


 خدا نام به دلدار و دلبر   خدا نام به کار هر اول

 خدا نام به عطار لب بر   خدا نام به بسیار تو بگو

  خدا نام به  اخبار اول   خدا نام به ناهار موقعِ

 خدا نام به گهربار دُرّ   خدا نام به بسیار تو بگو

 خدا نام به ابرار صحبت   خدا نام به اسرار کلید

 خدا نام به بیکار نباشی   خدا نام به بازار رونقِ
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 ؟ نام دیگر قیامت چیست. 1

 آخرت

؟ می شودچه گفته « آتش»قرآن به در . 2  

 نار

شود؟ می..... در قیامت اعمال و رفتارهای انسان خیلی دقیق . 3  

 حساب

شود؟صالح با چه چیز موجب نجات انسان در قیامت میعمل . 4  

 ایمان

 می گویند؟کنند به آن به درستی عمل کنند چه برنامه زندگی انسان که مومنین تالش میبه . 5

 دین

                                        می شود؟ شروع ـث حرف با که است سنگین معنای به قرآن در چیز چه .6

قیلث  

؟ سوره حمد از خدا چه می خواهیم 6در آیه . 7  

 هدایت

   .باشد پابرجا و محکم ، ....... مثل باید دین به عمل و ایمان مسیر مومن،در .8

 کوه

.می شود..... روز قیامت، کارهای خوب و بد در . 9  

 وزن

   ..... جهنمی ها و هستند خشنود و راضی بهشتیان قیامت روز در .11 چیست؟ قیامت روز در درستکاران و مومنین پاداش .10

 بهشت

 ناراضی

 .  هستند........ از رحمت خدا نمی روند که به بهشت آن هایی . 12

 دور

   .هست ........... با بدهد جواب درست مسابقه سواالت همه به که کسی .13

 هوش

 .است قرآن سوره یک نام کلمه، این ساخت؟ شودمی کلمه ای چه دایره ها این با شما نظر به سواالت تمام شد



 .باشد می قرآن 101 سوره قارعه، سوره

 .کنید پیدا را دایره ها این راز .دارد رمزی آن داخل کلمات و دایره ها این

 ،دایره ها در شده نوشته کلمات آخر یا اول حروف از استفاده با باید شما

  دست رمز این به تواندمی کسی چه ببینیم .بیاورید دست به را دایره رمز

 ؟کند پیدا

 

 

 هست؟ ارتباطی چه رمز این و قارعه بین داندمی کسی چه

 .کوبنده حادثه آن یعنی قارعه .همدیگرهستند ترجمه بله،

 :است این دایره راز

 مشاهده جدول



 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِیمِ

یَوْمَ یَکُونُ النَّاسُ  ﴾3﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾2﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾1﴿ الْقَارِعَةُ

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ   ﴾5﴿ وَتَکُونُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾4﴿ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

فَأُمُّهُ   ﴾8﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ ﴾7﴿ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ ﴾6﴿ مَوَازِینُهُ

 ﴾11﴿ نَارٌ حَامِیَةٌ ﴾10﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَهْ ﴾9﴿ هَاوِیَةٌ

و تو  (2) ( که قابل وصف نیست)چه کوبنده ای (1) آن واقعه کوبنده،
روزى که مردم مانند پروانگان پراکنده  (3) چه  می دانى آن کوبنده چیست؟

پس اما هر   (5) .و کوه ها چون پشم رنگارنگ حالجی شده باشند (4) باشند
پس وی در یک زندگی رصایت بخشی  (6) .که وزنه اعمالش سنگین باشد

« هاویه»پس جایگاهش  (8) .و اما آن که وزنه اعمالش سبک شود (7) .است
 (11) .آتشى سوزنده است (10) و تو چه می دانى آن چیست؟ (9) .است



همه چیز را آن قدر محکم و با قدرت .قارعه، یکی از اسم های قیامت است
 .  که خدا می فرماید هیچ کس نمی تواند عظمت و قدرتش را تصور کندمی کوبد 

 از مردم که هستند زیاد قدر آن !آدم ها
 این پروانه و ملخ مثل روز، آن وحشت

  هر .می شوند پراکنده طرف، آن و طرف
 حواس و می کند فرار صورتی به کسی
  .نیست دیگر شخص به فرد هیچ

 و صالبت آن با و عظمت آن با !کوه ها
 پنبه مثل !پنبه مثل ،می شوند پودر قدرتشان،

  نمی دنیا در ای زلزله هیچ .شده حالجی
 روی قارعه، اما کند، پنبه را ها کوه تواند

  .می کند صاف صاف را زمین



موازینه من ثقلت   

 من خفت موازینه

ـان   کسانی که آن ) ـای ش ـنگین اسـت  ترازوه در ( س
وحشـتناکی  عـده ای   چنین روز سـخت و  

و در یک زندگی شاد به سـر  ! خوشحالند
 .می برند

 (است سبک ترازوهایشان که کسانی آن)
  سختی وحشتناکی،  و سخت روز چنین در

 .افتند می آتش در هم آخرش و می کشند



 هر کسی ترازوی سنگین دارد، در آن حادثه کوبنده خوشحال است، 
 !  هر کسی ترازویش سبک باشد، ناراحت استولی 

  ؟چـــرا

هر چیزی یک ارزش سنج وجود دارد که به برای 
 .«ترازو»؟ می گویندآن چه 



گرم 50ترازوی قدیمی . 2 گرم 1کمتر از : ترازوی طال فروشی. 1   

 .سنجندو با آن ارزش اشیا را می استترازو وسیله اندازه گیری 

یشتر است؟ ب زوها  ترا ز  ا میک  دقت کدا  

گرم 1کمتر از : ترازوی طال فروشی. 1  



  !دارند جدی مشکل دو طالفروشی ترازوهای حتی ترازوها، همه

را اشیا وزن گیری اندازه توانایی فقط :اول مشکل 
 .ندارد فرقی برایش اشیا نوع و دارد

نه است وزن سنجش برای ترازو این :دوم مشکل 
 .طول



شود فکر و نیت و اخالق و علم و اعتقاد با چه ترازویی می 
 ها را اندازه گرفت؟  آدم

 ؟آورد دست به را چیزها این وزن می شود چطوری پس
 

  فرزند می گویدکه آموز دانش والدین به معلم گاهی
 است این معلم منظور .است وزین و سنگین خیلی شما
 .باالست او ادب و ایمان و اخالق وزن که

 ارزش و شویم می وزن خدا سوی از هم آدم ها ما
 زیاد ها آدم از برخی ارزش .شود می سنجیده ما
  برخی ارزش ولی است، سنگین آن ها ترازوی و

   .است سبک آن ها ترازوی و کم دیگر،



 ایمان سیمان خدا طال ثروت
 خیانت عترت صداقت قارون شهادت
 از خدا اطاعت حالل پول انفاق غیرت قرآن

 شرارت سعادت باغ طاغوت غارت
 تقوا دنیا والیت شهرت قدرت

 دادن جواب اما .بدهید جواب سریع خیلی باید شما و می کنم سوال شما از من
 و معنوی ارزش و شنیدید را ای کلمه وقت هر که هست سبک این به شما
 مادی فقط آن ارزش وقت هر .می آورید باال را دست هایتان بود، باال آن الهی
 پایین؟ یا و باشد باال باید یا شما دست پس .می آورید پایین را دستایتان بود،

 «سنگین تراست؟ چه کسی ترازوی » مسابقه



  که انسان هایی شود، می کوبیده چیز همه که (قیامت) روزی در
 هستند، راحتی و خوشحالی در است سنگین آنها ترازوهای

 .هستند گرفتاری در دارند، سبک ترازوی که هاییآن ولی

برود ارزش با چیزهای سمت به عمل در و بدهد تشخیص رو چیزی هر واقعی ارزش: 

کند پیروی حق از و بدهد تشخیص باطل از را حق. 

کند خوب کار و بدهد تشخیص خوب از را بد. 

برود حالل دنبال و بدهد تشخیص حرام از را حالل. 

برود درست کار سمت به و بدهد تشخیص نادرست از را درست. 

 سوره قارعه

 :ترازوی کسی سنگین است که بتواند



آدم پولداری هستم من 
که با دروغ و دزدی،  
کلی پول به دست  

این دو واکنش . آوردم
 نفر چطور است؟

ثروت شما . کار شما خیلی خوب بود
پـول شـما   . خیلی هم با ارزش اسـت 

ــوردن دارد   ــم خ ــی ه ــما را . خیل ش
بایــد بــه شــما . خوشــبخت مــی کنــد

 شوی؟ با من رفیق می. تبریک گفت

( من ثقلت موازینه: )نفر اول ( من خفت موازینه: )نفر دوم   

  شما ثروت .بود بد خیلی شما کار
 حرام شما پول این .ندارد ارزشی

 بیچاره را شما .ندارد خوردن .است
 خیلی کارها این شما از .کندمی

 را کار این وقتی تا من .بعیداست
 .شومنمی رفیق شما با نکنی، ترك

 چرا؟ ناراحت و ترس خوشحال و آرامش
  زمین روی مادی شیء ترینبزرگ که کوه .کوه مثل می شود، کوبیده مادی چیزهای فقط روز آن در چون

  امور ولی .است معلوم ... و باغ و کاخ و قدرت و خانه و ثروت و پول تکلیف پس .می شود کوبیده است،
  و عبادت و نماز و والدین از اطاعت و خدا به عشق و خوب اخالق و ایمان و تقوا و پرستی خدا مثل معنوی
 .هستند ماندگار و باقی همیشه و نمی شود  کوبیده چیزها این مانند و بندگی برای تالش



 آینده در آید می  !کوبنده !کوبنده
 عده یک زمان آن در                       

 خنده با و شادی با                                         
 هستند آرام آرام                                                            

 پاینده و بالنده                                                                           

 آینده در آید می   کوبنده !کوبنده
 دیگر عده یک اما                        

 سرافکنده و غمگین                               

 است آتش پناهشان                                            

 سوزنده آتش آن                                                       

 آینده در می آید  !کوبنده !کوبنده
 خداوند نام به                  

 بخشنده و مهربان                    

 قرآن از جان از بشنو                       

 ارزنده آیات از                                            

 آینده در آید می  !کوبنده !کوبنده
 چیست؟ آن دانیمی چه تو       

 بنده نه دانی، تو نه                                  
 پروانه مثل مردم                                                   

 آکنده سویند هر از                                                          
 رنگارنگ کوه رشته                                                                          

 رنده رنده شد خواهد                                                                                     

 شعری که ترجمه مفاهیم سوره
.است  




