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 تينالسوره 
  آيه است 8و داراى ومکی بوده نازل شده  »  مكه « اين سوره در 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ  بِْسِم 
ْيتُونِ َوالتِّيِن  لَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن  ﴾٣﴿ َوَهذَا اْلبَلَِد األِمينِ  ﴾٢﴿  َوُطوِر ِسينِينَ  ﴾١﴿ َوالزَّ

إِال الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا   ﴾٥﴿ ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلينَ  ﴾٤﴿  فِی أَْحَسِن تَْقِويمٍ 
اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ  ُ  ﴾٧﴿ ا يَُکِذّبَُک بَْعُد بِالِدّينِ فَمَ  ﴾٦﴿  الصَّ َّ أَلَْيَس 

  ﴾٨﴿ بِأَْحَکِم اْلَحاِکِمينَ 
  معلومات مؤجـز: 

  ) سی و دو کلمه،  32) هشت آيت، (8) رکوع، (1است و دارای ( مکی»  التين«سورهٔ 
  جز :ؤترجمه م  ) سی و سه نقطه است. 33) يکصدو وشصت و پنج حرف، و ( 165( 

  الرحمن الرحيمسم هللا 
قسم به تين و زيتون ( دو ميوه معروف انجير و زيت   )1( »  و التين و الزيتون«   به نام هللا بخشنده مهربان

 ) و قسم به طور سينا  ((2) »  و طور سينين«  . ) يا دو معبد بزرگ کعبه و بيت المقدس
 . ) ( مّکه معّظمو قسم به اين شهر امن و امان  ( (3) »  و هذا البلد اال مين« 
که ما انسان را در نيکوترين يقنآ (  (4) » تقويم أحسن لقد خلقنا االنسن فى« 

  سپس ( به کيفر کفر و گناهش ) به اسفل سافلين ((5) »  سفل سفلينأثم رددنه «  ).صورت ( در مراتب وجود ) بيافريديم
مگر آنان که (  (6) »ن جر غير ممنوأمنوا و عملوا الصلحت فلهم أإ ال الذين «   ).( جهنم و پست ترين رتبه امکان ) برگردانيديم 

پس ( ای انسان مشرک ناسپاس ) چه تو را بر آن  (    (7)»ن فما يكذبك بعد بالدي«  ).ايمان آورده و نيکوکار شدند که به آنها پاداش دائمی ( بهشت ابد ) عطا کنيم
آيا خدا مقتدرترين و عادل ترين حکمفرمايان  (   (8)» اکمينليس هللا بأ حكم الح أَ «  )داشت که دين حق و روز جزا را تکذيب کنی؟ 

 : تسميه  وجه  عالم نيست؟( حاکم مطلق ) 
پروردگار عزوجل در آغاز اين علت تسميه اين سوره را مفسرين چنين بيان ميدارند: که 

  سوره به چهار چيز   پر اهميتی  قسم  ياد کرده است.
  » طوريکه می فرمايد :قسم به انجير و زيتون ، يا قسم به سرزمين شام و بيت المقدس «

  اخذ گرديده است .اول اين سورهٔ ازآيه  »التيـن « نام اين سوره 
بدين معنی ومفهوم است »  زيتون«و » تين: انجير« قسم  پروردگار در آغاز سوره به 



 سوره التين
 

 
3 

  متعددی نهفته است .  بسياری   و بركات  خيرات  در انجير و زيتون  که 
اشاره به مراحل »  التين «در سورهٔ  قسم ها برخی از مفسرين می نويسند که اين گونه 

َ  إِنَّ   :«و ناظر به آيه  اند ،را می رس چهار گانه خودشناسی انسان   َونُوًحا آَدمَ  اْصَطفَى َّ
  است.»  اْلعَالَِمينَ  َعلَى ِعْمَرانَ  َوآلَ  إِْبَراِهيمَ  َوآلَ 

(که در جنت به آن آراسته  آدم عليه  السالم  اشاره است به دوران و مقام » تين «  -
  بود).

که تفصيل آن در سورهٔ آل  طور سنين اشاره به مقام حضرت موسی عليه السالم ( -
  يده است .دعمران) ذکر گر

اشاره به مقام رفيع حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم دارد که تنها در  »بلد آمين «  -
(سورهٔ آل ابراهيم). يعنی انسان با طی اين مراحل است که به  سايه دين اسالم ميسر است

  احسن تقويم می رسد.
بعمل آورده اند که عبارتند از: » و زيتون» تين«براي   هکذا مفسرين تفسير های مختلفی

 همان دو ميوۀ معروف است؛» زيتون«و » تين«مقصود از  -
مسجد » زيتون«مسجدي است كه حضرت نوح(ع) روي كوه جودي بنا كرد و » تين« -

 شهر قدس است؛
هايي است كه درخت انجير و زيتون در آن  اشاره به سرزمين» زيتون«و » تين« -

 يابد؛ پرورش مي
 نام دو كوه در شام است؛» زيتون«و » تين -
 نام دو شهر است؛» زيتون«و » تين« -
 نام دو مسجد در شام است؛» زيتون«و » تين«-
 مسجد اقصي است؛» زيتون«مسجدالحرام و » تين«-
 شهر قدس است؛» زيتون«شهر دمشق و » تين«-
 مسجد شهر قدس است؛» زيتون«مسجد دمشق و » تين«-
 كوهي در شهر قدس است؛» زيتون«كوهي است كه دمشق بر آن بنا شده و » تين«-
 مسجد شهر قدس است؛» زيتون«) و 21مسجد اصحاب كهف (كهف: » تين«-
 است؛» طور زيتا«كوه » زيتون«و » طور تينا«كوه » تين« -
اشاره به دوران حضرت نوح(ع) » زيتون«اشاره به دوران حضرت آدم(ع) و » تين«-

 ت؛اس
  سرزمين فلسطين است؛» زيتون«و » تين«-
هستند مفسرين که در تفاسير خويش مينويسند که هدف اززيتون ، همانا زيتون بيت  -

  : زيتونزيتا يا کوه کوه   المقدس است .
نام کوه زيتون از درخت زيتون که به اندازه زيادی در اين کوه وجود داشته ،ماخوذ شده 

نيزمی شناسند » طور زيتا  «کوه  و يا » کوه طور  «به است ، کوه زيتون را اعراب 
وقريه طور باالی اين کوه موقعيت دارد .اين کوه در شرق شهر بيت المقدس واقع است ، 
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 بحر ارتفاع اين کوه از سطح کوه است که بر تمام شهر بيت المقدس مشرف می باشد .
بن مريم به منظور فرار مسيح عيسی  متر می باشد . می گويند حضرت 826به  تقريبآ

بيت  متی خطاب به نجيلپناه می برد . و در ا کوه زيتون از آزار و اذيت يهوديها به 
، ای قاتل انبياء و ای شهری که به سوی فرستادگان الهی  اورشليم : ای گفته است المقدس

سنگ پرتاب می کنی ، چند بار خواستم فرزندان ترا همان گونه که مرغ جوجه های خود 
را زير پر و بال خود می گيرد جمع کنم ولی نخواستيد پس برويد که اين منزل تنها به 

  ل :اسباب نزو  .صورت مخروبه ای برای شما باقی خواهد ماند
ابن جرير از طريق عوفی از ابن عباس (رض) روايت کرده است : که در زمان رسول 
هللا صلی هللا عليه وسلم اشخاصی بودند که سن وسال شان باال رفته پير شده  بودند وقتی 

باره آنها از پيامبر صلی اين در را از دست داده ، که به دليل پيری عقل وانديشه  شان 
ال کردند . پس خدای متعال وحی فرستاد وآنها را معذور داشت وفرمود هللا عليه وسلم سؤ

اجر وپاداش اعمال خيری که در راه  اسالم قبل از دست دادن عقل وخرد خود انجام داده 
  : سوره امحتو  .اند نصيب آنها ست 

طوريکه در فوق ياد اور شديم  : اين سوره به آفرينش، مراحل تکامل، و انحطاط انسان 
و حاکميت مطلقه  قيامتپردازد. بعد از شمردن عوامل نجات انسان، با تاکيد بر مساله  می

  .گيرد خداوند پايان می
ر نکته ای که در اين سوره مبارکه بسيار جلب توجه می کند اين است که چرا پروردگا 

قسم می خورد که انشا هللا مختصرآ به » انجير و زيتون «با عظمت ما  به دو ميوه مفيده 
  توضيح آن در روشنی نظريات وتفاسير مفسرين خواهم پرداخت؟

    ترجمه و تفسير:  
يتُوِن «      انجير و زيتون!» بلد « ( قسم به   » َوالتِّيِن َوالزَّ

همان زيتون معروف ومشهوری »  زيتون  « و » انجير« در لغت به معنى  » تين «
  است که مردم از آن روغن مفيده را بدست می اورند . 

درمورد اينکه  آيـا هدف قسم در اين به اين دو ميوه معروف است يا هدف از قسم 
ختلفی را در پروردگار چيزی ديگری است؟ مفسران  تفاسير، تاويالت  وتحليل  های م

اين مورد ارائه فرموده ان . تعدادی از  مفسرين بدين  نطر اند که ذکر اين دو ميوه 
معروف و مشهور در اين  سوره اشاره به  خوراکه مفيده غذای که خواص تداوی فوق 

  العاده زياد ومختلف  النوع را دارد.
در اين سوره » ن تين وزيتو« برخی از مفسران بدين باور اند که هدف از آن ميوه 

دو كوهى معروف طوريکه در فوق هم ياد اور شديم عبارت از:نيست، بلکه هدف ازآن: 
موقعيت دارد. واين دو »  بيت المقدس « و »  دمشق  « و مشهوری است كه درشهر 

سرزمين، محل قيام بسيارى از انبيا ء و پيامبران بزرگ خداست، يکی مبعث شدن 
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ديگری مبعث شدن اسمعيل عليه السالم ومحمد صلی هللا حضرت موسی عليه السالم و
عليه وسلم است که از فحوای قسم های آيت سوم و چهارم كه از سرزمينهاى مقدسى ياد 

  مى كند ميتوان فهميد.
انجير . وذکر آن در اين سوره  اشاره به »: التِّيِن « برخی از مفسرين می فرمايند که: 

ه او وزوجه اش بی بی حوا در جنت، برگ درختان و دوران آدم عليه السالم  است ك
بسا انجير را برای پوشش عورت خويش مورد استفاده قرار دادند:  طوريکه ذکر آن  چه 
  در
  ) بعمل آمده است. 22/   ( سورهٔ  اعراف 

يتُونِ « کلمهٔ  زيتون اشاره به دوران نوح است. كه آدم دوم لقب گرفته است. گويا »:  الزَّ
مراحل طوفان، نوح كبوتری را رها كرد تا دربارهٔ پيدا شدن خشكی از زير  در آخرين

آب جستجو كند. كبوتر با شاخهٔ زيتونی بازگشت، از بازگشت کبوتر و نشستن  آن بر 
  شاخه زيتون نوح عليه السالم  استـنباط نمود که  طوفان ديگر به پايان خود رسيده است. 

لح و امنيت در بين تعداد از عرب های  شهرت طوريکه شاخه زيتون بحيث سمبول  ص
المقّدس است. ( مراجعه شود: جزء عّم شيخ محّمد  كه در بيت» طور زيتا « دارد. كوه 

  عبده ). 
  سوگند به  تعالی  ظاهرا مراد حق« می نويسد: » بحرالمحيط«در تفسير   مفسر ابوحيان

  ای جير سوگند خورد زيرا انجير ميوهان  به  تعالی  ! حق آری».  است خود انجير و زيتون 
  كه آن  سبب  به  است شده   كاهد، خالص را می  لذت  كه  هايی ها و آاليش از تيرگی  كه  است
و   ميوه  ، هم غذاست  انجير هم  شود همچنين می  خورده  و دانه  و گوشت  با پوست  آن تمام 

  ملين است   ماند، دوايی بسيار نمی  در معده  كه  و زودهضم  نرم  است  دوا.  انجير غذايی  هم
كبد و   مسامات  ، بازكننده بدن  كننده  ، فربه ها و مثانه كليه  كننده ، پاك بلغم  دهنده  ، كاهش طبع

  ها.  ميوه  ترين و ستوده   از بهترين  است  ای و ميوه  طحال
.  است  بدن  آنها برای ترين  و مغذی ها ميوه  انجير مفيدترين  نيز برآنند كه  از اطباء  بسياری

  ، وهم ميتوان از آن روغن بدست اورد وهم ميتوان از آن در  است ميوه   نيز هم  اما زيتون
  )  و قسم  به طور سينين! ( » َوُطوِر ِسينِيَن «    از دوا های استفاده بعمل اورد .  بسياری  در تركيب

در صحرای سيناء  موقيت دارد وحضرت موسی اسم كوهی است كه »: طُوِر ِسينِيَن «  
پرداخت. در كنار اين كوه  عليه السالم در باالی آن به مناجات با پروردگار با عظمت 

طور سينين،  ) . 52/   نور شريعت موسوی تابيدن گرفت ( مراجعه شود به سورهٔ: مريم
  ميان مصر و فلسطين امروزى موقعيت دارد.که درهمان وادى سينا 

طور از جمله کوه های است که در شبه جزيره سينا موقعيت داشته ، اين کوه در دين کوه 
ابراهيمی وبخصوص دين يهوديت از موقعيت خاصی برخوردار است.تعداد کثيری از 

  روايات دينی يهودی به اصطالح از همين کوه سر چشمه می گيرد .
ه ماه از ترک مصر به انجا  کوه طور عبارت از همان کوه است که بنی اسرائيل بعد از س

  رسيدند ودر جوار آن خيمه زدند.
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 را آنجا به بنی اسرائيل عطا مطابق برخی از روايات اديان ابراهيمی ، خداوند شريعت
  کرد ، گوساله سامری در همين کوه ساخته شده است.

 در اين کوه برای اولين بار وحی بر موسی عليه السالم نازل ودر زير درخت زيتون به
  ) ١٧:١۶وسيله آتش بر وی تجلی نمود. (خروج 

  اين کوه به نام های کوه حوريب ، جبل هللا ، جبل موسی  در بين مردم شهرت دارد .
مايلی جنوب العريش واقع  30متر از سطح بحر ارتفاع دارد وبه فاصله  2285اين کوه 

   ه اين شهر امين ( مّكه ) !و سوگند ب (وقسم  » َوَهَذا اْلبَلَِد اْألَِميِن «     می باشد .
يا شهر امين .  سرزمين  مکه معظمه است ، سرزمينى كه » : اْلبَلَِد األِميِن «  هدف از  

و كسى  ،به عنوان منطقه امن و حرم خدا شمرده مى شدهم حتى در عصر جـاهـلـيت 
  درآنجا حق تعرض به ديگرى نداشت .

درختان  ،حيوانات بلکه برای : انسانها ، نه تنها برای »امين « مکه معظمه بحيث شهر  
گردد ،  شود و نه گياهی كنده می آنجا كشته میرنه جانداری د ميباشد ، پرندگانو و گياهان

جزء عّم شيخ  تفصيل بيشتررا ميتوان درمگر انواعی از نباتات كه مردم بدانها نيازمندند (
  ) . مطالعه فرمايد محّمد عبده 

  عمران ، آل 126دارای امن و امان ( مراجعه شود به سوره بقره / سرزمين »:  األِمينِ  «
  ). 57/   ، قصص 97/ 

دارای مفهوم واضح وروشن است که هيچگونه » طور سنين وبلد االمين « در اين آيات 
شدن حضرت  مبعث  مناقشه را ايجاب نمی کند، طوريکه در فوق ياد اور شديم: يکی 

  عليه السالم ومحمد صلی هللا عليه وسلم است. موسی وديگری مبعث شدن اسمعيل
اگر در روشنايی آيات ديگری قرآن غور کنيم ، به وضاحت در خواهيم يافت که ميان اين 

دو سرزمين فقط يک شباهت خاصی وجود دارد  وآن اينکه هر دو منسوب به پيامبران 
ضرت موسی عليه اند ودو پيامبر جليل  القدر در آن مبعوث شده اند ، در طور سينا ح

وسلم ودر بلد االمين پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبعوث شد ، هر دو مبعث پيامبران 
  ومهبط وحی اند.

ارتباط قسم به طور سنين وبلد االمين ، با جواب قسم کامآل واضح وهويداست ، زيرا اين 
اند  دو سرزمين که مهبط وحی بوده وبزرگترين شخصيت های تاريخی در آن تبارز کرده
، بخوبی گواهی می دهند که در انسان  استعداد های بزرگی گذشته شده ودر بهترين 

ساختاری آفريده شده ، مگر وجود اين پيامبران بزرگ وجليل  القدر که به آن  مقام بلند 
ورفيع رسيدند، هريک انقالب عظيمی وعميقی را رهبری کردند ، وچون مشعل فروزان 

  جامعه جهل زده وستم زده را روشن کردند. درخشيدند وشب تيره وتار 
بعد از ذكر اين قسمهاى پر محتواى چهارگانه که مختصرآ بدان اشاره نموديم ، درآيت 

نَساَن فِی أَْحَسِن تَْقِويٍم   «  ذيل به جواب قسم پرداخته چنين مى فرمايد: ما انسان را ( از نظر جسم و روح ) در   » لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
   ايم . ن شكل و زيباترين سيما آفريدهبهتري
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  زيباترين . بهترين » : أَْحَسِن « جواب قسمهای چهارگانه است . » : لَقَْد َخلَْقنَا . . . «   
بـه مـعـنـى در آوردن چـيـزى بـه صـورت مـنـاسـب ، و نـظـام معتدل و  »   تـقـويـم«

ين است كه خداوند انسان را از كيفيت شايسته است ، و گستردگى مفهوم آن اشاره به ا
هـر نـظـر موزون و شايسته آفريد، هم از نظر جسمى ، و هم از نظر روحى و عقلى ، 
چرا كـه هـر گـونـه اسـتـعـدادى را در وجود او قرار داده ، و او را براى پيمودن قوس 

عالم ) صعودى بـسـيار عظيمى آماده ساخته ، و با اينكه انسان جرم صغيرى است ،
را در او جا داده و آنقدر شايستگيها به او بخشيده كه اليق خلعت و لقد كرمنا بنى  (كبير

) شده است همان 70آدم ما فرزندان آدم را كـرامت و عظمت بخشيديم (سوره اسراء آيه 
پس بزرگ و » فتبارك هللا احسن الخالقين« انسانى كه بعد از اتمام خـلقـتـش مـى فـرمايد: 

 ! است خدائى كه بهترين خلق كنندگان است پر بركت
ولى همين انسان با تمام اين امتيازات اگر از مسير حق منحرف گردد چنان سقوط مى كند 

كـشـيـده مـى شـود، لذا در آيـه بعد مى فرمايد سپس ما او را  » اسـفـل السـافـليـن«كه بـه
 »ددنـاه اسفل سافلين.ثـم ر«يعنیبـپـائيـنـتـريـن مـراحـل بـاز گـردانـديـم 

مـى گـويـنـد هـمـيشه در كنار كوه هاى بلند دره هاى بسيار عميق وجود دارد، و در برابر 
آن قـوس صـعـودى تـكـامـل انسان ، قوس نزولى وحشتناكى ديده مى شود، چرا چنين 

نباشد در حـالى كـه مـوجودى است مملو از استعدادهاى سرشار كه اگر در طريق صالح 
آن استفاده كـنـد بر باالترين قله افتخار قرار مى گيرد، و اگر اين همه هوش و استعداد  از

را در طريق فـسـاد بـه كـار انـدازد بـزرگـتـريـن مـفـسـده را مـى آفـريـنـد و طـبـيـعـى 
  گردانيم  تريِن پستان برمی ما او را به ميان پست(سپس   » ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِليَن «   .اسـت كـه بـه اسفل السافلين كشيده شود

   گردانيم ). ( و از زمره بدتريِن مردمان می
دهيم . کلمه ( َرّد ) را به معنی اصلی  گردانيم .او را قرار می او را برمی» : َرَدْدنَاهُ «   

  ی ). المعان اند ( روح برگرداندن ، و معنی ضمنی جعل ، يعنی قرار دادن و ساختن دانسته
  به يا منصوب به نزع خافض است.  ترين. مفعولٌ  پائين» : أَْسفََل « 
تران . پستان . جمع مذّكر سالم است و مراد انسانهائی است كه امتياز  پائين»: َسافِِليَن « 

گيرند ، و به جای پيمودن قوس صعودی ايمان و دينداری ،  انسانيت خود را ناديده می
كنند ، و از درجه واالی اعلی علّيين به ژرفای  ی را طی میدين قوس نزولی كفر و بی

اين بند ، بدين واقعيت اشاره » : َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِليَن « افتند .  گوداّل اسفل سافلين فرو می
دارد كه : كسانی كه راه كفر و شرك و ستمگری و زورگوئی و ساير مفاسد را در پيش 

آيند ، و  كنند و در نظر خدا از پستان پست بشمار می سقوط می گيرند ، از مقام انسانيت می
در دنيا از زمره ناپاكان ، و در آخرت از جمله دوزخيانند. ( تفصيل اين موضوع را 

  ) مطالعه فرمايد. 6/   ، بينه 29/   ، فّصلت 98/   ، صافّات 145: نساء /   سوره در
اگر از مسير حق منحرف اده شده است ، که برايش دهمين انسان با تمام اين امتيازات 

  شود. کند که به اسفل السافلين کشيده می گردد چنان سقوط می
مـگـر كـسـانـى كـه ايـمـان آورده انـد و اعمال صالح   ولى در آيـه بـعـد مـى افـزايـد:
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ت انجام داده اند كه براى آنها پاداشى است قطع نشدنى (اال الذين آمنوا و عملوا الصالحا
اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغيُر َمْمنُونٍ  «  .فلهم اجر غير ممنون) »   إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

مگر كسانی كه ايمان بياورند و كارهای شايسته بكنند كه آنان پاداش قطع ناشدنی و  (
  ) منّت دارند . بی

،  8/   فّصلت مراجعه شود به سورهنّت ( م ناگسيختنی، قطع ناشدنی، بی»: َغيُر َمْمنُوٍن «  
   ). 25، انشقاق /  3/   قلم
از ماده من در اينجا به معنى قطع يا نقص است ، بنابراين غير ممنون اشاره  » ممنون« 

است ، و بعضى گفته اند منظور خالى از   به پـاداشـى دائمـى و خالى از هر گونه نقص 
  .تر به نظر مى رسدمنت بودن است اما معنى اول مناسب 

در تفسير اين آيه مبارکه بايد گفت که:ايمان به تنهايی ، برای نجات کافی نيست! و ايمان 
ايمان و عمل صالح از شاخص ترين، بلکه ، و عمل صالح، اركان اساسى قرب الى هللا 
، به جنت می گردد همانان انسان به داخل شدن از بارزترين و مهمترين عواملی که سبب 

  ايمان و عمل صالح است.
عمل بدون ايمان هم همچنان به ياد داشته باشيد که  ايمان بدون عمل، اثری ندارد،  

. با نگاهی کوتاه به آيات قرآن، در می يابيم که ومفيد تمام نمی شود  سودبخش نيست
سعادت و خوشبختی انسان و جامعه در گرو دو چيز است: ايمان و عمل صالح و زندگی 

  ان و عمل شايسته.با ايم
َمْن َعِمَل صاِلحا ِمْن َذکٍر اَْواُْنثی َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيينَّهُ َحياةً «:خداوند در قرآن می فرمايد 

سوره  - 97.134سوره نحل، آيه » ( بِاَْحَسِن ما کانُوا يْعَملُون َطيبَةً َو َلنَْجِزينَُّهْم اَْجَرهُمْ 
  82) .بقره، آيه (

و زن، کار نيکی را به شرط ايمان برای خدا به جا آرد، ما او را در هر کس از مرد 
زندگانی، خوش و با سعادت زنده ابد می گردانيم و اجری بسيار از عمل نيکی که کرده 

َو الّذيَن اَمنُوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت اُولئِک اَْصحاُب اْلَجنَِّة «:و در آيه ديگری می فرمايد  .به او عطا می کنيم
کسانی که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام ( )82سوره بقره ، آيه  »(.ُهْم فيها خاِلُدونَ 

  ).دادند، آنهاياران بهشت اند و برای هميشه در آن خواهند ماند
از جمله چيزهايى هستند كه خداى متعال آنها را از ما مطالبه » عمل صالح«و » ايمان« 

عادت بشر دانسته است. اين دو مفهوم در قرآن كرده و آنرا شرط رسيدن به كمال و س
اند و بر تالزم آنها با يكديگر تأكيد گرديده  كريم در بسيارى از موارد در كنار هم ذكر شده

  :كنيم اى از اين آيات را با هم مرور مى است. نمونه
ِر الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت أَنَّ لَُهْم َجنّات تَجْ  ـ ِری ِمْن تَْحتَِها اْألَْنهار(سوره بقره َو بَّشِ

اند، مژده ده كه ايشان  اند و كارهاى شايسته انجام داده )و كسانى را كه ايمان آورده 25آيهٔ 
 .ها روان است هايى خواهد بود كه از زير ( درختان) آنها جوى را باغ

كسانى  )   29الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت ُطوبى لَُهْم َو ُحْسُن َمآب (سوره رعد آيهٔ  ـ
 .اند، خوشا به حالشان، و خوش سرانجامى دارند كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده
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 پس هر )  94انبياء آيه  فََمْن يْعَمْل ِمَن الّصاِلحاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَال ُكْفراَن ِلَسْعيه( سورهٔ  ـ
 .( هم ) باشد، براى تالش او نا سپاسى نخواهد شد كه كارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن

» صالح عمل«و » ايمان«شود وظيفه ما در قبال خداى متعال،  از اين آيات معلوم مى
  است. 

می » ميوه « و » درخت « طه رابمثل » عمل صالح « و » ايمان « علماء رابطه 
يک درخت سالم ( از درختان ميوه ) خالی از ميوه نخواهد بود ، همچنين ايمان از  .دانند

عمل صالح جدا نخواهد شد ، نگر ايمانهای ضعيف و کم نور که در برابر شهوت و هوی 
 . و هوس ها از اثر می افتد و به تعبير روشنتر عمل صالح تجسم ايمان قلبی است

نيست که معصيتکاران يا مرتکلبان کبيره کافرند آنگونه که البته اين سخن بدان معنا  
خوارج می پنداشتند ، بلکه منظور اين است ايمان قوی هرگز از عمل صالح مقدم داشته 
شده ، با اينکه به نظر می رسد انجام واجبات و ترک محرمات کاری مشکل تر از ايمان 

آنست که قرآن با اين بيان می خواهد است ، و قاعدتاً بايد مقدم داشته شود ، ايم بخاطر 
اشاره به ريشه و اساس بودن ايمان نسبت به اعمال صالح کند . تعبير به ايمان و عمل 

صالح ، آنچنان تعبير گسترده ای است که تمام مراحل ايمان به خدا و ساير مبانی اعتقادی 
و عبادی را از را از يکسو ، و انجام هرگونه کار شايسته فردی و اجتماعی و سياسی 

  سوی ديگر شامل می شود.
ْنساَن َلفی« اِلحاِت َو تَواَصْوا بِاْلَحّقِ َو   َو اْلعَْصِر إِنَّ اْإلِ ُخْسٍر إِالَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ

ْبرِ  در سوره عصر به زمان قسم ياد می کند و می فرمايد :   )1- 3(عصر/» تَواَصْوا بِالصَّ
اِلحاتِ » انها در زيانند ، مگر کسانی که ايمان دارند ،قسم به زمان !انس و  «َو َعِملُوا الصَّ

  . عمل صالح انجام می دهند
  رابطه ايمان و عمل صالح:  با يکديگر هستند. ايمان به تنهايی هيچ فايده ای ندارد ؛ ايمان و عمل هميشه توأم

بسياری از قرآن كريم به  ايمان و عمل صالح ارتباط متقابلی با يكديگر دارند . در آيات
  .عمل صالح نيز بعد از ايمان اشاره شده است

ترازويی هستند كه سنجش بدون يكی از آن دو ممكن نيست  پله اين دو درحقيقت مانند دو 
و ايمان بدون عمل صالح، سودی نخواهد داشت. اگر كسی بدون آنكه به برنامه های 

اسالم عمل كند، ادعای ايمان داشته باشد، ايمانش ، ادعايی بيش نيست و هيچ سودی به 
  حال او نخواهد داشت. 

َيْوَم يَأْتِی بَْعُض آيَاِت َربَِّك الَ َينفَُع َنْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَُكْن  « :قرآن مجيد دراين باره می فرمايد
  آثار و فوايد پيوند ايمان و عمل صالح:  . )158(انعام ، » آَمنَْت ِمن قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِی إِيَماِنَها َخْيًرا قُِل انتَِظُرواْ ِإنَّا ُمنتَِظُروَن 

بودن ايمان و عمل صالح درقرآن آمده، نشان دهنده اين است  فوايد و ثمراتی كه از توأم
كه اين دو با هم ارتباط تنگاتنگ و مستقيمی دارند. اگر ايمان در اعماق جان نفوذ كند 
شعاع آن در اعمال انسان خواهد تابيد و عمل او را صالح می كند ؛ زيرا عمل صالح، 

و وجود ميوه شيرين ، دليل بر ميوه درخت ايمان و ايمان همچون ريشه می باشد ، 
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سالمت ريشه و ايمان بدون عمل صالح ، درختی بی ميوه است . بنابراين ثمره اين دو 
  محو و زدودن گناهان:  :عبارتست از

يكفر «اعمال صالح موجب می شود گناهان گذشته انسان محو شود. خداوند می فرمايد: 
ان الحسنات يذهبن السيئات؛ «و » زدايد.عنكم من سياتكم؛و بخشی از گناهانتان را می 

  عامل سعادت و رستگاری:   .»قطعاً نيكی ها بدی ها را از بين می برند
معيار سعادت انسان ، ايمان وعمل صالح است: سعادت دارای درجات و مراتب مختلفی 

عمل صالح، مرحله اولی از مراحل كمال و سعادت انسانی است و موجب صفا  .می باشد
  در حواس و اعضا می شود. و طهارت

ن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِييَنَّهُ َحيَاةً « خداوند متعال می فرمايد:   َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ
هركس از زن يا مرد عمل صالح انجام دهد، زندگی پاكيزه خواهيم داد و پاداشی »  َطيِّبَةً 

  ) 97سوره نحل ، .»(بهتر از كردارش به او عطا خواهيم كرد
عمل صالح زندگی دنيوی و اخروی انسان را تغيير می دهد و حيات طيب در دنيا و 

آخرت را نصيب افراد مؤمن نيكوكار می سازد. عمل صالح (نيكوكاری) همراه ايمان، 
  .بزرگ ترين بهايی است كه خريداران فالح و رستگاری را به آن می رساند

ی محصول عمل صالح و ايمان است. بنابراين مالك در از منظر وفهم قرآن، رستگار
  .سعادت، حقيقت ايمان و عمل صالح است، نه صرف ادعای لفظی و زبانی

آخرين درجه سعادت، رسيدن به لقای پروردگار است كه با عمل صالح ميسر و امكان 
؛ هركس به مالقات  اِلًحافََمن َكاَن يَْرُجو ِلقَاء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَمًال صَ  «  :پذير می شود

  ».پروردگارش اميدوار باشد، بايد عمل صالح انجام دهد
در سوره عصر به زمان قسم ياد می کند و می فرمايد : قسم به زمان !انسانها در زيانند ، 

اِلحاتِ «مگر کسانی که ايمان دارند ،  و عمل صالح انجام می دهند.نقطه » َو َعِملُوا الصَّ
اين سوره وجود دارد اينست که ايمان به تنهايی هيچ فايده ای ندارد ؛ قابل توجه که در 

  :محبت آفرينی و ايجاد دوستی  ايمان و عمل هميشه توأمان با يکديگر هستند.
إنَّ :«هللا تعالی می فرمايد از ديگر ثمرات ايمان و عمل صالح، محبت آفرينی است كه 

اِلَحاِت  ْحَمُن ُوداالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ آنان كه ايمان آورده و كارهای  » َسيَْجعَُل لَُهُم الرَّ
شايسته انجام داده اند، خداوند رحمان دوستی آنان را در دل های مردم قرار می دهد. 

  ). 96(سوره مريم ، 
بنابراين ايجاد دوستی، يكی از ثمرات ايمان و عمل صالح است و از ديگر ثمرات اين دو 

دادن جزا و پاداش نيكو و ضايع نشدن اجر، كسب خوف و رجاء،مورد عبارتند از: 
بهره مندی از رحمت و موهبت الهی،   مغفرت واقع شدن، خوش عاقبتی، رزق زياد،

زيانكار نبودن، فوز و پيروزی بزرگ ، وعده بهشت و   هدايت از ظلمات به نور،
  ...جاودان بودن آن و
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به شرط توأم بودن ايمان وعمل صالح به دست می بايد توجه داشت ثمرات و فوائد مذكور 
آيد و الزمه حصول آنها منوط به وجود ايمان در كنار عمل صالح است و خداوند عمل 

صالح را به اندازه توان و طاقت انسان تعيين كرده؛ تا افراد مؤمن بتوانند عمل صالح را 
  .در كنار ايمان انجام دهند

ارتباط متقابل ايمان و عمل صالح، تصريح كرده اند كه عالوه بر آيات،روايات زيادی بر 
  نتيجه گيری:  به برخی از آنها اشاره می شود.

از مجموع آيات و روايات استفاده می شود كه ايمان و عمل مانند دو بال هستند كه پرواز 
با يك بال ممكن نيست. و دو واقعيت جدانشدنی هستند و مقارنت ايمان و عمل صالح در 

عدم مخالفت روايات وارده در اين زمينه، ارتباط مستقيم و متقابل اين دو را  آيات و
ينِ   «  .كند تصديق می بَُك بَْعُد بِالّدِ   روز جزا وامی  تكذيب  چيز تو را به  چه  بعد از اين  پس«   »فََما يَكذِّ

ساختار   تو را در نيكوترين خداوند دانستی  كه  منكر! اكنون انسان   يعنی: ای» دارد؟ 
  چيز تو را وا می چه  گرداند پس  فرود برمی  فرودين  تو را به  كه  اوست  و هم  است آفريده 

اكرم صلی هللا  رسول   برای  قولی: خطاب  ؟ به رستاخيز و جزا را منكر گردی  دارد كه
و   اطعق  داليل  محمد صلی هللا عليه وسلم ، بعد از ظهور اين  ای . يعنی  است  عليه وسلم

ُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِميَن   «  كند؟  می  تو را تكذيب  انسان گويا ، باز كدامين َّ در   هم» نيست   حاكمان  ترين  كننده  آيا خداوند حكم«   » أَلَيَس 
و   نيكويی  را به  او انسان  رو كه  ؛ از آن  هست  كه  شك  ؟ بی خويش  در عدل  قضا و هم

فرود   را در فرودين  خويش  و منكران  كافران  ساختار آفريد ، سپس  رينو با بهت  زيبايی
را   قيامت  كه  اوست  از عدل  بخشيد ؛ پس  بلند برتری  درجاتی  را به  افگند و مؤمنان  دوزخ

  بستانند.  را از ظالمان  داد خويش  دارد تا مظلومان  برپا می
آيا خدا بهترين حکم کنندگان « اين آيه مبارکه می نويسد :  درباره در تفسير الميزان 

در ادامه با استفهامی توبيخی خطاب به نوع انسان می فرمايد: چه عاملی تو را  نيست ؟)
به اين امر واداشته که جزای روز قيامت را تکذيب کنی ؟ با اينکه ما نوع انسان را به دو 

ه اسفل السافلين تقسيم کرده ايم ، آيا جز اين است گروه پاداش داده شده و برگردانده شده ب
که خداوند احکم الحاکمين است و حکم او مافوق هر حاکم می باشد، زيرا حکم او دراتقان 
و نفوذ از حکم هر حاکم ديگر برتر است ، و همين حکم متقن و حکيمانه اقتضاءمی کند 

شند، پس بايد روز جزايی باشد تا که اين دو طائفه از انسانها در جزا مختلف و متفاوت با
که  هرگز تجويز نمی کند انسانهر کس مطابق عملش جزا داده شود و عقل و فطرت 

  روز جزايی در بين نباشد .
 :تين سوره  های   پيام 
و «اند.  ها، قداست دارد و مورد سوگند الهى واقع شده هاى دنيوى حتى خوردنى نعمت - 1 

 ».التين و الزيتون
ترين نيازهاى ماّدى انسان  آيد و امنيّت، مهم تى که از طريق غذا به دست مىسالم -2 
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 .»التين و الزيتون...  البلد االمين«است. 
 ».طور سينين«کند.  ها نيز سرايت مى قداست وحى، به زمين - 3 
و » رّب اجعل هذا بلداً آمنا«امنيّت شهر مّکه، دعاى حضرت ابراهيم است که گفت:  - 4 

 »هذا البلد االمين«مورد استجابت  واقع شد. اين دعا 
  »خلقنا االنسان فى احسن تقويم«ى موجودات برترى دارد.  انسان درآفرينش برهمه - 5 
 »خلقنا... رددنا«خداوند بر آغاز و فرجام انسان حاکم است.  - 6 
شود.  انسان در اصل خلقت پستى ندارد و سقوط او در طّى مراحل زندگى واقع مى - 7 

 »خلقنا االنسان فى احسن تقويم ثّم رددناه اسفل سافلين«
احسن «تر است.  انسان که برترين مخلوق است، سقوطش نيز از همه موجودات پست - 8 

اولئک کاالنعام بل هم «فرمايد:  (چنانکه در آيات ديگر نيز مى» تقويم... اسفل سافلين
 »اضلّ 

ايمان، عامل دورى از هر گونه دورى از ايمان و عمل صالح سبب سقوط است و  - 9 
 »رددناه اسفل سافلين االّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات «پستى و نزول است. 

با آنکه خداوند خالق انسان است و هرگونه بخواهد حق دارد با مخلوقش رفتار کند،  - 10 
  جات وحبوبات ذکر شده در قرآن:ميو    »احکم الحاکمين«کند و بهترين داوران است.  اّما او بر اساس عدل، حکم مى

همه ای گياهانى که از زمين مى رويند از هر نظر مهم و آيت روشنى از عظمت 
بيش از » نبات«پروردگار با عظمت  مى باشند. در قرآن عظيم الشان  از گياه به عنوان 

» فاکهه و ثمر«بار، ازميوه با عنوان  20از  بيش» شجره«بار، از درخت با عنوان  20
و از زراعت با عنوان ربا 10بيش از » حبّ «بار، از دانه حبوبات با عنوان  30بيش از 

 (رّمان)» انار«  دو بار ذکری بعمل آمده است .» قضب و بقل«بار و از سبزی با عنوان  9» زرع«
، سوره  99سوره انعام آيه (کلمه انار سه بار در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده است . 

  (تين)» انجير«  ) 68، سوره الرحمن آيه  141انعام آيه 
  ) 1انجير يک بار در قرآن عظيم الشان  ذکر گرديده است آنهم در سوره ( تين آيه 

انجير از جمله قويترين  ميوه ها ويا هم گفته ميتوانيم که انجير از بهترين مواد غذای است 
می توان  به عنوان قند که انسان ميتوان در هر سن سال از آن استفاده نمايد ،انجير 

طبيعی برای كودكان استفاده نمود. ورزشكاران و نيز آنها كه دچار ضعف يا پيری هستند 
  می توانند از انجير برای تغذيه خود استفاده كنند.

به قدری انجير را دوست می داشت كه بعضی آن را دوست » افالطون«  می گويند 
  .فيلسوفان ناميده اند

  ا جذب كننده مواد نافع و دفع كننده ضرر می دانسته است.انجير ر» سقراط« 
رژيم مخصوصی از انجير برای پهلوانان تنظيم كرده بود. به پهلوانان روم و » جالينوس«

  يونان قديم نيز انجير داده می شد. 
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علماء می  گويند: انجير سرشار است از ويتامين های مختلف و قند. و در بسياری 
عنوان يك دوا می توان استفاده كرد مخصوصاً هرگاه انجير و عسل  ازامراض  از آن به

  .را به طور مساوی مخلوط كنند برای زخم معده بسيار مفيد است
خوردن انجير خشك، باعث تقويت حافظه می شود و به علت وجود عناصر معدنی در 

طی، انجير كه سبب تعادل قوای بدن و خون می گردد، انجير را غذای هر سن و شراي
  (عنب)» انگور«  .معرفی كرده اند

بار در قرآن عظيم  10ميوه انگور، به صورت جمع و مفرد (عنب و اعناب) بيش از 
،سوره نحل 34و يس آيه  11،سوره نحل آيه  4سوره رعد آيه (الشان ذکر گرديده است  

 (رطب )» خـرما«  )42و  32،سوره اسرا آيه،سوره کهف آيه 67آيه 
 عظيم الشان آيه از قرآن  20(نخل،نخيل،نخله) کلمه نخل و نخيل در » درخت خرما«

  ،سوره انعام 10ق آيه سوره ، 99انعام آيه سوره ، 4سوره رعد آيه( ذکر شده است 
 (بادرنگ)» خيار«  )34،سوره يس آيه  141  آيه

از موسی عليه  اسرائيل آمده که آنان به يک غذا قناعت نکردند و خيار در ماجرای بنی 
 » زيتون «  ) 61واالسالم خيار خواستند.(سوره بقره آيه 

تذکر رفته است ، يک بار به طور مستقيم به  عظيم الشان بار در قرآن  6نام زيتون 
رويد واز آن  روغن  توليد می گردد ( ذکر آن در  درختی اشاره شده که در کوه سينا می 

  ).20سوره مؤمنون آيه 
ها همچون خرما،   ت زيتون دو بار به تنهايی و پنج بار همراه ديگر ميوههکذا نام درخ

  درخت زيتون از نشانه  عظيم الشان انار، انگور و انجير به کار رفته است. در قرآن 
)   و درخت زيتون  از جمله درخت مبارک 11های خداوند معرفی شده ( سوره نحل آيه 

) همچنين خداوند متعال به درخت قسم  ياد  35و پر برکت ذکر شده است (سوره نور آيه 
 (کليه)» موز«   .) 35کرده است(سوره نور آيه 

اش بر روی  شتيان از درخت موزی که ميوه موز يک بار در قرآن کريم آمده است که به
عظيم  )  ، البته غالب مفسران قرآن 29هم چيده شده بر خوردارند (سوره واقعه آيه 

 بصل)»(پياز«    .داند می» اقاقيا«دانند اما فاروقی آن را   را درخت موز می» طلح«،الشان  
نوع غذا قناعت نکردند و اسرائيل است که آنان به يک   ياد کردن از پياز در ماجرای بنی

 ) 61از موسی (ع) پياز خواستند( سوره بقره آيه 
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 (فوم )» سير« 
های قوم، از حضرت   اسرائيل سير هم يکی از خواسته در قرآن کريم و در ماجرای بنی 

 (مّن)» ترنجبين« ) 61سوره بقره آيه (است   موسی (ع) بوده
اسرائيل عطا شده  به عنوان نعمت به بنی  کند که قرآن کريم سه بار از ترنجبين ياد می 

 (کافور)» حنا«  ) 80، سوره طه آيه 160،سوره اعراف آيه 57است(سوره بقره آيه 
 » زنجبيل«  به کار رفته است .» 5انسان آيه «در سوره آنهم کلمه کافور يک بار در قرآن و 

بهشتيان ياد کرده زنجبيل يک بار قرآن عظيم الشان  ياد کرده و آن را آميزه نوشيدنی 
 (نسک )» عدس «   ) 17سوره انسان آيه (است. 

  اسرائيل و تقاضای آنان از حضرت موسی ذکر می قرآن کريم از عدس در ماجرای بنی 
 (کدو)» کدو«  ) 61کند.( سوره بقره آيه 

آمده و در آن اينگونه بيان شده » 146صافات آيه «کدو در قرآن کريم يکبار و در سوره 
خداوند پس از نجات دادن حضرت يونس از شکم ماهی بر سرش بوته کدويی رويانيد که 

  ميوجات و درختانی جنتی:   تا او از اشعه سوزان آفتاب در امان باشد.
در مورد اينکه در بهشت چه درخت های از ميوه وجود دارد ، آيت واحاديث در مورد 

می دانيم که ،بر طبق بعضی از  فقط .علم غيب است  جزو اشارت مشخصی ندارد ، واين 
درختهای بهشتی ذکر شده اند،  نصوص شرعی (کتاب و سنت) اسم بعضی از ميوه ها و 

   مانند ميوه انار و خرما و سيب و .. و يا درخت سدر..
هر ميوه ای که بخواهند  جنت اما بايد به اين نکته مهم هم توجه نمود که: در آنجا اهل

ا َيتََخيَُّروَن («   مهيا می شود، چرا که در قرآن آمده: برايشان  ا 20َوفَاِکَهٍة ِممَّ ) َوَلْحِم َطْيٍر ِممَّ
يعنی: و هر نوع ميوه را که برگزينند و بخواهند، به  ).21- 20(سوره الواقعه / » يَْشتَُهونَ 

انواع پرندگانی   م خواهد بود. و از گوشتفراه کامل ترين و زيباترين صورت برايشان 
شده يا پخته شده و يا به صورتی ديگر که  که بخواهند به هر صورتی که بخواهند کباب 

   بخواهند برايشان فراهم خواهد شد.
يعنی: آنان در بهشت هر ميوه ای  )55(سوره الدخان / » يَْدُعوَن فِيَها ِبُکِلّ فَاِکَهٍة آَِمِنينَ «و 

در دنيا اسمی از آن نيست و  واهند از آنچه که در دنيا اسمش هست و از آنچه که را که بخ
بخواهند بدون زحمت و  ندارد می طلبند، پس هر ميوه ای، از هر نوع را که   شبيهی

   مشقّت فورا برايشان حاضر می گردد.
يعنی: يعنی همانند  ).33- 32عه (واق» َوفَاِکَهٍة َکثِيَرةٍ؛ الَّ َمْقُطوَعٍة َوَال َمْمنُوَعةٍ « و فرمود: 



 سوره التين
 

 
15 

فصل ها در  ميوه های دنيا نيستند که در بعضی وقت ها يافت نمی شوند و فقط در برخی 
هميشه  دسترس هستند و به دست آوردنشان مشکل است، بلکه ميوه های بهشت همواره و 

ه استفاده از آن راحت است و انسان در هر حالتی که باشد ب  وجود دارند و چيدن و
ا يَْشتَُهوَن « و فرمود:  دسترسی دارد. آن  » إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِی ِظَالٍل َوُعيُوٍن * َوفََواِکهَ ِممَّ

   ).41- 40(مرسالت 
يعنی: پرهيزکاران در ميان درختان متنوع و سايه سار و سرسبز و با طراوات و چشمه 

گيرند. و بهترين و  ديدنی هستند که از چشمه ی سلسبيل و رحيق سرچشمه می سارانی 
   هايی که دلخواه آنان است و آرزو می کنند برايشان مهياست. پاکيزه ترين ميوه 

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر « و فرمود:  َوبَِشِّر الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِرْزقًا قَالُوا َهَذا الَِّذی ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمتََشابًِها َولَُهْم فِيَها  ُرِزقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرةٍ  ُکلََّما 
َرةٌ  (به کسانی که ايمان آورده، و    ).25(سوره البقره / » َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  أَْزَواٌج ُمَطهَّ

ای آنهاست که نهرها از بر اند، بشارت ده که باغهايی از بهشت  کارهای شايسته انجام داده
اين «گويند:  شود، می ای از آن، به آنان داده  زير درختانش جاريست. هر زمان که ميوه

و عاليتر  همان است که قبال به ما روزی داده شده بود.(ولی اينها چقدر از آنها بهتر 
شود، همه (از نظر خوبی و  هايی که برای آنها آورده می و ميوه» است.)

يکسانند. و برای آنان همسرانی پاک و پاکيزه است، و جاودانه در آن خواهند  زيبايی) 
ميوه های بهشتی همه در زيبايی و طعم همسانند و در « در تفسير سعدی آمده:     بود.)

مخصوصی وجود ندارد، و اهل بهشت همواره در ناز و نعمت بسر می  ميان آن ميوه 
ً « يوه ها لذت می برند. خوردن آن م برند. پس آنها همواره با  عده ای » َوأُتُواْ بِِه ُمتََشاِبها

فرق می کنند.   تشابه اسمی دارند اما در مّزه با يکديگر بهشت    می گويند ميوه های
يکديگر متشابه هستند اما در اسم فرق می کنند. برخی  گروهی نيز می گويند در رنگ با 

   ».ه دارند شايد اين بهترين قول باشدتشاب نيز در اين باورندکه در زيبايی و لذت 
ها در ظاهر به يک شکل و  گردد چون ميوه هر بار که نعمتی جديد به آنها تقديم می

کنند که همان ميوه قبلی است، ولی در حقيقت اين چنين نيست.  باشد گمان می می صورت 
ری مزه و طعم و خوشبويی خواص منحصر به فرد داشته و با ديگ و همه آنها در 

   متفاوتند. 
و اين آيات نشان می دهند که محدوديتی در بهشت از نظر ميوه ی دلخواه وجود ندارد، و 

َوأَْصَحاُب اْليَِميِن َما أَْصَحاُب اْليَِميِن * ِفی «   و همچنين در مورد درختان جنتی  آمده:   ميوه های جديدی وجود دارند که در دنيا وجود نداشته است. حتی 
نُضوٍد ِسْدٍر مَّ     ).29- 27(سوره واقعه » ْخُضوٍد * َوَطْلحٍ مَّ

يعنی: اما اصحاب سعادت، اصحاب سعادت چه حال دارند؟يعنی حالت بسيار خوبی 
ْخُضودٍ  فِی « دارند.  در ميان درختان سدری هستند که خارهايشان گرفته شده و » ِسْدٍر مَّ

جای خار و شاخه های مضر شاخه های خراب آن قطع گرديده و به  بريده شده است و 
درخت سدر ويژگی هايی چون سايه گسترده و آرامش يافتن  ميوه قرار داده شده است، و 

   انسان در سايه آن را دارا می باشد.
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نُضودٍ «   درخت بزرگی است که در صحرا می رويد و ميوه ای لذيذ » طلح» «َوَطْلحٍ مَّ
   خوشمزه دارد و خوشمزه است. و 

هللا صلی هللا عليه  کند که فرمود: اصحاب رسول بن عامر روايت می ا از سليمالدني ابن ابی
گرداند.  نشين و سؤاالتشان ما را مستفيد می گفتند: خداوند در آمدن اعراب باديه می   وسلم

رسيد و گفت: يا   نشينان به خدمت رسول خدا صلی هللا عليه وسلم باديه روزی يکی از 
وسلم ! خداوند در بهشت درختی را عنوان کرده که آزاردهنده  ه هللا صلی هللا علي رسول

ای در بهشت وجود داشته باشد. رسول خدا  درخت آزاردهنده کردم که  است و من فکر نمی
گفت: درخت سدر. اين درخت، خار » چه درختی است؟ آن «فرمود:  صلی هللا عليه وسلم

مگر نه اين که «فرمود:   ه وسلمصلی هللا علي دارد و خارش مزاحم است. رسول خدا 
خداوند خار آن را   )28آيه  خداوند فرموده است ( ِفی ِسْدٍر َمْخُضوٍد) ( سوره الواقعة

رويد که هر  درخت می برداشته و به جای هر خار ثمری رويانده است. ثمری از اين 
   ». يستندديگری ن هايش شبيه  اش به هفتاد و دو رنگ درآمده و هيچ کدام از رنگ دانه

ْرَع ُمْختَِلفًا « و فرمود:  ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ ُهَو الَِّذی أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ
اَن ُمتََشاِبًها َوَغْيَر ُمتََشابِهٍ  أُُکلُهُ  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ    ).141آيه (سوره انعام » َوالزَّ

نياز از داربست،   داربست و بی  زمند بهآفريد نيا  باغهايی  که  يعنی: و اوست
و کشتزار، با طعمهای گوناگون، و درخت زيتون و انار، که از جهتی با  خرما   ودرخت

   تفاوت دارند. هم شبيه، و از جهتی 
خالصه اينکه در جنت  همه انواع ميوه همچون سيب، خرما، انگور و انار و زيتون و 

های خوشبو و در يک کلمه  ها و شکوفه واع گلوجود دارد، تا چه رسد به ان غيره 
وجود دارد که هيچ چشمی آن را نديده و هيچ گوشی آن را نشنيده و  درجنت چيزهايی 

نصيب  کسی نيز خطور نکرده است، خداوند ما را بی هيچ کدام از آن حتی بر فکر 
   نگرداند. 

 
 
 
 
 
 

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 
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  فهرست:
  جز  ؤمعلومات م

  ترجمه مؤجـز 
  تسمـيه   وجـه

    کوه زيتا يا کوه زيتون
 اسباب نزول 

  سوره  امحتو
   ترجمه وتفسير    

  رابطه ايمان و عمل صالح
  آثار و فوايد پيوند ايمان و عمل صالح

  محووزدودن گناهان
  عامل سعادت و رستگاری

  محبت آفرينی و ايجاد دوستی 
  نتيجه گيری   
  اين سوره های  پيام 
  ميوجات وحبوبات ذکر شده در قرآن   
   ميوجات ودرختانی جنتی 
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  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
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  شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ): (تاليف تفسير کابلی -
  صحيح مسلم  -
 صحيح البخاری -


