
 

 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 سوره مبارهک زلزال

 توهج هب قيامت با  محوريت عمل خير
 

 نزديك شدن به غرض آن  تدبر در سوره با 

ر توان در نظپس از مطالعه سوره و تفكر و تعقل پيرامون مضامين آن، نكاتي را كه به عنوان پيام كلي سوره مي

 كنيم:گرفت بررسي مي

ترين كار خير يا شري در ميزان دقت شعور عالم در ثبت اعمال و نشان دادن آن، به حدي است كه كوچك .1

 مًا آن را خواهد ديد. شود و فرد حتآن گم نمي

يابد كه در آن صورت به رؤيت كامل اعمال با تغييرات ويران كننده زمين در قيامت، انسان بهايي ديگر مي .2

 رسد.خود مي

در توجه به قيامتي است كه هر عمل در آن روز بر اساس معيار حق سنجيده شده و بر آن  ،نگريعاقبت .3

 رسد. اساس به رؤيت فرد مي

     

 مرحله چهارم: طهارت براي تدبر )ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره(

 شود:براي رسيدن به طهارت حاصل از تدبر سوره مباركه زلزال، موارد زير پيشنهاد مي

 توجه به ثبت اعمال توسط زمين .1

يم، بدانيم زمين به عنوان ثبت كننده اعمال براي تقويت هشياري خود و فهم اينكه هر لحظه در محضر خدا هست

است لذا كار خود را با نّيت ثبت در آن محل انجام دهيم در اين صورت در هر قطعه از زمين كه كار خيري انجام 

 دهيم، كار خير خود را به آن قطعه به امانت بسپاريم.      مي

 جه به اعمال خير و اخالص در عملتو .2



شود اخالص در اعمال است، براي اين منظور از بيان و ابراز كارهاي خير خود مال ميآنچه موجب سنگين شدن اع

المقدور خودداري كنيم. همچنين در نيت انجام كار خير قصد رسيدن به محبت خداوند را از ضروريات كارهاي حتي

 خود بدانيم. 

 توجه كنيد:  ه السالمعليبراي اخالص يافتن در اعمال خود به فرازهايي از دعاي اميرالمومنين 

 ىفاّن خطاياَى لِسغأ و لىمَ َع ّكزَ  و نبىَذ لى رغفأ الّلهّم عداِءاأَل ةِ ماَتَش من و الِءالَب هِدج   من العافيَة كاسئل ّنىإ الّلهّم

 فهمًا و ىعّن الّشكا ِهِب ب ذِهت   قينًاي و هاّلِتالَج به ج فّرت  لمًاِع و هِدالَج باَب هِب ّدس َت لمًاِح لى مقِسا  و يَتواق ما اّلا ضعيٌف

 صرىبَ  و معىَس لى حصِلأ الّلهما ماِتل الّظ فى به ىهتَدأ و الّناس فى به ىامِش نورًا و الِتعضِ الم  ِنَتالِف من به نىج خِرت 

 الحسابِ  عنَد فوَ الع و الموِت عنَد ةَ الرااح كَ اسأل   جسدى من ىَ ِقَب ما بها ح  صِلت  باقيًا الحًاَص قلبى و رىَشَب و عرىَش و

 نىاِت و كنَدِع عماِلاأَل شرَفا  نىّقل ثما بدًاأ فيه نىَلعِمسَتتَ  نأ ديكَ َل قرَبا  و ليكإ احبا كان عمل   اىا كَ اسئل  ىاّن الّلهّم

 ثما  كعبادِ  ىصالحِ  تيَتاَ فيما معاشًا و َكوجهِ  غاَءابِت ل عَماَ لنىاجع ثما  شاطًاَن و منك عزمًا و جّدا و صدقًا و ةً وا ق  فيه

 معةً س  ّل و ياًءِر ّل و يانًاسِن ّل و اًلِسَك ّل و رااءَض ّل و رااءَس فى هر ّيَغت  ّل و بدًّل به ىِغبَتاَ ّل و ثمنًا به رىشَتاَ ّل لنىاجَع

 و الّدنيا بالحياِة الباقيَة وَةالحي به رىشَتاَ كرسولَ  ر نص أ و كَ ر نص أ كَ سبيِل فى تلِ الَق َفشَرأ قنىارز   و يهَلع وفاانىَتت حتاى

    1...كَ عنِد نِم رضاة بَم ىّناِع

 و گردان، پاك را كردارم و بيامرز گناهم خدايا دشمنان، شماتت از و جانفرسا بالى از تندرستى خواهم تو از خدايا

 تىدر سخ بدان كه بده بمن بردبارى آنچنان و اى،داده نيرو ماتو چه بدان جز ناتوانم من كه بشوى را هايمخطاكاري

 و سازى، دور من از را ترديد و شك بدان كه يقينى و برگشايى، را هاناداني بدان كه ده بمن دانشى و ببندى، را

 و روم، راه( به هدايت) مردم ميان در بدان كه نورى و آرى، بيرون هم در و سخت هاىفتنه از مرا بدان كه فهمى

 .يابم راه بدان اهتاريكي در

 بدان را اعضايم ساير كه بدانسان گردان صالح و شايسته من براى را دلم و پوست و مو و چشم و گوش خدايا

 .خواستارم را حساب هنگام در گذشت و مرگ وقت در راحتى تو از من. گردانى صالح و شايسته

 بدان مرا هميشه است نزديكتر به درگاهت و محبوبتر تو پيش همه از كه را كردارى هر كه خواهم تو از خدايا

 خود جانب از تصميمى و كوشش و راستى و نيرو و دهى، ياد به من خود نزد در را كارها ترينشريف آنگاه وادارى،

 مانه زندگيم و تو، رضاى جلب بخاطر تنها من كردار كه كنى چنانم و فرمائى، عطا به من انجامش براى نشاطى و

 يزبه چ را آن و نفروشم به چيزى را آن كه گردانى چنانم آنگاه باشد، اىداده اتشايسته نبندگاه ب كه زندگى

 ائىخودنم و فراموشى و به كسالت و مساز، دگرگون من بر ناخوشى و خوشى در را نعمت آن و نخواهم، برابر ديگرى

 گردانى من روزى را راهت در هاىشدنكشته بهترين و بميرانى، آن بر مرا كه آنگاه تا مساز دچارم طلبىشهرت و
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 خريدارى دنيا( عاريت) به زندگانى را جهان آن جاويدان زندگانى و كنم، يارى را تو رسول و تو كه به راهى يعنى

 .فرما كمك خود خوشنودى موجبات به مرا و كنم،

 


