
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

َن   اهلل ِمْسِب
يم   الرَّْحم  الرَّح 

د   َعيل َصل   اللُّهمَّ  د   آل   وَ  ُُمَمَّ لم  وَ  ُُمَمَّ  فَرََجُهمم  َعج 

 

 

 

 ردس نهم                                                                          
 سوره مبارهک زلزال

 توهج هب قيامت با  محوريت عمل خير
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ايد، در اين هنگام زلزله شديدي در شما  شده مي جدي مواجه به ياد آوريد زماني را كه با ناكا

شود. اين هنگام  ايد كامالً به ويرانه تبديل مي شود، زيرا آنچه براي خود در ذهنتان ساخته ايجاد مي

كنيد، كم  هاي خود را ارزيابي مي كه با اضطراب هم همراه است به ياد گذشته خود افتاده، فعاليت

عوامل موفقيت، موانع آن و ... درهم و برهم به يادتان  ها،  ها، كسالت نرژيها، ا و كسرها، قوت

 اي است.   آيد. و اين از خصوصيت هر زلزله مي

 مطالعه سوره مبارکه زلزال

 مهربان بخش هستى خداوند نام به  الرَّحمنِ الرَّحيمِ اهللبِسمِ 

 اش بلرزد،به زلزلهآن هنگام كه زمين  (1إِذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها )

 هايش را خارج كند،و زمين ثقل (2وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها )

 و انسان بگويد كه چه شده است؟ (3وَ قالَ اإلِنسانُ ما لَها )

 كند.در آن روز زمين اخبارش را بازگو مي (4يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها )

 دليل كه خداوند برايش وحي كرده است.  به آن (5لَها )  بِأَنَّ رَبَّكَ أَوحى

شوند به صورت پراكنده، تا اعمالشان را در آن روز مردم خارج مي (6يَومَئِذٍ يَصدُرُ النَّاسُ أَشتاتاً لِيُرَوا أَعمالَهُم )

 ببينند.

 بيندن را مياي خير انجام دهد، آپس هر كس به اندازه ذره (7فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ )

 بيند.اي شر انجام دهد، آن را ميو هر كس به اندازه ذره (8وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )

 مرحله اول: تفكر حول موضوعات سوره 

دهد. اينگونه خبر رساني  ها را يادآور شده از اخبار غيبي خبر مي اين سوره يكي از وقايع مهم زندگي انسان

تواند با  تواند با علم حصولي خود به اصل خبر برسد ولي پس از اِخبار مي آن است و انسان نميخاص قر

زيرا  ،تر است تأمل بر روي آن مطالب بسياري را درك كند. بنابراين نقش تفكر در اين مواقع بسي حساس

 كند كه در منظر او نيست. مواردي تمركز مي درباره

 پردازيم.  ار غيبي سوره ابتدا به بررسي مفاهيم واژگان و مصاديق آن ميبراي مطالعه حول موضوعات و اخب

 بررسي واژگان سوره .الف

 زلزل

 )زلزال(

لرزيدني كه ناپيداست. زلزله بر تكرار لرزيدن و  و الزلزلة يدلّ على التكرار..  هو تزلّق لطيف

 شدت آن داللت دارد.

 ثقل

 )اثقال(

عناي سنگيني و در برابر سبكي اين مفهوم به م .و هو خالف الخفّة

تواند از لحاظ مادي يا معنوي مد است كه مي
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 نظر باشد.

 حدث

 )تحدّث(

 به معناي به وجود آمدن چيز جديد است. .ء في زمان متأخّر هو تكوّن شي

هو االطّالع النافذ و العلم بالتحقيق و االحاطة  )اخبار(خبر

 و الدقّة.

حقيق و احاطه و اي كه با نفوذ و علم به تآگاهي

دقت همراه است. به همين دليل علم به همه 

 جزئيات است.

 وحي

 )أوحي(

هو إلقاء أمر في باطن غيره، سواء كان اإللقاء 

 .بالتكوين أو بإيراد في القلب

القاي امري در باطن چيزي را گويند. چه اينكه 

 به تكوين باشد و يا به وارد كردن آن در قلب.

 تتش

 )اشتات(

ق مخصوص و هو تفرّق األعضاء و و تفرّه

 األجزاء كلّ من اآلخر، في مادّيّ أو معنويّ.

جدا شدن و پراكندگي اعضا و اجزاي يک 

 مجموعه از هم؛ مادي يا معنوي.

 تصويرسازي از واژگان .ب

هاي فوق مصداقي در كتب لغت ذكر شده است، ضمن تصويريابي براي مفهوم ياد شده  ه براي هر يک از واژ

 هاي ديگر قابل تطبيق را يادداشت كنيد.   ط اين مصاديق،  با توجه به خصوصيات مفهوم نمونهتوس

 هاي ديگرنمونه تصوير واژه

  هاي زمين زلزله زلزل

  بيرون دادن اخراج

  چيز سنگين ثقل

  ترازو مثقال

  تعريف و بازگو كردن تحديث

  ديگران را از اتفاقي مطلع كردن خبر

 وحي
 ي با كسي حرف زدنپنهان

 ايحاء: كسي را تحت تاثير خود قرار دادن

 

 ارتباط بين واژگان سوره .ج

بنابراين برخي از مفاهيم در   اين سوره با اذا شروع شده است كه هم داراي معناي زمان و هم شرط است،

ه و داراي ن سوره نيز با مَن شرطيه ختم شدامعناي شرط و برخي در معناي جواب شرط آمده است. پاي

جمالت شرط و جواب است. بدين ترتيب قالب اين سوره، قالبي شرطي پيدا كرده و مفاهيمي كه در آن بيان 

گيرد. براي كشف ارتباطات سوره ابتدا نقش كلمات را در سوره و  شود در حالت شرط و جواب قرار مي مي

 آيد را مالحظه كنيد. ها پديد مي سپس تصويرهايي كه از اين نقش
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 1راب سورهاع

 قالب ادبي سوره را در نگاه كلي مشاهده نماييد:

 جمله شرط: 

 زلزلت االرض .1

 اخرجت االرض اثقالها .2

 قال االنسان ما لها .3

 جمله جواب: 

 تحدث اخبارها .1

 يصدر الناس .2

 جمله شرط ديگر

 يعمل مثقال ذره خيرا  .1

 جمله جواب

  يره .2

 جمله شرط ديگر

 يعمل مثقال ذره شرّا  .1

 جمله جواب

  يره .2

است كه تحدث ه متعلق ب براي آينده كه معني شرط را نيز دارد و است ذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها( إذا ظرف)إِ

براي مبني  يزلزلت فعل ماض است. زلزلت به ظرف مضاف شده و در محل جر است.زلزلت  هجواب جمل

ا مصدري است كه مضاف به براي آن است. زلزالهزلزالها مفعول مطلق آن و  رض نائب فاعلاست و اجهول م

 فاعل آن شده است.

براي  و فاعل و أثقالها مفعول به يو أخرجت األرض فعل ماض عطف بر ما قبل،)وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها( 

 آن است.

و محل رفع و مبتدا و در ما اسم استفهام است. و قال اإلنسان فعل و فاعل  ه)وَ قالَ اإلِنسانُ ما لَها( واو عاطف

 آن است. لها خبر

يا هي  شتقديركه در مستتر آن  )يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها( يومئذ ظرف و تحدث فعل مضارع مرفوع و فاعل

 است. مفعول به اول براي تحدث محذوف و مفعول دوم آن اخبار است. األرض همان 

                                                             
 551-545، ص 11 إعراب القرآن و بيانه، ج 1
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ه ب تعلقاست و اين جار و مجرور ماء بو مجرور به محل جر در جر و أن  لَها( باء حرف  )بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحى

  است. أوحى ه ب قلها متعل آن و أوحى خبره جملو  نّأ اسمربک است. تحدث 

 برايو يصدر الناس فعل مضارع و فاعل و أشتاتا حال  ظرف يومئذ )يَومَئِذٍ يَصدُرُ النَّاسُ أَشتاتاً لِيُرَوا أَعمالَهُم(

أعمالهم آن است. مجهول و واو نائب فاعل و ا فعل مضارع مبني يرواست كه ليروا الم تعليل است و الناس 

 دوم براي رؤيت است.مفعول به 

 و نيز من اسم شرط جازماست و  )فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ( فاء تفريع

يره است. مثقال از بدل يا مفعول به و خيرا تمييز ه ال ذرمثقاست. هو  آن يعمل فعل شرط و فاعلاست و مبتد

 ش مانند آن است.و إعراب بر اولي استعطف ه دوم جملاست و مجزوم و و جواب شرط 

 کلمات در ارتباط با هم تصويرسازي .2

 آيد. بروز اتفاقاتي، در زماني كه زمين به شدت به لرزه در مي 

 ودن. ها مخفي ب آشكار شدن حقايقي پس از مدت 

 .روزي كه زمين به سخن آمده و هر اتفاقي را كه شاهدش بوده، اقرار كند 

 شود كه هر عملي كه داشته ثبت شده است. روزي كه انسان متوجه مي 

 اضطرابي فراگير، به هم ريختگي و آشفتگي 

 دهدپرسند چه شده و هيچ كسي جواب نميخبر كه مدام از هم ميهايي بيانسان 

 شود انسان چيزهايي را مرور كندكه باعث مي اتفاق وحشتناكي 

 گيريترازويي دقيق و چيزي براي اندازه 

 تر نشان بدهد حتي اگر غبار باشد.گردند كه ترازو را سنگينهايي كه به دنبال چيزي ميآدم 

 ........................... 

 ........................... 

 .......................... 

 نويسي: گزارهمرحله دوم

 كنيم. ي سوره را با توجه به جمالت شرط و جوابي كه آمده تكميل مي ها گزاره

 هايي از سوره  گزاره. الف

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 مي مخصوص و ويران كنندهه زلزل زمين 

  .منظور از زلزله زمين، آغاز حسابرسي انسان است 
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 زمين اعمال و رفتار هر انساني را در خود ثبت كرده و در موقعي كه از او خواسته شود به آن شهادت مي

 ين شاهدي زنده و گواهي بر اعمال انسان است.اي از زم دهد. بنابراين هر قطعه

 داد.  دانست، هر عملي را بر روي آن انجام نمي اگر انسان زمين را به عنوان گواهي صادق مي 

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

 ايع خود خبر دهد.شود، وحيي كه از وق مي  زمين نيز وحي

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

 دليلي بر تكويني بودن بهشت و جهنم دارد. ،مشاهده اعمال خود بعد از وقوع زلزله و حسابرسي 

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

 كند.  انت نميخي

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

 مراتب انسان متفاوت است. 

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

 كند.وحي مخصوص به او را مطرح مي

 .................... 

 .................... 

 .................... 

 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره

 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  اعمال انسان با ترازويي متناسب سنجيده مي

 اري وجود دارد.معي

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

  عمل خير و شر براي انسان رؤيت شدني است. خير و شر اعمال به اختيار و انتخاب او وابسته است و

 شود. شامل وضعيت خيرگزيني و شرگزيني او مي

 ....................... 

 ...................... 

  ..................... 

 1هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه زلزال گزاره .ب

                                                             
 586-581، ص 21 ترجمه الميزان، ج 1
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 در اين سوره سخن از قيامت و زنده شدن مردم براى حساب، 

 ، شده هايشو اشاره به بعضى از عالمت

 كه يكى زلزله زمين، 

 و يكى ديگر سخن گفتن آن از حوادثى است كه در آن رخ داده. 

 تواند مكى باشد و هم مدنى. و اين سوره هم مى

 :إِذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها

 مصدر و به معناى نوسان و تكان خوردن پى در پى است،  «زلزلة» مانند كلمه «زلزال» كلمه 

 فهماند  به ما مى «دهد اش را سر مى زمين زلزله» و اينكه اين مصدر را به ضمير زمين اضافه كرد، و فرمود

 اى خاص به خود دارد،  كه زمين زلزله

  اى  رساند كه زلزله مذكور امرى عظيم و مهم است، زلزله مى]اضافه شدن مصدر به ضمير زمين[ و اين

 است كه در شدت و هراسناكى به نهايت رسيده است.

 :وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها

 كه به معناى متاع و كاال و يا خصوص متاع است (به فتحه ثاء و فتحه قاف) «ثقل» كلمه اثقال جمع كلمه ،

باشد كه به معناى حمل  (به كسره ثاء و سكون قاف) «ثقل» مسافرين است. ممكن هم هست جمع كلمه

به - ريزد ، به هر حال چه آن باشد و چه اين، مراد از اثقال زمين كه در قيامت زمين آنها را بيرون مىاست

گان و يا گنجها و معادنى است كه در شكم خود داشته. و ممكن هم مرد -اند طورى كه ديگران هم گفته

ترين  هست منظور همه اينها باشد، كه البته براى هر سه قول قائلينى هست، و اولين قول به نظر نزديک

 قول است، و از آن گذشته قول سوم است كه اشاره دارد بر اينكه خارج شدن براى حساب است، 

 شوند. اشاره دارد به اينكه بعد از بيرون شدن، به سوى جزا روانه مى «دُرُ النَّاسُيَومَئِذٍ يَص» و جمله 

 :وَ قالَ اإلِنسانُ ما لَها

 زدگى و تعجب از آن زلزله شديد و هول انگيز  يعنى انسانها بعد از بيرون شدن از خاك در حال دهشت

  1ين طور متزلزل است؟!شود كه ا زمين را چه مى «ما لالرض» گويند: مى

 :لَها  يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحى

 دهد،  آنگاه زمين به اعمالى كه بنى آدم كردند شهادت مى 

 يعنى مالئكه  ،ها و نويسندگان اعمالشطور كه اعضاى بدن خود انسان هماندهد[ ]زمين شهادت مي

از جنس بشر و يا غير بشرند همه بر اعمال بنى آدم شهادت و نيز شاهدان اعمال كه  ،رقيب و عتيد

 دهند. مى

 كه فعل «ايحاء» است، چون مصدر «به سوى ؛الى» حرف الم به معناى «لَها  بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحى» و در جمله 

 شود،  متعدى مى «الى» مشتق از آن است با حرف «أوحى»

                                                             
له ئتنها كفار هستند، نه آنهايى كه در دنيا به مس «انسان» اند: منظور از بعضى از مفسرين گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 1

 آيد. اهلل مىشاءاند كه به زودى ان معاد و رستاخيز ايمان داشتند. بعضى ديگر سخنانى ديگر گفته
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  :و معناى جمله اين است كه 

  پروردگار تو به آن وحى كرده و فرمان داده تا سخن بگويد از اخبار حوادثى كه در زمين به سبب اينكه

 گويد،  آن رخ داده سخن مى

 شود  پس معلوم مى 

o  ،زمين هم براى خود شعورى دارد 

o فهمد،  مىرا  شود و هر عملى كه در آن واقع مى 

o دهد،  و خير و شرش را تشخيص مى 

o كند،  و آن را براى روز اداى شهادت تحمل مى 

o يعنى روز قيامت شهادت خود را ادا كرده، اخبار حوادث واقعه  ؛تا روزى كه به او اذن داده شود

 در آن را بدهد. 

 قالُوا » ، و نيز در تفسير آيه«ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ لكِن ال تَفقَهُونَ تَسبِيحَهُم وَ إِن مِن شَي» و در تفسير آيه

آيد كه حيات و شعور در  گذشت، كه از كالم خداى سبحان به دست مى «ءٍ ي أَنطَقَ كُلَّ شَيالَّذِ اهللُأَنطَقَنَا 

 1خبر باشيم. تمامى موجودات جارى است، هر چند كه ما از نحوه حيات آنها بى

 :يَومَئِذٍ يَصدُرُ النَّاسُ أَشتاتاً لِيُرَوا أَعمالَهُم

 معناى برگشتن شتر از لب آب بعد از رفتنش از آن مشتق شده به  «يصدر» كه فعل «صدور» كلمه

 بدانجاست. 

 جمع شتيت است، كه به معناى متفرق است.  «شتى» مانند كلمه «أشتات» و كلمه 

 يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها» يعنى آيه ،، بعد از جواب اول«اذا» و آيه شريفه جواب دوم است براى كلمه». 

 برگشتن آنان از موقف حساب به سوى منزلهاشان «ا حالت تفرقهصادر شدن مردم در قيامت ب» و مراد از ،

 ،استكه يا بهشت است و يا آتش 

  شوند،  در آن روز اهل سعادت و رستگارى از اهل شقاوت و هالكت متمايز مى 

 تا اعمال خود را ببينند، شوند[ ]متمايز مي 

o  ،جزاى اعمالشان را نشانشان دهند 

o  در آن جزايشان كنند، آن هم نه از دور، بلكه داخل 

o .1و يا به اينكه خود اعمالشان را بنا بر تجسم اعمال به ايشان نشان دهند 

                                                             
بر دادن زمين به وسيله وحى در بين مفسرين اختالف شديدى به راه افتاده در اينكه معناى خخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 1

و يا  ؟دهد تا از حوادث خبر دهد كند، و به آن شعور مى از حوادثى كه در آن واقع شده چيست؟ آيا خداى تعالى زمين مرده را زنده مى

ن چه كند بر اينكه بر پشت آ كند تا آن صوت خبر دهد و يا آنكه زمين به زبان حال داللت مى اينكه صوتى در روى زمين خلق مى

 حوادثى رخ داده؟

ليكن بعد از آنكه بيان ما را شنيدى هيچ جايى براى اين اختالف نيست، عالوه بر اين با هيچ يك از اين وجوه و هيچ يك از اقسام 

 شود. شهادت كه در اين وجوه آمده حجت تمام نمى
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 :فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

 سنجند،  اى است كه با آن وزنها را مى به معناى هر وسيله «مثقال» كلمه 

 شود، البته اين كلمه به  هاى ريز غبار است، كه در شعاع آفتاب ديده مى به معناى آن دانه «ذره» و كلمه

 آيد. هاى ريز نيز مى معناى مورچه

 گيرى از آيه قبلى است، كه سخن از  بر سر دارد تفريع و نتيجه «فاء» آيه مورد بحث به دليل اينكه حرف

كليت ارائه اعمال هيچ عملى نه  فهماند كه از مى ،نموده ارائه اعمال بندگان داشت، و همان بيان را تاكيد

 شود،  خير و نه شر نه كوچک و نه بزرگ حتى به سنگينى ذره استثنا نمى

  ،و نيز حال هر يک از صاحبان عمل خير و عمل شر را در يک جمله مستقل بيان نموده 

 فرمايد. رد( ذكر مىجمله را به عنوان يک ضابطه و قاعده كلى )كه مورد هيچ خصوصيتى ندا 

 آياتى هست كه با اين ضابطه كلى سازگار  ،رسد كه در آيات شريفه قرآن در اينجا اين سؤال به ذهن مى

 نيست،

o  اى عوامل،  نتيجه شدن اعمال خير به خاطر پاره از آن جمله آياتى كه داللت دارد بر حبط و بى 

o ص به ديگران، مانند انتقال حسنات قاتل و آياتى كه داللت دارد بر انتقال اعمال خير و شر اشخا

 به مقتول، و گناهان مقتول به قاتل، 

o 2شود، گناه مبدل به ثواب مى ،كاران و آياتى كه داللت دارد بر اينكه در بعضى توبه 

 اين سؤال اين است كه آيات مذكور حاكم بر اين دو آيه است،  جواب 

  ،و بين دليل حاكم و محكوم منافاتى نيست 

 كند كه عمل  ياتى كه داللت دارد بر حبط اعمال، شخص صاحب عمل خير را از مصاديق كسانى مىمثال آ

 خير ندارند، 

 آن را ببيند،  ،و چنين كسى عمل خير ندارد تا به حكم آيه مورد بحث 

  و همچنين قاتلى كه نگذاشت مقتول زنده بماند و عمل خير انجام دهد، اعمال خيرش را به مقتول

 خودش عمل خيرى ندارد تا آن را ببيند، دهند، و  مى

 شود، براى اين است كه گناه موافق ميل او نبوده، عواملى  كارى كه گناهش مبدل به حسنه مى و توبه

خواستند  خارجى باعث گناهكارى او شدند، و آن عوامل كار خير، موافق طبعشان نيست، ولى چون مى

ئيس و رهبر آنان باشند، لذا با زبان شكار حرف زدند، پس در بين مردم نيكوكار و موحد باشند، و بلكه ر

                                                                                                                                                                                   
صدور مردم، بيرون شدنشان از قبور به سوى موقف  اند: مراد از و بعضى از مفسرين گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 1

حساب است، و منظور از متفرق بودنشان، متمايز بودن آنان از نظر سيما است، بعضى با روى سفيد، و برخى با روى سياه بيرون 

دهد،  حسابشان خبر مىآيند، بعضى با حالت امنيت، برخى با حالت فزع، و همچنين تمايزهاى ديگر كه از جزاى اعمالشان و نتيجه  مى

يَومَ تَجِدُ كُلُّ نَفسٍ » نظير تعبيرى است كه در آيه «ارائه» و تعبير از آگهى از جزا با واژه رؤيت، و تعبير از اعالم به نتيجه حساب با واژه

 است.تر  تر و هم روشن ، ولى وجه اول هم به ذهن نزديك«ما عَمِلَت مِن خَيرٍ مُحضَراً وَ ما عَمِلَت مِن سُوءٍ

 خوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير مي 2

 گذشت.« لِيَمِيزَ اهللُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» و نيز در تفسير آيه كتابو آياتى ديگر كه در بحث از اعمال در جلد دوم اين 
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هاى دهند، و خوبي كاران را به آن عوامل مى هاى توبهخوبيهاشان از خودشان نيست، لذا در قيامت بدي

كاران گناهى ندارند تا به حكم آيه مورد بحث در قيامت آن را  كاران، در نتيجه توبه آن عوامل را به توبه

 1دقت فرماييد. ؛ز عوامل شر، كار خيرى ندارند، تا به حكم آيه مورد بحث آن را ببينندببينند، و ني

 مرحله سوم: تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن  

توان در نظر  پس 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  دقت شعور عالم در ثبت اعمال و نشان دادن آن، به حدي است كه كوچکميزان  .1

 شود و فرد حتماً آن را خواهد ديد.  شري در آن گم نمي

                                                             
 بحث روايي سوره در تفسير الميزان: 1

اند كه رسول خدا صلي  الك روايت كردهم  از انس بن -االيماندر كتاب شعب - در الدر المنثور است كه ابن مردويه و بيهقى

 دهد، آنگاه اين آيه را تالوت كرد: اهلل عليه و آله فرمود: زمين در روز قيامت به تمامى اعمالى كه در پشتش انجام شده خبر مى

دانيد اخبارش چيست؟ جبرئيل نزد  و آنگاه فرمود هيچ مى «يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها» تا رسيد به آيه «إِذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها»

 .دهد، همه اعمالى است كه بر پشتش انجام شده من آمد و گفت: خبر زمين كه زمين روز قيامت بدان گواهى مى

 مؤلف: نظير اين روايت را از أبوهريره نيز نقل كرده.

اش از شداد بن اوس روايت  ونعيم در كتاب حليهو نيز در همان كتاب است كه حسين بن سفيان در كتاب مسندش و اب

دنيا متاعى است حاضر كه هم نيكان از آن  !فرمود: ايها الناس اند كه گفت: من از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله شنيدم مى كرده

ا محقق و باطل كند، حق ر اى است صادق، كه سلطانى قادر در آن حكومت مى درستى آخرت وعدهه خورند و هم فاجران، و ب مى

سعى كنيد از طالبان آخرت باشيد، و از طالبان دنيا نباشيد، فرزند آخرت باشيد، نه فرزند دنيا، چون  !ايها الناس سازد. را باطل مى

رود. )حاصل منظور آن جناب اين است كه خواهان آخرت باشيد نه دنيا، براى اينكه عالقه به  هر مادرى فرزندش به دنبالش مى

كنيد در حالى انجام دهيد كه از خدا  كشد(، آنگاه فرمود: هر عملى كه مى هاى آن مى شما را به سوى ماديت و آلودگى اًدنيا قهر

دارند، و شما خواه و ناخواه خدا را مالقات خواهيد كرد،  خائف و بر حذر باشيد، و بدانيد كه روزى شما را بر اعمالتان عرضه مى

اى عمل زشت كرده باشد آن را  وزن ذرهر كرده باشد، آن را خواهد ديد، و هر كس هماى عمل خي وزن ذرهپس هر كس هم

 .خواهد ديد

وَ قالَ » آمده كه منظور از اثقال زمين، انسانهايند. و در ذيل جمله «وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها»و در تفسير قمى در ذيل آيه 

آمده كه مردم  «يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها ... أَشتاتاً» است. و در ذيل آيه عليه السالممنين آمده كه اين انسان، اميرالمؤ «اإلِنسانُ ما لَها

لِيُرَوا »آيند، بعضى مؤمنند و برخى كافر و جمعى منافق. و در ذيل جمله  از جهت ايمان و كفر و نفاق متفرق و اشتات مى

 .بيند د، و اعمال خود را اينطور فاش و هويدا مىايست آمده كه هر كس باالى سر اعمال خود مى «أَعمالَهُم

، «فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ»آيه   آمده كه در ذيل عليه السالمو نيز در آن كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر 

ر انجام داده باشد، همان عمل خيرش هم اى عمل خير كرده باشد، اگر براى غي فرمود: اگر از اهل آتش باشد، و در دنيا مثقال ذره

، فرمود: اگر از اهل بهشت باشد در روز قيامت آن شر «وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»شود، و در ذيل جمله  مايه حسرتش مى

 .آمرزد بيند و سپس خداى تعالى او را مى را مى
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يابد كه در آن صورت به رؤيت كامل  با تغييرات ويران كننده زمين در قيامت، انسان بهايي ديگر مي .2

 رسد. اعمال خود مي

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

 رسد.  آن اساس به رؤيت فرد مي

4.  .................. 

     

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

 شود: د زير پيشنهاد ميبراي رسيدن به طهارت حاصل از تدبر سوره مباركه زلزال، موار

 توجه به ثبت اعمال توسط زمين .1

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

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

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

 جه به اعمال خير و اخالص در عملتو .2

شود اخالص در اعمال است، براي اين منظور از بيان و ابراز كارهاي  آنچه موجب سنگين شدن اعمال مي

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

 ضروريات كارهاي خود بدانيم. 

 توجه كنيد:  عليه السالمبراي اخالص يافتن در اعمال خود به فرازهايي از دعاي اميرالمومنين 

 خطاياىَ لغسِأ و لىمَعَ كِّزَ و نبىذَ لى رغفِأ اللّهمّ عداءِاألَ ةِماتَشَ من و الءِالبَ هدِجُ من العافيةَ كاسئلُ نّىإ اللّهمّ

 الشّكَّ هِبِ بُذهِتُ يقيناً و هاالتِالجَ  به جُفرِّتُ لماًعِ و هدِالجَ بابَ هبِ دُّسُتَ لماًحِ لى مقسِاُ و يتَوَّقَ ما الّا ضعيفٌ ىفانِّ

 ىل حصلِأَ اللّهمّ ماتِلُالظُّ فى به ىهتدَأ و النّاسِ فى به ىامشِ نوراً و التِعضِالمُ نِتَالفِ من به نىجُخرِتُ فهماً و ىعنِّ

 و الموتِ عندَ ةَالرّاحَ كَاسألُ جسدى من ىَقِبَ ما بها حُصلِتُ باقياً الحاًصَ قلبى و رىشَبَ و عرىشَ و صرىبَ و معىسَ

 شرفَاُ نىقِّلَ ثمّ بداًأ فيه نىلَعمِستَتَ نأ ديكَلَ قربَاُ و ليكإ احبَّ كان عملٍ اىَّ كَاسئلُ ىانِّ اللّهمّ الحسابِ عندَ العفوَ

 فيما معاشاً و كَوجهِ غاءَابتِ لُعمَاَ لنىاجعَ ثمّ شاطاًنَ و منك عزماً و جدّاً و صدقاً و ةًوَّقُ فيه نىاتِ و كندَعِ عمالِاألَ

 ال و الًسِكَ ال و رّاءَضَ ال و رّاءَسَ فى هرُيِّغَتُ ال و بدالً به ىغِبتَاَ ال و ثمناً به رىشتَاَ ال لنىاجعَ ثمّ كعبادِ ىصالحِ تيتَاَ

 به رىشتَاَ كرسولَ رُنصُأ و كَرُنصُأ كَسبيلِ فى تلِالقَ فَشرَأ قنىارزُ و يهلَعَ وفّانىتَتَ حتّى معةًسُ ال و ياءًرِ ال و سياناًنِ

    1... كَعندِ نمِ رضاةٍبمَ ىنِّاعِ و الدّنيا بالحياةِ الباقيةَ الحيوةَ

                                                             
 312ص  علويه، صحيفه 1
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 پاك را كردارم و بيامرز گناهم ياخدا دشمنان، شماتت از و جانفرسا بالى از تندرستى خواهم تو از خدايا

 كه بده بمن بردبارى آنچنان و اى، داده نيرو ماتو چه بدان جز ناتوانم من كه بشوى را هايم خطاكاري و گردان،

 از را ترديد و شک بدان كه يقينى و برگشايى، را هاناداني بدان كه ده بمن دانشى و ببندى، را در سختى بدان

 مردم ميان در بدان كه نورى و آرى، بيرون هم در و سخت هاى فتنه از مرا بدان هك فهمى و سازى، دور من

 .يابم راه بدان هاتاريكي در و روم، راه( به هدايت)

 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

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

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

 رضاى جلب بخاطر تنها من كردار كه كنى چنانم و فرمائى، عطا به من انجامش اىبر نشاطى و خود جانب

 به چيزى را آن كه گردانى چنانم آنگاه باشد، اى داده ات شايسته بندگانه ب كه زندگى همان زندگيم و تو،

 و از،مس دگرگون من بر ناخوشى و خوشى در را نعمت آن و نخواهم، برابر ديگرى به چيز را آن و نفروشم

 بهترين و بميرانى، آن بر مرا كه آنگاه تا مساز دچارم طلبى شهرت و خودنمائى و فراموشى و به كسالت

 زندگانى و كنم، يارى را تو رسول و تو كه به راهى يعنى گردانى  من روزى را راهت در هاى شدن كشته

 .فرما كمک خود خوشنودى موجبات به مرا و كنم، خريدارى دنيا( عاريت) به زندگانى را جهان آن جاويدان


