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اين سوره در »مدينه « نازل شده و داراى  8آيه است
بِ ْس ِم ا ﱠِ ال ﱠر ْﲪَ ِن ال ﱠر ِحيم
ِ
ِ
سﺎ ُن َﻣﺎ َﳍَﺎ ﴿ ﴾٣ﻳَـ ْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ
ض أَﺛْـ َﻘﺎ َﳍَﺎ ﴿َ ﴾٢وﻗَ َ
اﻷر ُ
اﻷر ُ
ض ِزل َْﺰا َﳍَﺎ ﴿َ ﴾١وأَ ْﺧ َر َﺟﺖ ْ
إِذَا ُزلْ ِﺰلَﺖ ْ
ﺎل اﻹﻧْ َ
ﱠﺎس أَ ْشتَﺎ ً لِيُـ َرْوا
ُﲢَ ِّﺪ ُ
ﺎرَﻫﺎ ﴿ َِ ﴾٤ﱠن َربﱠ َ
ک أ َْو َحى َﳍَﺎ ﴿ ﴾٥ﻳَـ ْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ ﻳَ ْ
ث أَ ْﺧﺒَ َ
ص ُﺪ ُر الن ُ
ﺎل َذ ﱠرةٍ َشرا ﻳَـ َرﻩُ ﴿﴾٨
ﺎل َذ ﱠرةٍ َﺧ ْيـ ًرا ﻳَـ َرﻩُ ﴿َ ﴾٧وَﻣ ْن ﻳَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣﺜْـ َﻘ َ
أَ ْﻋ َﻤﺎ َﳍُ ْم ﴿ ﴾٦ﻓَ َﻤ ْن ﻳَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣﺜْـ َﻘ َ

معلومات مؤﺟـز:

نام اين سوره ) زلزله ( است که از آي ٔه اول سوره گرفته شده است .امام ابنكثير گفته
است که اين سورهٔ مکی ،و دارای ) (1رکوع ،و ) (8هشت آيت ( 37) ،سی وهفت
کلمه ( 158) ،يک صدو وپنجاه هشت حرف ،و ) ( 83هشتادو وسه نقطه است.
ولی برخی ديگری از مفسرين اين سوره را مدنی می خوانند ،ولی مضمون سوره و
شيوه بيان آن برمکی بودن سوره گواهی می دهد  ،چون بحث در آن از معاد و رستاخيز
ومحاسبه الهی يکی از مضامين اصلی سوره های مکی است و آيت های سوره نيز
کوتاه ،دارای وزن خاص و شبيه سور های مکی است که در آنها مطالب زياد ،دقيق
وعميق در الفاظ محدود و جمﻼت کوتاه و دارای وزن افاده می شود.
مطالب ومحتوا کلی اين سوره عمدتﺂ بر سه محور اساسی می چرخد :در قدم اول بحث خود را
از » اشراط الساعة « و نشانه هاى وقوع قيامت آغاز می کند ،و به تعقيب آن بحث از
شهادت زمين به تمام اعمال انسانها را بيان ميدارد.
در بـخـش ديـگر از تقسيم مردم به دو گروه » نيكوكار« و »بدكار« و رسيدن هركس به
اعمال خود سخن بعمل می اورد.

ترﺟم ٔه مؤﺟـز:

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان

ض ِز ْل َزالَ َها «)»(1هنگامی که زمين در نفخه اول به شدت وپياپی
» ِإ َذا ُز ْل ِزلَ ِ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
تکان داده شود«.
ض أَثْقَالَ َها «)» (2و زمين بارهای سنگين خود را بيرون می
» َوأ َ ْخ َر َﺟ ِ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
افکند«.
سا ُن َما لَ َها «)»(3و انسان می گويد :آن را چه شده است؟«.
اﻹن َ
» َوقَا َل ْ ِ
يو َمئِ ٍذ ت ُ َح ّد ُ
ار َ
ها «)»(4آن روز )زمين( از خبرهای خود سخن می گويد«.
» ْ
ِث أ َ ْخبَ َ
» ِبأ َ ﱠن َربﱠ َك أ َ ْو َحى لَ َها «)» (5چرا که پروردگارت به آن حکم کرده است«.
ير ْوا أ َ ْ
اس أ َ ْ
ع َمالَ ُه ْم «)»(6در آن روز مردم به )حال(
يو َم ِئ ٍذ ي ْ
» ْ
شتَاتا ً ِلّ َ
ص ُد ُر النﱠ ُ
پراکنده بر آيند تا )کيفر( اعمالشان به آنان نماينده شود«.
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ذر ه ای کار نيک
ير ُه «)» (7پس هرکس به اندازة ّ
»فَ َمن ي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ ﱠر ٍة َخيرا ً َ
کرده باشد )پاداش( آن را خواهد ديد«.
ذر رهای کار بد کرده
يرهُ «)»(8و هرکس به اندازة ّ
» َو َمن ي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ ﱠر ٍة ش َّرا ً َ
باشد )کيفر( آن را خواهد ديد«.

پيامهای سوره:

 -1زلزله بزرگ زمين در آستانه قيامت ،امرى قطعى و حتمى است» .اذا زلزلت اﻻرض
زلزالها« )زيرا کلمه » اذا « در موردى بکار مىرود که امر قطعى باشد(.
 -2معاد جسمانى است) .جسم انسانها در زمين دفن شده که در قيامت خارج مىشود ،نه
روح آنها( »اخرجت اﻻرض اثقالها«
 -3قيامت روز تحيّر انسان است» .قال اﻻنسان ما لها«
 -4هستى شعور دارد» .يومئذ تحدث اخبارها«
 -5زمين از گواهان قيامت است» .يومئذ تحدّث اخبارها«
 -6در قيامت راه هرگونه انکار بسته است» .يروا اعمالهم«
 -7همه مردم در محمکه الهی عدل الهى يکساناند» .فمن يعمل ...فمن يعمل«...
 -8کيفر و پاداش الهى ،بر اساس عمل است» .فمن يعمل ...فمن يعمل«...
 -9عمل هر چه هم کوچک باشد ،حساب و کتاب دارد .لذا نه گناهان را کوچک شمريد و
ذرة«
نه عبادات را» .مثقال ّ
 -10تجسم و ديدن عمل در آن روز خود عذاب يا لذت است.

اسباب نزول:

اسباب نزول سوره »زلزال« اين بود كه كفار از روز قيامت و حساب بسيار
سؤال میكردند و میگفتند »:أَيانَ ي ْو ُم ْال ِقيا َم ِة «» :روز قيامت چه وقت است؟« »سوره
القيامه «6/و مانند اين از سؤاﻻت ديگر در اين مورد ...پس خداوند ج ّل جﻼله در اين
سوره از نشانههای قيامت برايشان سخن گفت نه از وقت آن تا بدانند كه علم قيامت فقط
نزد اوست و هيﭻ راهی به سوی تعيين وقت آن برای آنان وجود ندارد.

فضيلت سور ٔه زلزله:

در باره فضيلت اين سوره احاديثی آمده است از آن جمله حديث شريف ذيل به روايت
انسبنمالك رضی ﷲ عنه است كه رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم به مردی از ياران
خود فرمودند» :ای فﻼن! آيا ازدواج كردهای؟ گفت :يا رسولﷲ! به خدا سوگند كه من
چيزی ندارم تا با آن ازدواج كنم!! فرمودند :آيا قُ ْل ُه َو ﱠ ُ أَ َح ٌد همراه تو نيست؟ گفت:
ص ُر ﱠ ِ
چرا ،هست .فرمودند :اين سوره ثلث )يكسوم( قرآن است .فرمودندِ :إ َذا َجاء نَ ْ
َو ْالفَتْ ُح همراه تو نيست؟ گفت :چرا ،هست .فرمودند :اين سوره ربع )يكچهارم( قرآن
است .فرمودند :آيا قُ ْل يا أَي َها ْال َكافِ ُرونَ همراه تو نيست؟ گفت :چرا ،هست .فرمودند :اين
ض ِز ْلزَ الَ َها «همراه
سوره نيز ربع )يكچهارم( قرآن است .فرمودند :آيا» ِإ َذا ُز ْل ِزلَ ِ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
تو نيست؟ گفت :چرا ،هست .فرمودند :اين سوره نيز ربع )يكچهارم( قرآن است؛ پس
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ازدواج كن«.
همچنان در حديثی ديگری از :حضرت انس وابن عباس روايت است که رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم فرموده ه است که :سوره »زلزال « نصف قرآن و »اخﻼص « يک سوم
قرآن و »کافرون « يک چهارم قرآن است  ) .رواه النسا ئی وابن ماجه عنها (

محتوا سوره:

به طور كلى موضوعات مطرح شده در اين سوره عبارتند از :وقوع زلزله هولناك زمين
در هنگامه رستاخيز ،بيان اين حقيقت كه در هنگامه قيامت و با وقوع زلزله شديد آن
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
روز انسان علت حوادث را جويا مى شود ،تصريح به اين حقيقت كه زمين در آن روز
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
درون قبرها اشاره به حساب و كتاب دقيق اعمال انسان در آن روز و اين كه هركس
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 اصطﻼح بر آن نفخ صور اول مى گويند .در اين روز انسان ها از اين اتفاقات به
شگفت مى آيند .پيام اين قسمت سوره مباركه زلزال آن است كه قبل از فرارسيدن اين
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.
سوره زلزله با معرفی زمين به عنوان يکی از شاهدان اعمال ،تأثير بسزايی در مخاطبان
خود به جا میگذارد ،زيرا اگر کسی به اين حقيقت توجه کند که زمينی که بر آن ايستاده
و درختان و کوهها و ساير اشيائی که در اطراف او هستند ،همچون چشمانی بيدار همه
حرکات و افکار او را ثبت میکنند و روزی عليه او گواهی خواهند داد ،هيﭻ گاه خود را
تنها نمیيابد و به خود جرأت گناه نمیدهد.

وﺟـه تسمـيـه:

اين سوره به سبب افتتاح با خبر دادن از حادثه زلزل ٔه سخت ،قبل از رسيدن و آمدن روز
قيامت» ،زلزله« يا »زلزال« ناميده شد.

تفسير سوره زلزله:

ض ِز ْل َزالَ َها «) (1آن گاه که زمين به شدت تکان می خورد و به
»إِ َذا ُز ْل ِزلَ ِ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
لرزه انداخته می شود و کوه های آن از هم می پاشد و تپه ها برابر می شوند و زمين به
ميدانی صاف وهمواره و بدون فراز و نشيب تبديل می شود.
و زمين بارهاى سنگين خود را بيرون افکند .و انسان با خود بگويد :زمين را چه شده
است؟ )که اينگونه سخت مىلرزد( .در آن روز زمين خبرهاى خود را بازگو کند .چرا
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که پروردگارت به آن وحى کرده است .در آن روز مردم به طور پراکنده )از قبرها(
ذرهاى کار نيک
بيرون آيند تا کارهايشان به آنان نشان داده شود .پس هر کس به مقدار ّ
کرده باشد همان را ببيند .و هرکس هم وزن ذرهاى کار بد کرده باشد آن را ببيند.
» إِ َذا :«...اشاره به زلزله شديد قيامت است )مراجعه شود به سوره  :ح ّج .(1 /
کلمة ُ
)ز ْل ِزلَ ْ
ت( يعنی به شدت تکان خورد و پريشان شد و زمين با لرزة بزرگ خود که
آخرين لرزيدن آن است به شدت ناموزون شد .و اين ماهيت زلزلة قيامت است که
زلزلههای دنيا نمونههای کوچک و محدود آن هستند.
» ِز ْلزَ الَ َها «  :زلزلهای كه مخصوص زمين است و چگونگی و شدّت آن را تنها
پروردگار با عظمت می داند.
از روايات اسﻼمی وتفاسير تعدادی کثيری از علماء اسﻼم طوری معلوم می شود که :
دفينه ها ،قبﻶ 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 ،
شايد حکمت ظاهر شدن دفينه ها اين باشد که دوستداران مال با چشم خود ببينند ،که مال ،
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 .
در ترمذی وغيره کتب احاديث در حديث مرفوعی آمده است  ،هر کسی که بروی زمين
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
گروهای مختلف در آمده ) از موقف وحساب ( بر می گردند ) کسانی که از حساب
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
قدرذرهای نيکی می کند آن را خواهد ديد  ،وکسی که به قدر ذره ای بدی می کند آن را
خواهد ديد ) به شرطی که تا آن وقت آن بدی ونيکی بر قرار بماند ،واﻻ 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
در ميدان محشر آنها در جلو نمی آيند (.
امام بخاری در حديثی از حضرت ابوهريره روايت کرده که پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم
در مورد وقت ويکی از عﻼيم قيامت فرموده است » :قيامت برپا نمیشود تا زمانی که
علم از ميان مردم برداشته میشود ،و زلزلههای فراوان به وقوع میپيوندد و زمان
) برای طی مسافت ( به هم نزديک میشود و فتنهها و بیبند و باری که همان قتل و
کشتار است زياد میشود و مال و ثروت شما بسيار شده و به وفور يافت میشود« ).به
روايت بخاری ،حديث شمارة ).(989
مفهوم زلزله بزرگ قيامت را تاحدودی برای ما روشن میسازند ،قيامتی که خداوند وعدة
اس اتﱠقُوا َربﱠ ُ
ک ْم ا ﱠِن زَ ْلزَ لَهَ
شکنجة کافران را در آن داده است و میفرمايد  »:يا ايﱡها النّ ُ
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عظي ٌم « )سوره حج » (1 :ای مردم! از پروردگارتان بترسيد ،واقعا ً زلزلة قيامت
ال ﱠ
ع ِه شَی ٌء َ
سا َ
چيز بزرگی است«.

ض أَثْقَالَ َها «) (2و زمين گنجها ومرده های بطن خود را در نفخه
» َوأَ ْخ َر َﺟ ِ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
دوم بيرون میاندازد«.منظور از سنگينی زمين انسان است ،عبارت از همان مخلوق
مکلفی که برای بهشتی به پهنای آسمانها و زمين خلق شده است .او وزين و سنگين است
زيرا قبول امانت نموده و خداوند آسمانها و زمين را برای وی رام کرده و جانشين خود
در زمين ساخته است که اگر عقل او بر شهوتش چيره گردد از مﻼئکه برتر و اگر
شهوت او بر عقلش چيره گردد از حيوات پستتر ست.
امام طبری در جلد  ،30صفحه  265تفسير خويش می نويسد  »:زمين جسم همة
مردگان را به صورت زنده بيرون میاندازد و مردگان درون زمين بر آن سنگينی میکند
 ...و ابن عباس گفته منظور مردگان هستند«.
ابن کثير نيز در جلد  ،4صفحه  540تفسير خويش نوشته است ) :يعنی آنچه از
مردگان در زمين است را به بيرون پرت میکند .اين نظر را چند تن از سلف ابراز
داشتهاند(.
» أَثْقَا َل «  :جمع ثِ ْقل  ،بارهای سنگين  .مراد همه گدازهها و دفينهها و گنجينهها و اموات
و جز اينها است )مراجعه شود به سوره  :عنكبوت  ، 13 /وسوره :نحل .( 7 /
سا ُن َما لَ َها «) (3و انسان میگويد  :زمين را چه شده است ؟ اين گفتة
اﻹن َ
» َوقَا َل ْ ِ
انسان از روی تعجب و ترس است.
س ُ
ان « :انسانی كه تكانهای غيرعادی و دگرگونيهای وحشتناك زمين را میبيند .
» اﻹن َ
با خود می گويند » َما لَ َها «  :زمين را چه خبر است ؟ آن را چه شده است ؟
يو َمئِ ٍذ ت ُ َح ّد ُ
ار َ
ها «) (4در آن روز ) كه سرآغاز قيامت است ( زمين خبرهای
» ْ
ِث أ َ ْخ َب َ
از اعمال نيک و بد ساکنان خود انسانها ی خود را به زبان قال يا حال خواهد گفت كه
چه چيزهائی بر آن گذشته است (
» ْيو َمئِ ٍذ « :در آن روز  .بدل از ) إِ َذا ( است » .ت ُ َح ِد ُ
ّث «  :سخن میگويد  .بازگو میكند
 .اين سخن گفتن و بازگو كردن ،يا به زبال قال است و زمين شاهد و ناظر اعمال انسانها
بوده است  ،و يا اين كه به زبان حال است .يعنی وضع زمين بدان هنگام بيانگر همه چيز
ارهَا « :اخبار زمين
خواهد بود  ،و در چنين روزی حق و باطل پديدار خواهد شد » .أ َ ْخبَ َ
 ،اوضاع و احوالی است كه در آن زمان به چشم میخورد  ،يا اعمال و افعالی است كه
مردمان بر روی آن انجام دادهاند و اينك بدانها گواهی میدهد  .چرا كه همه چيز در
جهان ثبت و ضبط است .
» ِبأ َ ﱠن َربﱠ َك أ َ ْو َحى لَ َها «)»(5بدان سبب است که پروردگار تو به او )زمين( پيام داده
است« ) .كه چه بشود و چه بگويد ( .
منظور اينست که خداوند ،زمين را بر سخن گفتن توانا کرده و امر به کﻼم نموده است.
» بِأ َ ﱠن َرب َﱠك  : « . . .حرف باء ،سببيه است » .أَ ْو َحيا «  :پيام داد ،فرمان داد ) مراجعه
شود سوره  :نحل . ( 68 /
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ير ْوا أ َ ْ
اس أ َ ْ
ع َمالَ ُه ْم «)» (6در آن روز ،مردمان پراکنده
يو َمئِ ٍذ ي ْ
» ْ
شتَاتا ً ِلّ َ
صد ُُر النﱠ ُ
بيرون میآيند«) .ورهسپار صحرای محشر میشوند ( تا نتيجه اعمال خويش را ببينند (.
يعنی فرد فرد و متفرق ،بدون تجمع ،بدون همفکر و همراه و همکار ،بدون هياهو
وغالمغال و تکبر با اين حال که خداوند در آيه  65سوره يس وصف نموده است:
»امروز بر دهانهايشانُ ،مهر مینهيم و دستانشان با ما سخن میگويند و پاهايشان بر
دستاوردشان گواهی میدهند«.
صد ُُر « :بيرون میآيند.
»ي ْ
» أَ ْشتَاتا ً « :جمع شَتيت  ،پراكندهها  .مراد دسته دسته و فرد فرد است  .حال است .
ير ْوا «  :تا بدی شان نمايانده شود .
» ِل َ
مفسرين می نويسند :مردم در روز قيامت بر احوال مختلف و پراكندهای از گورهای خود
بهسوی محل وايستگاه های حساب بيرون میآيند؛ برخی از آنان ايمن و مطمئنند و
برخی ترسناك ،برخی به رنگ اهل بهشتاند كه رنگ سپيد است و برخی بهرنگ اهل
دوزخ كه رنگ سياه است ،برخی به سمت راست باز میگردند و برخی به سمت چپ
چنان كه در اديان و اعمال خويش نيز متفرقاند .اما ابنكثير در تفسير آن میگويد:
»مردم از موقف حساب گروهگروه بازمیگردند« .يعنی :در حالی كه به انواع و اصناف
مختلفی تقسيم شدهاند ،از شقی گرفته تا سعيد و از بهشتی تا دوزخی .آری! بازمیگردند:
»تا اعمالشان بهآنان نشان داده شود« يعنی :تا خداوند ج ّل جﻼله اعمالشان را به آنان
ارائه نمايد و بگويد :اينك اين شما و اين هم اعمالتان .يا معنی اين است :تا خداوند ج ّل
جﻼله جزا و نتيجه اعمالشان را به آنان نشان دهد.
»فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ ﱠر ٍه َخيرا ً يَ َر ُه )َ (7و َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقا َل َذ ﱠر ٍه ش ﱠَرا ً يَ َره «) (8پس
هر کس به اندازه ذره غباری کاروعمل نيک انجام دهد  ،و يا بدی کسب نموده باشد،
پاداش و سزای خود را خواهد ديد .
ذره خاک )برخی آن را مورچه ريز میدانند كه نماد ريزی در
ذرةٍ «  :به اندازه ّ
» ِمثْقَا َل ﱠ
ميان عربها است  ).مﻼحظه شود سوره :نساء  ، 40 /سوره يونس ( 61 /
همچنان علماء :در موردکلمه » َذ ﱠر ٍه « می نويسند که:
ذره :عبارت از گرد و غباری است كه در شعاع آفتاب ديده میشود .در حديث شريف
آمده است» :هيﭻ كسنيست مگر اينكه خود را در روز قيامت مﻼمت میكند زيرا اگر
نيكوكار باشد ،با خود میگويد :چرا بر نيكوكاری خود نيفزودم؟ و اگر غير از اين باشد
هم میگويد :چرا از گناهان دست نكشيدم؟« و اين امر در هنگام مشاهده ثواب و عقاب
است .ابنمسعود رضی ﷲ عنه میگويد» :آيه فَ َمن ي ْع َم ْل  ...محكمترين آيه در قرآن كريم
است«.
اسباب نزول آيه  8 -7سوره زلزله:

ابن ابو حاتم از سعيد بن جبير روايت کرده است  :جون خدای پاک آيه » ويطعمون الطام
علم حبه  ) « ...سوره انسان آيه  ( 8را نازل کرد  ،گروهی از مسلمانان فکر کردند هر
گاه در راه ﷲ 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
توبيخ وسرزنش نميشوند ومدعی بودند که خدا تنها به سبب گناهان کبيره آنها را به دوزخ
يرهُ « نازل شد .
می اندازد وبس  .پس خدا جل جﻼله َ »:و َمن ي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ ﱠرةٍ ش َّرا ً َ
خوانند ٔه محـتـرم !

قابل تذکر است که :علما بر عام بودن اين آيه اتفاقنظر دارند .كعب احبار میگويد:
»خداوند ج ّل جﻼله بر محمد صلّی ﷲ عليه و آله و سلّم دو آيه نازل كرده است كه تمام
آنچه را در تورات ،انجيل ،زبور و صحيفههاست ،دربر گرفتهاند ،اين دو آيه عبارتاند
يرهُ«.
يرهُ َو َمن ي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ ﱠر ٍة ش َّرا ً َ
از » :فَ َمن ي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ ﱠر ٍة خَيرا ً َ
همچنين درحديث شريف به روايت ابنجرير و ابنابیحاتم آمده است كه ابوبكرصديق
رضی ﷲ عنه به رسول خدا صلّی ﷲ عليه و سلّم گفت:
يا رسولﷲ! آيا من در روز قيامت همسنگ ذرهای از عمل شر را كه عمل كرده باشم،
میبينم؟ رسول ﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم فرمودند» :ای ابابكر! ناخوشیهايی كه در دنيا
میبينی ،كفاره مثقالهای ذره شر است اما خداوند ج ّل جﻼله مثقالهای ذره خير را برايت
ذخيره میكند تا اينكه در روز قيامت آنها را بازمیيابی«.

وظيفه کاری شيطان در روز حشر:

قبل از همه بايد گفت :که از احاديثی وروايات اسﻼمی طوری معلوم می گردد که با
برپايی قيامت و دميده شده نفخ صور همه موجودات خواهند ُمرد و قطعا در اين جمله :
ابليس نيز مانند ساير انس و جن از بين خواهد رفت ،اما کيفيت نابودی و مردن وی برما
مشخص نيست ،جز اينکه مطابق فحوی کلی سوره » زلزله « بايد بگويم که :در هنگام
نفخ صور اول زلزله بسيار هولناکی اتفاق می افتد که از ترس آن زن شيرده نوزاد
شيرخواره اش را فراموش می کند.
ک ِمنَ ْال ُمن َ
ظ ِرينَ * إِلَی
ب فَأ َ ِ
در قرآن کريم آمده » :قَا َل َر ّ ِ
نظ ْرنِی ِإلَی َي ْو ِم يُ ْب َعثُونَ * قَا َل فَإِنﱠ َ
وم« )سوره ص  .(81-79يعنی :ابليس »گفت :پروردگارا! پس مرا تا
يَ ْو ِم ْال َو ْق ِ
ت ْال َم ْعلُ ِ
روزی که مردمان برانگيخته میشوند ،مهلت ده« يعنی :مرا شتابان نميران و به من تا
يک نهايتی مهلت ده که آن نهايت ،روز برانگيخته شدن آدم و نسل وی بعد از مرگشان
است .خداوند متعال »فرمود «:پذيرفتم »تو از مهلتيافتگانی تا روز معين معلوم« که من
آن را برای فنای خﻼيق مقدر و معين کردهام.
در اين آيه ذکر شده که ابليس تا » وقت معلوم« فرصت دارد ،اما علما و مفسرين در
معنای آن دو نظر دارند:
اول :اجل ابليس مشخص است و علم آن تنها نزد خداوند است که چه وقت اجلش به سر
خواهد رسيد.
دوم :گروهی از مفسرين گفته اند که :آن وقت دميدن نفخه دوم و هنگام برانگيخته شدن
خﻼيق است.
دليل اينکه ابليس تا روز رستاخيز مهلت خواست ،اين بود که از مرگ نجات يابد زيرا
اگر او تا روز رستاخيز مهلت میيافت ،نمیمرد پس خداوند متعال او را مهلت داد اما نه
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تا روز رستاخيز بلکه تا روز »صعق« که روز مرگ همه مخلوقات است:
ض ِإ ﱠﻻ َمن شَاء ﱠ ُ ث ُ ﱠم نُ ِف َخ ِفي ِه
س َم َاوا ِ
ص ِعقَ َمن ِفی ال ﱠ
» َونُ ِف َخ ِفی ال ﱡ
ت َو َمن ِفی ْاﻷ َ ْر ِ
ور فَ َ
ص ِ
أ ُ ْخ َری فَإ ِ َذا ُهم قِيَا ٌم يَن ُ
ظ ُرونَ « )سوره زمر » (68و در صور دميده میشود پس هرکه در
آسمانها و هرکه در زمين است بیهوش درمیافتد« اين همان نفخه دوم يا نفخه »صعق«
است.
صعﻖ :عبارت از مرگ فوری است .صور :بوق يا شاخی است که اسرافيل در آن میدمد
و از بس صدايی هولناک دارد ،تمام اهالی آسمانها و زمين از ترس آن میميرند«.
سوم :اکثر علما فرموده اند که منظور از » وقت معلوم « يعنی نفخه اول )فزع( است
که دميده می شود که جميع خﻼيق می ميرند ،يعنی حتی بعد از نفخه دوم هم نيست ،زيرا
نفخه دوم برای برانگيخته شدن پس از مردن است .و رأی ابن عباس رضی ﷲ عنه هم
همان نفخه اول است.
بعضی نفخه فزع و صعق را يکی نمی دانند ،اما و در کتاب »تذکره « امام قرطبی آمده
است» :نفخه فزع همان نفخه صعق است ،چون ترس و وحشت ﻻزم و ملزوم همديگرند،
مردم ابتدا دچار ترس و هراس صدای قيامت میشوند ،سپس جان به جان آفرين تسليم
میکنند«.
اما در قيامت سخت ترين عذاب برای اوست ،و هيچگاه پايانی بر عذابش وارد نمی شود
و تا ابد در عذاب سخت الهی قرار می گيرد .خداوند متعال بعد از آنکه به شيطالن مهلت
ک
نک َو ِم ﱠمن ت َ ِب َع َ
داد ،به وی وعيد می دهد که » :قَا َل فَ ْال َح ﱡق َو ْال َح ﱠق أَقُو ُل * َﻷ َ ْم َﻸ َ ﱠن َج َهنﱠ َم ِم َ
ِم ْن ُه ْم أ َ ْج َمعِينَ « )ص  .(85-84يعنی :فرمود» :به حق سوگند ،و حق میگويم ،که جهنّم
را از تو و هر کدام از آنان که از تو پيروی کند ،پر خواهم کرد!« .بدينگونه ،خداوند
عزوجل سوگند ياد میکند که ابليس و پيروانش را به دوزخ وارد خواهد کرد تا بدانجا که
دوزخ از آنان پر و انباشته شود.

چگونگی حشر انسانها در روز قيامت:

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 استدﻻل خويش را به حديث  ،صحيح مسلم و بخاری که از ابن عباس رضی
ﷲ عنه روايت گرديده مستند می سازند:که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودندِ » :إ ﱠن ُ
ک ْم
ع َراة ً ُ
َم ْح ُ
ق نﱡ ِعي ُدهُ َو ْعدًا َعلَ ْينَا إِنﱠا ُکنﱠا فَا ِعلِينَ «
ورونَ ُحفَاة ً ُ
ش ُ
غ ْر ًﻻ ث ُ ﱠم قَ َرأََ » :ک َما بَ َد ْأنَا أ َ ﱠو َل خ َْل ٍ
) سوره اﻷنبياء ) ( .104 :شما پابرهنه ،لخت و غير ختنه شده مبعوث خواهيد شد ،سپس
آيه ذيل را از قرآن برای ياران تﻼوت فرمود) :همان گونه که )نخستين بار سهل و ساده(
آفرينش را سر داديم ،آفرينش را از نو بازگشت میدهيم(.
محدثين می افزايند :زمانيکه حضرت بی بی عايشه رضی ﷲ عنه از رسولﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم شنيد که مردم روز قيامت عريان و برهنه حشر خواهند شد ،عرض کرد:
ای پيامبر ﷲ ! زنان و مردان همه به سوی همديگر نگاه خواهند کرد؟ رسولﷲ صلی ﷲ
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عليه وسلم فرمودند :ای عايشه ،صحنه خطرناکتر از اين خواهد بود که مردم بسوی
همديگر نگاه کنند) .مشکاة المصابيح.(57/3) :
البته در بعضی روايات آمده است که انسان در همان لباسی که هنگام مردن به تن داشته،
حشر می شود ،ابوداود ،ابن حبان و حاکم از ابوسعيد خدری نقل کردهاند که هنگام
احتضار از اطرافيان خواست تا لباس تازهای برای او بياورند ،سپس آنرا پوشيد و فرمود
از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدهام که می فرمود» :إن الميت يبعث فی ثيابه التی
يموت فيها« سلسلة احاديث الصحيحة ،شماره ).1671همانا ميت در همان لباسی که در
آن رحلت کرده است ،حشر می شود( .حاکم اين حديث را صحيح و موافق با
شرايط صحيح بخاری و مسلم قرار داده است .امام بيهقی با سه روش ميان اين حديث و
حديث گذشته توافق ايجاد نموده است:
 - 1لباسی که هنگام مرگ به تن داشتهاند ،بعد از بلند شدن از قبر پاره می شود ،در
نتيجه برهنه و لخت در مقابل حشر قرار می گيرند ،اما بعد ازموقف حشر لباس بهشتی
به تن می کنند.
 -2زمانی که پيامبران و بعد از آنها صديقين و به دنبال صديقين بنا به مراتب ،انسانهای
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.
 -3منظور از لباس در حديث بعدی ،اعمال هستد ،يعنی هر انسانی در حال انجام عملی
اس
حشر می شود که موقع مردن مشغول انجام آن بوده است ،خداوند میفرمايدَ » :و ِلبَ ُ
ک َخي ٌْر « ) سوره اﻷعراف) ( 26 :لباس تقوا و ترس از خدا ،بهترين لباس
ی َذ ِل َ
الت ﱠ ْق َو َ
است(.
ک فَ َ
ط ِ ّه ْر« ) سوره المدثر) (4 :و جامه خويش را پاکيزه دار )و خويشتن را از
» َو ِثيَابَ َ
آلودگيها پاک گردان(.
امام بيهقی برای توجيه جواب سوم به حديثی از کاکايش استدﻻل می کند که رسولﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم فرموده» :ي ْبعَ ُ
علَيْه«ِ) .النهاية ابن کثير
ع َلی َما َم َ
ات َ
ث ُک ﱡل َع ْب ٍد َ
)(.288/1هر انسان در حال انجام عملی مبعوث و محشور می گردد که موقع مردن
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 دﻻيل ديگر اين است
که انسان اگر هنگام مرگ بر کفر يا ايمان ،شک يا يقين جهان را وداع گفته باشد در
قيامت هم بر همان حال و وضعيت زنده می شود و به بارگاه الهی می شتابد ،همانگونه
که در حديث ديگر آمده انسان بر همان کرداری حشر میگردد که هنگام مرگ آنرا انجام
می داد ،حديث مسلم از عبدﷲ بن عمر اين مفهوم را تأييد می نمايد که می فرمايد از
اب
ص َ
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که می فرمودِ » :إ َذا أ َ َرا َد ﱠ ُ بِقَ ْو ٍم َع َذابًا أَ َ
اب َم ْن َکانَ فِي ِه ْم ث ُ ﱠم بُ ِعثُوا َعلَی أَ ْع َما ِل ِه ْم«)اگر خداوند اراده کند که قومی را در دنيا
ْالعَ َذ ُ
مجازات کند ،آنها را دچار عذاب و هﻼکت می سازد ،سپس با همان حالت آنها را زنده
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می کند( صحيح مسلم (2206/2) :شماره.(2879) :
اگر کسی در حالت احرام بميرد ،روز قيامت در حال لبيک گفتن حشر می شود ،بخاری
و مسلم از حضرت عبدﷲ بن عباس رضی ﷲ عنه روايت شده که مردی در سفر حج با
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم همراه بود ،از روی شتر خود افتاد و گردنش شکست و
مرد ،رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :ا ْغ ِسلُوهُ ِب َماءٍ َو ِسد ٍْر َو َک ِ ّفنُوهُ فِی ث َ ْو َبي ِْن َو َﻻ
ت ُ َحنِّ ُ
طوه ُ َو َﻻ تُخ ِ َّم ُروا َرأْ َسهُ فَإِنﱠهُ يُ ْبعَ ُ
ث َي ْو َم ْال ِقيَا َم ِة ُملَبِّيًا« مشکاة المصابيح 520/1 :و شماره
حديث 1637 :می باشد).با آب و سدر او را غسل دهيد و در همان دو پارچه احرام او را
کفن دهيد ،به او عطر نزنيد و سرش را نپوشانيد ،چون در روز قيامت در حالت احرام
و لبيک گفتن حشر خواهد شد(.
شهيد روز قيامت در حالی حشر می شود که از زخمش خون می ريزد ،رنگ خون قرمز
است ،ولی بوی عطر از آن بلند می شود.
با توجه به روايات مذکوره تلقين مريض درحال مرگ در حالت مردن به ﻻ اله اﻻ ﷲ
مستحب است تا در حالت توحيد بميرد و روز قيامت در حالت توحيد حشر شود.

يادداشت:

خداوند عينا ً همان انسانهای مرده را زنده میکند ،اما اين آفرينش با حيات دنيوی اندکی
متفاوت است ،يکی از تفاوت های قابل مﻼحظه اين است که جسد تازه با وجود بﻼ و
َان
مصيبت های فراوان ،نابود نمی شود ،خداوند می فرمايدَ » :ويَأْتِي ِه ْال َم ْوتُ ِمن ُک ِّل َمک ٍ
َو َما ُه َو بِ َميِّ ٍ
ت«) سوره إبراهيم) .(17 :مرگ از هر سو بدو روی میآورد و حال اين که
نمیميرد(.
در حديثی که حاکم با سند صحيح از عمرو بن ميمون اودی روايت می کند ،آمده که معاذ
بن جبل بلند شد و فرمود» :يا بنی أود! إنی رسول رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم تعلمون
المعاد إلی ﷲ ،ثم إلی الجنة أو إلی النار ،وإقامة ﻻ ظعن فيه ،وخلود ﻻ موت فی أجساد ﻻ
تموت« سلسلة اﻻحاديث الصحيحة.(1668) :
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
است و کسی کوچ نمی کند ،همه برای ابد آفريده می شوند و مرگ در کسی را نمی زند،
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،
همچنين يکی ديگر از تفاوت ها و شگفت های قيامت اين است که بهشتيان آب دهان،
ادرار و مدفوع ندارند.
اين تفاوت ها به معنی آن نيستند که زنده شدگان قيامت موجوداتی مخالف مخلوقات قيامت
هستند ،همانگونه که ابن تيميه می فرمايد» :هر دو حيات از يک جنس واحد هستند ،در
صفات و حاﻻتی با هم متفق ،مشابه و متماثل هستند و در برخی حالت ديگر با هم
شباهتی ندارند ،بر اين اساس است که قيامت را مبدأ می نامند ،چون هر چيزی به اصل و
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اساس خودش بر می گردد ،بنا براين لفظ »اعاده « مقتضی مبدأ و معاد است« .مجموع
الفتاوی.(253/17) :

يادداشت:

اهل جنت به بهترين و زيباترين شکل و صورت )يعنی :شکل و صورت پدر خود
حضرت آدم عليه السﻼم وارد بهشت میشوند .پس هيﭻ شکل و صورتی کامل تر و
زيباتر از صورتی که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد .خداوند آدم
را با دست های خود آفريده ،آفرينش وی را به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را
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
شصت ذراع بوده است .در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره رضی ﷲ عنه روايت شده
که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :خداوند آدم را به صورت خود آفريده است.
بلندی قدش شصت ذراع است .لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم
داخل میشود .طولش شصت ذراع است .بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره
رو به کاستی بوده است« .صحيح مسلم ،کتاب :الجنة  ،باب يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل
افئدة الطير. 2841 :
و از جمله زيبائی صورت و چهره های اهل بهشت اين است که مانند نوجوان بدون ريش
خواهند بود .چنان به نظر میرسند که سرمه کشيده اند ،و همهی آنها  33ساله وارد
بهشت میشوند.
در مسند احمد و سنن ترمذی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود»:يدخل اهل الجنه جردا ً مردا ً کانهم مکحلون ابناء ثﻼث و تﻼثين«).اهل جنت در
حالی وارد جنت میشوند که مجرد و بدون ريش هستند .چنان زيبا خواهند بود ،که گوئی
سرمه به چشم کشيده اند و  33سال عمر دارند( .صحيح مسلم.(7928) :

يادداشت:

اهل دوزخ به شکل و صورتی بسيار بيمناک و فربه  -که مقدار حجم آنها جز پروردگار
کسی ديگر نمیتواند ،اندازه کند -وارد دوزخ میشوند .در حديثی که ابو هريره آن را از
رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم نقل میکند ،چنين آمده است» :ما بين منکبی الکافر مسيرة
ثﻼثة ايام للراکب المسرع « .صحيح مسلم ،باب النار يدخلها الجبارون ).(2190/4
يعنی) :در روز قيامت ﻻشهی کافر چنان بزرگ میشود که اسب سوار تند و تيز در طی
سه روز میتواند فاصلهی ميان دو شانهی آن را بپيمايد(.
بزرگی حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به عذاب و شکنجه اش افزوده شود .امام
نووی در شرح اين احاديث میفرمايد» :همه اينها بخاطر آن است که شکنجه اش به حد
نهائی برسند .آری ايمان به همه اين کارها واجب است .چون رسول صادق المصدوق
بدان خبر داده است .شرح نووی علی مسلم .(186/17):
ابن کثير در شرح و توضيح اين احاديث میگويد» :ليکون ذلک انکی فی تعذيبهم ،واعظم
فی تعبهم و لهيبهم ،کما قال شديد العقاب) :ليذوقوا العذاب(« "نهايه" ﻻبن کثير.
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)اين افزودگی به ﻻشهی کافر بدان جهت است تا عذاب بيشتری را بچشد ،همانطور که
خدای شديد الغقاب میفرمايد :تا عذاب را بچشند( .وﷲ اعلم

پناه گزينان عرش الهی :

بخاری ومسلم در صحيح خود از ابی هريره  ،روايت می کند که رسول اکرم ﷲ صلی
اﻹ َما ُم ْال َعا ِد ُل َوشَابﱞ
ﷲ عليه وسلم فرمودندَ » :س ْب َعةٌ ي ُِظلﱡ ُه ْم ﱠ ُ ِفی ِظ ِ ّل ِه َي ْو َم َﻻ ِظ ﱠل ِإ ﱠﻻ ِظلﱡهُ ْ ِ
اجت َ َم َعا َعلَ ْي ِه َوتَفَ ﱠرقَا
نَ َ
اج ِد َو َر ُج َﻼ ِن تَ َحابﱠا فِی ﱠ ِ ْ
س ِ
شأ َ فِی ِعبَا َدةِ َربِّ ِه َو َر ُج ٌل قَ ْلبُه ُ ُمعَلﱠ ٌق فِی ْال َم َ
علَ ْي ِه َو َر ُج ٌل َ
صدﱠقَ أَ ْخفَی َحت ﱠی
ب َو َج َما ٍل فَقَ َ
ص ٍ
ال ِإنِّی أَخ ُ
ط َل َبتْه ُ ْام َرأَة ٌ َذاتُ َم ْن ِ
َ
َاف ﱠ َ َو َر ُج ٌل ت َ َ
ُ
ض ْ
ع ْينَاهُ«.
َﻻ تَ ْعلَ َم ِش َمالهُ َما ت ُ ْن ِف ُق َي ِمينُهُ َو َر ُج ٌل َذک ََر ﱠ َ خَا ِليًا فَفَا َ
ت َ
) بخاری کتاب اذان ،باب » من جلس فی مسجد«(.
روزی که مردم در ميدان محشر در گرمای سوزان آفتاب با سختی هايی مواجه میشوند
که کوههای بلند و محکم تاب و توان تحمل آن را ندارند ،هفت گروهی از برگزيدگان زير
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.
اين دسته دارای همتی واﻻ و عزم و ارادهی آهنينی هستند ،عقيده اسﻼمی با خون و
گوشت آنها عجين شده ،زيرا ارزشهای متعالی اسﻼم برآنها حکومت می کرد و يا مشغول
کرداری بودند که در ميزان اسﻼم دارای اهميت و وزنهی فراوانی بود.
 يکی از اين راد مردان امام عادلی است که با وجود قدرت و امکانات فراوان ،ازطغيان و فساد کردن فرسنگها فاصله گرفته و ميان انسانها با عدالت رفتار می کند و عدل
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 لگامتقوی مهار کرده و به هوس و خواسته های نفس اماره ،پاسخ رد داده و عمرش را بدون
آﻻيش به گناه سپری نموده است.
 يگی ديگر کسانی که با طاعت و بندگی ،مساجد خدا را آباد کرده و در فضای معنویآنها احساس سکون و آرامش می کنند و هرگاه از مساجد جدا شوند ،روح و روانشان
همواره متوجه مسجد خواهد بود.
 يکی ديگر کسانی هستند که صرفا بخاطر خداوند با همديگر محبت و دوستی می کنند وپيوند برادری آنها فقط بخاطر خداوند است ،گردهمايیاشان در نيکی و تقوی و اصﻼح
است و جدايی آنها نيز مبتنی بر اعمال نيک خواهد بود.
 يکی ديگر کسانی هستند که زمينه گناه و فتنه در شکل زيباترين زن ها برای شانفراهم می شود ،اما تقوی و ترس از خدا نمی گزارد مرتکب عملی خﻼف ميل پروردگار
شوند.
 يکی ديگر کسانی هستند که فقط برای خشنودی خداوند انفاق می کنند ،و انفاق آنها درپنهانترين شيوه صورت می گيرد ،به گونهای که خود هم از آن اطﻼع پيدا نمی کنند.
 آخرين گروه کسانی هستند که دلهايشان سرشار و مملو از خوف خداوند است و بر اثرآن ترس و خوف در عالم تنهايی ،اشک می ريزند.
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خواندن نماز برای دفع زلزله:

قبل از همه بايد گفت  :که در شرع اسﻼمی برای دفع زلزله نمازی وجود ندارد ،وهيﭻ
حديثی از شخص پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم وارد نشده که ايشان ) بجز برای کسوف (
نمازی تحت عنوان دفع مصايب از جمله زلزله ويا دفع طوفان ها و سيل ها و غيره..
خوانده باشد .
بر همين استدﻻل است که برخی از علماء  :نماز خواندن را بجز برای کسوف و خسوف
روا نمی دانند.
ولی هستند تعدای از فقهای مذاهب که با استناد به روايتی از حضرت ابن عباس رضی
ﷲ عنه حکم نموده اند که :خواندن نماز) به همان شيوه ای که برای نماز کسوف خوانده
می شود ( در وقت روی دادن هر نشانه ای از آيات الهی مانند :زلزله ،طوفان ،سيﻼبهای
ويرانگر  ..مستحب است؛ و روايت ابن عباس رضی ﷲ عنه چنين است »:أنه صلی فی
زلزلة بالبصرة کصﻼة الکسوف ،ثم قال  :هکذا صﻼة اﻵيات «.يعنی» :ابن عباس به دليل
زلزله شهر بصره همانند نماز کسوف خواند ،سپس گفت  :نماز آيات اينگونه است«.
اين روايت را ابن أبی شيبة ) (472/2وعبد الرزاق ) ،(101/3و بيهقی در » السنن
الکبری« ) (343/3آوردند و بيهقی گفته  :اين عمل از ابن عباس ثابت است ،و حافظ
ابن حجر در )فتح الباری ) (521/2آنرا صحيح دانسته است.
عﻼمه کاسانی حنفی می گويد » :نماز خواندن در وقت هر ترس و هراسی )که بر مردم
وارد می شود( مستحب است ،مانند  :باد شديد ،و زلزله ،و تاريکی )در روز( ،و باران
مداوم؛ زيرا اينها از مخاوف هستند ،و موجب هول و هراس اند ) .«..بدائع الصنائع
).(282/1
و در کتاب » منح الجليل شرح مختصر خليل« ) (333/1از کتب مالکيه آمده » :و نماز
زلزله و ديگر آيات مخوف شبيه وبا و طاعون مستحب است ،بصورت جماعت با دو
رکعت يا بيشتر«.
و اما حنابله تنها نماز زلزله را مستحب می دانند ،و آنهم به دليل روايت ابن عباس ،غير
آنرا مشروع نمی دانند .نگاه به  » :کشاف القناع« ). (66/2
و در کتاب » التمهيد لما فی الموطأ من المعانی واﻷسانيد« ) (318/3چنين آمده  ..» :و
امام مالک و شافعی معتقد به خواندن نماز در وقت زلزله و تاريکی )در روز( و باد شديد
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
ابوحنيفه هم گفته  :اگر کسی نماز بخواند خوب است ،و اگر هم نخواند ايرادی ندارد.
و بعد مولف ادامه می دهد  :از پيامبر صلی ﷲ 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 اسﻼم در زمان خﻼفت عمر رضی ﷲ عنه بوده است..
حماد بن سلمه از قتاده از عبدﷲ بن حارث روايت می کند که در شهره بصره زمين
لرزيد ،ابن عباس گفت  :وﷲ نمی دانم زمين لرزيد يا زمين )زير پای( من بود ،لذا بلند
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شد و همراه مردم نماز کسوف خواند«.
و اما امام نووی در ) المجموع ) (61/5می گويد که  :امام شافعی معتقد بود که نماز
آيات را می توان بصورت انفرادی در خانه و بدون جماعت خواند.
و شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه معتقد بود که خواندن نماز در وقت هر نشانه ای از آيات الهی
مشروع است ،می گويد » :و نماز )به شيوه( کسوف برای هر آيتی مانند زلزله و غير آن
خوانده می شود ،و اين قول ابوحنيفه و روايتی از احمد و محققين حنابله و ديگران
است« ) .الفتاوی الکبری ) .(358/5و اما شيخ ابن عثيمين درباره خواندن نماز بغير
از کسوف و خسوف می گويد » :علماء بر سه قول اختﻼف نظر دارند :
قول اول  :برای هيﭻ آيتی نماز خوانده نمی شود بجز برای زلزله .
و اينها می گويند  :در زمان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم باد و طوفان و بارانهای شديد
وجود داشته ولی نمازی برای اين موارد نخواندند ،اما برای زلزله به روايت ابن عباس و
علی ابن ابيطالب رضی ﷲ عنهم استناد می کنند که آنها در وقت زلزله نماز خواندند ،پس
حجت آنها عمل صحابی است.
قول دوم  :تنها برای خورشيد و ماه نماز خوانده می شود ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه
صلﱡوا « .يعنی » :هرگاه خورشيد گرفتگی و ماه
وسلم فرمودند  » :فَإ ِ َذا َرأ َ ْيت ُ ُمو ُه َما فَ َ
گرفتگی روی داد نماز بخوانيد« .متفق عليه.
بجز اين دو برای هيﭻ آيتی از آيات تخويف )هولناک( نمازی خوانده نمی شود ،و عمل
ابن عباس اجتهاد شخصی ايشان بوده است.
قول سوم  :برای هر آيت هولناکی نماز خوانده می شود.
و دليل آنها چنين است :
 -1عموميت علت فرموده پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ِ » :إ ﱠن ال ﱠ
ت
ان ِم ْن آيَا ِ
ش ْم َ
س َو ْالقَ َم َر آيَت َ ِ
ف ﷲُ بِ ِه َما ِعبَا َدهُ« .يعنی » :همانا خورشيد و ماه دو نشانه از آيات الهی هستند،
ﷲِ ،يُ َخ ّ ِو ُ
که خداوند بوسيله آن دو بندگانش را می ترساند« .مسلم ).(911
و گفتند  :هر آيتی که در آن ترس و هراس باشد ،می توان برای آن نماز خواند.
 -2سختی و هراسی که در بعضی آيات ايجاد می شود از سختی کسوف بيشتر است.
 -3آنچه از عمل ابن عباس و علی رضی ﷲ عنهم روايت شده ،دﻻلت می کند که نماز
تنها مختص کسوف نيست ،و هر چيزی که تخويف و هراس داشته باشد می توان برای
آن نماز خواند.
 .. -4و اگر در زمان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بار و رعد و برق و مانند اينها بودند و
نماز نخواندند ،دليل بر خﻼف 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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صلی ﷲ عليه وسلم هم تا اين حد ترسناک بوده؟ چه کسی می تواند ثابت کند که اينگونه
بوده؟..
اين رای سوم رای برگزيده شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه است که راجح هم همين است«» .
الشرح الممتع ) (193/5با اختصار اندک و جزئی.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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