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Чаро Худованд моро офарида аст? 

Аллоц таъоло бандагони худро дар ин дунж 

наофарида аст магар барои цикмати бузурге, цикмате 

ки бояд цар як бандаи мусалмонаш аз он огоц буда ва 

цадафи асосии цар як мусалмон дар ин дужн бояд 

барои  баҷо овардани он цикмат бошад. Аллоц таъоло 

мефармояд: 

 َأ َأ ِس ۡب ُت ۡب ﴿
َأ
ا   نَّمَأ

َأ
بَأٗثا  ُت ۡب  َأ َأ ۡب َأ   أ  َّ ُت ۡب  عَأ

َأ
أ ۡبنَأا  َأ :  املؤمنون] ﴾١١٥  ُت ۡب َأ ُت وَأ   َأ  إِسَلَأ

١١5] 

"Ож гумон кардаед ки мо шуморо бецуда 

офаридаем, ва инки шумо басуй мо боз гардонида 

намешавед". 

Муъминун 115  

Яъне: Ож гумон бурдаед ки шуморо бецуда 

офаридаем ва шумо басуй мо бар намегардед ки бар 

аъмолатон  цисобу китобатон кунем? На! Царгиз 

чунин нест. Балки цамаи мо басуй Парвардигорамон 

баргашта ва бар цар аъмоле ки дар ин дунж анҷом 

додаем цисобу китоб мешавем. Рӯзе ки номаи аъмоли 

цар банда бар дасташ дода мешавад, мебинад ки цар 
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кори хубу баде ки анҷом дода аст дар он навишта 

шуда аст, Дар он рӯз дар цайрат монда мегуяд:  

ُت وَأ ... ﴿ َأ   َأ َأ ُت و ااِس  ا َأ  َأ ۡب َأ َأ ا  َأ ااِس ُت   َأ   ٱۡب ِس َأ  ِس  هَأ ذَأ بِس َأ ًة   َأ َأ   َأ ِس َأ ٗ   ُت َأ
 إِس َّ    َأ

ۚا  ا  ۡب َأ   َأ
َأ
ْا    ا  َأ َأ َأ ُت ا ْا   َأ مِس ُت ا ٗ ۗا   َأ ااِس ٗ ا  َأ ُّب َأ   َأ ۡب ِس ُت   َأ َأ   َأ  َأ

َأ
 [49: الكهف] ﴾٤٩  

"Ва мегуянд: Эй вой бар мо, ин чи номае аст, 

ки цеҷ хурду калонро нагузошта аст, магар инки онро 

ба цисоб оварда аст, ва ончиро ки карда буданд цозир 

мебинанд, ва Парвардигори ту цеҷ касеро зулм 

намекунад". 

Кацф 49 

Ин номае аст, ки цеҷ гуноци хурду калонро 

нагузошта аст, магар инки онро дар бар гирифта аст. 

Ва ин дар бораи гунацгороне аст, ки гирифтори 

гуноцони калон шуда ва аз он тавба накарданд ва онцо 

гуноцони хурди худро низ дар номаи аъмолашон 

мебинанд.  Аммо касоне ки аз гуноцони калон дури 

мекунанд, мебинанд ки гуноцони хурдашон  аз номаи 

аъмолашон тоза шуда аст. 

Аллоц таъоло дар сураи зорижт мақсад аз офаридани 

моро бажн карда мефармояд: 
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ا﴿ ِس َّ   َأ َأ ۡب ُت   َأ َأ
ِس نَأ   ٱۡب

بُت ُت وِس  إِس َّ   َأ ٱۡب َأ ۡب  [56: اذلاريات] ﴾٥٦ َلِس

"Ва ҷину инсро наофаридаам магар барои 

онки манро ибодат кунанд". 

Зорижт 56 

Дар забони араби ибодат ба маънои (зиллат ва 

сархами) мебошад, яъне: Наофаридам ҷин ва инсро 

магар барои онки дар пешгоци ман сархами ва 

бандаги кунанд. Уламои ацли суннат бар онанд ки: 

"Ибодат: иборат аз шиносои Парвардигор ва ихлос 

доштан бар Парвардигор дар он шиносои мебошад, 

барои цамин мақсад аз ибодат парастиши 

Парвардигор ва шиносоияш аст".  

Тафсири анворул Қуръон ( Ҷ 5 \ С 493) . 

Ва албатта шиносои Аллоц таъоло бо омухтани илми 

шариъат ва дини ислом мешавад. 

Ва баъд аз ин оят Аллоц таъоло мефармояд: 

ا  ﴿  ِس  ُت   َأ
ُت
ِس   ِسنۡب ُت    ِس ۡب ٖق     ا       ِس   َأ َأ

ُت
و   ُت  

َأ
َأ  إِسوَّ  ٥٧  ُت ۡب ِسمُت وِس     ذُت   و َّ َّا ُت   ُت َأ   ٱَّ

ِس  ۡبمَأ ِس ُت   ٱۡب ُت َّ   [58  ،57: اذلاريات] ﴾٥٨  و
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"Аз онон (ҷин ва инс) цеҷ ризқе намехоцам ва 

намехоцам ки манро таъом дицанд, бегумон Аллоц 

таъоло ризқ дицанда ва дорои қуввати матин аст". 

Зорижт 57/58 

Яъне: Аллоц таъоло аз офариниши онон 

манфиъатеро барои худ намехоцад балки Аллоц 

таъоло бенижз ва ризқ дицандаи бемацдудият аст. 

Аллоц таъоло барои бандагонаш ризқ дицанда 

ва мецрубон аст, агар Ӯро яктову ягона парастиш 

кунанд, ва инчунин неруманд ва устувор аст барои 

касоне ки Ӯро намепарастанд ва бо Ӯ дар ибодаташон 

шарик мегиранд ва онцоро дар дунж ва охират 

сазовори азобаш мегардонад. 

يْنرَع َع  َع ْن ااَّنل يِب   َع َّنل اُه  رَع  يِب  ُه
َع
لَّنل َع  َعااَع  َع ْن   لَعيْن يِب  َع َع واُه »:  عَع قُه ااَع  َع يَعا " : يِبنَّنل اَع  َع َع

بَعاآَعِتيِب  آَع َع  ااْن َع   ليِب يِب
غْن رَّنل قْنرَع َع   مأل؛  َعفَع دَّنل  َع  ُه

َع
،  َع  رَع َع  يِب َع  دْن غْن   ،  َع يِب َّنل تَع  َع رَع َع  ُه دْن تُه  َع

ْن
،  ْن َع ْن مَعأل

قْنرَع َع  دَّنل  َع  ُه
َع
َع ْن   ل  ." َع

بُهو 
َع
ييٌث : عيِب يَع  َعااَع   ريِب

سَع ٌث  َع ييٌث حَع ديِب ا حَع َعدُه .  َع َع ْحْن
َع
رَعجَع ُه   خْن

َع
نَعدُه »  سْن ْن ُه  . (2/358) «ال

Аз Абуцурайра (р.з) ривоят аст, ки Пажмбари 

Худо (дуруду саломи Худо бар ӯ бод) гуфт: Аллоц 
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таъоло мегуяд: "Эй фарзанди одам! Барои ибодати 

ман фориғ шав, синаатро аз тавонгари ва бенижзи пур 

месозам ва дари фақрро бар рӯят мебандам, Вале 

агар чунин накуни синаатро аз саргардони пур 

месозам ва фақрро бар рӯят намебандам". 

АбуИсо гуфтанд: Ин цадиси цасани ғариб аст, ва 

имом Ацмад онро дар Муснад (2\358) ривоят 

кардааст. 

Аллоц таъоло одамизодро ақл дод, ва 

барояшон Пажмбарон фиристод, ва китобцо нозил 

кард, Пас агар пайдоиши инсон бе цикмат мебуд, 

инчунин фиристодани Пажмбарон ва нозил кардани  

китобцои осмоницам бе цикмат мешуд. Лекин царгиз 

инчунин нест. Балки Аллоц таъоло Пажмбаронро 

фиристод то бандагони Худоро ба парастиши ӯ 

даъват карда ва аз шарик гирифтан бо Ӯ дар ибодат 

манъашон кунанд. Аллоц таъоло мефармояд: 

ٱَأ َأ ۡب ﴿ ثۡبنَأا  َأ ِس   ِس  بَأ َأ
 َّ ٖق   ُت 

ُت
وِس   َّ ُت  ًة   

َأ
ْا    بُت ُت ا َأ   عۡب ْا   ٱَّ ِسبُت ا  ﴾٣٦  ٱلَّ  ُت وَأ    َأ  ۡب َأ 

 [36: ااح ]
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"Цар ойна дар мижни цар уммате Пажмбаре 

фиристодем ки Худовандро бипарастед ва аз тоғут 

бипарцезед". 

Нацл 36 

Тоғут: Касеро мегуянд ки ба ғайр аз Аллоц 

таъоло ибодат карда шавад ва ӯ аз он ибодат рози 

бошад. Ба монанди Фиръавн ки уро ибодат 

мекарданд ва ӯ рози буд, балки даъвои Худои мекард, 

Пас ӯ аз ҷумлаи тоғутцо мебошад.  

Аммо цазрати Исо (ъ) ки насоро ӯро ба ғайр аз 

Аллоц мепарастанд дар цоле ки ӯ аз парастишашон 

розк нест ва қавмашро мегуфт ки танцо Аллоц 

таъолоро бипарастед. 

Инчунин Аллоц таъоло Қуръони карим ва 

дигар китобцои осмониро барои цадафи бузурге 

нозил кард, то инки мардумро цушдор дицанд ва ба 

роци цақ ва пайрави аз Пажмбаронаш роцнамои 

кунанд. Аллоц таъоло мефармояд: 

ِسي  َأبَأا َأ َأ ﴿ اَأ   َّلَّ َأ    ٱۡب ُت ۡب َأاوَأ   َأ َّ هِۦس  َأ بۡب ِس َأ ُت وَأ  عَأ ِس ۡب َأ  َأمِس َأ  َلِس ا و ﴾   ١  َأذِس  ًة
 [١: الفر ان]
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"Бузург аст он зоте ки бар бандаи худ фурқон 

нозил кард то барои оламижн цушдор дицандае 

бошад". 

Фурқон 1 

Фурқон: Қуръон аст, ки мижни цақ ва ботил 

ҷудои месозад, ва цидоятро аз гумроци, цалолро аз 

царом барои оламижн бажн мекунад.   

Пас дар охир ба чунин хулоса мерасем ки 

Аллоц таъоло Пажмбаронро фиристод, ва Қуръонро 

бо дигар китобцои осмони нозил кард, то инки инсу 

ҷинро аз он цадафи бузурге ки барояш офарида 

шудаанд огоц ва цушдор созад, ки он ибодат ва 

парастиши танцо Аллоц таъоло мебошад. 


