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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج 
  ٢٠١٦ اگست ٠٤

  

 ١٨ -  تفسير احمد
 ٢ -  التينۀتفسير سور ترجمه و

  :به ادامۀ گذشته

مـگـر كـسـانـى كـه ايـمـان آورده انـد و اعمال صالح انجام داده اند كه براى آنھا پاداشى :  عـد مـى افـزايـد بـتولى در آيـ

ْإال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلھم   « .)اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلھم اجر غير ممنون(است قطع نشدنى  ُ َ َ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ ََ ُ َ َّ َّ ِ

ُأجر غير ممنو ْ َ ُ َ ٌ ْ   ) .ّمنت دارند مگر كسانی كه ايمان بياورند و كارھای شايسته بكنند كه آنان پاداش قطع ناشدنی و بی (»   ٍنَ

ٍغير ممنون «  ُ ْ َ ُ     ).٢۵/  ، انشقاق ٣ /   ، قلم٨ /  ّ فصلتۀمراجعه شود به سور(ّمنت  اگسيختنی، قطع ناشدنی، بین: »َ

ا نقص است ، بنابراين غير ممنون اشاره به پـاداشـى دائمـى و خالى از  من در اينجا به معنى قطع يۀاز ماد » ممنون« 

  . است  و بعضى گفته اند منظور خالى از منت بودن است اما معنى اول مناسب تر به نظر مى رسد ھر گونه نقص 

الح، اركان اساسى و ايمان و عمل ص! ی ، برای نجات کافی نيستئايمان به تنھا   مبارکه بايد گفت کهتدر تفسير اين آي

قرب الى هللا ، ايمان و عمل صالح از شاخص ترين، بلکه از بارزترين و مھمترين عواملی که سبب داخل شدن انسان به 

  .به جنت می گردد ھمانان ، ايمان و عمل صالح است

 ومفيد تمام نمی شود به ياد داشته باشيد که  ايمان بدون عمل، اثری ندارد،  ھمچنان عمل بدون ايمان ھم سودبخش نيست

  : با نگاھی کوتاه به آيات قرآن، در می يابيم که سعادت و خوشبختی انسان و جامعه در گرو دو چيز است. 

  .ايمان و عمل صالح و زندگی با ايمان و عمل شايسته

ْمن عمل صالحا من ذکر اوانثی و ھو مؤمن فلنح«: خداوند در قرآن می فرمايد ُ َ َ ََ ٌ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َُ ْ ُ ْ ٍ َ َ ِيينه حياة طيبة و لنجزينھم اجرھم باحسن َ َِ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ُْ ُ َُّ َ َِّ َ َ ً ً

ُما کانوا يعملون َ ْ   )٨٢ ت بقره، آيۀسور - ٩٧.١٣۴ تسوره نحل، آي(»  ُ

ھر کس از مرد و زن، کار نيکی را به شرط ايمان برای خدا به جا آرد، ما او را در زندگانی، خوش و با سعادت زنده 

  .ی بسيار از عمل نيکی که کرده به او عطا می کنيمابد می گردانيم و اجر

َو الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة ھم فيھا خالدون« : ديگری می فرمايدتو در آي َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ ُ ْ َ ُُ ُّ َ ََ  بقره ، ۀسور( ».ّ

  ).و برای ھميشه در آن خواھند ماندکسانی که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، آنھاياران بھشت اند ) (٨٢ تآي
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را شرط رسيدن به  ى ھستند كه خداى متعال آنھا را از ما مطالبه كرده و آنئاز جمله چيزھا» عمل صالح«و » ماناي«

اند و بر تالزم  اين دو مفھوم در قرآن كريم در بسيارى از موارد در كنار ھم ذكر شده. كمال و سعادت بشر دانسته است

  :كنيم اى از اين آيات را با ھم مرور مى نمونه. ديگر تأكيد گرديده است آنھا با يك

ْو بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لھم جنات تجری من تحتھا األنھار ـ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ِ ِّ ْ ُ َ ُ َِّّ ّ ُ َ ََ ََ و كسانى را كه ايمان  )٢۵ ت بقره آيۀسور(َّ

ھا  آنھا جوى) درختان( ى خواھد بود كه از زير ئھا مژده ده كه ايشان را باغاند،  اند و كارھاى شايسته انجام داده آورده

  .روان است

َالذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لھم و حسن مآب  ـ َُ ْ ُ َُ َْ َ ُُ َِّ ِ ِ ِّ ُ َ كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته  )  ٢٩ ت رعد آيۀسور(َ

 .اند، خوشا به حالشان، و خوش سرانجامى دارند كرده

ُفمن يعمل من الصالحات و ھو م ـ َ َُ ِ ِ ِّ َ ْ َْ َْ ْؤمن فال كفران لسعيهَ َ ِ َِ ْ ُ َ ٌ پس ھركه كارھاى شايسته انجام دھد و  ) ٩۴ تٔسوره انبياء آي(ْ

 .باشد، براى تالش او نا سپاسى نخواھد شد) ھم (  مؤمن

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

) درختان ميوهاز (يک درخت سالم . می دانند» ميوه«و » درخت«مثل رابطه » عمل صالح«و » ايمان «ۀعلماء رابط

خالی از ميوه نخواھد بود ، ھمچنين ايمان از عمل صالح جدا نخواھد شد ، نگر ايمانھای ضعيف و کم نور که در برابر 

   .ير روشنتر عمل صالح تجسم ايمان قلبی استشھوت و ھوی و ھوس ھا از اثر می افتد و به تعب

بان کبيره کافرند آنگونه که خوارج می پنداشتند ، بلکه منظور معنا نيست که معصيتکاران يا مرتکالبته اين سخن بدان 

که به نظر می رسد انجام واجبات و ترک محرمات   از عمل صالح مقدم داشته شده ، با اينھميشهاين است ايمان قوی 

خاطر آنست که قرآن با اين بيان می خواھد اشاره ه  بنً مشکل تر از ايمان است ، و قاعدتا بايد مقدم داشته شود ، ايکاری

تعبير به ايمان و عمل صالح ، آنچنان تعبير گسترده ای است .  بودن ايمان نسبت به اعمال صالح کند یبه ريشه و اساس

 فردی و اجتماعی و ۀعتقادی را از يکسو ، و انجام ھرگونه کار شايستکه تمام مراحل ايمان به خدا و ساير مبانی ا

  .سياسی و عبادی را از سوی ديگر شامل می شود

َو العصر إن اإلنسان لفی« َ ْ ِ ْ َّ ِ ِ ْ َ ْ ِ خسر إال الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر َ ِ ِْ َّْ َّْ َْ َ ََ ََ َ َِّ ْ ِ ِ ُِ َ َُ َُ َّ َّ ِ )  ١- ٣/عصر(» ٍ

کسانی که ايمان دارند  انسانھا در زيانند ، مگر !قسم به زمان :  عصر به زمان قسم ياد می کند و می فرمايد ۀدر سور

ِو عملوا الصالحات« ، ِ َِّ ُ َ   . و عمل صالح انجام می دھند »َ

  .ايمان به تنھايی ھيچ فايده ای ندارد ؛ ايمان و عمل ھميشه توأم با يکديگر ھستند

  

  :ن و عمل صالح ايماۀرابط

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

  .اشاره شده است

ی ھستند كه سنجش بدون يكی از آن دو ممكن نيست و ايمان بدون عمل صالح، ئ  ترازوۀاين دو درحقيقت مانند دو پل

ی ئايمان داشته باشد، ايمانش ، ادعاكه به برنامه ھای اسالم عمل كند، ادعای  اگر كسی بدون آن. سودی نخواھد داشت

  . بيش نيست و ھيچ سودی به حال او نخواھد داشت

ِيوم يأتی بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت م « :قرآن مجيد دراين باره می فرمايد ِ ِْ َ َ ََ َ َْ َُ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ً ِّْ ُ َُ َ ْ ْ ِن قبل أو كسبت فی ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ

َإيمانھا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون  ُ ُِ ِ َِ َ َُ َّ ِ ِْ ِ ُ ً ْ َ   . )١۵٨انعام ، (» َ

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  :آثار و فوايد پيوند ايمان و عمل صالح

 اين است كه اين دو با ھم ارتباط تنگاتنگ ۀفوايد و ثمراتی كه از توأم بودن ايمان و عمل صالح درقرآن آمده، نشان دھند

اگر ايمان در اعماق جان نفوذ كند شعاع آن در اعمال انسان خواھد تابيد و عمل او را صالح می كند ؛ . تقيمی دارندو مس

 شيرين ، دليل بر سالمت ريشه و ۀ درخت ايمان و ايمان ھمچون ريشه می باشد ، و وجود ميوۀزيرا عمل صالح، ميو

  !محو و زدودن گناھان :ن ثمره اين دو عبارتست ازبنابراي. ايمان بدون عمل صالح ، درختی بی ميوه است 

يكفر عنكم من سياتكم؛و بخشی از «: خداوند می فرمايد. اعمال صالح موجب می شود گناھان گذشته انسان محو شود

   .»ًان الحسنات يذھبن السيئات؛ قطعا نيكی ھا بدی ھا را از بين می برند«و » .گناھانتان را می زدايد

  

  :ستگاریعامل سعادت و ر

 ۀعمل صالح، مرحل .سعادت دارای درجات و مراتب مختلفی می باشد: معيار سعادت انسان ، ايمان وعمل صالح است

  . می شودءاولی از مراحل كمال و سعادت انسانی است و موجب صفا و طھارت در حواس و اعضا

ُمن عمل صالحا من ذكر أو أن« :  خداوند متعال می فرمايد ْ َ ٍ َ َ ِّ ً ِ َِ َ َ ْ ًثى وھو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةَ َ َ َ َِّ َ ًَّ ُ ِ ْ ُ َ ََ ٌ ِ ْ ُ َ ھركس از زن يا مرد »  َُ

  ) ٩٧ نحل ، ۀسور(». داد و پاداشی بھتر از كردارش به او عطا خواھيم كرددعمل صالح انجام دھد، زندگی پاكيزه خواھ

رت را نصيب افراد مؤمن عمل صالح زندگی دنيوی و اخروی انسان را تغيير می دھد و حيات طيب در دنيا و آخ

ی است كه خريداران فالح و رستگاری را به ئھمراه ايمان، بزرگ ترين بھا) ارینيكوك(عمل صالح . نيكوكار می سازد

  .آن می رساند

بنابراين مالك در سعادت، حقيقت ايمان و عمل . از منظر وفھم قرآن، رستگاری محصول عمل صالح و ايمان است

  .ی لفظی و زبانیصالح است، نه صرف ادعا

ُفمن كان يرجو  «  : سعادت، رسيدن به لقای پروردگار است كه با عمل صالح ميسر و امكان پذير می شودۀآخرين درج ْ َ َ َ َ َ

ًلقاء ربه فليعمل عمال صالحا ِِّ ِ َِ َ ًَ َ ََ ْ ْ ْ َ   ».؛ ھركس به مالقات پروردگارش اميدوار باشد، بايد عمل صالح انجام دھد َ

انسانھا در زيانند ، مگر کسانی که ايمان دارند ، !قسم به زمان :  قسم ياد می کند و می فرمايد  عصر به زمانۀدر سور

ِو عملوا الصالحات« ِ َِّ ُ َ جود دارد اينست که ايمان به  قابل توجه که در اين سوره وۀنقط .و عمل صالح انجام می دھند» َ

  .ديگر ھستند  يکی ھيچ فايده ای ندارد ؛ ايمان و عمل ھميشه توأمان بائتنھا

  

  :محبت آفرينی و ايجاد دوستی

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات «:از ديگر ثمرات ايمان و عمل صالح، محبت آفرينی است كه هللا تعالی می فرمايد  ِ ِ َِ َّ ُ َ ََ ُ َ َّ َّ

ًّسيجعل لھم الرحمن ودا ُ ُ َ ْ َّْ ُ ُ َُ َ َ  خداوند رحمان دوستی آنان را در دل آنان كه ايمان آورده و كارھای شايسته انجام داده اند،»  َ

  ). ٩۶ مريم ، ۀسور. (ھای مردم قرار می دھد

 و ءدادن جزا: بنابراين ايجاد دوستی، يكی از ثمرات ايمان و عمل صالح است و از ديگر ثمرات اين دو عبارتند از

 بھره مندی  زق زياد،مورد مغفرت واقع شدن، خوش عاقبتی، ر پاداش نيكو و ضايع نشدن اجر، كسب خوف و رجاء،

 بھشت و جاودان ۀ زيانكار نبودن، فوز و پيروزی بزرگ ، وعد از رحمت و موھبت الھی، ھدايت از ظلمات به نور،

  ...بودن آن و
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 حصول آنھا منوط ۀبايد توجه داشت ثمرات و فوائد مذكور به شرط توأم بودن ايمان وعمل صالح به دست می آيد و الزم

 توان و طاقت انسان تعيين كرده؛ تا افراد ۀنار عمل صالح است و خداوند عمل صالح را به اندازبه وجود ايمان در ك

  .مؤمن بتوانند عمل صالح را در كنار ايمان انجام دھند

روايات زيادی بر ارتباط متقابل ايمان و عمل صالح، تصريح كرده اند كه به برخی از آنھا اشاره می  عالوه بر آيات،

  .شود

  

  :گيرینتيجه 

 و دو  از مجموع آيات و روايات استفاده می شود كه ايمان و عمل مانند دو بال ھستند كه پرواز با يك بال ممكن نيست

واقعيت جدانشدنی ھستند و مقارنت ايمان و عمل صالح در آيات و عدم مخالفت روايات وارده در اين زمينه، ارتباط 

  .كند مستقيم و متقابل اين دو را تصديق می

ِ فما يكذبك بعد بالدين « ِِّ َُ ْ َ ُ ِّ َ َ ! منكر  انسان  ای: يعنی»  دارد؟   وامیء روز جزا  تكذيب  چيز تو را به  چه  بعد از اين پس«   »َ

   گرداند پس  فرود برمی  فرودين  تو را به  كه  اوست  و ھم است  ساختار آفريده  تو را در نيكوترين خداوند  دانستی  كه اكنون

  اكرم صلی هللا عليه وسلم  رسول   برای خطاب:  قولی ؟ به  رستاخيز و جزا را منكر گردی  دارد كه تو را وا میچيز  چه

   كند؟  می  تو را تكذيب انسان  و گويا ، باز كدامين  قاطع  داليل  محمد صلی هللا عليه وسلم ، بعد از ظھور اين ای يعنی .  است

ِ أليس هللا بأحكم ا « َ ْ َ َِ ُ َّ َ َلحاكمين َ ِ ِ َ    شك ؟ بی  خويش  در عدل  در قضا و ھم ھم»  نيست   حاكمان  ترين  كننده آيا خداوند حكم«   » ْ

 را   خويش  و منكران  كافران  ساختار آفريد ، سپس  و با بھترين یئ و زيبا یئ نيكو  را به  او انسان  رو كه ن ؛ از آ  ھست كه

 دارد   را برپا می  قيامت  كه  اوست  از عدل  بخشيد ؛ پس  بلند برتری  درجاتی  را به نان افگند و مؤم  فرود دوزخ در فرودين

  . بستانند  را از ظالمان  داد خويش تا مظلومان

در ادامه با استفھامی  )آيا خدا بھترين حکم کنندگان نيست ؟« :  مبارکه می نويسد ت  اين آيۀدر تفسير الميزان دربار

؟ با  که جزای روز قيامت را تکذيب کنیچه عاملی تو را به اين امر واداشته: وع انسان می فرمايدتوبيخی خطاب به ن

که ما نوع انسان را به دو گروه پاداش داده شده و برگردانده شده به اسفل السافلين تقسيم کرده ايم ، آيا جز اين است  اين

 باشد، زيرا حکم او دراتقان و نفوذ از حکم ھر حاکم ديگر که خداوند احکم الحاکمين است و حکم او مافوق ھر حاکم می

و متفاوت باشند،  مختلف ء و ھمين حکم متقن و حکيمانه اقتضاءمی کند که اين دو طائفه از انسانھا در جزا برتر است 

که روز   داده شود و عقل و فطرت انسان ھرگز تجويز نمی کندءی باشد تا ھر کس مطابق عملش جزائپس بايد روز جزا

  .ی در بين نباشد ئجزا

  

  : تينۀ ھای سور پيام 

 .»و التين و الزيتون«. اند ھا، قداست دارد و مورد سوگند الھى واقع شده ھاى دنيوى حتى خوردنى  نعمت-١

د البل...  التين و الزيتون«. ّترين نيازھاى مادى انسان است ّآيد و امنيت، مھم سالمتى که از طريق غذا به دست مى -٢ 

  .»االمين

  .»طور سينين«. کند ھا نيز سرايت مى  قداست وحى، به زمين-٣

ّ امنيت شھر مکه، دعاى حضرت ابراھيم است که گفت-۴ ًرب اجعل ھذا بلدا آمنا«: ّ و اين دعا مورد استجابت  واقع » ّ

  »ھذا البلد االمين«. شد

  »  احسن تقويمخلقنا االنسان فى«.  موجودات برترى داردۀ انسان درآفرينش برھم-۵
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  »رددنا... خلقنا«.  خداوند بر آغاز و فرجام انسان حاکم است-۶

ّخلقنا االنسان فى احسن تقويم ثم «. شود ّ انسان در اصل خلقت پستى ندارد و سقوط او در طى مراحل زندگى واقع مى-٧
  »رددناه اسفل سافلين

 چنان(» اسفل سافلين... احسن تقويم«. تر است ست موجودات پۀ انسان که برترين مخلوق است، سقوطش نيز از ھم-٨

  »ّاولئک کاالنعام بل ھم اضل«: فرمايد که در آيات ديگر نيز مى

رددناه اسفل «.  دورى از ايمان و عمل صالح سبب سقوط است و ايمان، عامل دورى از ھر گونه پستى و نزول است-٩

ّسافلين اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات  ّ«  

ّکه خداوند خالق انسان است و ھرگونه بخواھد حق دارد با مخلوقش رفتار کند، اما او بر اساس عدل، حکم   با آن-١٠
    »احکم الحاکمين«. کند و بھترين داوران است مى

  

  :ميوجات وحبوبات ذکر شده در قرآن

در قرآن . ار با عظمت  مى باشندگياھانى که از زمين مى رويند از ھر نظر مھم و آيت روشنى از عظمت پروردگۀ ھم

 بار، ازميوه با عنوان ٢٠بيش از » شجره« بار، از درخت با عنوان ٢٠بيش از » نبات«ن  از گياه به عنوان أعظيم الش

 بار ٩» زرع«و از زراعت با عنوان   بار١٠بيش از » ّحب« حبوبات با عنوان ۀ بار، از دان٣٠بيش از » فاکھه و ثمر«

  .عمل آمده است ه دو بار ذکری ب» قضب و بقل«وان و از سبزی با عن

  )ّرمان(» انار« 

 الرحمن ۀ ، سور١۴١ ت انعام آيۀ ، سور٩٩ ت انعام آيۀسور(. ن ذکر گرديده است أکلمه انار سه بار در قرآن عظيم الش

   )۶٨ تآي

   )تين(» انجير«

   )١ تتين آي ( ۀن  ذکر گرديده است آنھم در سورأانجير يک بار در قرآن عظيم الش

 در ھر دتوان ی است که انسان میئتوانيم که انجير از بھترين مواد غذا  قويترين  ميوه ھا ويا ھم گفته میۀانجير از جمل

ورزشكاران و نيز . می توان  به عنوان قند طبيعی برای كودكان استفاده نمودرا انجير   از آن استفاده نمايد ،یسالو سن 

  . خود استفاده كنندۀری ھستند می توانند از انجير برای تغذيآنھا كه دچار ضعف يا پي

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

  . ضرر می دانسته استۀ مواد نافع و دفع كنندۀانجير را جذب كنند» سقراط« 

به پھلوانان روم و يونان قديم نيز انجير داده می . وانان تنظيم كرده بودرژيم مخصوصی از انجير برای پھل» جالينوس«

  . شد

 در بسياری ازامراض  از آن به عنوان يك دوا  بوده انجير سرشار است از ويتامين ھای مختلف و قند: علماء می  گويند

  .ای زخم معده بسيار مفيد استًمی توان استفاده كرد مخصوصا ھرگاه انجير و عسل را به طور مساوی مخلوط كنند بر

خوردن انجير خشك، باعث تقويت حافظه می شود و به علت وجود عناصر معدنی در انجير كه سبب تعادل قوای بدن و 

  .خون می گردد، انجير را غذای ھر سن و شرايطی، معرفی كرده اند

   )عنب(» انگور«

 ۀسور(ن ذکر گرديده است  أ بار در قرآن عظيم الش١٠بيش از ) عنب و اعناب( انگور، به صورت جمع و مفرد ۀميو

  )۴٢ و ٣٢ کھف آيه ۀسورت، سوره اسرا آي ،۶٧ ت نحل آيۀ،سور٣۴ ت و يس آي١١ ت نحل آيۀسور  ،۴ ترعد آي
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  )رطب (» خـرما«

 رعد ۀسور(ن  ذکر شده است  أ از قرآن عظيم الشت آي٢٠ نخل و نخيل در ۀکلم) نخله نخيل، نخل،(» درخت خرما«

  )٣۴ت يس آيۀسور  ،١۴١  ت آي  انعامۀسور  ،١٠ ت ق آيۀ، سور٩٩ ت انعام آيۀ، سور۴تآي

  )بادرنگ(» خيار«

 ۀسور( .اسرائيل آمده که آنان به يک غذا قناعت نکردند و از موسی عليه واالسالم خيار خواستند خيار در ماجرای بنی 

   )۶١ تبقره آي

  » زيتون « 

ن  تذکر رفته است ، يک بار به طور مستقيم به درختی اشاره شده که در کوه سينا ألش بار در قرآن عظيم ا۶نام زيتون 

  ).٢٠ ت مؤمنون آيۀذکر آن در سور(د واز آن  روغن  توليد می گردد روي می 

  ھا ھمچون خرما، انار، انگور و انجير به کار رفته ی و پنج بار ھمراه ديگر ميوهئا نام درخت زيتون دو بار به تنھاھکذ

و درخت زيتون  از )   ١١ ت نحل آيۀسور( ھای خداوند معرفی شده  ز نشانهن درخت زيتون اأدر قرآن عظيم الش. است

ھمچنين خداوند متعال به درخت قسم  ياد کرده ) ٣۵ ت نور آيۀسور( درخت مبارک و پر برکت ذکر شده است ۀجمل

  . )٣۵سوره نور آيه (است

  »  موز«کيله 

اش بر روی ھم چيده شده بر خوردارند   که ميوه کيله این کريم آمده است که بھشتيان از درخت  يک بار در قرآکيله

 دانند اما فاروقی آن را   میکيلهرا درخت » طلح«ن  ،أ، البته غالب مفسران قرآن عظيم الش)  ٢٩ ت واقعه آيۀسور(

  .داند می» اقاقيا«

  )بصل(»پياز« 

( پياز خواستند) ع(رائيل است که آنان به يک نوع غذا قناعت نکردند و از موسی  اس ياد کردن از پياز در ماجرای بنی

  )۶١ ت بقره آيۀسور

  )فوم (» سير« 

 ۀسور( است  بوده) ع( ھای قوم، از حضرت موسی  اسرائيل سير ھم يکی از خواسته در قرآن کريم و در ماجرای بنی 

  )۶١ تبقره آي

  )ّمن(» ترنجبين«

 ۀسور ،۵٧ ت بقره آيۀسور( شده استءاسرائيل عطا کند که به عنوان نعمت به بنی  ترنجبين ياد می قرآن کريم سه بار از 

  )٨٠ ت طه آيۀ، سور١۶٠ تاعراف آي

  )کافور(» حنا«

  .به کار رفته است » ۵ تانسان آي «ۀکلمه کافور يک بار در قرآن و آنھم در سور

 » زنجبيل«

  )١٧ ت انسان آيۀسور(.  نوشيدنی بھشتيان ياد کرده استۀو آن را آميز شدهن  ياد أزنجبيل يک بار قرآن عظيم الش

  )نسک (» عدس « 

  )۶١ ت بقره آيۀسور.(  کند اسرائيل و تقاضای آنان از حضرت موسی ذکر می قرآن کريم از عدس در ماجرای بنی 

  )کدو(» کدو«
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گونه بيان شده که خداوند پس از نجات آمده و در آن اين» ١۴۶ تصافات آي «ۀبار و در سور کدو در قرآن کريم يک

   . سوزان آفتاب در امان باشدۀ کدويی رويانيد تا او از اشعۀدادن حضرت يونس از شکم ماھی بر سرش بوت

  

  :ميوجات و درختانی جنتی

د، واين نی از ميوه وجود دارد ، آيت واحاديث در مورد اشارت مشخصی ندارئکه در بھشت چه درخت ھا در مورد اين

اسم بعضی از ميوه ھا و ) کتاب و سنت(فقط می دانيم که طبق بعضی از نصوص شرعی . علم غيب است  و جز

   ..و يا درخت سدر..  انار و خرما و سيب و ۀدرختھای بھشتی ذکر شده اند، مانند ميو 

مھيا می شود، چرا که در    در آنجا اھل جنت ھر ميوه ای که بخواھند برايشان  مھم ھم توجه نمود کهۀاما بايد به اين نکت

َوفاکھة مما يتخيرون «   :قرآن آمده ُ َّ َ َ َ ََّ ِ ٍِ َ َولحم طير مما يشتھون) ٢٠(َ ُ َ ْ َ َّ ِ ٍ ْ َْ ِ َ و ھر نوع ميوه را که : يعنی ).٢١-٢٠/  الواقعه ۀسور(» َ

پرندگانی که انواع    و از گوشت فراھم خواھد بود برگزينند و بخواھند، به کامل ترين و زيباترين صورت برايشان 

   .شده يا پخته شده و يا به صورتی ديگر که بخواھند برايشان فراھم خواھد شد بخواھند به ھر صورتی که بخواھند کباب 

َيدعون فيھا بکل فاکھة آمنين«و  َِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ََ ِّ ُ ِ ُ آنان در بھشت ھر ميوه ای را که بخواھند از آنچه که در دنيا : يعنی  )۵۵ الدخانۀسور(» ْ

ندارد می طلبند، پس ھر ميوه ای، از ھر نوع را که   در دنيا اسمی از آن نيست و شبيھی ت و از آنچه که اسمش ھس

ًبخواھند بدون زحمت و مشقت فورا     . برايشان حاضر می گرددّ

ٍوفاکھة کثيرة؛ ال مقطوعة وال ممنوعة« : و فرمود ٍ ٍ ٍَ َُ ْ َ ََ َ َُ ْ َّ َ َِ َِ يوه ھای دنيا نيستند که در يعنی ھمانند م: يعنی ).٣٣-٣٢(واقعه » َ

فصل ھا در دسترس ھستند و به دست آوردنشان مشکل است، بلکه ميوه  بعضی وقت ھا يافت نمی شوند و فقط در برخی 

استفاده از آن راحت است و انسان در ھر حالتی که باشد به آن   ھميشه وجود دارند و چيدن و ھای بھشت ھمواره و 

ٍن المتقين فی ظالل وعيون ِإ« : و فرمود  دسترسی دارد  ُ ُ َ ٍ َ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َوفواکه مما يشتھون * َّ ُ َ ْ َ ََّ ِ ِ َ    ).۴١-۴٠مرسالت (» ََ

ديدنی ھستند که از  پرھيزکاران در ميان درختان متنوع و سايه سار و سرسبز و با طراوات و چشمه سارانی : يعنی

ی که دلخواه آنان است و آرزو می کنند ئھا وه  ترين مي و بھترين و پاکيزه  سلسبيل و رحيق سرچشمه می گيرندۀچشم

   .برايشان مھياست

َوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لھم جنات تجری من تحتھا األنھار کلما « : و فرمود ََّ َُّ َُّ َُ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ِ ٍِ ْ َ ُ َِّّ َّ ُ َ ََ ًرزقوا منھا من ثمرة رزقا  ََ ْ ِْ ٍِ َ ََ َ ْ ِ ِ ُ ُ

ُقالوا ھذا الذی ر ِ َّ َ َ ُ ٌزقنا من قبل وأتوا به متشابھا ولھم فيھا أزواج مطھرة َ ََ ََّ ٌُ َُ َ َْ َ ِ ِ ِْ ُ َُ ًُ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ ْ َوھم فيھا خالدون ِ ُ ُِ َِ َ ْ به کسانی  (  ).٢۵/  البقره ۀسور(» َ

برای آنھاست که نھرھا از زير  ی از بھشت ئاند، بشارت ده که باغھا جام دادهکه ايمان آورده، و کارھای شايسته ان

 به ما روزی داده ًاين ھمان است که قبال«: گويند شود، می ای از آن، به آنان داده  ھر زمان که ميوه.  جاريستدرختانش

از نظر خوبی و (شود، ھمه  میی که برای آنھا آورده ئھا و ميوه» .)و عاليتر است بھتر ولی اينھا چقدر از آنھا .(شده بود

« : هدر تفسير سعدی آمد    .) و پاکيزه است، و جاودانه در آن خواھند بودو برای آنان ھمسرانی پاک. يکسانند ) یئزيبا

 و اھل بھشت ھمواره در  مخصوصی وجود ندارد ی و طعم ھمسانند و در ميان آن ميوه ئميوه ھای بھشتی ھمه در زيبا

ْوأتوا«. خوردن آن ميوه ھا لذت می برند پس آنھا ھمواره با . سر می برنده ناز و نعمت ب ُ ُ ً به متشابھاَ ِ َِ َ ُ عده ای می گويند » ِ

ديگر  يک گروھی نيز می گويند در رنگ با . فرق می کنند  ّتشابه اسمی دارند اما در مزه با يکديگر بھشت   ميوه ھای

تشابه دارند شايد اين بھترين قول  ی و لذت ئرخی نيز در اين باورندکه در زيباب. متشابه ھستند اما در اسم فرق می کنند

   .»شدبا
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کنند که  باشد گمان می می ھا در ظاھر به يک شکل و صورت  گردد چون ميوه ھر بار که نعمتی جديد به آنھا تقديم می

ی خواص منحصر به فرد ئمزه و طعم و خوشبو  آنھا در ۀو ھم.  قبلی است، ولی در حقيقت اين چنين نيستۀھمان ميو

  . داشته و با ديگری متفاوتند

ميوه ھای جديدی وجود  دلخواه وجود ندارد، و حتی ۀ  می دھند که محدوديتی در بھشت از نظر ميوو اين آيات نشان 

   .دارند که در دنيا وجود نداشته است

ِوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين «   :و ھمچنين در مورد درختان جنتی  آمده ِِ َِ َ َ َْ ُْ ُْ َْ ََ ٍفی سدر مخضود * َ ُ ْ َّ ِ ٍِ َّوطلح م* ْ ٍ ْ َ ٍنضودَ ُ «

   ).٢٩-٢٧سوره واقعه (

ٍسدر مخضود ِفی « . يعنی حالت بسيار خوبی دارند اما اصحاب سعادت، اصحاب سعادت چه حال دارند؟: يعنی ُ ْ َّ ٍِ در » ْ

شاخه ھای خراب آن قطع گرديده و به جای  ميان درختان سدری ھستند که خارھايشان گرفته شده و بريده شده است و 

 گسترده و آرامش يافتن انسان ۀی چون سايئدرخت سدر ويژگی ھا و   داده شده استخار و شاخه ھای مضر ميوه قرار

   . آن را دارا می باشدۀدر ساي

ٍوطلح منضود«  ُ َّ ٍ ْ َ    .خوشمزه دارد و خوشمزه است درخت بزرگی است که در صحرا می رويد و ميوه ای لذيذ و » طلح» «َ

خداوند در آمدن : گفتند می   هللا صلی هللا عليه وسلم اصحاب رسول: فرمودکند که  بن عامر روايت می الدنيا از سليم ابن ابی

نشينان به خدمت رسول خدا صلی هللا عليه  باديه روزی يکی از . گرداند نشين و سؤاالتشان ما را مستفيد می اعراب باديه

عنوان کرده که آزاردھنده است و من خداوند در بھشت درختی را ! وسلم  هللا صلی هللا عليه  يا رسول: رسيد و گفت  وسلم

چه  آن «: فرمود رسول خدا صلی هللا عليه وسلم. ای در بھشت وجود داشته باشد درخت آزاردھنده کردم که  فکر نمی

: فرمود  صلی هللا عليه وسلم رسول خدا . اين درخت، خار دارد و خارش مزاحم است. درخت سدر: گفت» درختی است؟

ٍفی سدر مخضود(ند فرموده است  نه اين که خداومگر« ُ ْ َ ٍ ْ ِ خداوند خار آن را برداشته و به جای   )٢٨ تسوره الواقعة آي) (ِ

اش به ھفتاد و دو رنگ درآمده و ھيچ کدام از  رويد که ھر دانه درخت می ثمری از اين . ھر خار ثمری رويانده است

   . »ديگری نيستند ھايش شبيه  رنگ

َھو الذی أ« : و فرمود ِ َّ َ ُنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أکله ُ ُ ُُ ُ َّ َّ َُّ ً ِ ََّ َْ ُْ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ٍَ ٍ ٍَ َ ََ َوالزيتون والرمان متشابھا وغير  َ ْ َْ ََ َ ًَ ِ َ ُ َ ََّ ُّ ُ َّ

ٍمتشابه ِ َ َ    ).١۴١ ت انعام آيۀسور(» ُ

و کشتزار، با طعمھای  خرما   ، ودرختنياز از داربست  داربست و بی  آفريد نيازمند به  یئباغھا  که  و اوست: يعنی

   .تفاوت دارند گوناگون، و درخت زيتون و انار، که از جھتی با ھم شبيه، و از جھتی 

وجود دارد، تا چه رسد   انواع ميوه ھمچون سيب، خرما، انگور و انار و زيتون و غيره ۀکه در جنت  ھم خالصه اين

وجود دارد که ھيچ چشمی آن را نديده و ھيچ  ی ئ کلمه درجنت چيزھا خوشبو و در يکھای ھا و شکوفه به انواع گل

   . نصيب نگرداند کسی نيز خطور نکرده است، خداوند ما را بی گوشی آن را نشنيده و ھيچ کدام از آن حتی بر فکر 

   . صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

 

  :فھرست

  معلومات مؤجز  

   مؤجـز ۀترجم

   تسمـيه  وجـه

    کوه زيتا يا کوه زيتون
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 اسباب نزول 

  محتوا سوره 

   ترجمه وتفسير    

  رابطه ايمان و عمل صالح

  آثار و فوايد پيوند ايمان و عمل صالح

  محووزدودن گناھان

  عامل سعادت و رستگاری

   محبت آفرينی و ايجاد دوستی

   نتيجه گيری  

   ھای اين سوره پيام 

    ميوجات وحبوبات ذکر شده در قرآن 

   ميوجات ودرختانی جنتی

  

  : ھای عمده آخذمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 الرحيم فيروز ھروی داکتر عبدباری شرح صيح البخاری فيض  ال- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  »اسباب النزول  «   امام سيوطی کتاب -

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

 کمتيار جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس ح-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (سيد قطب /  تفسير فی ظالل القرآن-

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستان ھيا: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 

 
 


