبیر می

اند آن چیزی که مورد تقدیس تومیظاهر ن ب. ولی اینطور در قرآن نیامده و گفته نُقدّسُ، پس به حسحذف شده است

چیز های مختلفی  الی باشد. این یک شبهه ای است که باعث شده بر این اساسخداوند تبارك و تع مالئکه قرار گرفته خود

 این فرض هم شاید قابل دفاع باشد.ذکر شود اما در عین حال خود  متعلق نقدسبه عنوان 

است و اگر تقدیس به خدا تعلق  «نُقدّسُ لک»آیه مورد تقدیس قرار گرفته تعبیر پس ریشه التزام به اینکه غیر خدا در این 

 .«نُقدّسُکَ»د شومیگرفته بود باید اینطور بیان 

 غیر خدا الف(

 حتمال و بلکه چند قول وجود دارد.اگر بگوییم که تقدیس به غیر خدا تعلق گرفته، آن غیر کیست؟ اینجا چند ا

 احتمال اول

 نُقدّسُشده و معنای متعلق  هاآندر این عالم از موجودات هست، تقدیس مالئکه به  برخی معتقد اند که عالم و هر آنچه که

د که ما این عالم و جهان و موجودات در آن را به سوی صالح و کمال و قداست و عاری شدن از عیب و شومیاینطور 

 این عالم.  د عالم و موجوداتشومینقدّسُ که متعلق  آمدهبرخی از تفاسیر  در .بریمنقص پیش می
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به این صورت که  ند؟کنمیرا از عیب و نقص پاك  هاآنند و کنمیچگونه مالئکه موجودات این عالم را تقدیس آنگاه 

ها و عیوب و نواقص  سلسه علل و واسطه فیض الهی هستند و امور عالم را به سوی کم شدن کاستی درواقع  در هاآن

 برند.پیش می

دماء  که اهل سفک کردی و او را خلیفه قرار دادید که موجودی را خلق شومیمعنای آیه بر اساس این احتمال کأنِّ این 

و خونریزی و افساد است و این افساد و سفک دماء یعنی ایجاد نقص و عیب در حالی که ما تمام تمرکزمان بر روی این 

 کمال ببریم! ی به سواز عیوب و نواقص است که موجودات عالم را 

 مال دومتاح

 .یمکنمیزشتی ها و عیوب پاك خودشان باشند، یعنی ما خودمان را از  ،احتمال دوم این است که متعلق تقدیس مالئکه

دهی که کارش افساد و خونریزی و د که موجودی را به عنوان خلیفه قرار میشومیمعنای آیه اینطور این احتمال طبق 

 یم.کنمیدمان را از عیوب و نقص ها پاك وداریم خاساسا عیب و نقص است اما ما 

 احتمال سوم

البته فعل مالئکه هم به نوعی به خودشان منتهی  ؛نه خود مالئکه افعال مالئکه اند، نُقَدّسُاحتمال سوم این است که متعلق 

از  کردن افعال خودند که ما در حال پاك کنمید اما برخی در اینجا گفته اند که مالئکه با این جمله به خدا عرض شومی

 معاصی، عیوب و نواقص هستیم.

د و کارش معصیت و کنمیدهی که افساد و سفک دماء د که کسی را خلیفه قرار میشومیمعنای آیه اینطور  بر این اساس

 یم که افعال خودمان را از این نواقص و کاستی ها تطهیر کنیم.کنمیتالش  موارهسراسر عیب و نقص است ولی ما ه

عیوب و تکمیل کردن  عیوب همان است که عرض کردم که ما در حال اصالح، از بین بردن هااینهر حال نقطه مشترك به 

 و نواقص هستیم در حالی که انسان اهل افساد و سفک دماء است.

 است. صورت گرفته غیر خدا نسبت بهدر این چند احتمال تقدیس 

 خداوندب( 

معنایش این ، «نُقَدّسُ لک»ند که کنمیمالئکه به خداوند عرض یعنی وقتی وجود دارد  هم اینجا اما یک احتمال دیگری

رسد که همراه با تکلف باشد، ولی چه بسا نسبت به آن سه است. این مورد هرچند به نظر می «نُقَدّسک لک» است که

 احتمال اولی باشد. 

 بررسی احتماالت فرض اول

م، با شأن و منزلت و حقیقت کنمییم و تقدیس کنمیافعالمان را از معاصی پاك اینکه مالئکه بگویند داریم خودمان را یا 

 هاآنسراسر اطاعت و تسلیم محض اند و لذا معصیت درباره  هاآنسازگار نیست چون فرض این است که  هاآنوجودی 

باشد به اینکه مالئکه و به یک  چه بسا مورد تأمل هاآنمعنا ندارد. نقص هم اگر به معنایی غیر از معصیت باشد، در مورد 
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را ه ندارد. تکمیل، اصالح و صعود برای موجودی معنا دارد  هاآنمعنا مجرداتی مانند مالئکه فعلیت محض اند و قوه در 

که استعدا یا قوه در او تصویر شود. چیزی که فعلیت محض است، دیگر شدن و کمال در مورد او معنا ندارد. اگر ما این 

 تطهیر و تکمیل از نواقص و عیوب و کاستی ها معنا ندارد.یریم که مالئکه فعلیت محض دارند، دیگر استکمال، نظر را بپذ

 رسد که احتمال دوم و سوم قابل قبول نیست.لذا با توجه به این جهت به نظر می

موجودات این عالم را  ال دیگر ارجح باشد چون در اینجا ادعای تکمیل عالم واحتمال اول شاید نسبت به دو احتماما 

این عالم و هر چه که در آن است یعنی کأن داریم این عالم و موجودات آن را به  یمکنمییند ما تقدیس گومیند و کنمی

آن جهتی  به )اطاعت محض( میزند و نه هاآنبریم. این معنا نه لطمه ای به ارکان وجودی سوی کمال و قداست پیش می

 ، و لذا این احتمال مبتال به این اشکاالت نیست.کندخدشه ای وارد می فعلیت محض اند هاآن که گفتیم

 حق در مسئله

ند که ما تو را تسبیح کنمیواقع به خداوند عرض  در هااینخود خداوند بدانیم، یعنی را ذات  «نُقدّسُ»اما اگر ما متعلق 

این معنا با سیاق آیه سازگار تر است و مسلما وقتی متعلق تسبیح خداست، به همین  نماییم،تو را تقدیس مییم و کنمی

در واقع  «سبّحنُ»یند گومی. چون وقتی آیدهم خدا باشد تناسب بیشتری در آیه به چشم می «نقدّسُ»جهت اگر متعلق 

اگر ما گفتیم که تسبیح نسبت به خداست،  آوریم.میاهند بگویند که ما عالی ترین مرتبه تعظیم را در برابر تو به عمل خومی

 د و لذاکنمیهم باید به معنای عالی ترین مرتبه تنزیه از عیوب باشد و این فقط در مورد خدا معنا پیدا  «نُقدّسُ»پس 

  سیاق آیه چنین اقتضایی دارد.

 .«قَدّسُکَنُ»گفت باید میو آن اینکه اگر مقصود این بود ماند میباقی اشکال  یکفقط 

و معنای نُقَدّسُ لک همان نُقَدّسُک است منتهی الم  است« لک»در « کاف»باید بگوییم که مفعولٍ به نُقَدّسُ تارۀً در پاسخ 

نُقَدّسُک »یا تعلیل باشد، یعنی  برای تعدیه« الم» االم تأکید است که برخی از مفسرین این احتمال را دادند و ی یادر اینجا 

در تقدیر  «نُقدّسُ»یم به خاط خود نه برای دیگران. آنوقت اگر اینچنین باشد، مفعول کنمی، ما تو را تقدیس «ألجلِک

 .«نُقدّسُک ألجلِک» اینچنین بوده است:است و کأن 

 در« کاف»نوقت مفعولٌ به که به نوعی اشاره به خداوند دارد یا ذات باری تعالی است، آ «نُقدّسُ»لق پس اگر گفتیم متع

و یا مفعولٌ به در تقدیر است که باید آن تقدیر را اینچنین معنا  .دشومیبرای تأکید « الم»که در این صورت است « لک»

د. آنوقت معنای آیه تناسب و هماهنگی بیشتری پیدا شومیتعدیه  یالم برا که در اینصورت «نُقَدّسُکَ ألجلک»کنیم 

یعنی اینکه ما تو را تسبیح  «نَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِِّسُ لَکَ»ند کنمید و اال اگر بگوییم مالئکه به خدا عرض کنمی

به مناسبی اینصورت معنای  در ،میکنمیودات این عالم را هم تقدیس برای تو موج ییم به سبب و همراه حمد تو،گومی

آن مشکلی هم که باعث شده به علق به خدا باشد و هم تقدیس. ردکه هم تسبیح متآید چون سیاق آیه اقتضا دادست نمی

رف اد که متعشومیو لذا هم مشکلی ادبی حل  را غیر خدا قرار بدهند هم قابل حل است «نُقدّسُ»نوعی دیگران متعلق 
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ق هماهنگ تر است و معنای وهم با سیا برای تعدیه باشد هم است که طبق یک احتمال الم برای تأکید باشد و یا الم 

 مناسب تری هم دارد.

 نکته

متعلق اگر . اگر در آنجا هم سوال شد که در قرآن آمده قابل ذکر است« سَبّح هلل»این مسئله تقریبا در همه مواردی که 

باید بگوییم است و آمده ه للل که بشود تسبیح خدا اما تعبیر سبّحَ «اهلل یُسَبّحُ»یا  «سَبّحَ اهلل» گفتمیباید  ودتسبیح خدا ب

 لذا معنا کنیم و اینچنین توانیممیموارد را  این ولذا همه است و الم هم برای تأکید است «اهلل»در واقع مفعول سَبّحَ که 

 متعلق تسبیح هم خداوند تبارك و تعالی است

ادامه آیه در جلسات بعد شد.  که در این رابطه الزم بود بیانپس معنای این جمله فرشتگان معلوم شد و جهات مختلفی 

 بیان خواهد شد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


