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 سوره زلزله
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم   آيه است 8نازل شده و داراى  »مدينه  «اين سوره در   ِبْسِم ا

يـَْوَمِئٍذ  ﴾٣﴿ َوَقاَل اإلْنَساُن َما َهلَا  ﴾٢﴿ َوَأْخَرَجِت األْرُض أَثْـَقاَهلَا ﴾١﴿ األْرُض زِْلَزاَهلَا ِإَذا زُْلزَِلتِ  ُث َأْخَبارََها ً لِيـَُرْوا  ﴾٥﴿  َِنَّ رَبََّک َأْوَحى َهلَا  ﴾٤﴿ ُحتَدِّ يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتا ًرا يـََرهُ َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـ  ﴾٦﴿ َأْعَماَهلُمْ      ﴾٨﴿ َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ ﴾٧﴿ َقاَل َذرٍَّة َخيـْ
  ز:ـجؤمعلومات م

  كثير گفته ابن امام .  نام اين  سوره ( زلزله ) است  که از آيهٔ اول سوره گرفته شده است
وهفت ) سی  37) هشت آيت، (8) رکوع، و (1اين سورهٔ مکی، و دارای (  که است

  .) هشتادو وسه نقطه است 83) يک صدو وپنجاه هشت حرف، و ( 158کلمه، (
مفسرين اين سوره را  مدنی  می خوانند، ولی مضمون سوره و ديگری از  برخیولی 

شيوه بيان آن برمکی بودن سوره گواهی می دهد ، چون بحث در آن از معاد و رستاخيز 
های مکی است و آيت های سوره نيز ومحاسبه الهی يکی از مضامين اصلی سوره 

کوتاه، دارای وزن خاص و شبيه سور های مکی است که در آنها مطالب زياد، دقيق 
  وعميق در الفاظ محدود و جمالت کوتاه و دارای وزن افاده می شود.

می چرخد: در قدم اول بحث خود را ر اساسی  بر سه محو تآاين سوره عمدکلی  اومحتومطالب 
ز آغاز می کند، و به تعقيب آن بحث او نشانه هاى وقوع قيامت  »الساعة اشراط « از 

  انسانها را بيان ميدارد. شهادت زمين به تمام اعمال 
و رسيدن هركس به  »بدكار«و  » نيكوكار« در بـخـش ديـگر از تقسيم مردم به دو گروه 

  ز:ـمؤج ترجمهٔ   بعمل می اورد.اعمال خود سخن 
 ِ َّ ِحيمِ بِْسِم  ْحَمِن الرَّ   الرَّ

که زمين در نفخه اول به شدت وپياپی  هنگامی«)1(»  إَِذا ُزْلِزلَِت اْألَْرُض ِزْلَزالََها«  به نام هللا بخشنده مهربان
  و زمين بارهای سنگين خود را بيرون می« )2(» َوأَْخَرَجِت اْألَْرُض أَثْقَالََها «  ».تکان داده شود

نَساُن َما لََها «  ».افکند   ».را چه شده است؟ گويد: آن و انسان می«)3( »َوقَاَل اْإلِ
ُث أَْخبَاَرَها «   ».گويد آن روز (زمين) از خبرهای خود سخن می«)4( »يْوَمئٍِذ تَُحّدِ
  ».چرا که پروردگارت به آن حکم کرده است« )5(» ِبأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها «
در آن روز مردم به (حال) «)6( »يْوَمئٍِذ يْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاً لِّيَرْوا أَْعَمالَُهْم «

  ».پراکنده بر آيند تا (کيفر) اعمالشان به آنان نماينده شود
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ٍة َخيراً يَرهُ « ای کار نيک  پس هرکس به اندازة ذّره« )7( »فََمن يْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ
ٍة َشّراً يَرهُ «  ».را خواهد ديد کرده باشد (پاداش) آن ای کار بد کرده  و هرکس به اندازة ذّرره«)8( »َوَمن يْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

 سوره:ی ها پيام    ».را خواهد ديد باشد (کيفر) آن
اذا زلزلت االرض «زلزله بزرگ زمين در آستانه قيامت، امرى قطعى و حتمى است. 1- 

 .رود که امر قطعى باشد) در موردى بکار مى»  اذا« کلمه زيرا » (زلزالها
شود، نه  معاد جسمانى است. (جسم انسانها در زمين دفن شده که در قيامت خارج مى2- 

 »اخرجت االرض اثقالها«روح آنها) 
 »قال االنسان ما لها«قيامت روز تحيّر انسان است. 3- 
 »يومئذ تحدث اخبارها«هستى شعور دارد. 4- 
 »يومئذ تحّدث اخبارها«ن قيامت است. زمين از گواها5- 
 »يروا اعمالهم«در قيامت راه هرگونه انکار بسته است. 6- 
 »...فمن يعمل... فمن يعمل«اند.  همه مردم در محمکه الهی  عدل الهى يکسان7- 
 »...فمن يعمل... فمن يعمل«کيفر و پاداش الهى، بر اساس عمل است. 8- 
اب و کتاب دارد. لذا نه گناهان را کوچک شمريد و عمل هر چه هم کوچک باشد، حس9- 

 »مثقال ذّرة«نه عبادات را. 
  نزول: اسباب  تجسم و ديدن عمل در آن روز خود عذاب يا لذت است.10- 

ار يبس  و حساب  امتيكفار از روز ق  بود كه  نيا»  زلزال«  سوره  نزول  اسباب 
سوره » «؟ است  وقت  چه  امتيروز ق« »:  اَمةِ ياْلقِ ْوُم ياَن يأَ  « گفتند: یكردند و م یم سؤال 

  نيدر ا  خداوند جّل جالله  مورد... پس  نيگر در ايد  از سؤاالت  نيو مانند ا» 6/ امهيالق
فقط   امتيق  علم  تا بدانند كه  آن  از وقت  نه  گفت  سخن  شانيبرا  امتيق  یها از نشانه  سوره

   :سورٔه زلزله  فضيلت  وجود ندارد.  آنان  یبرا  آن  وقت  نييتع  یسو  به  یراه  چيو ه  نزد اوست
  روايت  به  ذيل  شريف  حديث جمله   از آن  است  آمده  احاديثی  سوره  اين  فضيلت  در باره 

  از ياران  مردی  صلّی هللا عليه و سلّم به هللا   رسول  كه  رضی هللا عنه است  مالك بن انس
  من  خدا سوگند كه  هللا! به ؟ گفت: يا رسول ای كرده  ! آيا ازدواج فالن  ای«خود فرمودند: 

ُ أََحدٌ  !! فرمودند: آيا  كنم  ازدواج  تا با آن  ندارم  چيزی َّ ؟ گفت:  تو نيست  همراه  قُْل هَُو 
ِ  . فرمودند: است سوم) قرآن  (يك  ثلث  سوره  . فرمودند: اين چرا، هست َّ إَِذا َجاء نَْصُر    چهارم) قرآن (يك  ربع  سوره  . فرمودند: اين ؟ گفت: چرا، هست تو نيست  همراه  َواْلفَتْحُ 

  . فرمودند: اين ؟ گفت: چرا، هست تو نيست  همراه  قُْل يا أَيَها اْلَكافُِرونَ  . فرمودند: آيا  است
  همراه » إَِذا ُزْلِزلَِت اْألَْرُض ِزْلَزالََها «. فرمودند: آيا است  چهارم) قرآن (يك نيز ربع   سوره

  ؛ پس است  چهارم) قرآن (يك  نيز ربع  سوره  . فرمودند: اين ؟ گفت: چرا، هست تو نيست
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  ». كن  ازدواج
هللا صلی  حضرت انس وابن عباس روايت است که رسول همچنان در حديثی ديگری از: 

يک سوم » اخالص «نصف قرآن و » زلزال «هللا عليه وسلم فرموده ه است که :سوره 
  :سوره امحتو   يک چهارم قرآن است . ( رواه النسا ئی وابن ماجه عنها )» کافرون «قرآن و 

به طور كلى موضوعات مطرح شده در اين سوره عبارتند از: وقوع زلزله هولناك زمين 
رستاخيز، بيان اين حقيقت كه در هنگامه قيامت و با وقوع زلزله شديد آن در هنگامه 

زمين بارهاى سنگين خويش را بيرون مى افكند بارهايى كه به نظر بسيارى از مفسران 
تعداد عظيم انسان هايى است كه از درون قبرها بر مى خيزند، اشاره به اين كه در آن 

تصريح به اين حقيقت كه زمين در آن روز  روز انسان علت حوادث را جويا مى شود،
عظيم تمامى اخبار خويش را بازگو مى كند، تصريح به اين حقيقت كه وقايع آن روز به 

اشاره الهى است، اشاره به برانگيخته شدن انسان ها به صورت گروه هاى مختلف از 
ه هركس درون قبرها اشاره به حساب و كتاب دقيق اعمال انسان  در آن روز و اين ك

  .حتى به اندازه ذره اى نتيجه عمل خويش را خواهد ديد
از مهمترين محورهاى سوره مباركه زلزال اشاره به زلزله وحشتناك روز قيامت  است  

كه در اصطالح بر آن نفخ صور اول مى گويند. در اين روز انسان ها از اين اتفاقات به 
ل آن است كه قبل از فرارسيدن اين شگفت مى آيند. پيام اين قسمت سوره مباركه زلزا

روز مومنان خود را بايد براى حضور در صحنه رستاخيز آماده كنند. در بخش دوم 
سوره زلزال به برخورد انسان با اعمالش در روز قيامت اشاره شده در واقع حساب 

 .رستاخيز بسيار دقيق است و انسان ها بايد مراقب اعمال خود باشند
فی زمين به عنوان يکی از شاهدان اعمال، تأثير بسزايی در مخاطبان سوره زلزله با معر

گذارد، زيرا اگر کسی به اين حقيقت توجه کند که زمينی که بر آن ايستاده  خود به جا می
ها و ساير اشيائی که در اطراف او هستند، همچون چشمانی بيدار همه  و درختان و کوه

زی عليه او گواهی خواهند داد، هيچ گاه خود را کنند و رو حرکات و افکار او را ثبت می
  .دهد يابد و به خود جرأت گناه نمی تنها نمی

   ه:ـيـتسم  هـوج
آمدن روز رسيدن و ، قبل از سخت  زلزلهٔ  حادثه از   با خبر دادن  افتتاح  سبب  به  سوره  نيا

 ه:تفسير سوره زلزل   شد.   دهينام»  زلزال«ا ي»  زلزله« قيامت، 
خورد و به  زمين به شدت تکان میآن گاه که   )1(»  إَِذا ُزْلِزلَِت اْألَْرُض ِزْلَزالََها  «

شوند و زمين به  ها برابر می پاشد و تپه های آن از هم می شود و کوه لرزه انداخته می
    شود. ميدانی صاف وهمواره و بدون فراز و نشيب تبديل می

ند. و انسان با خود بگويد: زمين را چه شده و زمين بارهاى سنگين خود را بيرون افک
لرزد). در آن روز زمين خبرهاى خود را بازگو کند. چرا  است؟ (که اينگونه سخت مى
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 که پروردگارت به آن وحى کرده است. در آن روز مردم به طور پراکنده (از قبرها)
اى کار نيک  ذّرهبيرون آيند تا کارهايشان به آنان نشان داده شود. پس هر کس به مقدار 

 .اى کار بد کرده باشد آن را ببيند کرده باشد همان را ببيند. و هرکس هم وزن ذره
  ).1/   اشاره به زلزله شديد قيامت است (مراجعه شود به سوره : حجّ »: إَِذا...«  

کلمة (ُزْلِزلَْت) يعنی به شدت تکان خورد و پريشان شد و زمين با لرزة بزرگ خود که 
زيدن آن است به شدت ناموزون شد. و اين ماهيت زلزلة قيامت است که آخرين لر

  های کوچک و محدود آن هستند.  های دنيا نمونه زلزله
ای كه مخصوص زمين است و چگونگی و شّدت آن را تنها  زلزله» : ِزْلَزالََها « 

  پروردگار با عظمت می داند.
ء اسالم طوری معلوم می شود که : از روايات اسالمی وتفاسير تعدادی کثيری از علما

دفينه ها ،قبآل بيرون می آيند ، ولی ممکن است دفينه هايی که قبل از قيامت بيرون آمده 
بودند ، به مرور زمان زير خاک رفته مدفون گردند ، سپس در روز قيامت بيرون آيند ، 

ببينند ،که مال ، شايد حکمت ظاهر شدن دفينه ها اين باشد که دوستداران مال با چشم خود 
بيکار مانده است ،   وانسان ( کافر با مشاهدهی اين وضع ) می گويد که چه شد اين را 

(که زمين اين چنين می لرزد وهمه دفينه بيرون می آيند ) در آن روز زمين همه (سخنان 
  خوب وبد )خود را بيان می کند ، زيرا دستور وهدايت پروردگار با عظمت چنين است .

مذی وغيره کتب احاديث در  حديث مرفوعی آمده است ، هر کسی که بروی زمين در تر
چه عملی انجام داده باشد فرق نمی کند چه اعمال  خوب باشد ويا هم اعمال بد ، زمين 
يک يک آنرا  بيان می کند  ، واين گواهی وشهادت آن می باشد ) در آن روز مردم به 

اب ) بر می گردند ( کسانی که از حساب گروهای مختلف در آمده ( از موقف وحس
محشر فارغ شده اند بر می گردند ، برخی جنتی وبرخی  جهنی قرار گرفته به جنت 

ودوزخ می رون ) تا که (ثمرات ) حال خود را ببينند ، پس کسی که (در دنيا ) به 
ن را قدرذرهای نيکی می کند آن را خواهد ديد ، وکسی که به قدر ذره ای بدی  می کند آ

خواهد ديد ( به شرطی که تا آن وقت آن بدی ونيکی بر قرار بماند، واال اگر به سبب کفر 
آن نيکی به باد  رفته باشد ويا به سبب ايمان وتوبه ، بدی عفو گردد ، آن مشمول اين نمی 
باشد ، زيرا نه آن نيکی باطل شده نيکی است ونه بدی عفو شده شر وبدی می باشد ، لذا 

  محشر آنها در جلو نمی آيند .)    در ميدان
امام بخاری در حديثی  از حضرت ابوهريره روايت کرده که پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

شود تا زمانی که  قيامت برپا نمی«در مورد وقت ويکی از عاليم قيامت فرموده است : 
  و زمان پيوندد های فراوان به وقوع می شود، و زلزله علم از ميان مردم برداشته می

بند و باری که همان قتل و  ها و بی شود و فتنه طی مسافت ) به هم نزديک می  ( برای 
به ».( شود شود و مال و ثروت شما بسيار شده و به وفور يافت می کشتار است زياد می

  ).989روايت بخاری، حديث شمارة (
تی که خداوند وعدة سازند، قيام مفهوم زلزله بزرگ قيامت را تاحدودی برای ما روشن می

يا ايُّها النّاُس اتَّقُوا َربَُّکْم اِنَّ َزْلَزلَهَ  :«فرمايد  شکنجة کافران را در آن داده است و می
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ای مردم! از پروردگارتان بترسيد، واقعاً زلزلة قيامت ) «1(سوره حج : »  السَّاَعِه َشیٌء َعظيمٌ 
و زمين گنجها ومرده های بطن خود را در نفخه   )2(» أَثْقَالََها َوأَْخَرَجِت اْألَْرُض    «  ».چيز بزرگی است
عبارت از همان مخلوق  ،منظور از سنگينی زمين انسان است».اندازد دوم  بيرون می

است. او وزين و سنگين است  ها و زمين خلق شده مکلفی که برای بهشتی به پهنای آسمان
ها و زمين را برای وی رام کرده و جانشين خود  زيرا قبول امانت نموده و خداوند آسمان

در زمين ساخته است که اگر عقل او بر شهوتش چيره گردد از مالئکه برتر و اگر 
  تر ست. شهوت او بر عقلش چيره گردد از حيوات پست

زمين جسم همة :«  می نويسد سير خويش تف 265، صفحه 30امام طبری در جلد 
کند  اندازد و مردگان درون زمين بر آن سنگينی می مردگان را به صورت زنده بيرون می

  ».... و ابن عباس گفته منظور مردگان هستند
تفسير خويش نوشته است: ( يعنی آنچه از   540، صفحه 4ابن کثير نيز در جلد  

کند. اين نظر را چند تن از سلف ابراز  مردگان در زمين است را به بيرون پرت می
  اند). داشته

ها و اموات  ها و گنجينه ها و دفينه جمع ثِْقل ، بارهای سنگين . مراد همه گدازه» : أَثْقَاَل «  
نَساُن َما لََها  «   ). 7/   ، وسوره :نحل 13/   ينها است (مراجعه شود به سوره  : عنكبوتو جز ا اين گفتة   ؟  گويد : زمين را چه شده است و انسان می  ) 3(» َوقَاَل اْإلِ

  انسان از روی تعجب و ترس است.
  بيند . می انسانی كه تكانهای غيرعادی و دگرگونيهای وحشتناك زمين را»: اإلنَساُن «  

ُث أَْخَباَرَها  «   ؟  ؟ آن را چه شده است  زمين را چه خبر است» : َما لََها « با خود می گويند   در آن روز ( كه سرآغاز قيامت است ) زمين خبرهای   )4(» يْوَمئٍِذ تَُحّدِ
خود را به زبان قال يا حال خواهد گفت كه ها ی  از اعمال نيک و بد ساکنان خود انسان

 چه چيزهائی بر آن گذشته است ) 
كند  گويد . بازگو می سخن می» : تَُحِدُّث « در آن روز . بدل از ( إَِذا ) است. »: يْوَمئٍِذ «  

. اين سخن گفتن و بازگو كردن، يا به زبال قال است و زمين شاهد و ناظر اعمال انسانها 
يا اين كه به زبان حال است. يعنی وضع زمين بدان هنگام بيانگر همه چيز بوده است ، و 

اخبار زمين »: أَْخبَاَرَها « خواهد بود ، و در چنين روزی حق و باطل پديدار خواهد شد. 
خورد ، يا اعمال و افعالی است كه  ، اوضاع و احوالی است كه در آن زمان به چشم می

دهد . چرا كه همه چيز در  ند و اينك بدانها گواهی میا مردمان بر روی آن انجام داده
   جهان ثبت و ضبط است .

بدان سبب است که پروردگار تو به او (زمين) پيام داده « )5(»  بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها «
   ( كه چه بشود و چه بگويد ) . ».است

 به کالم نموده است. منظور اينست که خداوند، زمين را بر سخن گفتن توانا کرده و امر
فرمان داد ( مراجعه  ،پيام داد» : أَْوَحيا « حرف باء، سببيه است. » : بِأَنَّ َربََّك . . . «  

   ) . 68/   شود سوره  : نحل
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در آن روز، مردمان پراکنده «  )6(» يْوَمئٍِذ يْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاً لِّيَرْوا أَْعَمالَُهْم   «
   شوند ) تا نتيجه اعمال خويش را  ببينند ). رهسپار صحرای محشر میو( ».آيند بيرون می
ر و همراه و همکار، بدون هياهو فرد و متفرق، بدون تجمع، بدون همفک يعنی فرد

سوره يس وصف نموده است:  65و تکبر با اين حال که خداوند در آيه  وغالمغال 
گويند و پاهايشان بر  ما سخن مینهيم و دستانشان با  امروز بر دهانهايشان، ُمهر می«

  ».دهند دستاوردشان گواهی می
  آيند. بيرون می»: يْصُدُر «  

  ها . مراد دسته دسته و فرد فرد است . حال است .  جمع َشتيت ، پراكنده»: أَْشتَاتاً «  
   تا بدی شان نمايانده شود .» : ِليَرْوا « 

خود   از گورهای  ای و پراكنده  مختلف وال بر اح  قيامت مردم در روز مفسرين می نويسند:  
و مطمئنند و   ايمن  از آنان آيند؛ برخی  می  بيرون  حساب  محل وايستگاه های   سوی به

  اهل  رنگ به  و برخی  سپيد است رنگ   اند كه بهشت  اهل  رنگ  به  ، برخی ترسناك  برخی
  چپ  سمت  به  گردند و برخی باز می راست   سمت  به  ، برخی است سياه   رنگ  كه  دوزخ
گويد:  می  كثير در تفسير آن اند. اما ابن نيز متفرق  خويش  و اعمال  در اديان  كه  چنان

  و اصناف  انواع  به  كه  يعنی: در حالی». گردند بازمی گروه  گروه  حساب  از موقف  مردم«
گردند:  ! بازمی . آری تا دوزخی  تا سعيد و از بهشتی  گرفته  اند، از شقی شده  تقسيم  مختلفی

  آنان  را به  اعمالشان  يعنی: تا خداوند جّل جالله» شود داده   نشان  آنان به  تا اعمالشان«
است: تا خداوند جّل   اين  . يا معنی اعمالتان  هم  شما و اين  اين  نمايد و بگويد: اينك  ارائه
ٍه َخيراً يََرهُ  «  دهد.  نشان  آنان  را به  اعمالشان جزا و نتيجه   جالله اً يََره) 7( فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ٍه َشرَّ پس  )8(» َو َمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل َذرَّ

هر کس به اندازه ذره غباری کاروعمل نيک انجام دهد ، و يا بدی کسب نموده باشد، 
  پاداش و سزای خود را خواهد ديد .

ةٍ «   دانند كه نماد ريزی در  به اندازه ذّره خاک (برخی آن را مورچه ريز می» : ِمثْقَاَل ذرَّ
  )  61/   ، سوره يونس 40( مالحظه شود سوره: نساء /  ميان عربها است .

هٍ  «در موردکلمه  همچنان علماء:   می نويسند که:»  َذرَّ
  شريف  شود. در حديث می  آفتاب ديده   در شعاع  كه  است از گرد و غباری   : عبارتذره

كند زيرا اگر  می  مالمت  خود را در روز قيامت  كه مگر اين  نيست كس  هيچ«است:  آمده 
باشد   ؟ و اگر غير از اين خود نيفزودم  گويد: چرا بر نيكوكاری نيكوكار باشد، با خود می

  و عقاب  ثواب  مشاهده  ر هنگامامر د  و اين» ؟ نكشيدم  دست  گويد: چرا از گناهان می هم 
  كريم  در قرآن  آيه  ... محكمترين فََمن يْعَملْ    آيه«گويد:  مسعود رضی هللا عنه می . ابن است
 سوره زلزله:  8 -7اسباب نزول آيه   ». است

ويطعمون الطام « ابن ابو حاتم از سعيد بن جبير روايت کرده است : جون خدای پاک آيه  
) را نازل کرد ، گروهی از مسلمانان فکر کردند هر  8سوره انسان آيه » ( علم حبه ... 

گاه در راه هللا چيز کم واندک ببخشند پاداش داده نمی شوند . وعداه ای ديگر می 
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انديشيدند به سبب ارتکاب گناهان کوچک ، دروغ ، چشم چرانی ، غيبت ومانند اينها 
ا تنها به سبب گناهان کبيره آنها را به دوزخ توبيخ وسرزنش نميشوند ومدعی بودند که خد

ةٍ َشّراً يَرهُ  :«می اندازد وبس . پس خدا جل جالله   نازل شد .»  َوَمن يْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ
گويد:  احبار می  نظر دارند. كعب اتفاق  آيه  اين  بودن  علما بر عام  قابل تذکر است که:  ! رمـتـمح خوانندهٔ 

  تمام  كه  است  كرده  نازل  بر محمد صلّی هللا عليه و آله و سلّم دو آيه  جاللهخداوند جّل «
اند  عبارت  دو آيه  اند، اين ، دربر گرفته هاست ، زبور و صحيفه ، انجيل را در تورات  آنچه
ةٍ َخيراً يَرهُ «  از: ةٍ َشّراً   فََمن يْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ   ».يَرهُ  َوَمن يْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

  ابوبكرصديق  كه  است  آمده  حاتم ابی جرير و ابن ابن  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين 
  صلّی هللا عليه و سلّم گفت:    خدا  رسول  رضی هللا عنه به

،  باشم كرده   عمل  شر را كه از عمل   ای ذره  همسنگ  در روز قيامت  هللا! آيا من يا رسول
در دنيا   كه  هايی ابابكر! ناخوشی  ای«صلّی هللا عليه و سلّم فرمودند:   هللا  ؟ رسول بينم می
  خير را برايت  ذره  مثقالهای اما خداوند جّل جالله   شر است  ذره  مثقالهای  ، كفاره بينی می

  وظيفه کاری شيطان در روز حشر:  ». يابی آنها را بازمی  در روز قيامت  كه كند تا اين می  ذخيره
بل از همه بايد گفت :که از احاديثی وروايات اسالمی طوری معلوم می گردد که با ق

و دميده شده نفخ صور همه موجودات خواهند ُمرد و قطعا در اين جمله : برپايی قيامت 
ابليس نيز مانند ساير انس و جن از بين خواهد رفت، اما کيفيت نابودی و مردن وی برما 

بايد بگويم که :در هنگام » زلزله « بق فحوی کلی سوره مشخص نيست، جز اينکه  مطا
نفخ صور اول زلزله بسيار هولناکی اتفاق می افتد که از ترس آن زن شيرده نوزاد 

  شيرخواره اش را فراموش می کند.
اْلُمنَظِريَن * إِلَی قَاَل فَإِنََّک ِمَن  * قَاَل َرِبّ فَأَنِظْرنِی إِلَی َيْوِم يُْبعَثُونَ  «در قرآن کريم آمده: 

مرا تا   : پروردگارا! پس گفت«  ). يعنی: ابليس81- 79(سوره ص » يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ 
تا   من  و به  نميران  : مرا شتابان يعنی »ده شوند، مهلت  می  برانگيخته  مردمان  که  روزی

  بعد از مرگشان  وی  و نسل  آدم  شدن ، روز برانگيخته  نهايت  آن  که  ده  مهلت  نهايتی  يک
  من که  »معلوم  تا روز معين  يافتگانی تو از مهلت«  پذيرفتم »فرمود:«  . خداوند متعال است

  . ام کرده  مقدر و معين  خاليق  فنای  را برای  آن
فرصت دارد، اما علما و مفسرين در »  وقت معلوم« در اين آيه ذکر شده که ابليس تا 

  و نظر دارند:معنای آن د
اول: اجل ابليس مشخص است و علم آن تنها نزد خداوند است که چه وقت اجلش به سر 

  خواهد رسيد.
دوم و هنگام برانگيخته شدن   نفخه  دميدن  وقت  دوم: گروهی از مفسرين گفته اند که: آن

  . است خاليق 
يابد زيرا   نجات  از مرگ  بود که  ، اين خواست  تا روز رستاخيز مهلت  ابليس  که اين  دليل

  داد اما نه  او را مهلت  خداوند متعال مرد پس  ، نمی يافت می  اگر او تا روز رستاخيز مهلت
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  : است  مخلوقات  همه  روز مرگ  که»  صعق«تا روز   تا روز رستاخيز بلکه
ُ ثُمَّ نُِفَخ فِيِه  َونُِفَخ فِی الصُّوِر فََصِعَق َمن فِی السََّماَواِت َوَمن فِی اْألَْرِض  «  َّ إِالَّ َمن َشاء 

در   هرکه  شود پس می  و در صور دميده«) 68(سوره زمر » أُْخَری فَإَِذا ُهم قِيَاٌم يَنُظُرونَ 
»  صعق«  يا نفخه  دوم  نفخه  همان  اين »افتد درمی  هوش بی  است  در زمين  آسمانها و هرکه

  .  است
دمد  می  در آن  اسرافيل  که  است  يا شاخی  : بوقصور.  است فوری   از مرگ  : عبارت صعق

  ».ميرند می  آن  ترساز   آسمانها و زمين  اهالی  دارد، تمام  هولناک صدايی   و از بس
يعنی نفخه اول (فزع) است »  وقت معلوم « سوم: اکثر علما فرموده اند که منظور از 

که جميع خاليق می ميرند، يعنی حتی بعد از نفخه دوم هم نيست، زيرا که دميده می شود 
نفخه دوم برای برانگيخته شدن پس از مردن است. و رأی ابن عباس رضی هللا عنه هم 

  همان نفخه اول است.
قرطبی آمده  امام  » تذکره«و در کتاب  بعضی نفخه فزع و صعق را يکی نمی دانند، اما

الزم و ملزوم همديگرند،  ترس و وحشت ، چوننفخه فزع همان نفخه صعق است«است: 
شوند، سپس جان به جان آفرين تسليم  مردم ابتدا دچار ترس و هراس صدای قيامت می

  ».کنند می
اما در قيامت سخت ترين عذاب برای اوست، و هيچگاه پايانی بر عذابش وارد نمی شود 

بد در عذاب سخت الهی قرار می گيرد. خداوند متعال بعد از آنکه به شيطالن مهلت و تا ا
ن تَِبعََک  «داد، به وی وعيد می دهد که:  قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل * َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنَک َوِممَّ

که جهنّم  گويم، به حق سوگند، و حق می«). يعنی: فرمود: 85-84(ص » ِمْنُهْم أَْجَمِعينَ 
، خداوند  گونه بدين». را از تو و هر کدام از آنان که از تو پيروی کند، پر خواهم کرد!

  وارد خواهد کرد تا بدانجا که  دوزخ  را به  و پيروانش  ابليس  کند که عزوجل سوگند ياد می
  در روز قيامت: چگونگی حشر انسانها   شود.  پر و انباشته  از آنان  دوزخ

مفسرين در مورد اينکه انسانها در روز قيامت  در چه حالت بدنی حشر می شوند ، می 
نويسند : انسانها درروز حشر در حال پا برهنگی، لخت و غير ختنه شده حشر خواهند 

  شد. 
اين علماء استدالل خويش را به حديث ، صحيح مسلم و بخاری که از ابن عباس رضی 

ِإنَُّکْم «هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  می سازند:که رسول هللا عنه روايت گرديده مستند
َل َخْلٍق نُِّعيُدهُ َوْعًدا َعلَْينَا إِنَّا ُکنَّا فَاِعِلينَ «َمْحُشوُروَن ُحفَاةً ُعَراةً ُغْرًال ثُمَّ قََرأَ:    »َکَما بََدْأنَا أَوَّ

ه مبعوث خواهيد شد، سپس ( شما پابرهنه، لخت و غير ختنه شد ). 104( سوره األنبياء: 
آيه ذيل را از قرآن برای ياران تالوت فرمود: (همان گونه که (نخستين بار سهل و ساده) 

  دهيم). آفرينش را سر داديم، آفرينش را از نو بازگشت می
هللا صلی هللا  محدثين می افزايند: زمانيکه حضرت بی بی  عايشه رضی هللا عنه از رسول

  ردم روز قيامت عريان  و برهنه حشر خواهند شد، عرض کرد: عليه وسلم شنيد که م
هللا صلی هللا  ای پيامبر هللا ! زنان و مردان همه به سوی همديگر نگاه خواهند کرد؟ رسول
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عليه وسلم فرمودند: ای عايشه، صحنه خطرناکتر از اين خواهد بود که مردم بسوی 
  ).3/57همديگر نگاه کنند. (مشکاة المصابيح: (

مردن به تن داشته،   بته در بعضی روايات آمده است که انسان در همان لباسی که هنگامال
اند که هنگام  حشر می شود، ابوداود، ابن حبان و حاکم از ابوسعيد خدری نقل کرده

ای برای او بياورند، سپس آنرا پوشيد و فرمود  احتضار از اطرافيان خواست تا لباس تازه
إن الميت يبعث فی ثيابه التی «ام که می فرمود:   عليه وسلم شنيدهاز رسول هللا  صلی هللا

.(همانا ميت در همان لباسی که در 1671سلسلة احاديث الصحيحة، شماره » يموت فيها
حاکم اين حديث را صحيح و موافق با  آن رحلت کرده است، حشر می شود).

سه روش ميان اين حديث و امام بيهقی با  صحيح بخاری و مسلم قرار داده است.  شرايط
  حديث گذشته توافق ايجاد نموده است:

اند، بعد از بلند شدن از قبر پاره می شود، در  لباسی که هنگام مرگ به تن داشته  - 1
نتيجه برهنه و لخت در مقابل حشر قرار می گيرند، اما بعد ازموقف حشر لباس بهشتی 

  به تن می کنند.
ز آنها صديقين و به دنبال صديقين بنا به مراتب، انسانهای زمانی که پيامبران و بعد ا   -2

ديگر لباس می پوشند، جنس لباس هر کدام از همان لباسی است که هنگام مرگ به تن 
  داشته است، ولی هنگام ورود به خلد برين لباس بهشتی به تن می کنند.

ال انجام عملی منظور از لباس در حديث بعدی، اعمال هستد، يعنی هر انسانی در ح   -3
َوِلبَاُس «فرمايد:    حشر می شود که موقع مردن مشغول انجام آن بوده است، خداوند می ) (لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس  26سوره األعراف: » ( التَّْقَوَی َذِلَک َخْيٌر 

  است).
(و خويشتن را از  (و جامه خويش را پاکيزه دار  ) 4سوره المدثر: » ( َوِثيَابََک فََطِهّرْ «

  آلودگيها پاک گردان).
هللا  امام بيهقی برای توجيه جواب سوم به حديثی از کاکايش استدالل می کند که رسول

(النهاية ابن کثير »ِ. يْبعَُث ُکلُّ َعْبٍد َعَلی َما َماَت َعلَْيه«صلی هللا عليه وسلم فرموده: 
ور می گردد که موقع مردن .)(هر انسان در حال انجام عملی مبعوث و محش1/288

  مشغول انجام آن بوده است).
هر چند از حديث جابر در صحيح مسلم نمی توان استباط کرد که انسان در همان لباسی 

حشر می شود که در آن وفات کرده است، چون مفهوم حديث بنا به داليل ديگر اين است 
ن را وداع گفته باشد در که انسان اگر هنگام مرگ بر کفر يا ايمان، شک يا يقين جها

قيامت هم بر همان حال و وضعيت زنده می شود و به بارگاه الهی می شتابد، همانگونه 
گردد که هنگام مرگ آنرا انجام  که در حديث ديگر آمده انسان بر همان کرداری حشر می

ز می داد، حديث مسلم از عبدهللا بن عمر اين مفهوم را تأييد می نمايد که می فرمايد ا
ُ بِقَْوٍم َعَذابًا أََصاَب «  شنيدم که می فرمود: رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم َّ إَِذا أََراَد  اگر خداوند اراده کند که قومی را در دنيا »(اْلعََذاُب َمْن َکاَن فِيِهْم ثُمَّ بُِعثُوا َعلَی أَْعَماِلِهمْ 

س با همان حالت آنها را زنده مجازات کند، آنها را دچار عذاب و هالکت می سازد، سپ
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  ).2879) شماره: (2/2206( می کند) صحيح مسلم: 
اگر کسی در حالت احرام بميرد، روز قيامت در حال لبيک گفتن حشر می شود، بخاری 
و مسلم از حضرت عبدهللا بن عباس رضی هللا عنه روايت شده که مردی در سفر حج با 

بود، از روی شتر خود افتاد و گردنش شکست و هللا صلی هللا عليه وسلم همراه  رسول
اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر َوَکِفّنُوهُ فِی ثَْوبَْيِن َوَال «هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  مرد، رسول

ُروا َرأَْسهُ فَإِنَّهُ يُْبعَُث يَْوَم اْلِقيَاَمِة ُملَبِّيًا و شماره  1/520مشکاة المصابيح: » تَُحنُِّطوهُ َوَال تَُخِمّ
می باشد.(با آب و سدر او را غسل دهيد و در همان دو پارچه احرام او را  1637حديث: 

او عطر نزنيد و سرش را نپوشانيد، چون در روز قيامت در حالت احرام   کفن دهيد، به
  و لبيک گفتن حشر خواهد شد).

خون قرمز شهيد روز قيامت در حالی حشر می شود که از زخمش خون می ريزد، رنگ 
  است، ولی بوی عطر از آن بلند می شود.

با توجه به روايات مذکوره تلقين   مريض درحال مرگ در حالت مردن به ال اله اال هللا 
  يادداشت:   مستحب است تا در حالت توحيد بميرد و روز قيامت در حالت توحيد حشر شود.

اين آفرينش با حيات دنيوی اندکی کند، اما  خداوند عيناً همان انسانهای مرده را زنده می 
متفاوت است، يکی از تفاوت های قابل مالحظه اين است که جسد تازه با وجود بال و 

َويَأْتِيِه اْلَمْوُت ِمن ُکِلّ َمَکاٍن «مصيبت های فراوان، نابود نمی شود، خداوند می فرمايد:  آورد و حال اين که  دو روی می). (مرگ از هر سو ب17سوره  إبراهيم: »( َوَما ُهَو بَِميِّتٍ 
  ميرد). نمی

در حديثی که حاکم با سند صحيح از عمرو بن ميمون اودی روايت می کند، آمده که معاذ 
يا بنی أود! إنی رسول رسول هللا صلی هللا عليه وسلم تعلمون «بن جبل بلند شد و فرمود: 

فيه، وخلود ال موت فی أجساد ال  المعاد إلی هللا، ثم إلی الجنة أو إلی النار، وإقامة ال ظعن
  ).1668سلسلة االحاديث الصحيحة: (» تموت

يعنی: ای بنی اود من فرستاده رسول خدا هستم، شما از برگشتن بسوی خداوند مطلع 
هستيد، بعد از آن مسير نهائی به سوی بهشت است يا به دوزخ، در قيامت زندگی ماندگار 

د آفريده می شوند و مرگ در کسی را نمی زند، است و کسی کوچ نمی کند، همه برای اب
  اجساد برای نابودی زنده نمی شوند.

از جمله اين تفاوت ها ديدن و رويت موجوداتی است که در دنيا آنها را نمی ديدند، يا نمی 
توانستيد آنها را ببينيد، چون انسان ها در آن روز، فرشتگان و جن ها را می بينند، 

فاوت ها و شگفت های قيامت اين است که بهشتيان آب دهان، همچنين يکی ديگر از ت
  ادرار و مدفوع ندارند.

اين تفاوت ها به معنی آن نيستند که زنده شدگان قيامت موجوداتی مخالف مخلوقات قيامت 
هر دو حيات از يک جنس واحد هستند، در «هستند، همانگونه که ابن تيميه می فرمايد: 

، مشابه و متماثل هستند و در برخی حالت ديگر با هم صفات و حاالتی با هم متفق
شباهتی ندارند، بر اين اساس است که قيامت را مبدأ می نامند، چون هر چيزی به اصل و 
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مجموع ». مقتضی مبدأ و معاد است» اعاده «اساس خودش بر می گردد، بنا براين لفظ 
  يادداشت:  ).17/253الفتاوی: (

شکل و صورت پدر خود  رين شکل و صورت (يعنی:به بهترين و زيباتجنت اهل 
شوند. پس هيچ شکل و صورتی کامل تر و  حضرت آدم عليه السالم وارد بهشت می

زيباتر از صورتی که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد. خداوند آدم 
ترين صورت او را را با دست های خود آفريده، آفرينش وی را به اتمام رسانده و به زيبا

در آورده است. لذا هر کس که وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمی او 
خواهد بود. خداوند آدم را بسيار قد بلند، مانند: درخت خرما بلند آفريده است که طول او 

  روايت شده  شصت ذراع بوده است. در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره رضی هللا عنه
خداوند آدم را به صورت خود آفريده است. «صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  هللا رسول  که

بلندی قدش شصت ذراع است. لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم 
شود. طولش شصت ذراع است. بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره  داخل می

نة ، باب يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل صحيح مسلم، کتاب: الج». رو به کاستی بوده است
  . 2841افئدة الطير: 

زيبائی صورت و چهره های اهل بهشت اين است که مانند نوجوان بدون ريش   جمله و از
ساله وارد  33 ی آنها رسند که سرمه کشيده اند، و همه نظر می  خواهند بود. چنان به

  شوند. بهشت می
پيامبر صلی هللا عليه وسلم   که  اذ بن جبل روايت شدهدر مسند احمد و سنن ترمذی از مع

در  جنت اهل».(يدخل اهل الجنه جرداً مرداً کانهم مکحلون ابناء ثالث و تالثين«فرمود:
که گوئی  مجرد و بدون ريش هستند. چنان زيبا خواهند بود،  شوند که می جنتحالی وارد 

  يادداشت:  ).7928ح مسلم: (دارند). صحي عمر سال 33سرمه به چشم کشيده اند و 
که مقدار حجم آنها جز پروردگار  -   اهل دوزخ به شکل و صورتی بسيار بيمناک و فربه 

شوند. در حديثی که ابو هريره آن را از  وارد دوزخ می -تواند، اندازه کند کسی ديگر نمی
الکافر مسيرة ما بين منکبی «کند، چنين آمده است:  هللا صلی هللا عليه وسلم نقل می رسول

  ).4/2190صحيح مسلم، باب النار يدخلها الجبارون ( ». ثالثة ايام للراکب المسرع
اسب سوار تند و تيز در طی   شود که ی کافر چنان بزرگ می يعنی: (در روز قيامت الشه

  ی آن را بپيمايد). ی ميان دو شانه تواند فاصله روز می  سه
عذاب و شکنجه اش افزوده شود. امام   تا بهبزرگی حجم و جسم کافر بخاطر آن است 

شکنجه اش به حد   همه اينها بخاطر آن است که«فرمايد:  نووی در شرح اين احاديث می
همه اين کارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق   نهائی برسند. آری ايمان به

  ).17/186بدان خبر داده است. شرح نووی علی مسلم :(
ليکون ذلک انکی فی تعذيبهم، واعظم «گويد:  توضيح اين احاديث میابن کثير در شرح و 

  "نهايه" البن کثير.» فی تعبهم و لهيبهم، کما قال شديد العقاب: (ليذوقوا العذاب)



 سوره زلزله
 

 
13 

ی کافر بدان جهت است تا عذاب بيشتری را بچشد، همانطور که  الشه  (اين افزودگی به
  پناه گزينان عرش الهی :  ند).  وهللا اعلمفرمايد: تا عذاب را بچش خدای شديد الغقاب می

اکرم هللا صلی   بخاری ومسلم در صحيح خود از ابی هريره ، روايت می کند که رسول
َماُم اْلعَاِدُل َوَشابٌّ «عليه وسلم فرمودند: هللا  ُ فِی ِظِلِّه يَْوَم َال ِظلَّ إِالَّ ِظلُّهُ اْإلِ َّ َسْبعَةٌ يُِظلُُّهْم  قَ نََشأَ فِی عِ  ِ اْجتََمعَا َعلَْيِه َوتَفَرَّ َّ ا بَاَدةِ َربِِّه َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَلٌَّق فِی اْلَمَساِجِد َوَرُجَالِن تََحابَّا فِی 

َ َوَرُجٌل تََصدََّق أَْخفَی َحتَّ  َّ ی َعلَْيِه َوَرُجٌل َطَلَبتْهُ اْمَرأَةٌ َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فَقَاَل ِإنِّی أََخاُف 
َ َخاِليًا فَفَاَضْت َعْينَاهُ  َّ   ».َال تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنِفُق َيِمينُهُ َوَرُجٌل َذَکَر 

  )».من جلس فی مسجد« بخاری کتاب اذان، باب  (
شوند  روزی که مردم در ميدان محشر در گرمای سوزان آفتاب با سختی هايی مواجه می

گروهی از برگزيدگان زير هفت که کوههای بلند و محکم تاب و توان تحمل آن را ندارند، 
سايه عرش الهی در نهايت آرامش و اطمينان به سر می برند و از اين ناراحتی و هراسی 

  که ديگران را فرا گرفته گزندی نمی بينند.
عقيده اسالمی با خون و  ی آهنينی هستند، اين دسته دارای همتی واال و عزم و اراده

  ارزشهای متعالی اسالم برآنها حکومت می کرد و يا مشغول زيرا گوشت آنها عجين شده،
  ی فراوانی بود. کرداری بودند که در ميزان اسالم دارای اهميت و وزنه

يکی از اين راد مردان امام عادلی است که با وجود قدرت و امکانات فراوان، از  -
و ميان انسانها با عدالت رفتار می کند و عدل   دن فرسنگها فاصله گرفتهطغيان و فساد کر

  و قسط را مطابق با موازين و اصول شرعی پياده می کند.
يکی ديگر جوانی است که توام با بندگی خداوند پرورش يافته و نفس اماره را با لگام  -

ده و عمرش را بدون تقوی مهار کرده و به هوس و خواسته های نفس اماره، پاسخ رد دا
  آاليش به گناه سپری نموده است.

يگی ديگر کسانی که با طاعت و بندگی، مساجد خدا را آباد کرده و در فضای معنوی  -
آنها احساس سکون و آرامش می کنند و هرگاه از مساجد جدا شوند، روح و روانشان 

  همواره متوجه مسجد خواهد بود.
بخاطر خداوند با همديگر محبت و دوستی می کنند و  که صرفا هستند  يکی ديگر کسانی -

در نيکی و تقوی و اصالح  اشان گردهمايی  پيوند برادری آنها فقط بخاطر خداوند است،
  است و جدايی آنها نيز مبتنی بر اعمال نيک خواهد بود.

که زمينه گناه و فتنه در شکل زيباترين زن ها برای شان  هستند  يکی ديگر کسانی -
می شود، اما تقوی و ترس از خدا نمی گزارد مرتکب عملی خالف ميل پروردگار فراهم 
  شوند.

که فقط برای خشنودی خداوند انفاق می کنند، و انفاق آنها در  هستند  يکی ديگر کسانی -
  ای که خود هم از آن اطالع پيدا نمی کنند. پنهانترين شيوه صورت می گيرد، به گونه

که دلهايشان سرشار و مملو از خوف خداوند است و بر اثر  هستند آخرين گروه کسانی -
  آن ترس و خوف در عالم تنهايی، اشک می ريزند.
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  خواندن نماز برای دفع زلزله:
در شرع اسالمی برای دفع زلزله نمازی وجود ندارد، وهيچ قبل از همه بايد گفت : که 

ايشان ( بجز برای کسوف ) حديثی از شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده که 
نمازی تحت عنوان  دفع مصايب از جمله زلزله ويا  دفع  طوفان ها و سيل ها و غيره.. 

  خوانده باشد .
بر همين استدالل است که برخی از علماء : نماز خواندن را بجز برای کسوف و خسوف 

  روا نمی دانند.
يتی از حضرت ابن عباس رضی ولی هستند تعدای از فقهای مذاهب که با استناد به روا

به همان شيوه ای که برای نماز کسوف خوانده  (هللا عنه  حکم نموده اند که :خواندن نماز
در وقت روی دادن هر نشانه ای از آيات الهی مانند :زلزله، طوفان، سيالبهای  )می شود 

ی فی أنه صل« ويرانگر .. مستحب است؛ و روايت ابن عباس رضی هللا عنه چنين است:
ابن عباس به دليل «يعنی: ».زلزلة بالبصرة کصالة الکسوف، ثم قال : هکذا صالة اآليات 

  ».زلزله شهر بصره همانند نماز کسوف خواند، سپس گفت : نماز آيات اينگونه است
السنن « )، و بيهقی در 3/101) وعبد الرزاق (2/472اين روايت را ابن أبی شيبة (

بيهقی گفته : اين عمل از ابن عباس ثابت است، و حافظ  ) آوردند و3/343» (الکبری
  ) آنرا صحيح دانسته است.2/521ابن حجر در (فتح الباری (

نماز خواندن در وقت هر ترس و هراسی (که بر مردم «عالمه کاسانی حنفی می گويد : 
 وارد می شود) مستحب است، مانند : باد شديد، و زلزله، و تاريکی (در روز)، و باران

بدائع الصنائع  ». ( مداوم؛ زيرا اينها از مخاوف هستند، و موجب هول و هراس اند..
)1/282.(  

و نماز «) از کتب مالکيه آمده : 1/333» (منح الجليل شرح مختصر خليل« و در کتاب 
زلزله و ديگر آيات مخوف شبيه وبا و طاعون مستحب است، بصورت جماعت با دو 

  ».رکعت يا بيشتر
ابله تنها نماز زلزله را مستحب می دانند، و آنهم به دليل روايت ابن عباس، غير و اما حن

  ) .2/66( »کشاف القناع« آنرا مشروع نمی دانند. نگاه به : 
و «.. ) چنين آمده : 3/318» (التمهيد لما فی الموطأ من المعانی واألسانيد«  و در کتاب 

وقت زلزله و تاريکی (در روز) و باد شديد امام مالک و شافعی معتقد به خواندن نماز در 
نبودند، ولی گروهی از اهل علم از جمله امام احمد و اسحاق و ابوثور به نماز خواندن در 

اين مواقع معتقد بودند، و از ابن عباس روايت شده که او در وقت زلزله نماز خوانده، و 
  هم نخواند ايرادی ندارد.ابوحنيفه هم گفته : اگر کسی نماز بخواند خوب است، و اگر 

و بعد مولف ادامه می دهد : از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد نشده که در عصر ايشان 
زلزله آمده باشد و سنتی در اين باره (يعنی خواندن نماز در وقت زلزله) به صحت 

  نرسيده، و اولين زلزله در عهد اسالم در زمان خالفت عمر رضی هللا عنه بوده است..
حماد بن سلمه از قتاده از عبدهللا بن حارث روايت می کند که در شهره بصره زمين 

لرزيد، ابن عباس گفت : وهللا نمی دانم زمين لرزيد يا زمين (زير پای) من بود، لذا بلند 
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  ».شد و همراه مردم نماز کسوف خواند
قد بود که نماز ) می گويد که : امام شافعی معت5/61و اما امام نووی در ( المجموع  (

  آيات را می توان بصورت انفرادی در خانه و بدون جماعت خواند.
و شيخ االسالم ابن تيميه معتقد بود که خواندن نماز در وقت هر نشانه ای از آيات الهی 

و نماز (به شيوه) کسوف برای هر آيتی مانند زلزله و غير آن «مشروع است، می گويد : 
ابوحنيفه و روايتی از احمد و محققين حنابله و ديگران  خوانده می شود، و اين قول

و اما شيخ  ابن عثيمين درباره خواندن نماز بغير  ).5/358الفتاوی الکبری  (». ( است
  علماء بر سه قول اختالف نظر دارند :« :از کسوف و خسوف می گويد 

  : برای هيچ آيتی نماز خوانده نمی شود بجز برای زلزله . قول اول
ينها می گويند : در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم باد و طوفان و بارانهای شديد و ا

وجود داشته ولی نمازی برای اين موارد نخواندند، اما برای زلزله به روايت ابن عباس و 
علی ابن ابيطالب رضی هللا عنهم استناد می کنند که آنها در وقت زلزله نماز خواندند، پس 

  حابی است.حجت آنها عمل ص
: تنها برای خورشيد و ماه نماز خوانده می شود، چون پيامبر صلی هللا عليه  قول دوم

هرگاه خورشيد گرفتگی و ماه «يعنی : ». فَإَِذا َرأَْيتُُموُهَما فََصلُّوا « وسلم فرمودند : 
  متفق عليه.». گرفتگی روی داد نماز بخوانيد

(هولناک) نمازی خوانده نمی شود، و عمل  بجز اين دو برای هيچ آيتی از آيات تخويف
   ابن عباس اجتهاد شخصی ايشان بوده است.

  : برای هر آيت هولناکی نماز خوانده می شود. قول سوم
 

  و دليل آنها چنين است :
إِنَّ الشَّْمَس َواْلقََمَر آيَتَاِن ِمْن آيَاِت «عموميت علت فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم :  - 1

ُف هللاُ بِِهَما ِعبَاَدهُ هللاِ،  همانا خورشيد و ماه دو نشانه از آيات الهی هستند، «يعنی : ». يَُخِوّ
  ).911مسلم (». که خداوند بوسيله آن دو بندگانش را می ترساند

  و گفتند : هر آيتی که در آن ترس و هراس باشد، می توان برای آن نماز خواند.
  جاد می شود از سختی کسوف بيشتر است.سختی و هراسی که در بعضی آيات اي - 2
آنچه از عمل ابن عباس و علی رضی هللا عنهم روايت شده، داللت می کند که نماز  - 3

تنها مختص کسوف نيست، و هر چيزی که تخويف و هراس داشته باشد می توان برای 
  آن نماز خواند.

رق و مانند اينها بودند و .. و اگر در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم بار و رعد و ب - 4
نماز نخواندند، دليل بر خالف گفته ما نيست؛ زيرا ممکن است آن باد معمولی باشد و 

مردم به شدت آن عادت گرفته باشند و برای آنها ترسناک نبوده باشد، .. درست است که 
بعضی از رعد و برقها بسيار بزرگ و ترسناک است، ولی آيا رعد و برق زمان پيامبر 
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لی هللا عليه وسلم هم تا اين حد ترسناک بوده؟ چه کسی می تواند ثابت کند که اينگونه ص
  بوده؟..

». « اين رای سوم رای برگزيده شيخ االسالم ابن تيميه است که راجح هم همين است  ) با اختصار اندک و جزئی.5/193الشرح الممتع   (
 
 
 
 

 صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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  مطالب: فـهـرست
   جز ؤمعلومات م

    ترجمه مؤجز 
  سوره ی ها پيام 

   نزول  اسباب 
  سوره زلزله   فضيلت

   سوره یمحتو
   تسميه  وجه

 تفسير سوره زلزلة 
  وظيفه کاری شيطان در روز حشر   

    پناه گزينان عرش الهی  در روز قيامت  چگونگی  حشر انسانها 
     خواندن نماز برای دفع زلزله 
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  مأخذ های عمده:منابع و 
تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين  -

  سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 هروینوشته: عبدالرؤ ف مخلص  -تفسير انوار القرآن  -
 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی- 
    امام المفسرين - تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774ابن کثير (متوفی سال  -تفسير القرآن الکريم   -
  مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
 جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار -
دی مترجم موالنا محمد تفسير معارف القران  مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبن -

   يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب (متوفی سال  -
  تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) - تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
 صحيح البخاری -  صحيح مسلم  -


