
 

 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 سوره مبارهک زلزال

 توهج هب قيامت با  محوريت عمل خير
 هايي از سوره گزاره

اذا زلزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض اثقالها و قال االنسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحي لها يومئذ 

 يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم

 ريزد. اي دارد كه در اثر آن هر چه در درونش هست را بيرون ميمخصوص و ويران كنندهه زمين، زلزل 

 از حسابرسي انسان است. منظور از زلزله زمين، آغ 

 دهد. زمين اعمال و رفتار هر انساني را در خود ثبت كرده و در موقعي كه از او خواسته شود به آن شهادت مي

 اي از زمين شاهدي زنده و گواهي بر اعمال انسان است.بنابراين هر قطعه

 داد. ن انجام نميدانست، هر عملي را بر روي آاگر انسان زمين را به عنوان گواهي صادق مي 

 شود. بنابراين به زمين دهد به اذن خداوند و با وحيي است كه به او مياگر زمين به اعمال انسان گواهي مي

 شود، وحيي كه از وقايع خود خبر دهد.مي نيز وحي

 بيند.انسان قبل از اينكه به بهشت يا جهنم رود اعمال خود را مي 

 دليلي بر تكويني بودن بهشت و جهنم دارد. ،زله و حسابرسيمشاهده اعمال خود بعد از وقوع زل 

 هايي دارد كه هر يك در سنگيني با هم متفاوتند. زمين در اداي امانت خود خيانت زمين در درون خود نهفته

 كند. نمي

  اتب ربسته به م سؤالكند ولي الزم است بدانيم اين مي سؤالانسان در هنگام وقوع اين زلزله از علت وقوع آن

 انسان متفاوت است. 

  خداوند براي زمين شأنيتي قائل است كه براي او زلزله مخصوص، اثقال مخصوص، اخبار مخصوص، وحي

 كند.مخصوص به او را مطرح مي

 



 هفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا ير

 بيند. هر عملي از انسان ثبت شده و آن را به عينه مي 

 شود تا ثقل آن معلوم شود. در واقع براي هر عمل انسان معياري اعمال انسان با ترازويي متناسب سنجيده مي

 وجود دارد.

 بيند.رود و او همه اعمال خود را چه خوب و چه بد ميهيچ عملي از انسان از بين نمي 

 اي انسان رؤيت شدني است. خير و شر اعمال به اختيار و انتخاب او وابسته است و شامل عمل خير و شر بر

 شود.وضعيت خيرگزيني و شرگزيني او مي

 


