
 

 
 

 پنجمجلسه 
 

 (31علی االَرائِکِ ال یَرَونَ فیها شمساً و ال زمهریزاً )مَتَّکِئین 

 ترجمه :

 اند نه آفتاب را در آنجا می بینند و نه سرما راکه برتخت های بهشتی تکیه زدهدر حالی

 

 

 ها دارد .کامل آن ذکر این حالت تکیه کردن بر تخت ها، اشاره به آرامش و راحتی

-می ة عروسیحجلدر  شود کههائی گفته میل به تختاست که در اص "اریکه"جمع  "اَرائک "

 .کنداحساس آرامش و راحتی می ها کامالًگذارند که هم زیبا و فاخر است و هم انسان در آن

به  "زمهریر"کند که نه سرد است و نه گرم آیه از هوای مطبوع بهشت گفتگو میدر فراز دیگر 

آیه اشاره دارد بر اینکه نه گرما و نور خورشید  نشانگر گرماست؛ "شمس"معنای شدت سرماست و 

مطبوع و  بلکه هوا کامالً کننده در بهشت وجود دارد.دهد و نه سرمای ناراحتا آزار میآنها ر

  دلچسب است. 

 

 

 

 

انسوره مبارهک انس  



 (31و دانیةٍ علیهم ظِاللُها و ذُلِّلَت قُطوُفُها تذلیالً )
 ترجمه :

 ایش در دسترس و اختیارآنهاست .هبهشتی بر آنها گسترده است و میوهسایه درختان 

 

 

سایه  ،کننداز هوای بسیار مطبوعی استفاده میاند و ه بر تخت های زیبا و راحتی نشستهعالوه بر اینک

چون  ،هایش برای آنها بسیار سهل و آسان استگسترده است و چیدن میوه بهشتیان درختان بر سر

 ست و تحت فرمان و اراده آنها قرار داده است.های بهشتی را برای آنان مسخّر کرده اخداوند میوه

ا متفاوت با دنی توجه به این نکته ضروری است که اصول حاکم بر زندگی انسان در جهان آخرت، 

نی به آن تی است پر معاشارا ،بهشتی در آیات قرآن کریم آمده هاىاست و آنچه درباره نعمت

ی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی ، وگرنه طبق روایات در آنجا نعمت هائمواهب عظیم

. درواقع نعمت های بهشت در حد فهم انسان در دنیا کس خطور نکرده استنشنیده و بر اندیشه هیچ

دنیا  هایها با نعمتوگرنه بین آن نعمت و آنچه قرآن بیان فرموده برای تقریب ذهن است نیست

 تفاوت بسیار است .

 

 

 (31ا )ضَّةٍ و اکوابٍ کانَت قراریرً و یُطافُ علیهم بِآنیّةٍ مُن فُ
 ترجمه :

 و در گرداگرد آنها ظرف هائی از نقره و قدح های بلورین می گردانند .

 



هایی که از نقره و بلور ظرف با شود که در گرداگرد بهشتیان خدمتگزاراناز آیه چنین استفاده می

  .کنندخته شده از آنها پذیرائی میسا

هم  های بهشتی هم شفافیت و صفای بلور را دارد وشود که جام ها و قدحمی از این تعبیر استفاده

  ها نوشیدنی کامال هویداست .در آن و زیبائی و درخشندگی نقره را

  

 

 (31قواریر مِن فِضَّةِ قَدَّروها تقدیراً )
 ترجمه :

 . اندها را به اندازه الزم آماده کردهظرف های بلورینی از نقره که آن
 

 

-آور به اندازهنواع نوشیدنی های لذت بخش و نشاطها اهای بهشتی انواع غذاها و در قدحدر ظرف

 آید و نه زیاد .یعنی نه کم می ،قرار داده شده است ،ای که هرکس عالقه به خوردن دارد

 شود.دازه ظرفیت وجودی هرکس داده میانها به آیه اشاره دارد به اینکه نعمت

 

 

 (31ان مزاجها زنجبیالً )و یُسقَون فیها کأساً ک
 ترجمه :

و در آنجا از جام هائی سیراب می شوند که لبریز از شراب طهوری است که با زنجبیل 

 آمیخته شده است.
 



را کردند و آنجهت عطر و بوی خوش آن استفاده می در میان اعراب مرسوم بوده که از زنجبیل به

به شراب زنجبیلی بهشتی که تفاوت آن با جام های آیه هم اشاره دارد  ریختند.در جام نوشیدنی می

 دنیائی از زمین تا آسمان یا به تعبیر دیگر از دنیا تا آخرت است .

اِّن االَبرارَ مِن کاس کانَ "خواندیم که ابرار از شراب کافوری می نوشند  5نکته جالب اینکه در آیه 

و از اضطراب و نگرانی به  خاصى دارند امشجهت دل به خدا بستگان آرهمینو به  "مزاجُها کافوراً

عشق را  ،نوشانند شرابی که طبع آن تند است: به ابرار شراب زنجبیلی میگویداین آیه می اما دورند.

  کند .تر میعاشق را به قرب و لذت قرب مشتاق سرکش نموده و

 هست ه که بر هر چ یکسره  چار تکبیر زدم   من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

 که به روى که شدم عاشق و از بوى که مست  قضا سر    از  گهى آ   دهمت  تا    مى بده 

 )حافظ(             
 

 

  

 (31عیناً فیها تُسمّی سَلسَبیالً )

 ترجمه :

 های در بهشت که نامش سلسبیل است.هاز چشم

 

 
شود که نوشیدنى بسیار لذیذى هایى به نام سلسبیل پر مىمیخته با زنجبیل از چشمهآجامهاى این 

 است و به راحتى در دهان و گلو جارى مى شود.



نوشانند که این نشانه ه شراب زنجبیلی که به بهشتیان مینکته جالب اینکه آیه اشاره دارد به سرچشم

 چشند.گیرند و عشق الهى را مىالهی قرار می یعنی ابرار در سرچشمه افاضات  .تقرّب است

 

 

 (31و یَطوف علیهم ولدانٌ مخلدون اذا رایتُهم حسبتهم لولواً منشوراً )
 : ترجمه

برگرد آنان نوجوانانی جاودانه می گردند که هرگاه آنها را ببینی گمان می کنی 

 . مروارید پراکنده اند

 

 

رحمت الهی در بهشت برپاست سرور که در جوار کنندگان این بزم پر پذیرایىاز  ،در این آیه

نهایت طراوت و زیبائی که نه تنها این زیبائی جوانانی هستند در کنندگانگوید. این پذیرایىسخن می

بلکه پذیرائی آنها هم همیشگی و برپاست و زیبائی و جذابیت  ،و نشاط آنها همیشگی و جاودانه است

نان در بزم الهی است که گویی در حضور و حرکت آ و صفا و درخشندگی آنان چنان چشمگیر

 . اندمروارید پراکنده

باز هم دور  ،از آنجا که نعمت های بهشتی وصف ناشدنی است هرقدر هم الفاظ رسا و گویا باشد

  . از ذهن ما زمینیان است

 

 (02و اِذا رَاَیتَ ثُمَّ رَاَیتَ نعیماً و ملکاً کبیراً )

 : ترجمه

 . هنگامی که آنجا را ببینی نعمت ها و ملک بزرگی می بینیو 



کنی وید : هنگامی که بهشت را نگاه میگاندازد و میها میدر این آیه نگاهی به مجموعه نعمت

 . بینیها و ملک بزرگی را مینعمت

ترده های بهشت چنان گساز جمله اینکه نعمت ،تفسیرهای زیاده شده است ملک کبیر"نعیم"برای 

فرمود : معنی این آیه این است که ملکی است  "علیه السّالم"، امام صادق آیداست که به وصف نمی

  .1که هرگز زائل نمی شود و فنا نمی پذیرد
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