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 توضیح واژه ها و نکات ادبی
معنـــای واژۀ »خیـــر«/ معنـــای واژۀ »تفلحـــون«/ معنـــای واژۀ »جاهـــدوا«/ معنـــای واژۀ »اجتباکـــم«/ معنـــای 
ــهید« ــای واژۀ »شـ ــام«/ معنـ ــای واژۀ »السـ ــلمین«/ معنـ ــای واژۀ »مسـ ــای واژۀ »أب«/ معنـ ــة«/ معنـ ـ

ّ
واژۀ »مل

 بیان استدالل
ســـیاق آیـــات/ دســـتورالعمل رســـیدن بـــه فـــاح/ مخاطـــب آیـــۀ اجتبـــاء/ رابطـــۀ جهـــاد واجتبـــاء/ مقـــام 
اســـام و تســـلیم/ مقـــام شـــهادت بـــر مـــردم/ علـــم و عصمـــت الهـــی شـــاهدان بـــر امـــت/ جمـــع بنـــدی 

اســـتدالل/ پاســـخ بـــه یـــک شـــبهه/ بیـــان منطقـــی برهـــان

 مبانی روایی برهان
مخاطب آیه در مدارک عامه/ مخاطب آیه در مدارک شیعه

این آیه در مقام ذکر صفات شاهدان بر خلق در 
دنیا و آخرت بعد از رسول خدا؟ص؟ است؛ آنان از 
فرزندان صلبی حضرت ابراهیم؟ع؟، ادا کنندگان 

حق جهاد، در مقام تسلیم محض، در مرتبۀ 
صین و مشرف بر عوالم ملک و ملکوت هستند. مخلَ
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77 و 78 الحج

»ای گروه مؤمنان، در برابر پروردگار ركوع و 
سجود كنید )نماز به پا دارید( و پروردگارتان 
را بپرستید و نیکی كنید؛ شاید رستگار شوید 
)77(. و در راه خدا آن گونه كه شایسته است 
جهاد كنید و حّق جهادش را ادا نمایيد! 
او شما را برگزید و در دین )اسالم( تکلیف 
سختی )كه خارج از طاقت شما باشد( قرار 
نداد. از آیين پدرتان ابراهیم؟ع؟ پيروى كنید؛ 
خداوند شما را در كتاب هاى پيشین و در این 
كتاب آسمانی »مسلمان« نامید، تا پيامبر گواه 
بر شما باشد و شما گواهان بر مردم! پس نماز 
را برپا دارید و زكات را بدهید و به خدا تمّسك 
جویيد؛ كه او موال و سرپرست شماست! چه 
موالى خوب و چه یاور شایسته اى!«
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خداونـد در آیـات قبـل بـه مؤمنیـن دسـتور می دهـد کـه نمـاز و عبـادات و سـایر امـور 

راه فـاح اسـت. بدیهـی اسـت کـه  ایـن تنهـا  انجـام دهنـد؛ کـه  را کمـا هـو حّقـه  خیـر 

چنیـن راه خطیـری نیازمنـد الگـو اسـت و بـرای همیـن، در آیـۀ بعـد، خداونـد بـه معرفـی 

انسـان های برگزیـدۀ خـود می پـردازد و آن هـا را بـا یـک سـری مشـخصات بـه همـگان 

، آنان حق جهاد با شـیطان درون و بیرون و تزکیۀ 
ً
معرفـی می نمایـد؛ بـه ایـن ترتیـب که اّوال

نفـس را ادا می کننـد و در نتیجـه، در وجـود آنـان ذره ای زمینـه بـرای اغـوای شـیطان وجود 

ـد بـه تأییـد  ، آنـان برگزیـدگان الهـی هسـتند کـه سـامت و اسـام آنـان مؤّیَ
ً
نـدارد؛ ثانیـا

الهـی اسـت. الزمـۀ نیـل بـه چنیـن مقامـی، رسـیدن به مرتبۀ اشـراف بـر نفوس انسـان ها و 

آگاهـی از عوالـم ملکـوت اسـت کـه وصـف بارز همـۀ انبیا و هادیان الهی؟مهع؟ می باشـد.

بدیهی است که مصداق چنان افراد ارجمندی، که از نسل حضرت ابراهیم؟ع؟ 

و در مقـام عصمـت و علـم الهـی هسـتند و رابـط میـان عالـم امـر و خلـق، بعـد از رسـول 

اکـرم؟ص؟ محسـوب می شـوند، تنهـا در وجـود مبـارک ائمـۀ هـدی؟مهع؟ منحصـر اسـت؛ 

چنان کـه روایـات عاّمـه و خاّصـه بـه آن اشـاره دارد.
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ابتدا به بررسی واژگان مهم آیۀ مورد بحث می پردازیم.

   مبحث اّول - معنای واژۀ »خیر«   

»خير« در مقابل »شـر« به کار می رود و عبارت اسـت از آنچه که همه به آن تمایل 
دارنـد و آن را خـوب می داننـد1. بـه عبـارت دیگـر، خيـر یعنی آنچه عقل یا شـرع حكم 
بـه برتـری و افضليـت آن نسـبت بـه سـایر امـور می دهـد2. بنابرایـن، خيـر امـری نسـبی 
اسـت کـه در نسبت سـنجی چيـزی بـا سـایر امـور، آن را بـه عنـوان مختـار و امـر راجـح، 
بـر بقيـه تفضيـل می دهيـم. بـا ایـن توضيحـات، در تحليـل هـر امـر خيـری، دو قيـد را 
هميشـه در آن مشـاهده می کنيـم؛ اّولـی برگزیـدن و انتخـاب و دومـی تفضيـل مختـار 
بـر سـایر امـور3. در فرهنـگ قـرآن، آن حقيقتـی کـه مجمـع همـۀ خوبی هـا و سرچشـمۀ 

ک همـۀ خيـرات اسـت، کلمـۀ توحيـد اسـت؛ چنان کـه فرمود: همـۀ کمـاالت و مـال

ى<4
ݩݩٰٓ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ �ݑݧ ْ �ب

َ
ٌر َوا �ݔْ

ُه �ضَ >َواللّٰ

بنابرایـن، اصـل و ریشـۀ همـۀ خيـرات بـه پـروردگار بـاز می گـردد. ظرافـت این نكتۀ 
بـا ضـد  را  کـه در کتاب هـای لغـت، معمـواًل خيـر  قرآنـی هنگامـی روشـن تر می شـود 

1- الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة )ط. دار العلم للماليين ، بی تا(، ج2، ص651.

2- مفردات ألفاظ القرآن )ط. دار القلم الدار الشامية، 1412هـ.ق.(، ص300.

زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، 1368هـ.ش.(، ج3، ص158. 3- التحقیق فی كلمات القرآن الکریم )ط. و
4- طه، 73.

ْصل اّول کا�ݑِ اَد�ب��ضَ � هٰا َو �ضُ رش ح واٰ �ݔ و�ضِ �ݑ
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آن یعنـی شـر ترجمـه می کننـد1 و شـر هرچنـد بـه معنـای امـر زشـت و قبيـح و مرجـوح 
اسـت، ولـی اصـل در اسـتعماالت آن بـه پراکندگـی و قطعـه قطعـه شـدن و تكّثـر بـاز 
می گـردد؛ چنان کـه شـرارۀ آتـش بـه قطعـات پراکنـدۀ آتـش گفتـه می شـود و یـا »تشـریر 
بـه پراکنـدن آن اطـالق  بـه تقطيـع و خـرد کـردن گوشـت و »تشـریر الشـیء«  اللحـم« 
می گـردد2. بنابرایـن، اگـر خيـر مـا را بـه سـوی وحـدت و یكپارچگـی بـر محـور توحيـد 
هدایـت می کنـد، شـر بـه سـوی پراکندگـی و سـردرگمی و زشـتی ها سـوق می دهـد3. 
از نظـر منطقـی نيـز، هـر امـر نسـبی، در نسبت سـنجی بایـد بـه امـر مطلقـی بازگـردد، تـا 
بتـوان بـا مـالک قـرار دادن آن امـر ثابـت، سـایر امـور نسـبی را نسبت سـنجی کـرد. بـه 
هميـن ترتيـب، در فرهنـگ قـرآن، اصـل و منشـأ همـۀ خيرات و مالک سـنجش خوبی 
و یـا بـدی آن هـا پـروردگار اسـت4. بـر ایـن اسـاس، در امـور نظـری و اعتقـادی، چيـزی 
صحيـح و مطابـق بـا واقـع اسـت کـه در جهـت و یـا منطبـق بـا توحيـد باشـد. در امـور 
عملـی و کارهـای صالـح نيـز، آن عملـی ارزش دارد کـه خالـص بـرای پـروردگار باشـد. 
کـه یكپارچـه تحـت  آنجـا پیـش می بـرد  بـه  تـا  را  اعتقـاد، عبـد  و  خلـوص در عمـل 
ـص خداونـد می شـود؛ بـه گونـه ای کـه تربيـت و 

َ
والیـت الهـی قـرار گرفتـه و عبـد مخل

هدایـت او را خداونـد بـه عهـده می گيـرد.
بـا ایـن توضيحـات و بـا توجـه بـه آنكـه الـف و الم در »الخيـر« بيانگـر جنس اسـت، 
<5 چنيـن می شـود:  ِلُحو�ضَ �ضݨْ ْم �ݑُ

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
َر ل ْ �ݔݩݧ

ݨَ حضݧ
ݨْ
وا ال

ُ
ل َ عݧ

ْم َوا�ضݨْ
ُ
ك َّ وا َر�ب دݩُ معنـای آیـۀ شـریفۀ >َواْع�بݨُ

،  بی تا(، ج6، ص377. تاج العروس )ط. دار الفكر  -1
2- معجم مقایيس اللغة )ط. مكتب االعالم االسالمی ، 1404هـ.ق.(، ج3، ص180.

، 1372هـ.ش.(، ج2، ص548، و ج10، ص620. 3- مجمع البیان فی تفسیر القرآن )ط. ناصر خسرو
4- خداونـد در آیـات مختلـف بـه ایـن مطلـب اشـاره می نمایـد؛ او گاه همـۀ خيـرات را از سـوی پـروردگار بيـان 
ى، 36( و یـا خداونـد را عيـن  < )الشـور و�ضَ

ُ
ل

َ
ّك َ وݩݧ ىݩݩݑَ ݦَ ِهْم �ݔ ِ

ّ وا َوَعلٰ� َر�ب ُ َم�ضݧ �ضَ ءاٰ �ݔ ٖ
دݨض

َّ
ِل ݧٰى لݫ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ �ݑݧ ݨْ �ب

َ
ٌر َوا �ݔْ

ِه �ضَ َد اللّٰ می نمایـد: >َومٰا ِع�ضْ
ى< )طـه، 73(. ایـن مطلـب در ادعيـه و کلمـات اهل بيت؟مهع؟ 

ݩݩٰٓ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ �ݑݧ ْ �ب
َ
ٌر َوا �ݔْ

ُه �ضَ همـۀ خيـرات بيـان مـی دارد: >َواللّٰ
ِدَك  �يَ ُه َو �بِ

ُّ
َحْمُد ُكل

ْ
َك ال

َ
ُد ل ا َحِم�ي گـون وارد شـده؛ چنان کـه در دعـای مباهلـه مـی خوانيـم: »�يَ نيـز بـا تعابيـر گونا

ُه.« )إقبـال األعمـال )ط. دار الكتـب اإلسـالميه ، 1409هــ.ق.(، ج 1، ص521( و نيـز در 
ُّ
ُر ُكل �يْ

حخَ
ْ
َك  ال ُه َو ِم�خْ

ُّ
ْمُر ُكل

�أَ
ْ
ال

اُم َو 
َ
ل َك الّسَ

َ
اُم َو ل

َ
ل َك الّسَ اُم  َو ِم�خْ

َ
ل �خْ�تَ  الّسَ

أَ
ُهّمَ ا

َّ
دعـای بعـد از فرائـض، خطـاب بـه خداونـد مـی خوانيـم: »الل

اُم.« )الفقـه المنسـوب إلـی اإلمـام الرضـا؟ع؟ )ط. مؤسسـة آل البيـت؟مهع؟، 1406هــ.ق.(، ص115، 
َ
ل ُعوُد الّسَ َ َك �ي �يْ

َ
ل اإِ

بـاب7، بـاب الصلـوات المفروضـة(
الحج، 77.  -5
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»خداوند امر می کند که در تمام امور عبادی و اجتماعی و احكام وضعی و تكليفی، 

بایـد مختـار شـما امـر الهـی باشـد و در اعمـال و نيـات، خالصـًا لوجـه اهلل عمـل کنيـد، 

تـا کار شـما مصـداق خيـر قـرار گيرد، تا رسـتگاری حقيقی شـامل حال شـما شـود.«

   مبحث دوم - معنای واژۀ »تفلحون«   

اصـل در معنـای ایـن لغـت »شـكافتن« اسـت. لـذا در َمَثـل عـرب گفته می شـود: 

بـه برزگـر، چـون  بـا آهـن شـكافته می شـود.1  »الحدیـد بالحدیـد یفلـح«؛ یعنـی آهـن 

بـه  »فـالح«  واژۀ  بنابرایـن،  شـده.  گفتـه  ح« 
ّ

»فـال می شـكافد،  زدن  شـخم  بـا  را  زميـن 

معنـای نجـات از شـرور و ادراک خيـر و صـالح و قـرار گرفتـن در نعمت هـای گوناگـون و 

خيـرات اسـت2. در فرهنـگ قـرآن، سـعادت حقيقـی کـه فنـا و ذلتـی در آن نيسـت، 

بـه معنـی قـرار گرفتـن دائمـی تحـت والیـت الهـی و رسـيدن بـه حيـات طيبـه اسـت؛ 

چنان کـه خداونـد بـا بيان هـای گوناگونـی در قـرآن بـه آن اشـاره فرمـوده:

 3>
ݦݦݦݦۖ

وِر٭
� ال�ضُّ

َ
مٰا�ݑِ ِال

ُ
ل

مݨݨْ ِم�ضَ ال�ضُّ هݩُ ُ �ب رݪِ
ݩضݨْ حݧ ُ وا �ݔ ُ َم�ضݧ �ضَ ءاٰ �ݔ ٖ دض

َّ
ُه َولݭݭݭِّ�ُ ال للّٰ

ݗَ
>ا

<4و5
ݦݦݦۖ
ْم٭

ُ
ݔك ݫ ݬٖىݫ ݬݬݫ ݫ ݫ ْ�ݔݫ

ݩ ݧ حݧ ݩُ مٰا �ݔ ِ ݠُكْم لݫ ݢاٰ َدعاٰ ݢ ِ ِادض ولݭݫ ُ ݧ ݣݣسݩݧ لرݩَّ ِه َولݬِ وا ِللّٰ ىبُ �ݔ حبٖ وا اْس�ݑَ ُ َم�ضݧ �ضَ ءاٰ �ݔ ٖ دض
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ݔ

َ
 ا

ٓ
ٰا >�ݔ

در نتيجـه، می تـوان گفـت انسـان »مفلـح« کسـی اسـت کـه بـه نـور ایمـان شـرح 
صـدر یافتـه و از تنگ نظـری کفـر بـه سـعۀ صـدر ایمـان راه یافتـه اسـت:

ُهۥ 
َّ
ل ِ صݦݩضݫ �ݔُ �ضْ 

َ
ا ِرݣݣدݨْ  ݩُ ݧ �ݔ �ضݨْ  َ َومݧ  

ݦݦݦݩݩۖ
لٰاِم٭ ْ ِاسݨݧ

ْ
ِلل ۥ  ُ �ݧ َ�ْدرݨݦَ ݣݣ�ݨْ  رݦݦَ ْ َسش �ݔ ُ�ۥ  ݔَ ْهِد�ݫ َ �ݔ �ضْ 

َ
ا ُه  اللّٰ دݬݪِ  رݪِ

ݩُ ݧ �ݔ �ضݨݨْ  ݨݨَ ݧ مݧ >�ضَ

ُه  ُل اللّٰ َ عݧ ْ ب حݫ َ ِلَك �ݔ ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ  ݠَكدݦضݧ
ݦݦۚ
ِء٭

ݦݦٓ
مٰا � الّسَ ݭِ

ُد �ݨض عݩَّ صݩَّ مٰا �ݔَ
ضَّ ݩݧ ݧ �ݧ

َ
ا ا ݠكݦݨَ �بݡً ا َ�رݨݨَ �ݑݡً ِ

�ݔݦّ
ۥ �ضَ ُ �ݧ ْل َ�ْدرݨݦَ َ عݧ بݨْ ݫ ݫ حݫ َ �ݔ

6> و�ضَ ݩضُ �ݧ ِ مݫ
وأݨْ ݦݩُ �ضَ لٰا �ݔ �ݔ ٖ دض

َّ
� ال

َ
َس َعل ْ �ب اݠلّرِ

المحیط فی اللغة )ط. عالم الكتب ، بی تا(، ج3، ص105.  -1
2- المحکم و المحیط األعظم  )ط. دار الكتب العلمية، بی تا(، ج3، ص351.

3- البقرة، 257.
4- االنفال، 24.

المیزان فی تفسیر القرآن  )ط. جامعۀ مدرسين،  1417هـ.ق.(، ج6، ص15 و ج20، ص298.  -5
االنعام، 125.  -6
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و فطـرت توحيـدی او، بـه تعبيـر اميـر المؤمنيـن؟ع؟، برانگيختـه شـده و گسـترش 
یافته اسـت1.

   مبحث سوم - معنای واژۀ »جاهدوا«   

واژۀ »جهـد« بـه معنـای تـالش فـراوان همـراه بـا تحمـل رنـج و مشـقت و مجاهـده 
اسـت2 و »مجاهـده« یعنـی کسـی نهایـت تـالش و منتهـای سـعی را در رسـيدن بـه 
هـدف مبـذول نمایـد؛ بـه گونـه ای کـه باالتـر از آن بـرای او مقـدور نباشـد3. قابـل توجـه 
آنكـه تحمـل مشـقت های فـراوان و از پـای ننشسـتن در مبـارزه با دشـمن و به کار بردن 
نهایـت قـدرت و تـوان تـا رسـيدن بـه قلـۀ مقصـود، وجـه مشـترک کتاب هـای لغـت و 

تفسـير در ایـن واژه اسـت4.

   مبحث چهارم - معنای واژۀ »اجتباکم«   

واژۀ »اجتبـاء« از مـادۀ »ج ب و« بـه معنـای جمـع کـردن اسـت5. بـاب افتعـال بـه 
نوعـی پذیـرش و قبـول اشـاره دارد و اجتبـاء بـه معنـی جمـع کـردن گروهـی و انتخـاب 
آن هـا بـه طریـق »اصطفـاء« اسـت6؛ بـه گونـه ای کـه نعمت هـای ویـژه و معالـی امـور و 
عنایت هـای خـاص بـرای مجتَبـی از سـوی مجتِبـی فراهم آید7. هنگامـی که در قرآن 
اجتبـاء بـه پـروردگار نسـبت داده شـود، اشـاره بـه مقـام بلنـدی بـرای مجتَبـی دارد؛ 

چنان کـه راغـب می گویـد: 

»اْجِتَبـاُء اهّلل العبـد يعنـی تخصيصـه إيـاه بفيـض إلهّي يتحصل له منـه أنواع من 
النعم بال سعي من العبد و ذلك لألنبياء؟مهع؟ و بعض من يقاربهم من الصديقين 

ِهْم  �يْ
َ
وا َعل ُّ �ب ْح�تَ َ ِه َو �ي ْعَم�تِ َّ �خِ ِس�ي ُروُهْم َم�خْ ّكِ

دخَ ِه َو �يُ ْطَر�تِ  �خِ
ا�تَ َ �ث ُدوُهْم ِم�ي

أْ
ا ْس�تَ اَءُه، ِل�يَ �يَ �بِ

�خْ
أَ
ِهْم ا �يْ

َ
ل َر اإِ

ُه َو َوا�تَ
َ
ِهْم ُرُسل �ي  �خِ

َ َع�ث �بَ
1- »�خَ

وِل.« )نهـج البالغـة )للصبحـي صالـح( )ط. هجرت، 1414هــ.ق.(، خطبۀ1(. ُع�تُ
ْ
�خَ ال ا�أِ

ُهْم َد�خَ
َ
ُروا ل �ي �ثِ ُ �خِ َو �ي ِل�ي �بْ

ال�تَّ �بِ
2- الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ج2، ص460.

3- مفردات ألفاظ القرآن، ص208.
تفسـیر  فـی  المیـزان  ص133؛  ج3،  1414هــ.ق.(،  صـادر،  دار  التوزيـع-  و  النشـر  و  للطباعـة  الفكـر  دار  )ط.  العـرب  لسـان   -4

ص540. ج4،  القـرآن،  تفسـیر  فـی  البیـان  مجمـع  ص149؛  ج15،  القـرآن ، 
5- معجم مقایيس اللغة، ج1، ص503.

6- لسان العرب، ج14، ص128؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص187.
7- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص319.
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ٰاُهْم  ىض ݨْ ٰاُهْم َوَهَد�ݔ �ض ْ ىݔݧ �بݨَ �ݑَ ݨݦْ َك<1 و >َوا�ب ݔَك َر�بُّ ݫ ݬݬݬݫٖىݫ ݫ ݫ َ�بݫ
ݑ ݧ ݩݧ ْ�ݧ بݧ ݫ حݫ َ َِك �ݔ لݫ ݩݩٰ ݩݩݧ ݧ دضݧ

َ ݨݧ
ك و الشهداء؛ كما قال تعالی: >وݩَ

ى<.«3 ݩݩٰ ݧ ݧ ِ� َوَهدݧ �ݔْ
َ
ٰا�بَ َعل �ݑ ۥ �ضَ �ݨُ �ݩُ َر�بُّ ىبٰ �ݑَ ݦݨْ ّمَ ا�ب

ُ <2 و قولـه تعالـی: >�ش ݭٍ مݫ �ݔ �ݑٖ
ٍط ُمْس�ݦݩݑَ ِالٰ� ِ�راٰ

ـص که دائمًا در مراقبـه و توجه به 
َ
وی ایـن قاعـدۀ کلـی را دربـارۀ همـۀ بنـدگان مخل

خداوند هسـتند و چيزی آن ها را از خداوند مشـغول نمی کند، بيان داشـته؛ چنان که 
خداوند می فرماید:

ِر<4 ى الّداٰ رݨݨݨَ
ْ
ك ٰاِلَص�ݑٍ دضِ حض ٰاُهْم �بِ ْص�ض

َ
ل �ضݨْ

َ
 ا

ٓ
ٰا >ِا�ضّ

ایـن معنـا در توضيـح مرحـوم عالمۀ طباطبایی چنين آمده اسـت: بندۀ مجتبی 
و برگزیدۀ الهی کسـی اسـت که از رحمت خاص پروردگار برخوردار اسـت؛ به گونه ای 
کـه او را از همـۀ خواطـر شـيطانی و راه هـای پراکنـده و شـروری کـه از صـراط مسـتقيم 
دورش می سـازد، مصـون و محفـوظ مـی دارد و خداونـد خـود متولـی امـور او در زندگـی 
صـی می گـردد 

َ
و هدایـت بـه فـالح و رسـتگاری می شـود؛ تـا بـه آنجـا کـه او عبـد مخل

کـه در قلـب او احـدی جـز پـروردگار راه نـدارد؛ همـان گونـه که امام صـادق؟ع؟ فرمود:

ِه  .«5
َ
َر الّل �يْ

ِه �خَ
َ
ْسِك�خْ َحَرَم الّل

ا �تُ
َ
ل ِه �خَ

َ
�بُ َحَرُم الّل

ْ
ل �تَ

ْ
»ال

ة«       مبحث پنجم - معنای واژۀ »ملّ

این واژه به معنای دین و شریعت است:

6>
ݦݦۖ
ا٭ �ضݡً ىݔ َم َ��ضٖ ٖه�ݔ راٰ ݨْ ݧ ݩݩݑَ ِا�ب هݧ

ݦَّ
ُعوا ِمل ىبِ

ا�ݑَّ >�ضَ

ـت گوینـد کـه از 
ّ
اصـل آن از »أمللـت الكتـاب« اسـت و دیـن را بـدان جهـت مل

ـت فقـط بـه 
ّ
ـت آن اسـت کـه مل

ّ
جانـب خـدا »امـالء« شـده اسـت. فـرق دیـن بـا مل

ـت خدا و 
ّ
پیامبـران؟مهع؟ نسـبت داده می شـود نـه بـه آحـاد اّمـت و گفته نمی شـود: مل

1- یوسف، 6.
2- االنعام، 87.

3- طه، 122.
4- ص، 46.

5- المیزان فی تفسیر القرآن ، ج11، ص79.
6- آل عمران، 95.
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ـت زیـد؛ ولـی گوینـد دیـن خـدا و دیـن زیـد. خالصه آنكه دیـن به خـدا و پیامبر و 
ّ
یـا مل

ت فقط به رهبر و آورندۀ دین اضافه می شـود1.
ّ
شـخص نسـبت داده می شـود؛ اّما مل

   مبحث ششم - معنای واژۀ »أب«   

اصـل در ایـن لغـت بـه معنـای پـدر صلبـی و یـا جـدی می باشـد2 و در مرتبـۀ دوم 

ْم< یعنـی آییـن پـدر 
ُ
ك ىݔ �بٖ

َ
ݩݩݑَ ا هݧ

ݦَّ
بـه مربـی و واسـطۀ تربيـت اطـالق می گـردد. بنابرایـن، >ِمل

ٖ�< را دربـارۀ جـد 
�أ

ٓ
ٰا �ب ݩݩݑَ ءاٰ هݧ

ݦَّ
صلبی تـان ابراهيـم؟ع؟؛ چنان کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ >ِمل

پـدر بـه کار  بـرد و فرمـود:

>
ݦݦݦݩݦݩ

٭ َ و�ب ْع�ݦݨݑُ ݔَ ݫ ݫ �ݑَ َو�ݫ َم ِاَوْس�اٰ ٖه�ݔ راٰ ݨْ ݧ ٖٓ� ِا�ب
�أ

ٓ
ٰا �ب ݩݩݑَ ءاٰ هݧ

ݦَّ
�ݑُ ِمل ْ ݧ عݧ َ ݧ ىبݧ

>َوا�ݑَّ

صيـن و برگزیـدگان 
َ
نتيجـه آنكـه، خطـاب اّوليـه در ایـن آیـه بـه آن دسـته از مخل

الهـی اسـت کـه از فرزنـدان صلبـی حضـرت ابراهيـم؟ع؟ هسـتند؛ هرچنـد در مرتبـۀ 
صيـن از مؤمنينـی اسـت کـه تسـليم محـض درگاه الهی انـد و از 

َ
دوم خطـاب بـه مخل

صلـب ابراهيـم؟ع؟ نيسـتند، امـا فرزنـد معنـوی ایشـان محسـوب می شـوند3.

   مبحث هفتم - معنای واژۀ »مسلمین«   

کار  بـه  دشـمنی  و  خصومـت  مقابـل  در  کـه  اسـت  »س ل م«  واژه  ایـن  در  اصـل 
مـی رود. معنـای »سـلم« عبـارت اسـت از موافقـت کامـل بـا امـری در ظاهـر و باطن؛ به 
گونـه ای کـه هيـچ مخالفتـی در بيـن نباشـد و از لـوازم آن، مفهـوم انقيـاد و صلح و رضا 

اسـت. البتـه برخـی، معنـای محـوری آن را بـه صحـت و عافيـت گرفته انـد4.

   مبحث هشتم - معنای واژۀ »السالم«   

توافـق  از  آن عبـارت اسـت  و معنـای  الـكالم،  ایـن لغـت مصـدر اسـت، ماننـد 

1- قاموس قرآن )ط. دار الكتب االسالميه ، 1371(، ج 6، ص289.
2- لسان العرب، ج14، ص6.

3- مفردات ألفاظ القرآن، ص57؛ معجم مقایيس اللغة، ج1، ص44.
4- معجم مقایيس اللغة، ج3، ص90.


