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  ۲۴۱۰جوالی  ۲۵ تنویر نذیر محمد انجنیر

 

 قرآن نصوص در قیامت تجلی

 

 
 گاهی از خود پرسیده ایم که زندگی همین است که می شناسیم؟

 ناتوانایی؛  یکی در توانایی و دیگری در

 یکی در رفاه و دیگری در فقر؛

 یکی در مستی و دیگری در رنج؛

 یکی در بغاوت و دیگری در مظلومیت ووو...

که چنین چیزی دور از انصاف و عدالت بوده و در تضاد با جوهر درونی انسان هاست که نمی توان برآن اسم زندگی 

 فرماید: را گذاشت. خالق هستی می

َنا ََل تُ ْرَجُعونَ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنمُكْم ِإلَي ْ  ﴾١١١املؤمنون:﴿ أََفَحِسْبُتْم أَّنم

 { شوید؟ نمى بازگردانده ما سوى به شما و آفریدیم بیهوده را شما كه اید  پنداشته آیا }

( تجلی حق بر زوال {7}التکاثر: َعْیَن اْلَیِقینِ بیگمان حساب و کتابی نیز خواهد بود تا بر "دید یقین" ) پس اگر برگشتی است،

 باطل هویدا گردد و عدالت الهی حاکم گردد.

بر جامعه، اخالقیات را جاری سازد و  -بر چنین روزی از اصول ادیان توحیدی بوده تا از طریق ضمیر بلی ایمان

 اصل انسان بودن را تجلی بخشد.

اما شکاکان بازهم تمسخر کنان از قیامت و از عذابی که بر ایشان اخطار شده است می پرسند که بیگمان در وقوع آن 

  {1}هیچ تردیدی نیست!

ی صاحب زیرا از جانب  {2}دیدی نیست و در برپایی آن هیچ نیروی آنرا مانع و دفع نخواهد توانستبلی! هیچ تر

که فرشتگان و روح بسوی او باال می روند. روزی که به پیمایش معیار های این جهان، برابر به پنجاه  {3}مرتبه هاست

 اما در جهان روحانی بیشتر از یک روز طول نخواهد کشید. {4}هزارسال است

 {5}صبر جمیل )نیکو(! -پس صبر کن

صبری که انسان، اراده اش را به اراده ی خالق اش وفق دهد و چون اراده 
متکی بر خوبی ست، بدون شک نتیجه  ج

 اش در هر دو جهان رستگاری خواهد بود.

http://tanzil.net/#23:115
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tanwir_nazir_tajali_qiamat_in_quran.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tanwir_nazir_tajali_qiamat_in_quran.pdf
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در حالی که  {6}اما بدکاران قیامت را دور می پندارند
 {7}آن را برایتان نزدیک می بیند. ج

و کوه های استوار و پا برجا، همچو پاغنده های "پشم  {8}روزی که آسمان نیلگون همچو فلزی گداخته شده یی گردد

  {9}ندافی شده" در هوا در حرکت آیند.

 

 
 

 

 .از روز رستاخیز می باشدیکی از اعوامل عمده ارتکاب گناه، فهم نادرست و شناخت کم  :راهنمایی

دیدن این فلم در شناخت ما از فیامت و ناتوانایی مخلوقات در برابر عظمت 
ج
 بیشتر مؤثر خواهد افتید: 

https://www.youtube.com/watch?v=yqwcCUgQOMI 

 

 

ارتباطات دل و دماغ گناهکاران به یک حالت  –بلی! روزی که برعالوه ازبین رفتن شاخص های زمین و آسمانها 

قبیح و هولناکی مبدل گشته و چنان در عمق مسوولیت های فردی و گناهان شان دهشت زده می شوند که نزدیکترین 

که آرزو می دارند تا در بدل عذابش آنها را فدیه نه تنها فراموش می دارند بل {11}کسان شان را فراموش می دارند.

 {11}دهند.

بلی! حاضر اند تا همسرش را، برادرش را، نزدیکان اش را که به او زمانی پناه می دادند فدیه دهند و حتی اگر در 

روز نجات توان شان باشد، حاضر اند که همه کسانی که در روی زمین هستند به حیث تاوان بپردازند تا از عذاب آن 

 {14-12}یابند.

 هرگز نه!

 {15}هرگز این فدیه پذیرفته نخواهد شد و "آتش شعله ور" در انتظار است!

اشتباه  –زیرا گناه  {16}آتشی که نه تنها جسم را می سوزاند بلکه در گوهر هستی و اصل زندگی اش داخل می گردد

ت کوشا در اصالح او بود، به وی وقعی نگذاشته و نیست. بلکه رو گردانیدن از حق بوده و در حالی که ضمیرش سخ

 {17}بر وی توهین را نیز روا می داشت.

پس آتش او را فرا می خواند! زیرا نه تنها پا را فراتر از "ارادۀ آزادش" گذاشته بود بلکه بسوی حرص منافع مادی و 

 ا نادیده گرفته و پامال می ساخت.نفسانی می شتافت و درین مسیر چنان زیاده رویی می نمود که حقوق دیگران ر

 {18} بلی! حدود الهی را باربار بی باکانه نقض می داشت.

خودش را نجات داده و در  -تا با تجلی جوهر عقل اش، ازین گردآب  {19}واقعاً که انسان ناشکیبا و حریص خلق شده

 ی بی صبر و حریص خواهد بود.مسیر نیک قرار دهد و گرنه اسیر هوای نفس اش خواهد ماند که واقعاً موجود

 –و در هنگام رسیدن نعمت و رفاه  {21}موجودی که در هنگام بروز مشکل، شکایت سر می دهد و مأیوس می گردد

 {21}مغرور گشته، بخل می ورزد و حقوق دیگران را نیز پامال می گرداند.

 پس حاال موقع آن رسیده که آتش ایشان را فرا خواند!

که انسان در آن نه می میرد و نه زنده  {16}االنفال:و چه بد جایگاهی است جهنم {115}النساء:جهنم استزیرا سرانجام بدی 

 {74}طه:می ماند.

 بلی آتش فرا می خواند!

https://www.youtube.com/watch?v=yqwcCUgQOMI
https://www.youtube.com/watch?v=yqwcCUgQOMI
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 {22} !مگر نماز گزاران را

 {31}القیامه:زیرا "معیار تصدیق حق" در نماز نهفته است.

قرار داشته و برای انسان در معراج، تحفه داده شد تا از آن طریق به و این نماز است که در رأس تقوی و پرهیزگاری 

 معراج ارتقا یابد.

 بلی، نمازهای پایدار!

 {23}آنانی که همیشه نماز های شان را به موقع می خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند!

 اش پیوند دهد.نمازی که انسان را چنان دیگرگون سازد که تمام هستی اش را به ارادۀ خالق 

 شکل دهد که هر لحظه خویش را در حضور خالق اش یابد. نمازی که انسان را چنان

 حضوری که حرمت و تقدس پروردگارش را حافظ باشد!

 که بدون شک چنین نمازی، پیامد های بعدی را در ضمیر اش شکل خواهد بخشید.

 {24}پیامدی که باعث بینایی "حق دیگران" در تصرفات اش می گردد.

 {25}حق سائل و محروم!

 و بزرگتر از آن، مسوولیت در شناخت محتاجان!

محتاجی که تنها در "سوال کننده" خالصه نمی گردد. زیرا بیشتر گداهان، آرزوی زندگی از بازوی دیگران را دارند 

 که تشخیص آن در آثاری نماز های واقعی، باید پیدا گردد!

روز جزا" باورمند "رساند و همچو روشنی آفتاب وی را به یقین ( {5}التکاثر: اْلَیِقینِ  ِعْلمَ ) به چنان نمازی که وی را

 {26}گرداند.

بیگمان چنین باوری نسبت به "روز جزا" وی را چنان بار خواهد آورد که در گفتار و عمل اش، بیمی از عذاب 

 {27}پروردگارش هویدا باشد.

 بیم از تخطی حدود الهی!

 نها قلب اش را متشنج و بیمار نمی گرداند، بلکه آن را آرام و مطمئن نیز می گرداند!که چنین ترس نه ت

 

 بلی آرام و مطمئن! 

 ﴾الرعد﴿﴾ ٨٢﴿ اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اللم هِ  ِبذِْكرِ  َأََل 

 { .آرام می گیرد دل ها فقط به یاد که آگاه باشید!  }

 نسبت به وی می باشد. پروردگارشزیرا این چنین ترس به مثابه محبت 

 {28}که اگر نماز، وی را به چنین مرحله ی نرساند! بدون شک از عذاب پروردگارش مأمون نخواهد ماند!

 {29}پس بدان ای انسان که این تداوم نماز است که ترا از آمیزش جنسی باز می دارد!

باز میدارد از تخطی حدود الهی، تا ضمیر و ماحول ات پاک بماند. اما آمیزش در حدود الهی را ضمن آنکه می ستاید، 

نیکو آفریده شده و استفاده اش مطابق به هدفمندی خلقت، خود پرهیزگاری  –پاداش نیز می دهد زیرا هرآنچه خلق شده 

 که نماز در رأس آن است! {31}ست
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و انسان را شکل می دهد که در  {32}تجلی اش در امانتداری و تعهد ظاهر گردیده –ن در نمازها بلی! تداوم راستی

  {33}گواهی اش استوار به حق مانده، هرچند به ضرر نزدیکان و خودش قرار گیرد!

حفاظت از پس سرانجام تداوم این چنین نمازها که نتیجه اش در نیکویی اعمال تجلی یافته باشد، انسان را به مرحلۀ 

 {34}نماز هایش می کشاند.

هایى كه در آن نهرها جارى است درآورد  ، او را به بهشتاطاعت کندو پیامبرش  كس از هر حدود الهی. و ستاینها

  {13}النساء:كامیابى بزرگاست و همواره در آنجا خواهد بود و این 

 اینجاست که بهشت در انتظارش بوده و وی را فرا می خواند!

 {35}می خواند تا در آنجا با عزت و کرامت به حیات اصلی و جاودانه اش آغاز نماید.فرا 

 

  



  

 

 

 8تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 جوهر خلقت انسان تجلی می یابد! و اینجاست که

 تجلی یکه انجام اش فالح و رستگاری ست.

را متوجه ساخته تا فرصتی بیشتر حاصل نمایند و  شبندگان -که، قبل از وقوع آن روزیمت و مهربان خالق و چه باعظ

 را در مسیر حق وفق دهند. تنخویش

 ر کرسی بهتان و تمسخر قرار دارند(که خود د)رسول اش، منکران حق را  زبان بلی! بیان تصویری بهشت، آنهم از

 وجد و شوق آورده که بسوی اش هجوم می آورند. چنان به


 از رسول اش می پرسد: ج

 {36} اند؟ نکران حق را چه شده است که بسوی تو شتابانمپس این 

 {37} شتابند! از راست و چپ، دسته دسته می

 !گویی که در مسابقه ای از برای حصول بهشت از همدیگر سبقت می جویند

 {38} آیا ایشان طمع دارند که در بهشت سرشار از نعمت داخل کرده شوند؟

 {39}آنچه خود آگاه اند آفریدیم. را ازهرگز چنین نیست! بیگمان ایشان 

 و پیمانه درک و کشف آن، ممثل درجات ایمانی فرد می باشد. {51قه:حا}الزیرا حق ذاتاً  یقینی بوده

 بلی! انسان از جوهری که در خلقت اش نهفته، خود آگاهست!

 جوهری که این موجود را از سایر حیوانات متمایز ساخته و مسوولیت پذیر می گرداند!

 د.یانم در هر عصیان و خطا، او را هوشدار و سرزنش نموده و سعی در بهتر شدنش میجوهری که 

 بلی! عظمت این جوهر چنان بزرگ است که خالق هستی به آن سوگند یاد می کند:

اَمةِ   ﴾٨القيامه:﴿ َوََل أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
 { !سوگند سرزنشگر نفس به و}

 این جوهر را، برایش نیکو و پاک آفرید و از وی آنرا دوباره پاک می طلبد!زیرا خالق اش 

پس زمانی که"مساعی اصلی" انسان، از برای یک زندگی نیکو باشد، اینجاست که تجلی جوهر )عقل و ضمیر(، وی 

را از سایر حیوانات متمایز ساخته و وی را به عالیترین مقام های روحانی ارتقاء می بخشد. ولی اگر ازین جوهر 

، ین و منجمد شدن آن گرددهد و باعث تومیر پاک اش گوش فرا نداضبه استفاده نیک نبرد و 
 به عظمت اش که در ج

 {41}فته، سوگند یاد میکند که ما یقیناً توانایم!خلقت پدیده هایش تجلی یا

 {3ه:یام}الق !را گرد نخواهیم آورد شپندارد که ما استخوانهای نسان میآیا ا

 بازگردانیم اش لمسان حال اواو را کامالً ه "انگشتانخطوط سر" حتیدر حالی که ما قادریم  آوریم آنها را گرد میی! بل

ما هرگز مغلوب نخواهیم  دهیم که از آنها بهترند؛ وبه کسانی را  انایشجای و درین جهان نیز توانایم تا  {4ه:یام}الق

 {41}!شد


 منکر معاد را تأکیداً مخاطب قرار داده و می فرماید: ج

 {34ه:یام}الق !بر توافسوس  پس ،تو برافسوس 

از حق انکار نموده و به سخنان بیهوده و هرزه رو آورده یی و  که {35ه:یام}الق ، پس افسوس بر توتو برافسوس بازهم 

 {46:}المدثر !آخرت را "که خود ترغیب کننده به نیکویی است"، فراموش نموده یی

http://tanzil.net/#75:2
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در آخرت  نه مكلّف باشد و دنیادر نه كه  رها می شود بیهوده و بدون تکلیف و مسؤولیتپندارد كه او  آیا آدمى مى

 {36ه:یام}الق !؟بیند یپاداش و كیفرنه حسابرسى شود و 

دند که بر ایشان وعده ایشان را بگذار تا در گفتار های باطل شان فرو روند و بازی کنند تا آنکه به روزی روبرو گر

 {42} ت.داده شده اس
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 ... آمدنی ست!ند و یا نکنند، اگر بخواهند یا نخواهندکن ، اگر عمل نیکندورو یا نیآ رندواگر ایمان آروزی که 

 {13:}المرسالت روز فیصله کن!

 {14:}المرسالت و چه میدانی که روز فیصله کن چیست؟

 {17:}المزمل !دنداست که کودکان از هیبت اش پیر گرروزی که دیگرگونی در نظام هستی چنان شدید و با عظمت 

روزی که شکست و نقصان اش، جبران ناپذیر بوده و عمق این خسران چنان شدید است که 
ده بار این جمله را  ج

 تکرار می نماید:

 

بِینَ   ﴾24 و 23 ،21 ،24 ،43 ،42 ،41 ،42 ،51 ،51:املرسالت﴿ َوْیٌل یَْوَمئٍِذ لِّْلُمَكذِّ
 !""وای در آنروز بر تکذیب کنندگان

پائین افتیده و ذلت و  در حالی که چشمان ایشان {43}گویا بسوی هدفی می دوند ،شتابان برآیندروزی که از گورها، 

 سرافگنده گی، سراپای وجود شان را فرا گرفته است.

 

ْعلُوم  )َیْوَم معین!  روز  {51:الواقعه} (مَّ

 {18}غافر: )َیْوَم اْْلِزَفِة(نزدیک!  روز

 {6:}المطففین (َیْوَم َیقُوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعالَِمینَ )  !ایستند جهانیان میمردم در پیشگاه پروردگار روزی که 

روزی که 
 {9:التغابن} (اْلَجْمعِ )َیْوَم ! گرداند جمع می را به عرصه محشر همه ج

ُة اْلُكْبَرى  )! .قیامت( پدید آیدچون آن واقعه بزرگ )پس  امَّ  {34:النازعات} (َفإَِذا َجاَءِت الطَّ

 {55:الحج} (َعِقیم  )َیْوَم ! روز دیگری به دنبال ندارد ،روزی که

 {11:االنسان} (َیْوًما َعُبوًسا َقْمَطِریًرا)! عبوس و سخت و هولناك استروزى كه  

 {8:القمر} (َعِسر  )َیْوَم ! انگیز بسیار سخت و هراسروزی 

 {27:االنسان} (َیْوًما َثِقیاًل )! ثقیلهولناک و روز 

ُر اْْلِنَساُن َما َسَعى  )َیْوَم ! انسان اعمالش را بیاد می آوردکه روزی   {35:النازعات} (َیَتَذكَّ

َنادِ )! و روز پراگنده گی ی فریاد زدن یکدیگر )از برای نجات(روز  {32:غافر} (َیْوَم التَّ

 {19:االنفطار} (لَِّنْفس  َشْیًئاَیْوَم اَل َتْملُِك َنْفس   )روزی که هیچکس برای دیگری چیزی کرده نمی تواند! 

َغاُبنِ )َیْوَم ! روز غبن و پشیمانی )بدکاران(  {9:التغابن} (التَّ

 {15}غافر: (التَّاَلقِ )َیْوَم (! روز مالقات )ثواب و عقاب

 {5:طففین}الم (َعِظیم  )َیْوَم   !بزرگ و با عظمتروز 

ْشُهود  )َیْوَم   !روز حضور همگان  {11:}هود (مَّ

َراِئرُ )َیْوَم   !شخص آشکار شود ای درونرازه روزی که  {9:}الطارق (ُتْبلَى السَّ

 {13:}المرسالت (اْلَفْصلِ )َیْوَم   روز فیصله کن! ،روزی که )بین حق و باطل و سعید و شقی( جدایی افتد

 {26:ص} (اْلِحَسابِ )َیْوَم ! محاسبه روز
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ینِ )َیْوَم ! روز کیفر نیک و بد خلق  {4:الفاتحه} (الدِّ

 {161:آل عمران} (اْلِقَیاَمةِ )َیْوَم روز قیامت! 

 {2:البروج} (اْلَمْوُعودِ )َیْوَم ! موعودروزی 

 

 {44} این همان روزی ست که برایشان وعده شده بود!

لَِك اْلَیْوُم اْلَحق  )! آن روز روزى است آمدنى  {39:النبا} (َذ 

َیْوَم َینُظُر )! مبود كاش من خاك: فریاد برآردروزى كه آدمى آنچه را با دست خویش پیش فرستاده است بنگرد؛ و كافر 

َمْت َیَداهُ َوَیقُوُل اْلَكاِفُر َیا لَْیَتِني ُكنُت ُتَراًبا  {41:النبا} (اْلَمْرُء َما َقدَّ

 {39:غافر} (َداُر اْلَقَرارِ ) و این است سرای جاویدان!

خویش است، باید که کار شایسته کند، و در پرستش پروردگارش کسی را  پروردگارپس هرکس که خواهان دیدار 

ِه أََحًدا) !شریک نسازد ِه َفْلَیْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َواَل ُیْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ  {111:الکهف} (َفَمن َكاَن َیْرُجو لَِقاَء َربِّ

 

 

 
 

 ؟خواهد بود یچه زمان ام خوداز برای قیامت گاهی از خود پرسیده ایم که خارج از این واقعه بزرگ،  راهنمایی:

آغاز قیامت برای هر فرد زمانی است که جان به لب رسد یعنی لحظات نزع. بدون شک 
{ 26}القیامه:

و 
{47}المدثر:

 

 :خالی از خیر نخواهد بود )"آخرین نفس" و "اگر پروردگارم بپرسد"( نشیددو در این  اشتمثیل 

https://www.youtube.com/watch?v=UKpjoMTQCFg 

 

 

 

 

 

 

 

 می باشد.سوره المعارج اشاره ی به آیت از  {15}عالمت مذکور  نوت:

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKpjoMTQCFg
https://www.youtube.com/watch?v=UKpjoMTQCFg

