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تتبع ونگارش :الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی -سعيد افغانی «
 ٠١اکتوبر ٢٠١۶

تفسير احمد٢٢ -
ترجمه و تفسير سورۀ زلزله٢ -
اسباب نزول آيات  ٨ -٧سورۀ زلزله:
ابن ابو حاتم از سعيد بن جبير روايت کرده است  :چون خدای پاک آيت » ويطعمون الطام علم حبه  ) « ...سورۀ انسان
آيت  (٨را نازل کرد  ،گروھی از مسلمانان فکر کردند ھر گاه در راه ﷲ چيز کم واندک ببخشند پاداش داده نمی شوند .
وعده ای ديگر می انديشيدند به سبب ارتکاب گناھان کوچک  ،دروغ  ،چشم چرانی  ،غيبت ومانند اينھا توبيخ وسرزنش
ومن
نمی شوند ومدعی بودند که خدا تنھا به سبب گناھان کبيره آنھا را به دوزخ می اندازد وبس  .پس خدا جل جالله َ َ »:
ْ َ ْ
ذرة َ ّ
يرهُ « نازل شد .
مثقال َ ﱠ ٍ
شراً َ
يعمل ِ ْ َ َ
خواننده محـتـرم !
ٔ
قابل تذکر است که علماء بر عام بودن اين آيت اتفاقنظر دارند .كعب احبار میگويد» :خداوند ّ
جل جالله بر محمد
صلی ﷲ عليه و آله و ّ
ّ
سلم دو آيت نازل كرده است كه تمام آنچه را در تورات ،انجيل ،زبور و صحيفهھاست ،دربر
ومن ْ َ ْ
فمن ْ َ ْ
ذرة َ ّ
يرهُ«.
مثقال َ ﱠ ٍ
مثقال َ ﱠ ٍ
شراً َ
يعمل ِ ْ َ َ
ذرة َخيراً َ
يعمل ِ ْ َ َ
يرهُ َ َ
گرفتهاند ،اين دو آيت عبارتاند ازَ َ » :
ھمچنين درحديث شريف به روايت ابنجرير و ابنابیحاتم آمده است كه ابوبكرصديق رضی ﷲ عنه به رسول خدا ّ
صلی
ﷲ عليه و ّ
سلم گفت:
ّ
صلی ﷲ
يا رسولﷲ! آيا من در روز قيامت ھمسنگ ذرهای از عمل شر را كه عمل كرده باشم ،میبينم؟ رسول ﷲ
عليه و ّ
سلم فرمودند» :ای ابابكر! ناخوشیھائی كه در دنيا میبينی ،كفارۀ مثقالھای ذره ای شر است اما خداوند ّ
جل
جالله مثقالھای ذره ای خير را برايت ذخيره میكند تا اينكه در روز قيامت آنھا را بازمیيابی«.
وظيفۀ کاری شيطان در روز حشر:
قبل از ھمه بايد گفت :از احاديث و روايات اسالمی طوری معلوم می گردد که با برپائی قيامت و دميده شدن نفخ صور
ھمۀ موجودات خواھند ُمرد و قطعا ً در اين جمله ابليس نيز مانند ساير انس و جن از بين خواھد رفت ،اما کيفيت نابودی
و مردن وی برما مشخص نيست ،جز اين که مطابق فحوای کلی سورۀ » زلزله « بايد بگوئيم که در ھنگام نفخ صور
اول زلزلۀ بسيار ھولناکی اتفاق می افتد که از ترس آن زن شيرده نوزاد شيرخواره اش را فراموش می کند.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

المعلوم« )سورۀ ص
قال َ ﱢ
يوم ُ ْ َ ُ َ
من ْ ُ َ ِ َ
فإنک ِ َ
در قرآن کريم آمدهَ َ » :
قال َ ِ ﱠ َ
يبعثون * َ َ
رب َ َ ِ ْ ِ
يوم ْ َ ْ ِ
فأنظرنی ِ َإلی َ ْ ِ
الوقت ْ َ ْ ُ ِ
المنظرين * ِ َإلی َ ْ ِ
 .(٨١-٧٩يعنی :ابليس »گفت :پروردگارا! پس مرا تا روزی که مردمان برانگيخته میشوند ،مھلت ده« يعنی مرا
شتابان نميران و به من تا يک نھايتی مھلت ده که آن نھايت ،روز برانگيخته شدن آدم و نسل وی بعد از مرگشان است.
خداوند متعال »فرمود «:پذيرفتم »تو از مھلتيافتگانی تا روز معين معلوم« که من آن را برای فنای خاليق مقدر و معين
کردهام.
در اين آيت ذکر شده که ابليس تا »وقت معلوم« فرصت دارد ،اما علماء و مفسرين در معنای آن دو نظر دارند:
اول :اجل ابليس مشخص است و علم آن تنھا نزد خداوند است که چه وقت اجلش به سر خواھد رسيد.
دوم :گروھی از مفسرين گفته اند که

آن وقت دميدن نفخۀ دوم و ھنگام برانگيخته شدن خاليق است.

دليل اينکه ابليس تا روز رستاخيز مھلت خواست ،اين بود که از مرگ نجات يابد زيرا اگر او تا روز رستاخيز مھلت
میيافت ،نمیمرد پس خداوند متعال او را مھلت داد اما نه تا روز رستاخيز بلکه تا روز »صعق« که روز مرگ ھمۀ
مخلوقات است:
األرض ِ ﱠإال َمن َشاء ﱠ
أخری َ ِ َ
ثم ُ ِ َ
» َ ُِ َ
ونفخ ِفی
ينظرون«
قيام َ ُ ُ َ
الصور َ َ ِ َ
فيه ُ ْ َ
فإذا ُھم ِ َ ٌ
نفخ ِ ِ
ﷲُ ُ ﱠ
فصعق َمن ِفی ﱠ َ َ ِ
السماوات َ َ
ﱡ ِ
ومن ِفی ْ َ ْ ِ
)سورۀ زمر » (۶٨و در صور دميده میشود پس ھرکه در آسمانھا و ھرکه در زمين است بیھوش درمیافتد« اين ھمان
نفخۀ دوم يا نفخه »صعق« است.
صعق :عبارت از مرگ فوری است .صور :بوق يا شاخی است که اسرافيل در آن میدمد و از بس صدائی ھولناک
دارد ،تمام اھالی آسمانھا و زمين از ترس آن میميرند«.
سوم :اکثر علما فرموده اند که منظور از » وقت معلوم « يعنی نفخۀ اول )فزع( است که دميده می شود که جميع خاليق
می ميرند ،يعنی حتی بعد از نفخۀ دوم ھم نيست ،زيرا نفخۀ دوم برای برانگيخته شدن پس از مردن است .و رأی ابن
عباس رضی ﷲ عنه ھم ھمان نفخۀ اول است.
بعضی نفخۀ فزع و صعق را يکی نمی دانند ،اما در کتاب »تذکره « امام قرطبی آمده است» :نفخۀ فزع ھمان نفخۀ
صعق است ،چون ترس و وحشت الزم و ملزوم ھمديگرند ،مردم ابتداء دچار ترس و ھراس صدای قيامت میشوند،
سپس جان به جان آفرين تسليم میکنند«.
اما در قيامت سخت ترين عذاب برای اوست ،و ھيچ گاه پايانی بر عذابش وارد نمی شود و تا ابد در عذاب سخت الھی
فالحق َ ْ َ ﱠ
قال َ ْ َ ﱡ
أقول *
والحق َ ُ ُ
قرار می گيرد .خداوند متعال بعد از آن که به شيطالن مھلت داد ،به وی وعيد می دھد کهَ َ » :
أجمعين« )ص  .(٨۵-٨۴يعنی :فرمود» :به حق سوگند ،و حق میگويم ،که ّ
ََْ ََ ﱠ
جھنم
منھم َ ْ َ ِ َ
وممن َ ِ َ َ
جھنم ِ َ
تبعک ِ ْ ُ ْ
منک َ ِ ﱠ
ألمألن َ َ ﱠ َ
را از تو و ھر کدام از آنان که از تو پيروی کند ،پر خواھم کرد!« .بدينگونه ،خداوند عزوجل سوگند ياد میکند که
ابليس و پيروانش را به دوزخ وارد خواھد کرد تا بدانجا که دوزخ از آنان پر و انباشته شود.
چگونگی حشر انسانھا در روز قيامت:
مفسرين در مورد اين که انسانھا در روز قيامت در چه حالت بدنی حشر می شوند  ،می نويسند  :انسانھا درروز حشر
در حال پا برھنگی ،لخت و غير ختنه شده حشر خواھند شد.
اين علماء استدالل خويش را به حديث  ،صحيح مسلم و بخاری که از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت گرديده مستند می
عراةً ُ ْ ً
محشورون ُ َ
خلق ﱡ ِ ُ
کما َ َ ْ َ
إنکم َ ْ ُ ُ َ
ثم َ َ
حفاةً ُ َ
بدأنا َ ﱠ َ
سازند که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند ِ » :ﱠ ُ ْ
غرال ُ ﱠ
نعيدهُ
قرأََ َ » :
أول َ ْ ٍ
علينا ِ ﱠإنا ُ ﱠ
وعدا َ َ ْ َ
َ ًْ
فاعلين«
کنا َ ِ ِ َ
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)سورۀ األنبياء ) (١٠٤ :شما پابرھنه ،لخت و غير ختنه شده مبعوث خواھيد شد ،سپس آيت ذيل را از قرآن برای ياران
تالوت فرمود) :ھمان گونه که )نخستين بار سھل و ساده( آفرينش را سر داديم ،آفرينش را از نو بازگشت میدھيم(.
محدثين می افزايند :زمانی که حضرت بی بی عايشه رضی ﷲ عنه از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيد که مردم روز
قيامت عريان و برھنه حشر خواھند شد ،عرض کرد:
ای پيامبر ﷲ ! زنان و مردان ھمه به سوی ھمديگر نگاه خواھند کرد؟ رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :ای
عايشه ،صحنه خطرناکتر از اين خواھد بود که مردم به سوی ھمديگر نگاه کنند) .مشکاة المصابيح.(٥٧/٣) :
البته در بعضی روايات آمده است که انسان در ھمان لباسی که ھنگام مردن به تن داشته ،حشر می شود ،ابوداوود ،ابن
حبان و حاکم از ابوسعيد خدری نقل کردهاند که ھنگام احتضار از اطرافيان خواست تا لباس تازهای برای او بياورند،
سپس آن را پوشيد و فرمود از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدهام که می فرمود» :إن الميت يبعث فی ثيابه التی
يموت فيھا« سلسلة احاديث الصحيحة ،شماره ).١٦٧١ھمانا ميت در ھمان 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 بيھقی با سه روش ميان
اين حديث و حديث گذشته توافق ايجاد نموده است:
 - ١لباسی که ھنگام مرگ به تن داشتهاند ،بعد از بلند شدن از قبر پاره می شود ،در نتيجه برھنه و لخت در مقابل حشر
قرار می گيرند ،اما بعد ازموقف حشر لباس بھشتی به تن می کنند.
 -٢زمانی که پيامبران و بعد از آنھا صديقين و به دنبال صديقين بنا به مراتب ،انسانھای ديگر لباس می پوشند ،جنس
لباس ھر کدام از ھمان لباسی است که ھنگام مرگ به تن داشته است ،ولی ھنگام ورود به خلد برين لباس بھشتی به تن
می کنند.
 -٣منظور از لباس در حديث بعدی ،اعمال ھستد ،يعنی ھر انسانی در حال انجام عملی حشر می شود که موقع مردن
ذلک َ ْ ٌ
خير « )سورۀ األعراف) (٢٦ :لباس تقوا و ترس
مشغول انجام آن بوده است ،خداوند میفرمايدُ َ ِ َ » :
التقوی َ ِ َ
ولباس ﱠ ْ َ َ
از خدا ،بھترين لباس است(.
وثيابک َ َ ﱢ ْ
فطھر« )سورۀ المدثر(٤ :
» َ َِ َ َ

)و جامۀ خويش را پاکيزه دار )و خويشتن را از آلودگيھا پاک گردان(.

امام بيھقی برای توجيه جواب سوم به حديثی از کاکايش استدالل می کند که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده:
» َْ ُ
عبد َ َ
علی َما َ َ
مات َ َ ْ
يبعث ُ ﱡ
عليهِ») .النھاية ابن کثير )(.٢٨٨/١ھر انسان در حال انجام عملی مبعوث و محشور می
کل َ ْ ٍ
گردد که موقع مردن مشغول انجام آن بوده است(.
ھر چند از حديث جابر در صحيح مسلم نمی توان استباط کرد که انسان در ھمان لباسی حشر می شود که در آن وفات
کرده است ،چون مفھوم حديث بنا به داليل ديگر اين است که انسان اگر ھنگام مرگ بر کفر يا ايمان ،شک يا يقين جھان
را وداع گفته باشد در قيامت ھم بر ھمان حال و وضعيت زنده می شود و به بارگاه الھی می شتابد ،ھمانگونه که در
حديث ديگر آمده انسان بر ھمان کرداری حشر میگردد که ھنگام مرگ آن را انجام می داد ،حديث مسلم از عبدﷲ بن
أراد ﱠ
عمر اين مفھوم را تأئيد می نمايد که می فرمايد از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که می فرمودَ ِ » :إذا َ َ َ
ﷲُ
ثم ُ ِ ُ
بعثوا َ َ
العذاب َ ْ
أعمالھم«)اگر خداوند اراده کند که قومی را در دنيا مجازات کند،
أصاب ْ َ َ ُ
بقوم َ َ ً
من َ َ
عذابا َ َ َ
علی َ ْ َ ِ ِ ْ
کان ِ ِ ْ
فيھم ُ ﱠ
ٍَِْ
آنھا را دچار عذاب و ھالکت می سازد ،سپس با ھمان حالت آنھا را زنده می کند( صحيح مسلم (٢٢٠٦/٢) :شماره:
).(٢٨٧٩
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 ھمراه بود ،از روی شتر خود
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وال ُ َ ﱢ ُ
افتاد و گردنش شکست و مرد ،رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودندُ ِ ْ » :
وسدر َ َ ﱢ ُ
ثوبين َ َ
اغسلوهُ ِ َ ٍ
تحنطوهُ
وکفنوهُ ِفی َ ْ َ ْ ِ
بماء َ ِ ْ ٍ
فإنهُ ُ ْ َ ُ
رأسهُ َ ِ ﱠ
ََ
ملبيا« مشکاة المصابيح ٥٢٠/١ :و شماره حديث ١٦٣٧ :می باشد) .با آب و سدر
وال ُ َ ﱢ ُ
امة ُ َ ﱢ ً
تخمروا َ ْ َ
القيَ َ ِ
يوم ْ ِ
يبعث َ ْ َ
او را غسل دھيد و در ھمان دو پارچه احرام او را کفن دھيد ،به او عطر نزنيد و سرش را نپوشانيد ،چون در روز
قيامت در حالت احرام و لبيک گفتن حشر خواھد شد(.
شھيد 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 ال اله اال ﷲ مستحب است تا در حالت توحيد
بميرد و روز قيامت در حالت توحيد حشر شود.
يادداشت:
خداوند عينا ً ھمان انسانھای مرده را زنده میکند ،اما اين آفرينش با حيات دنيوی اندکی متفاوت است ،يکی از تفاوت
ھای قابل مالحظه اين است که جسد تازه با وجود بال و مصيبت ھای فراوان ،نابود نمی شود ،خداوند می فرمايد:
ويأتيه ْ َ ْ ُ
بميت«) سوره إبراھيم) .(١٧ :مرگ از ھر سو بدو روی میآورد و حال اين که
الموت ِمن ُ ﱢ
ھو ِ َ ﱢ ٍ
» َ َِْ ِ
وما ُ َ
کل َ َ ٍ
مکان َ َ
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 ال ظعن فيه،
وخلود ال موت فی أجساد ال تموت« سلسلة االحاديث الصحيحة.(١٦٦٨) :
يعنی :ای بنی اود من فرستادۀ رسول خدا ھستم ،شما از برگشتن به سوی خداوند مطلع ھستيد ،بعد از آن مسير نھائی به
سوی بھشت است يا به دوزخ ،در قيامت زندگی ماندگار است و کسی کوچ نمی کند ،ھمه برای ابد آفريده می شوند و
مرگ در کسی را نمی زند ،اجساد برای نابودی زنده نمی شوند.
از جمله اين تفاوت ھا ديدن و رويت موجوداتی است که در دنيا آنھا را نمی ديدند ،يا نمی توانستيد آنھا را ببينيد ،چون
انسان ھا در آن روز ،فرشتگان و جن ھا را می بينند ،ھمچنين يکی ديگر از تفاوت ھا و شگفت ھای قيامت اين است که
بھشتيان آب دھان ،ادرار و مدفوع ندارند.
اين تفاوت ھا به معنای آن نيستند که زنده شدگان قيامت موجوداتی مخالف مخلوقات قيامت ھستند ،ھمانگونه که ابن تيميه
می فرمايد» :ھر دو حيات از يک جنس واحد ھستند ،در صفات و حاالتی با ھم متفق ،مشابه و متماثل ھستند و در
برخی حالت ديگر با ھم شباھتی ندارند ،بر اين اساس است که قيامت را مبدأ می نامند ،چون ھر چيزی به اصل و اساس
خودش بر می گردد ،بنا براين لفظ »اعاده « مقتضی مبدأ و معاد است« .مجموع الفتاوی.(٢٥٣/١٧) :
يادداشت:
اھل جنت به بھترين و زيباترين شکل و صورت )يعنی :شکل و صورت پدر خود حضرت آدم عليه السالم وارد بھشت
میشوند .پس ھيچ 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 ھای خود آفريده ،آفرينش وی را به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را در آورده
است .لذا ھر کس که وارد بھشت شود ،به صورت آدم و ساختار جسمی او خواھد 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 ابوھريره رضی
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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 ھر کس که داخل بھشت شود بر ھمان صورت آدم داخل میشود .طولش شصت ذراع است .بعد
از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانھا ھمواره رو به کاستی بوده است« .صحيح مسلم ،کتاب :الجنة  ،باب يدخل الجنة اقوام
افئدتھم مثل افئدة الطير. ٢٨٤١ :
و از جملۀ زيبائی صورت و چھره ھای اھل بھشت اين است که مانند نوجوان بدون ريش خواھند بود .چنان به نظر
میرسند که سرمه کشيده اند ،و ھمۀ آنھا  ٣٣ساله وارد بھشت میشوند.
در مسند احمد و سنن ترمذی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود»:يدخل اھل الجنه جرداً
مرداً کانھم مکحلون ابناء ثالث و تالثين«).اھل جنت در حالی وارد جنت میشوند که مجرد و بدون ريش ھستند .چنان
زيبا خواھند بود ،که گوئی سرمه به چشم کشيده اند و  ٣٣سال عمر دارند( .صحيح مسلم.(٧٩٢٨) :
يادداشت:
اھل دوزخ به شکل و صورتی بسيار بيمناک و فربه  -که مقدار حجم آنھا را جز پروردگار کسی ديگر نمیتواند ،اندازه
کند -وارد دوزخ میشوند .در حديثی که ابو ھريره آن را از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم نقل میکند ،چنين آمده است:
»ما بين منکبی الکافر مسيرة ثالثة ايام للراکب المسرع « .صحيح مسلم ،باب النار يدخلھا الجبارون ).(٢١٩٠/٤
يعنی) :در روز قيامت الشۀ کافر چنان بزرگ میشود که اسب سوار تند و تيز در طی سه روز میتواند فاصلۀ ميان دو
شانۀ آن را بپيمايد(.
بزرگی حجم و جسم کافر به خاطر آن است تا به عذاب و شکنجه اش افزوده شود .امام نووی در شرح اين احاديث
میفرمايد» :ھمۀ اينھا به خاطر آن است که شکنجه اش به حد نھائی برسند .آری ايمان به ھمۀ اين کارھا واجب است.
چون رسول صادق المصدوق بدان خبر داده است .شرح نووی علی مسلم .(١٨٦/١٧):
ابن کثير در شرح و توضيح اين احاديث میگويد» :ليکون ذلک انکی فی تعذيبھم ،واعظم فی تعبھم و لھيبھم ،کما قال
شديد العقاب) :ليذوقوا العذاب(« "نھايه" البن کثير.
)اين افزودگی به الشۀ کافر بدان جھت است تا عذاب بيشتری را بچشد ،ھمانطور که خدای شديد العقاب میفرمايد :تا
عذاب را بچشند( .وﷲ اعلم
پناه گزينان عرش الھی :
سبعةٌ
بخاری ومسلم در صحيح خود از ابی ھريره  ،روايت می کند که رسول اکرم ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودندَ ْ َ » :
ظل ِ ﱠإال ِ ﱡ
ھم ﱠ
قلبهُ ُ َ ﱠ ٌ
وشاب َ َ
ورجالن َ َ ﱠ
ربه َ َ ُ ٌ
العادل َ َ ﱞ
يوم َال ِ ﱠ
تحابا
ورجل َ ْ ُ
اإلمام ْ َ ِ ُ
يظلﱡ ُ ْ
ُ ِ
معلق ِفی ْ َ َ ِ ِ
عبادة َ ﱢ ِ
نشأ َ ِفی ِ َ َ ِ
ﷲ ُ ِفی ِ ﱢ ِ
ظلهُ ْ ِ َ ُ
ظله َ ْ َ
المساجد َ َ ُ َ ِ
طلبتهُ ْ َ َ
أخاف ﱠ
ِفی ﱠ
ورجل َ َ َ ْ
أخفی َ ﱠ
امرأةٌ َ ُ
تصدق َ ْ َ
عليه َ َ َ ﱠ َ
فقال ِ ﱢإنی َ َ ُ
عليه َ َ ُ ٌ
ﷲَ َ َ ُ ٌ
حتی َال
ورجل َ َ ﱠ َ
ذات َ ْ ِ ٍ
وجمال َ َ َ
ﷲِ ْ َ َ َ
وتفرقا َ َ ْ ِ
اجتمعا َ َ ْ ِ
منصب َ َ َ ٍ
ذکر ﱠ
تعلم ِ َ ُ
خاليا َ َ َ ْ
تنفق َ ِ ُ
شمالهُ َما ُ ْ ِ ُ
ففاضت َ ْ َ
يمينهُ َ َ ُ ٌ
عيناهُ«) .بخاری کتاب اذان ،باب » من جلس فی مسجد«(.
ﷲَ َ ِ ً
ورجل َ َ َ
َََْ
روزی که مردم در ميدان محشر در گرمای سوزان آفتاب با سختی ھائی مواجه میشوند که کوھھای بلند و محکم تاب و
توان تحمل آن را ندارند ،ھفت گروھی از برگزيدگان زير سايۀ عرش الھی در نھايت آرامش و اطمينان به سر می برند
و از اين ناراحتی و ھراسی که ديگران را فرا گرفته گزندی نمی بينند.
اين دسته دارای ھمتی واال و عزم و ارادۀ آھنينی ھستند ،عقيدۀ اسالمی با خون و گوشت آنھا عجين شده ،زيرا ارزشھای
متعالی اسالم برآنھا حکومت می کرد و يا مشغول کرداری بودند که در ميزان اسالم دارای اھميت و وزنۀ فراوانی بود.
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 يکی از اين راد مردان امام عادلی است که با وجود قدرت و امکانات فراوان ،از طغيان و فساد کردن فرسنگھا فاصلهگرفته و ميان انسانھا با عدالت رفتار می کند و عدل و قسط را مطابق با موازين و اصول شرعی پياده می کند.
 يکی ديگر جوانی است که توأم با بندگی خداوند پرورش يافته و نفس اماره را با لگام تقوی مھار کرده و به ھوس وخواسته ھای نفس اماره ،پاسخ رد داده و عمرش را بدون آاليش به گناه سپری نموده است.
 يگی ديگر کسانی که با طاعت و بندگی ،مساجد خدا را آباد کرده و در فضای معنوی آنھا احساس سکون و آرامش میکنند و ھرگاه از مساجد جدا شوند ،روح و روانشان ھمواره متوجه مسجد خواھد بود.
 يکی ديگر کسانی ھستند که صرفا ً به خاطر خداوند با ھمديگر محبت و دوستی می کنند و پيوند برادری آنھا فقط بهخاطر خداوند است ،گردھمائیشان در نيکی و تقوا و اصالح است و جدائی آنھا نيز مبتنی بر اعمال نيک خواھد بود.
 يکی ديگر کسانی ھستند که زمينۀ گناه و فتنه در شکل زيباترين زن ھا برای شان فراھم می شود ،اما تقوا و ترس ازخدا نمی گذارد مرتکب عملی خالف ميل پروردگار شوند.
 يکی ديگر کسانی ھستند که فقط برای خشنودی خداوند انفاق می کنند و انفاق آنھا در پنھانترين شيوه صورت میگيرد ،به گونهای که خود ھم از آن اطالع پيدا نمی کنند.
 آخرين گروه کسانی ھستند که دلھايشان سرشار و مملو از خوف خداوند است و بر اثر آن ترس و خوف در عالمتنھائی ،اشک می ريزند.
خواندن نماز برای دفع زلزله:
قبل از ھمه بايد گفت  :که در شرع اسالمی برای دفع زلزله نمازی وجود ندارد ،وھيچ حديثی از شخص پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم وارد نشده که ايشان )به جز برای کسوف( نمازی تحت عنوان دفع مصايب از جمله زلزله و يا دفع طوفان
ھا و سيل ھا و غيره ..خوانده باشد .
بر ھمين استدالل است که برخی از علماء نماز خواندن را به جز برای کسوف و خسوف روا نمی دانند.
ولی ھستند تعدای از فقھای مذاھب که با استناد به روايتی از حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنه حکم نموده اند که
خواندن نماز) به ھمان شيوه ای که برای نماز کسوف خوانده می شود( در وقت روی دادن ھر نشانه ای از آيات الھی
مانند زلزله ،طوفان ،سيالبھای ويرانگر  ..مستحب است؛ و روايت ابن عباس رضی ﷲ عنه چنين است »:أنه صلی فی
زلزلة بالبصرة کصالة الکسوف ،ثم قال  :ھکذا صالة اآليات «.يعنی» :ابن عباس به دليل زلزلۀ شھر بصره ھمانند نماز
کسوف خواند ،سپس گفت  :نماز آيات اينگونه است«.
اين روايت را ابن أبی شيبة ) (۴٧٢/٢وعبد الرزاق ) ،(١٠١/٣و بيھقی در » السنن الکبری« ) (٣۴٣/٣آوردند و بيھقی
گفته اين عمل از ابن عباس ثابت است و حافظ ابن حجر در )فتح الباری ) (۵٢١/٢آنرا صحيح دانسته است.
عالمه کاسانی حنفی می گويد » :نماز خواندن در وقت ھر ترس و ھراسی )که بر مردم وارد می شود( مستحب است،
مانند  :باد شديد ،و زلزله ،و تاريکی )در روز( ،و باران مداوم؛ زيرا اينھا از مخاوف ھستند ،و موجب ھول و ھراس
اند ) .«..بدائع الصنائع ).(٢٨٢/١
و در کتاب » منح الجليل شرح مختصر خليل« ) (٣٣٣/١از کتب مالکيه آمده » :و نماز زلزله و ديگر آيات مخوف شبيه
وبا و طاعون مستحب است ،به صورت جماعت با دو رکعت يا بيشتر«.
و اما حنابله تنھا نماز زلزله را مستحب می دانند و آنھم به دليل روايت ابن عباس ،غير آن را مشروع نمی دانند .نگاه به
 » :کشاف القناع« ). (۶۶/٢
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و در کتاب » التمھيد لما فی الموطأ من المعانی واألسانيد« ) (٣١٨/٣چنين آمده  ..» :و امام مالک و شافعی معتقد به
خواندن نماز در وقت زلزله و تاريکی )در روز( و باد شديد نبودند ،ولی گروھی از اھل 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 ھم گفته  :اگر کسی نماز بخواند خوب است ،و اگر ھم نخواند ايرادی ندارد.
و بعد مؤلف ادامه می دھد  :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 عھد اسالم در زمان خالفت عمر رضی
ﷲ عنه بوده است..
حماد بن سلمه از قتاده از عبدﷲ بن حارث روايت می کند که در شھره بصره زمين لرزيد ،ابن عباس گفت  :وﷲ نمی
دانم زمين لرزيد يا زمين )زير پای( من بود ،لذا بلند شد و ھمراه مردم نماز کسوف خواند«.
و اما امام نووی در ) المجموع ) (۶١/۵می گويد که  :امام شافعی معتقد بود که نماز آيات را می توان به صورت
انفرادی در خانه و بدون جماعت خواند.
و شيخ االسالم ابن تيميه معتقد بود که خواندن نماز در وقت ھر نشانه ای از آيات الھی مشروع است ،می گويد » :و
نماز )به شيوه( کسوف برای ھر 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 ) .(٣۵٨/۵و اما شيخ ابن عثيمين درباره خواندن نماز به غير از
کسوف و خسوف می گويد » :علماء بر سه قول اختالف نظر دارند :
قول اول  :برای ھيچ آيتی نماز خوانده نمی شود به جز برای زلزله .
و اينھا می گويند  :در زمان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم باد و طوفان و بارانھای شديد وجود داشته ولی نمازی برای اين
موارد نخواندند ،اما برای زلزله به روايت ابن عباس و علی ابن ابيطالب رضی ﷲ عنھم استناد می کنند که آنھا در وقت
زلزله نماز خواندند ،پس حجت آنھا عمل صحابی است.
قول دوم  :تنھا برای خورشيد و ماه نماز خوانده می شود ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند َ ِ َ » :
رأيتموھما
فإذا َ َ ْ ُ ُ ُ َ
َ َﱡ
فصلوا « .يعنی » :ھرگاه خورشيد گرفتگی و ماه گرفتگی روی داد نماز بخوانيد« .متفق عليه.
به جز اين دو برای ھيچ آيتی از آيات تخويف )ھولناک( نمازی خوانده نمی شود ،و عمل ابن عباس اجتھاد شخصی
ايشان بوده است.
قول سوم  :برای ھر آيت ھولناکی نماز خوانده می شود.
و دليل آنھا چنين است :
آيتان ِ ْ
 -١عموميت علت فرمودۀ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم  ِ » :ﱠ
ﷲ َ ُ ،ﱢ ُ
عبادهُ«.
بھما ِ َ َ
الشمس َ ْ َ َ َ
إن ﱠ ْ َ
آيات ِ
من َ ِ
يخوف ﷲُ ِ ِ َ
والقمر َ َ ِ
يعنی » :ھمانا خورشيد و ماه دو نشانه از آيات الھی ھستند ،که خداوند به وسيلۀ آن دو بندگانش را می ترساند« .مسلم
).(٩١١
و گفتند  :ھر آيتی که در آن ترس و ھراس باشد ،می توان برای آن نماز خواند.
 -٢سختی و ھراسی که در بعضی آيات ايجاد می شود از سختی کسوف بيشتر است.
 -٣آنچه از عمل ابن عباس و علی رضی ﷲ عنھم روايت شده ،داللت می کند که نماز تنھا مختص کسوف نيست ،و ھر
چيزی که تخويف و ھراس داشته باشد می توان برای آن نماز خواند.
 .. -۴و اگر در زمان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم باد و رعد و برق و مانند اينھا بودند و نماز نخواندند ،دليل بر خالف
گفتۀ ما نيست؛ زيرا ممکن است آن باد معمولی باشد و مردم به شدت آن عادت گرفته باشند و برای آنھا ترسناک نبوده
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باشد .. ،درست است که بعضی از رعد و برقھا بسيار بزرگ و ترسناک است ،ولی آيا رعد و برق زمان پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم ھم تا اين حد ترسناک بوده؟ چه کسی می تواند ثابت کند که اينگونه بوده؟..
اين رأی سوم رأی برگزيدۀ شيخ االسالم ابن تيميه است که راجح ھم ھمين است« » .الشرح الممتع

) (١٩٣/۵با

اختصار اندک و جزئی.
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
فـھـرست مطالب:
معلومات مؤجز
ترجمۀ مؤجز
پيامھای سوره
اسباب نزول
فضيلت سورۀ زلزله
محتوی سوره
وجه تسميه
تفسير سورۀ زلزلة
وظيفۀ کاری شيطان در روز حشر
چگونگی حشر انسانھا در روز قيامت
پناه گزينان عرش الھی
خواندن نماز برای دفع زلزله
منابع و مأخذ ھای عمده:
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ازعبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص ھروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قران تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  ٧٧۴ھـ( مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القران مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور تفسير فی ظالل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  ١٣٨٧ھـ( تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّخرم دل
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 تفسير کابلی )تأليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :ھيأتی از علمای افغانستان ( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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