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سوره مبارهک زلزال
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توهج هب قيا ت با ور ت ل ر

به ياد آوريد زماني را كه با ناكامي جدي مواجه شدهايد ،در اين هنگام زلزله شديدي در شما
ايجاد ميشود ،زيرا آنچه براي خود در ذهنتان ساختهايد كامالً به ويرانه تبديل ميشود .اين هنگام
كه با اضطراب هم همراه است به ياد گذشته خود افتاده ،فعاليتهاي خود را ارزيابي ميكنيد ،كم
و كسرها ،قوتها ،انرژيها ،كسالتها ،عوامل موفقيت ،موانع آن و  ...درهم و برهم به يادتان
ميآيد .و اين از خصوصيت هر زلزلهاي است.

مطالعه سوره مبارکه زلزال
بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحيمِ

به نام خداوند هستى بخش مهربان

إِذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها ()1

آن هنگام كه زمين به زلزلهاش بلرزد،

وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها ()2

و زمين ثقلهايش را خارج كند،

وَ قالَ اإلِنسانُ ما لَها ()3

و انسان بگويد كه چه شده است؟

يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها ()4

در آن روز زمين اخبارش را بازگو ميكند.

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوحى لَها ()5

به آن دليل كه خداوند برايش وحي كرده است.

يَومَئِذٍ يَصدُرُ النَّاسُ أَشتاتاً لِيُرَوا أَعمالَهُم ()6

در آن روز مردم خارج ميشوند به صورت پراكنده ،تا اعمالشان را
ببينند.

فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ ()7

پس هر كس به اندازه ذرهاي خير انجام دهد ،آن را ميبيند

وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ()8

و هر كس به اندازه ذرهاي شر انجام دهد ،آن را ميبيند.

مرحله اول :تفكر حول موضوعات سوره
اين سوره يكي از وقايع مهم زندگي انسانها را يادآور شده از اخبار غيبي خبر ميدهد .اينگونه خبر رساني
خاص قرآن است و انسان نمي تواند با علم حصولي خود به اصل خبر برسد ولي پس از اِخبار ميتواند با
تأمل بر روي آن مطالب بسياري را درك كند .بنابراين نقش تفكر در اين مواقع بسي حساستر است ،زيرا
درباره مواردي تمركز ميكند كه در منظر او نيست.
براي مطالعه حول موضوعات و اخب ار غيبي سوره ابتدا به بررسي مفاهيم واژگان و مصاديق آن ميپردازيم.
الف .بررسي واژگان سوره
زلزل

هو تزلّق لطيف .و الزلزلة يدلّ على التكرار.

(زلزال)

ثقل
(اثقال)

لرزيدني كه ناپيداست .زلزله بر تكرار لرزيدن و
شدت آن داللت دارد.

و هو خالف الخفّة.

اين مفهوم به معناي سنگيني و در برابر سبكي
است كه ميتواند از لحاظ مادي يا معنوي مد
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نظر باشد.
هو تكوّن شيء في زمان متأخّر.

حدث

به معناي به وجود آمدن چيز جديد است.

(تحدّث)
خبر(اخبار) هو االطّالع النافذ و العلم بالتحقيق و االحاطة آگاهياي كه با نفوذ و علم به تحقيق و احاطه و
دقت همراه است .به همين دليل علم به همه

و الدقّة.

جزئيات است.
وحي

هو إلقاء أمر في باطن غيره ،سواء كان اإللقاء

القاي امري در باطن چيزي را گويند .چه اينكه

(أوحي)

بالتكوين أو بإيراد في القلب.

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

شتت

هو تفرّق مخصوص و هو تفرّق األعضاء و

جدا شدن و پراكندگي اعضا و اجزاي يک

(اشتات)

األجزاء كلّ من اآلخر ،في مادّيّ أو معنويّ.

مجموعه از هم؛ مادي يا معنوي.

ب .تصويرسازي از واژگان
براي هر يک از واژه هاي فوق مصداقي در كتب لغت ذكر شده است ،ضمن تصويريابي براي مفهوم ياد شده
توسط اين مصاديق ،با توجه به خصوصيات مفهوم نمونههاي ديگر قابل تطبيق را يادداشت كنيد.
تصوير

واژه
زلزل

زلزلههاي زمين

اخراج

بيرون دادن

ثقل

چيز سنگين

مثقال

ترازو

تحديث

تعريف و بازگو كردن

خبر

ديگران را از اتفاقي مطلع كردن

وحي

نمونههاي ديگر

پنهاني با كسي حرف زدن
ايحاء :كسي را تحت تاثير خود قرار دادن

ج .ارتباط بين واژگان سوره
اين سوره با اذا شروع شده است كه هم داراي معناي زمان و هم شرط است ،بنابراين برخي از مفاهيم در
معناي شرط و برخي در معناي جواب شرط آمده است .پايان سوره نيز با مَن شرطيه ختم شده و داراي
جمالت شرط و جواب است .بدين ترتيب قالب اين سوره ،قالبي شرطي پيدا كرده و مفاهيمي كه در آن بيان
ميشود در حالت شرط و جواب قرار مي گيرد .براي كشف ارتباطات سوره ابتدا نقش كلمات را در سوره و
سپس تصويرهايي كه از اين نقشها پديد ميآيد را مالحظه كنيد.
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اعراب سوره
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قالب ادبي سوره را در نگاه كلي مشاهده نماييد:
جمله شرط:
 .1زلزلت االرض
 .2اخرجت االرض اثقالها
 .3قال االنسان ما لها
جمله جواب:
 .1تحدث اخبارها
 .2يصدر الناس
جمله شرط ديگر
 .1يعمل مثقال ذره خيرا
جمله جواب
 .2يره
جمله شرط ديگر
 .1يعمل مثقال ذره شرّا
جمله جواب
 .2يره
(إِذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها) إذا ظرف است براي آينده كه معني شرط را نيز دارد و متعلق به تحدث است كه
جواب جمله زلزلت است .زلزلت به ظرف مضاف شده و در محل جر است .زلزلت فعل ماضي مبني براي
مجهول است و ارض نائب فاعل آن و زلزالها مفعول مطلق براي آن است .زلزالها مصدري است كه مضاف به
فاعل آن شده است.
(وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها) عطف بر ما قبل ،و أخرجت األرض فعل ماضي و فاعل و أثقالها مفعول به براي
آن است.
(وَ قالَ اإلِنسانُ ما لَها) واو عاطفه و قال اإلنسان فعل و فاعل است .ما اسم استفهام و مبتدا و در محل رفع و
لها خبر آن است.
(يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها) يومئذ ظرف و تحدث فعل مضارع مرفوع و فاعل آن مستتر كه در تقديرش هي يا
همان األرض است .مفعول به اول براي تحدث محذوف و مفعول دوم آن اخبار است.
 1إعراب القرآن و بيانه ،ج ،11ص 551-545
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(بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحى لَها) باء حرف جر و أن در محل جر و مجرور به باء است و اين جار و مجرور متعلق به
تحدث است .ربک اسم أنّ و جمله أوحى خبر آن و لها متعلق به أوحى است.
(يَومَئِذٍ يَصدُرُ النَّاسُ أَشتاتاً لِيُرَوا أَعمالَهُم) يومئذ ظرف و يصدر الناس فعل مضارع و فاعل و أشتاتا حال براي
الناس است و ليروا الم تعليل است كه يروا فعل مضارع مبني و مجهول و واو نائب فاعل آن است .أعمالهم
مفعول به دوم براي رؤيت است.
(فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) فاء تفريع است و من اسم شرط جازم و نيز
مبتداست و يعمل فعل شرط و فاعل آن هو است .مثقال ذره مفعول به و خيرا تمييز يا بدل از مثقال است .يره
جواب شرط و مجزوم و است و جمله دوم عطف بر اولي است و إعرابش مانند آن است.
 .2تصويرسازي کلمات در ارتباط با هم
 بروز اتفاقاتي ،در زماني كه زمين به شدت به لرزه در ميآيد.
 آشكار شدن حقايقي پس از مدتها مخفي بودن.
 روزي كه زمين به سخن آمده و هر اتفاقي را كه شاهدش بوده ،اقرار كند.
 روزي كه انسان متوجه مي شود كه هر عملي كه داشته ثبت شده است.
 اضطرابي فراگير ،به هم ريختگي و آشفتگي
 انسانهايي بيخبر كه مدام از هم ميپرسند چه شده و هيچ كسي جواب نميدهد
 اتفاق وحشتناكي كه باعث ميشود انسان چيزهايي را مرور كند
 ترازويي دقيق و چيزي براي اندازهگيري
 آدمهايي كه به دنبال چيزي ميگردند كه ترازو را سنگينتر نشان بدهد حتي اگر غبار باشد.
........................... 
........................... 
.......................... 
مرحله دوم :گزارهنويسي
گزارهها ي سوره را با توجه به جمالت شرط و جوابي كه آمده تكميل ميكنيم.
الف .گزارههايي از سوره
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
 زمين ،زلزله مخصوص و ويران كننده اي دارد كه در اثر آن هر چه در درونش هست را بيرون ميريزد.
 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
دهد .بنابراين هر قطعهاي از زم ين شاهدي زنده و گواهي بر اعمال انسان است.
 اگر انسان زمين را به عنوان گواهي صادق ميدانست ،هر عملي را بر روي آن انجام نميداد.
 اگر زمين به اعمال انسان گواهي مي دهد به اذن خداوند و با وحيي است كه به او ميشود .بنابراين به
زمين نيز وحي ميشود ،وحيي كه از وقايع خود خبر دهد.
 انسان قبل از اينكه به بهشت يا جهنم رود اعمال خود را ميبيند.
 مشاهده اعمال خود بعد از وقوع زلزله و حسابرسي ،دليلي بر تكويني بودن بهشت و جهنم دارد.
 زمين در درون خود نهفته هايي دارد كه هر يک در سنگيني با هم متفاوتند .زمين در اداي امانت خود
خيانت نميكند.
 انسان در هنگام وقوع اين زلزله از علت وقوع آن سؤال ميكند ولي الزم است بدانيم اين سؤال بسته به
مراتب انسان متفاوت است.
 خداوند براي زمين شأنيتي قائل است كه براي او زلزله مخصوص ،اثقال مخصوص ،اخبار مخصوص،
وحي مخصوص به او را مطرح ميكند.
.................... 
.................... 
.................... 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره
 هر عملي از انسان ثبت شده و آن را به عينه ميبيند.
 اعمال انسان با ترازويي متناسب سنجيده مي شود تا ثقل آن معلوم شود .در واقع براي هر عمل انسان
معياري وجود دارد.
 هيچ عملي از انسان از بين نمي رود و او همه اعمال خود را چه خوب و چه بد ميبيند.


عمل خير و شر براي انسان رؤيت شدني است .خير و شر اعمال به اختيار و انتخاب او وابسته است و
شامل وضعيت خيرگزيني و شرگزيني او ميشود.

....................... 
...................... 
..................... 
ب .گزارههاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه زلزال
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در اين سوره سخن از قيامت و زنده شدن مردم براى حساب،
و اشاره به بعضى از عالمتهايش شده،
كه يكى زلزله زمين،
و يكى ديگر سخن گفتن آن از حوادثى است كه در آن رخ داده.
و اين سوره هم مىتواند مكى باشد و هم مدنى.
إِذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها:
 كلمه «زلزال» مانند كلمه «زلزلة» مصدر و به معناى نوسان و تكان خوردن پى در پى است،
 و اينكه اين مصدر را به ضمير زمين اضافه كرد ،و فرمود «زمين زلزلهاش را سر مىدهد» به ما مىفهماند
كه زمين زلزلهاى خاص به خود دارد،
 و اين [اضافه شدن مصدر به ضمير زمين] مى رساند كه زلزله مذكور امرى عظيم و مهم است ،زلزلهاى
است كه در شدت و هراسناكى به نهايت رسيده است.
وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها:
 كلمه اثقال جمع كلمه «ثقل» (به فتحه ثاء و فتحه قاف) است ،كه به معناى متاع و كاال و يا خصوص متاع
مسافرين است .ممكن هم هست جمع كلمه «ثقل» (به كسره ثاء و سكون قاف) باشد كه به معناى حمل
است  ،به هر حال چه آن باشد و چه اين ،مراد از اثقال زمين كه در قيامت زمين آنها را بيرون مىريزد -به
طورى كه ديگران هم گفتهاند -مرد گان و يا گنجها و معادنى است كه در شكم خود داشته .و ممكن هم
هست منظور همه اينها باشد ،كه البته براى هر سه قول قائلينى هست ،و اولين قول به نظر نزديکترين
قول است ،و از آن گذشته قول سوم است كه اشاره دارد بر اينكه خارج شدن براى حساب است،
 و جمله «يَومَئِذٍ يَصدُرُ النَّاسُ» اشاره دارد به اينكه بعد از بيرون شدن ،به سوى جزا روانه مىشوند.
وَ قالَ اإلِنسانُ ما لَها:
 يعنى انسانها بعد از بيرون شدن از خاك در حال دهشت زدگى و تعجب از آن زلزله شديد و هول انگيز
مىگويند« :ما لالرض» زمين را چه مىشود كه اين طور متزلزل است؟!
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يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحى لَها:
 آنگاه زمين به اعمالى كه بنى آدم كردند شهادت مىدهد،
[ زمين شهادت ميدهد] همان طور كه اعضاى بدن خود انسانها و نويسندگان اعمالش ،يعنى مالئكه
رقيب و عتيد ،و نيز شاهدان اعمال كه از جنس بشر و يا غير بشرند همه بر اعمال بنى آدم شهادت
مىدهند.
 و در جمله «بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحى لَها» حرف الم به معناى «الى؛ به سوى» است ،چون مصدر «ايحاء» كه فعل
«أوحى» مشتق از آن است با حرف «الى» متعدى مىشود،
 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى از مفسرين گفتهاند :منظور از «انسان» تنها كفار هستند ،نه آنهايى كه در دنيا به مسئله
معاد و رستاخيز ايمان داشتند .بعضى ديگر سخنانى ديگر گفتهاند كه به زودى انشاءاهلل مىآيد.
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 و معناى جمله اين است كه:
 زمين به سبب اينكه پروردگار تو به آن وحى كرده و فرمان داده تا سخن بگويد از اخبار حوادثى كه در
آن رخ داده سخن مىگويد،
 پس معلوم مىشود
 oزمين هم براى خود شعورى دارد،
 oو هر عملى كه در آن واقع مىشود را مىفهمد،
 oو خير و شرش را تشخيص مىدهد،
 oو آن را براى روز اداى شهادت تحمل مىكند،
 oتا روزى كه به او اذن داده شود؛ يعنى روز قيامت شهادت خود را ادا كرده ،اخبار حوادث واقعه
در آن را بدهد.
 و در تفسير آيه «وَ إِن مِن شَي ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ لكِن ال تَفقَهُونَ تَسبِيحَهُم» ،و نيز در تفسير آيه «قالُوا
أَنطَقَنَا اهللُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيءٍ» گذشت ،كه از كالم خداى سبحان به دست مىآيد كه حيات و شعور در
تمامى موجودات جارى است ،هر چند كه ما از نحوه حيات آنها بىخبر باشيم.
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يَومَئِذٍ يَصدُرُ النَّاسُ أَشتاتاً لِيُرَوا أَعمالَهُم:
 كلمه «صدور» كه فعل «يصدر» از آن مشتق شده به معناى برگشتن شتر از لب آب بعد از رفتنش
بدانجاست.
 و كلمه «أشتات» مانند كلمه «شتى» جمع شتيت است ،كه به معناى متفرق است.
 و آيه شريفه جواب دوم است براى كلمه «اذا» ،بعد از جواب اول ،يعنى آيه «يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها».
 و مراد از «صادر شدن مردم در قيامت با حالت تفرقه»  ،برگشتن آنان از موقف حساب به سوى منزلهاشان
كه يا بهشت است و يا آتش است،


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

[ متمايز ميشوند] تا اعمال خود را ببينند،
 oجزاى اعمالشان را نشانشان دهند،
 oآن هم نه از دور ،بلكه داخل در آن جزايشان كنند،
 oو يا به اينكه خود اعمالشان را بنا بر تجسم اعمال به ايشان نشان دهند.
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 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :در بين مفسرين اختالف شديدى به راه افتاده در اينكه معناى خبر دادن زمين به وسيله وحى
از حوادثى كه در آن واقع شده چيست؟ آيا خداى تعالى زمين مرده را زنده مىكند ،و به آن شعور مىدهد تا از حوادث خبر دهد؟ و يا
اينكه صوتى در روى زمين خلق مىكند تا آن صوت خبر دهد و يا آنكه زمين به زبان حال داللت مىكند بر اينكه بر پشت آن چه
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
شهادت كه در اين وجوه آمده حجت تمام نمىشود.
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فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ:
 كلمه «مثقال» به معناى هر وسيلهاى است كه با آن وزنها را مىسنجند،
 و كلمه «ذره» به معناى آن دانههاى ريز غبار است ،كه در شعاع آفتاب ديده مىشود ،البته اين كلمه به
معناى مورچههاى ريز نيز مىآيد.
 آيه مورد بحث به دليل اينكه حرف «فاء» بر سر دارد تفريع و نتيجهگيرى از آيه قبلى است ،كه سخن از
ارائه اعمال بندگان داشت ،و همان بيان را تاكيد نموده ،مىفهماند كه از كليت ارائه اعمال هيچ عملى نه
خير و نه شر نه كوچک و نه بزرگ حتى به سنگينى ذره استثنا نمىشود،
 و نيز حال هر يک از صاحبان عمل خير و عمل شر را در يک جمله مستقل بيان نموده،
 جمله را به عنوان يک ضابطه و قاعده كلى (كه مورد هيچ خصوصيتى ندارد) ذكر مىفرمايد.
 در اينجا اين سؤال به ذهن مىرسد كه در آيات شريفه قرآن ،آياتى هست كه با اين ضابطه كلى سازگار
نيست،
o

از آن جمله آياتى كه داللت دارد بر حبط و بىنتيجه شدن اعمال خير به خاطر پارهاى عوامل،

 oو آياتى كه داللت دارد بر انتقال اعمال خير و شر اشخاص به ديگران ،مانند انتقال حسنات قاتل
به مقتول ،و گناهان مقتول به قاتل،
 oو آياتى كه داللت دارد بر اينكه در بعضى توبهكاران ،گناه مبدل به ثواب مىشود،
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 جواب اين سؤال اين است كه آيات مذكور حاكم بر اين دو آيه است،
 و بين دليل حاكم و محكوم منافاتى نيست،
 مثال آ ياتى كه داللت دارد بر حبط اعمال ،شخص صاحب عمل خير را از مصاديق كسانى مىكند كه عمل
خير ندارند،
 و چنين كسى عمل خير ندارد تا به حكم آيه مورد بحث ،آن را ببيند،
 و همچنين قاتلى كه نگذاشت مقتول زنده بماند و عمل خير انجام دهد ،اعمال خيرش را به مقتول
مىدهند ،و خودش عمل خيرى ندارد تا آن را ببيند،
 و توبهكارى كه گناهش مبدل به حسنه مى شود ،براى اين است كه گناه موافق ميل او نبوده ،عواملى
خارجى باعث گناهكارى او شدند ،و آن عوامل كار خير ،موافق طبعشان نيست ،ولى چون مىخواستند
در بين مردم نيكوكار و موحد باشند ،و بلكه ر ئيس و رهبر آنان باشند ،لذا با زبان شكار حرف زدند ،پس
1

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و بعضى از مفسرين گفتهاند :مراد از صدور مردم ،بيرون شدنشان از قبور به سوى موقف

حساب است ،و منظور از متفرق بودنشان ،متمايز بودن آنان از نظر سيما است ،بعضى با روى سفيد ،و برخى با روى سياه بيرون
مى آيند ،بعضى با حالت امنيت ،برخى با حالت فزع ،و همچنين تمايزهاى ديگر كه از جزاى اعمالشان و نتيجه حسابشان خبر مىدهد،
و تعبير از آگهى از جزا با واژه رؤيت ،و تعبير از اعالم به نتيجه حساب با واژه «ارائه» نظير تعبيرى است كه در آيه «يَومَ تَجِدُ كُلُّ نَفسٍ
ما عَمِلَت مِن خَيرٍ مُحضَراً وَ ما عَمِلَت مِن سُوءٍ» ،ولى وجه اول هم به ذهن نزديكتر و هم روشنتر است.
 2در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم:
و آياتى ديگر كه در بحث از اعمال در جلد دوم اين كتاب و نيز در تفسير آيه «لِيَمِيزَ اهللُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» گذشت.
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خوبيهاشان از خودشان نيست ،لذا در قيامت بديهاى توبهكاران را به آن عوامل مىدهند ،و خوبيهاى
آن عوامل را به توبهكاران ،در نتيجه توبهكاران گناهى ندارند تا به حكم آيه مورد بحث در قيامت آن را
ببينند ،و ني ز عوامل شر ،كار خيرى ندارند ،تا به حكم آيه مورد بحث آن را ببينند؛ دقت فرماييد.

1

مرحله سوم :تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
پس از مطالعه سوره و تفكر و تعقل پيرامون مضامين آن ،نكاتي را كه به عنوان پيام كلي سوره ميتوان در نظر
گرفت بررسي ميكنيم:
 .1ميزان دقت شعور عالم در ثبت اعمال و نشان دادن آن ،به حدي است كه كوچکترين كار خير يا
شري در آن گم نميشود و فرد حتماً آن را خواهد ديد.

 1بحث روايي سوره در تفسير الميزان:
در الدر المنثور است كه ابن مردويه و بيهقى -در كتاب شعب االيمان -از انس بن مالك روايت كردهاند كه رسول خدا صلي
اهلل عليه و آله فرمود :زمين در روز قيامت به تمامى اعمالى كه در پشتش انجام شده خبر مىدهد ،آنگاه اين آيه را تالوت كرد:
«إِذا زُلزِلَتِ األَرضُ زِلزالَها» تا رسيد به آيه «يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها» و آنگاه فرمود هيچ مىدانيد اخبارش چيست؟ جبرئيل نزد
من آمد و گفت :خبر زمين كه زمين روز قيامت بدان گواهى مىدهد ،همه اعمالى است كه بر پشتش انجام شده.
مؤلف :نظير اين روايت را از أبوهريره نيز نقل كرده.
و نيز در همان كتاب است كه حسين بن سفيان در كتاب مسندش و ابونعيم در كتاب حليهاش از شداد بن اوس روايت
كردهاند كه گفت :من از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله شنيدم مىفرمود :ايها الناس! دنيا متاعى است حاضر كه هم نيكان از آن
مىخورند و هم فاجران ،و به درستى آخرت وعدهاى است صادق ،كه سلطانى قادر در آن حكومت مىكند ،حق را محقق و باطل
را باطل مىسازد .ايها الناس! سعى كنيد از طالبان آخرت باشيد ،و از طالبان دنيا نباشيد ،فرزند آخرت باشيد ،نه فرزند دنيا ،چون
هر مادرى فرزندش به دنبالش مى رود( .حاصل منظور آن جناب اين است كه خواهان آخرت باشيد نه دنيا ،براى اينكه عالقه به
دنيا قهراً شما را به سوى ماديت و آلودگىهاى آن مىكشد) ،آنگاه فرمود :هر عملى كه مىكنيد در حالى انجام دهيد كه از خدا
خائف و بر حذر باشيد ،و بدانيد كه روزى شما را بر اعمالتان عرضه مى دارند ،و شما خواه و ناخواه خدا را مالقات خواهيد كرد،
پس هر كس هموزن ذرهاى عمل خير كرده باشد ،آن را خواهد ديد ،و هر كس هموزن ذرهاى عمل زشت كرده باشد آن را
خواهد ديد.
و در تفسير قمى در ذيل آيه «وَ أَخرَجَتِ األَرضُ أَثقالَها» آمده كه منظور از اثقال زمين ،انسانهايند .و در ذيل جمله «وَ قالَ
اإلِنسانُ ما لَها» آمده كه اين انسان ،اميرالمؤمنين عليه السالم است .و در ذيل آيه «يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها  ...أَشتاتاً» آمده كه مردم
از جهت ايمان و كفر و نفاق متفرق و اشتات مى آيند ،بعضى مؤمنند و برخى كافر و جمعى منافق .و در ذيل جمله «لِيُرَوا
أَعمالَهُم» آمده كه هر كس باالى سر اعمال خود مىايستد ،و اعمال خود را اينطور فاش و هويدا مىبيند.
و نيز در آن كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر عليه السالم آمده كه در ذيل آيه «فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ»،
فرمود :اگر از اهل آتش باشد ،و در دنيا مثقال ذرهاى عمل خير كرده باشد ،اگر براى غير انجام داده باشد ،همان عمل خيرش هم
مايه حسرتش مىشود ،و در ذيل جمله «وَ مَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» ،فرمود :اگر از اهل بهشت باشد در روز قيامت آن شر
را مىبيند و سپس خداى تعالى او را مىآمرزد.
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 .2با تغييرات ويران كننده زمين در قيامت ،انسان بهايي ديگر مييابد كه در آن صورت به رؤيت كامل
اعمال خود ميرسد.
 .3عاقبتنگري ،در توجه به قيامتي است كه هر عمل در آن روز بر اساس معيار حق سنجيده شده و بر
آن اساس به رؤيت فرد ميرسد.
.................. .4

مرحله چهارم :طهارت براي تدبر (ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره)
براي رسيدن به طهارت حاصل از تدبر سوره مباركه زلزال ،موارد زير پيشنهاد ميشود:
 .1توجه به ثبت اعمال توسط زمين
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
خيري انجام ميدهيم  ،كار خير خود را به آن قطعه به امانت بسپاريم.
 .2توجه به اعمال خير و اخالص در عمل
آنچه موجب سنگين شدن اعمال مي شود اخالص در اعمال است ،براي اين منظور از بيان و ابراز كارهاي
خير خود حتي المقدور خودداري كنيم .همچنين در نيت انجام كار خير قصد رسيدن به محبت خداوند را از
ضروريات كارهاي خود بدانيم.
براي اخالص يافتن در اعمال خود به فرازهايي از دعاي اميرالمومنين عليه السالم توجه كنيد:
اللّهمّ إنّى اسئلُك العافيةَ من جُهدِ البَالءِ و من شَماتَةِ األَعداءِ اللّهمّ أغفِر لى ذَنبى و زَكِّ عَمَلى و أغسِل خطاياىَ
فانِّى ضعيفٌ الّا ما قَوَّيتَ و اُقسِم لى حِلماً تَسُدُّ بِه بابَ الجَهدِ و عِلماً تُفرِّجُ به الجَهاالتِ و يقيناً تُذهِبُ بِهِ الشّكَّ
عنِّى و فهماً تُخرِجُنى به من الفِتَنِ المُعضِالتِ و نوراً امشِى به فى النّاسِ و أهتدَى به فى الظُّلُماتِ اللّهمّ أَصلِح لى
سَمعى و بَصرى و شَعرى و بَشَرى و قلبى صَالحاً باقياً تُصلِحُ بها ما بَقِىَ من جسدى اسألُكَ الرّاحَةَ عندَ الموتِ و
العفوَ عندَ الحسابِ اللّهمّ انِّى اسئلُكَ اىَّ عملٍ كان احبَّ إليك و اُقربَ لَديكَ أن تَستَعمِلَنى فيه أبداً ثمّ لَقِّنى اُشرفَ
األَعمالِ عِندَك و اتِنى فيه قُوَّةً و صدقاً و جدّاً و عزماً منك و نَشاطاً ثمّ اجعَلنى اَعمَلُ ابتِغاءَ وجهِكَ و معاشاً فيما
اَتيتَ صالحِى عبادِك ثمّ اجعَلنى ال اَشتَرى به ثمناً و ال اَبتَغِى به بدالً و ال تُغَيِّرُه فى سَرّاءَ و ال ضَرّاءَ و ال كَسِالً و ال
نِسياناً و ال رِياءً و ال سُمعةً حتّى تَتَوفّانى عَلَيه و ارزُقنى أشرَفَ القَتلِ فى سبيلِكَ أنصُرُكَ و أنصُرُ رسولَك اَشتَرى به
الحيوةَ الباقيةَ بالحياةِ الدّنيا و اعِنِّى بمَرضاةٍ مِن عندِكَ...
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خدايا از تو خواهم تندرستى از بالى جانفرسا و از شماتت دشمنان ،خدايا گناهم بيامرز و كردارم را پاك
گردان ،و خطاكاريهايم را بشوى كه من ناتوانم جز بدان چه توام نيرو دادهاى ،و آنچنان بردبارى بمن بده كه
بدان در سختى را ببندى ،و دانشى بمن ده كه بدان نادانيها را برگشايى ،و يقينى كه بدان شک و ترديد را از
من دور سازى ،و فهمى كه بدان مرا از فتنههاى سخت و در هم بيرون آرى ،و نورى كه بدان در ميان مردم
(به هدايت) راه روم ،و در تاريكيها بدان راه يابم.
خدايا گوش و چشم و مو و پوست و دلم را براى من شايسته و صالح گردان بدانسان كه ساير اعضايم را
بدان شايسته و صالح گردانى .من از تو راحتى در وقت مرگ و گذشت در هنگام حساب را خواستارم.
خدايا از تو خواهم كه هر كردارى را كه از همه پيش تو محبوبتر و به درگاهت نزديكتر است هميشه مرا بدان
وادارى ،آنگاه شريفترين كارها را در نزد خود به من ياد دهى ،و نيرو و راستى و كوشش و تصميمى از
جانب خود و نشاطى براى انجامش به من عطا فرمائى ،و چنانم كنى كه كردار من تنها بخاطر جلب رضاى
تو ،و زندگيم همان زندگى كه به بندگان شايستهات دادهاى باشد ،آنگاه چنانم گردانى كه آن را به چيزى
نفروشم و آن را به چيز ديگرى برابر نخواهم ،و آن نعمت را در خوشى و ناخوشى بر من دگرگون مساز ،و
به كسالت و فراموشى و خودنمائى و شهرتطلبى دچارم مساز تا آنگاه كه مرا بر آن بميرانى ،و بهترين
كشتهشدنهاى در راهت را روزى من گردانى يعنى به راهى كه تو و رسول تو را يارى كنم ،و زندگانى
جاويدان آن جهان را به زندگانى (عاريت) دنيا خريدارى كنم ،و مرا به موجبات خوشنودى خود كمک فرما.
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