4548 - Оё барои ин олам офаридгоре вуҷуд дорад
савол

Оё шумо гумон мекунед, ки ин оламро офаридгори бузург ва хирадманду нерӯманд
офарида, ба тартиб даровардааст?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.
Мо барои ин саволатон ташаккур мегӯем ва мехоҳем бо якчанд аз оятҳои китоби Аллоҳ, аз
сухани Аллоҳ бароятон посух бидиҳем. Сипас шумо дар ин амр байни худ ва байни
нафсатон андеша намоед. Агар ҳақ барои шумо баён гардад, ғайр аз пайравӣ намудани он,
дигар чорае надоред.
Аллоҳ таъоло фармудааст:
ﻢ ﻫمِﻚَ اﺑ رﻦاﺋ ﺧَﺰﻢﻨْﺪَﻫ ﻋمﻨُﻮنَ ❁ اﻮﻗﻞ ﻻ ﻳ ﺑضراﻻاتِ وﻮﻤ ﺧَﻠَﻘُﻮا اﻟﺴمﻘُﻮنَ ❁ ا اﻟْﺨَﺎﻟﻢ ﻫم اءَﺮِ ﺷ ﻏَﻴﻦﻘُﻮا ﻣ ﺧُﻠما
.٣٧-٣٥:ونَ ﺳﻮرة اﻟﻄﻮرﺮﻄﻴﺴاﻟْﻤ
«Оё онҳо бе ҳеҷ офаринандае офарида шудаанд, ё худ офаридгори хешанд? Оё
онҳо осмонҳову заминро офаридаанд? Балки онҳо бовар намекунанд. Оё хазинаҳои
Парвардигорат назди онҳост? Ё онҳо (бар ҳама чиз) тасаллут доранд?». (Сураи Тур:
35-37).
ﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻪ اﻟلﻧْﺰﺎ اﻣ و اﻟﻨﱠﺎسﻨْﻔَﻊﺎ ﻳﺮِ ﺑِﻤﺤ اﻟْﺒﺮِي ﻓ ﺗَﺠاﻟْﻔُﻠْﻚِ اﻟﱠﺘﺎرِ واﻟﻨﱠﻬ وﻞﻼفِ اﻟﻠﱠﻴاﺧْﺘضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖنﱠ ﻓا
مﻘَﻮﺎتٍ ﻟضِ ﻵﻳراﻻ وﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻴﺨﱠﺮِ ﺑﺴﺎبِ اﻟْﻤﺤاﻟﺴ وﺎحِﻳﺮِﻳﻒِ اﻟﺮﺗَﺼ وﺔاﺑ دﻞ ﻛﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﺚﺑﺎ وﻬﺗﻮﺪَ ﻣﻌ ﺑضر اﻻﺎ ﺑِﻪﻴﺣ ﻓَﺎﺎء ﻣﻦﻣ
١٦٤ :ﻠُﻮنَ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻘﻌﻳ
«Ҳамоно дар офариниши осмонҳову замин ва дар пайиҳам омадани шабу рӯз ва
киштиҳое, ки дар дарё мераванд ва бо он чи ба мардум суд мерасонанд ва обе, ки
Аллоҳ аз осмон фурӯ фиристод, ки бо он замини мурдаро зинда сохт ва ҳар як
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ҷунбандаеро дар он пароканда кард ва дар ҳаракати бодҳо ва абрҳои ромшуда
миёни замину осмон, нишонаҳоест барои касоне, ки меандешанд». (Сураи Бақара:
164).
ﺎﻬ ﻃَﻠْﻌﻦ ﻣ اﻟﻨﱠﺨْﻞﻦﻣﺎ وﺒاﻛﺘَﺮﺎ ﻣﺒ ﺣﻨْﻪ ﻣا ﻧُﺨْﺮِجﺮ ﺧَﻀﻨْﻪﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮ ﻓَﺎءَ ﺷﻞ ﻛﺎت ﻧَﺒﻨَﺎ ﺑِﻪﺟﺧْﺮ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣلﻧْﺰ اﻟﱠﺬِي اﻮﻫو
مﻘَﻮﺎتٍ ﻟ ﻵﻳﻢ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻪﻨْﻌﻳ وﺮﺛْﻤذَا ا اﺮِه ﺛَﻤَﻟوا ا اﻧْﻈُﺮﺘَﺸَﺎﺑِﻪ ﻣﺮﻏَﻴﺎ وﺸْﺘَﺒِﻬﺎنَ ﻣﻣاﻟﺮﺘُﻮنَ وﻳاﻟﺰﻨَﺎبٍ وﻋ اﻦﻨﱠﺎتٍ ﻣﺟﺔٌ وﻴاﻧانٌ دﻨْﻮﻗ
٩٩:ﻨُﻮنَ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمﻣﻮﻳ
«Ва Ӯ касест, ки аз осмон обе фуруд овард, пас бо он (борон) ҳар гуна гиёҳеро
берун овардем, сипас аз он гиёҳ танае сабз ва аз он донаҳое бар якдигар чида ва
низ аз навдаҳои нахл хӯшаҳое сар бароварда падид овардем ва боғҳое аз ангур ва
зайтуну анор монанду номонанд. Ба меваҳояш, он гоҳ ки мева орад ва он гоҳ ки
мерасанд, бингаред. Ҳамоно дар онҳо нишонаҳоест барои касоне, ки имон
меоваранд». (Сураи Анъом: 99).
ﻞ ﻛﻦ ﻣﻨَﺎ ﺑِﻪﺟﺧْﺮ ﻓَﺎﺎء اﻟْﻤﻟْﻨَﺎ ﺑِﻪﻧْﺰِﺖٍ ﻓَﺎﻴﻠَﺪٍ ﻣﺒ ﻟﻘْﻨَﺎهﻘَﺎﻻ ﺳﺎ ﺛﺎﺑﺤ ﺳﻗَﻠﱠﺖذَا ا اﺘﱠ ﺣﻪﺘﻤﺣ رﺪَي ﻳﻦﻴا ﺑﺸْﺮ ﺑﺎحِﻳ اﻟﺮﻞﺳﺮ اﻟﱠﺬِي ﻳﻮﻫو
.٥٧:ونَ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافﺮ ﺗَﺬَﻛﻢﻠﱠ ﻟَﻌَﺗﻮ اﻟْﻤﻚَ ﻧُﺨْﺮِجﺬَﻟاتِ ﻛﺮاﻟﺜﱠﻤ
«Ва Ӯст, ки пешопеши раҳмати худ бодҳоро хушхабар мефирстад. Чун (бодҳо)
абрҳои гаронборро бардоранд, Мо онро ба сарзаминҳои мурда равон месозем,
сипас аз он обро фуруд меорем ва бо он (борон) ҳар гуна меваҳоеро берун
меоварем. Ин гуна мурдагонро (аз қабрҳо) берун меоварем, шояд панд гиред».
(Сураи Аъроф: 57).
.٣٠:ﻨُﻮنَ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎءﻣﻮﻓَﻼ ﻳ ا ﺣءَ ﺷﻞ ﻛﺎء اﻟْﻤﻦﻠْﻨَﺎ ﻣﻌﺟﺎ وﻤﺗْﻘًﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨَﺎﻫﺎﻧَﺘَﺎ ر ﻛضراﻻاتِ وﻮﻤنﱠ اﻟﺴوا اﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﺮ ﻳﻟَﻢوا
«Оё кофирон надиданд, ки осмонҳову замин ба ҳам часпида буданд, пас Мо он
дуро аз якдигар ҷудо кардем ва ҳар чизи зиндаеро аз об пайдо кардем. Оё имон
намеоваранд?». (Сураи Анбиё: 30).
ﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋﺎ اﻫﺮنْ ﺗُﻨْﺒِﺘُﻮا ﺷَﺠ اﻢَﺎنَ ﻟﺎ ﻛ ﻣﺔﺠﻬ ﺑ ذَاتﻖﺪَاﺋ ﺣﺘْﻨَﺎ ﺑِﻪﻧْﺒ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻢَ ﻟلﻧْﺰا وضراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖﻦﻣا
٦٠:ﺪِﻟُﻮنَ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞﻌ ﻳم ﻗَﻮﻢ ﻫﻞﺑ
«(Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки осмонҳову заминро офарид ва аз осмон
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бароятон об фиристод ва бо он (борон) боғҳои хуррам рӯёнидем, ки ҳаргиз тавони
рӯёнидани дарахтонро надоштед? Оё маъбуди дигаре бо Аллоҳ вуҷуд дорад? (На).
Балки онҳо гурӯҳе ҳастанд, ки (аз роҳи ҳаққу имон) каҷ мераванд (ва ба Аллоҳ
ширк меоваранд)». (Сураи Намл: 60).
ﺎﻴﻬﺘْﻨَﺎ ﻓﻧْﺒ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻟْﻨَﺎ ﻣﻧْﺰا وﺔاﺑ دﻞ ﻛﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﺚﺑ وﻢِﻴﺪَ ﺑنْ ﺗَﻤ ااﺳوضِ رر اﻻ ﻓَﻟْﻘاﺎ وﻧَﻬوﺪٍ ﺗَﺮﻤﺮِ ﻋاتِ ﺑِﻐَﻴﻮﻤ اﻟﺴﺧَﻠَﻖ
١٠:ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن

ﺮِﻳﻢ ﻛج زَوﻞ ﻛﻦﻣ

«Осмонҳоро бе ҳеҷ сутуне биёфарид, ки мебинед ва бар рӯи замин кӯҳҳои
устуворро бияфканд, то шуморо наларзонад ва аз ҳар гуна ҷунбандае дар он
пароканда сохт. Ва аз осмон обе фуруд овардем ва дар он (замин) ҳар гуна гиёҳи
некӯе рӯёнидем». (Сураи Луқмон: 10).
ﻪ اﻟ ﻓﺎدِلﺠ ﻳﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦﻣﻨَﺔً وﺎﻃﺑةً وﺮ ﻇَﺎﻫﻪﻤﻌ ﻧﻢﻠَﻴﻎَ ﻋﺒﺳاضِ ور اﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻢَ ﻟﺨﱠﺮ ﺳﻪنﱠ اﻟا او ﺗَﺮﻟَﻢا
20:ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن

ٍﻴﺮﻨﺘَﺎبٍ ﻣ ﻛﺪًى و ﻫ وﻠْﻢﺮِ ﻋﺑِﻐَﻴ

«Оё надидаед, ки Аллоҳ ҳар чиро, ки дар осмонҳову замин аст, ба шумо ром
кардааст ва неъматҳои ошкору пинҳони худро бар шумо ато кардааст? Ва баъзе аз
мардум бе ҳеҷ дониш ва роҳнамоӣ ва китоби равшангаре дар бораи Аллоҳ ҷидол
мекунанд». (Сураи Луқмон: 20).
ﺎﻮﻧَﻬﺴﺔً ﺗَﻠْﺒﻠْﻴﻮنَ ﺣﺘَﺨْﺮِﺟﺗَﺴﺎ وﺎ ﻃَﺮِﻳﻤﻠُﻮنَ ﻟَﺤﻛ ﺗَﺎﻞ ﻛﻦﻣ وﺎجﺟ اﻠْﺢﺬَا ﻣﻫ وﻪاﺑﻎٌ ﺷَﺮﺎﺋ ﺳات ﻓُﺮﺬْبﺬَا ﻋانِ ﻫﺮﺤﺘَﻮِي اﻟْﺒﺴﺎ ﻳﻣو
١٢ :ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ

َونﺮْ ﺗَﺸﻢﻠﱠﻟَﻌ وﻪﻠ ﻓَﻀﻦﺘَﻐُﻮا ﻣﺘَﺒ ﻟﺮاﺧﻮ ﻣﻴﻪى اﻟْﻔُﻠْﻚَ ﻓﺗَﺮو

«Ин ду дарё баробар нестанд: Ин яке (обаш) ширину гуворост ва нӯшиданаш
хушгувор аст ва он яке шӯру талх аст. Аз ҳар ду гушти тоза мехӯред ва (аз онҳо)
чизҳои ороишӣ берун меоваред, ки онро мепӯшед. Ва киштиҳоро дар он (дарё)
мебинӣ, ки обро мешикофанд, то шумо аз фазли Ӯ рӯзӣ талабед ва шояд, ки
шукргузор бошед». (Сураи Фотир: 12).
 اﻟﱠﺬِيﻮﻫا ❁ وﻴﺮﺴﺎ ﻳﻀﻨَﺎ ﻗَﺒﻟَﻴ اﻨَﺎهﻀ ﻗَﺒﻴﻼ ❁ ﺛُﻢﻟ دﻪﻠَﻴ ﻋﺲﻠْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻤﻌ ﺟﻨًﺎ ﺛُﻢﺎﻛ ﺳﻠَﻪﻌ ﻟَﺠ ﺷَﺎءﻟَﻮ وﻞّﺪﱠ اﻟﻈ ﻣﻒﻴِﻚَ ﻛﺑ رَﻟ ا ﺗَﺮﻟَﻢا
ﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦﻟْﻨَﺎ ﻣﻧْﺰا وﻪﺘﻤﺣ رﺪَي ﻳﻦﻴا ﺑﺸْﺮ ﺑﺎحِﻳ اﻟﺮﻞﺳر اﻟﱠﺬِي اﻮﻫا ❁ و ﻧُﺸُﻮرﺎر اﻟﻨﱠﻬﻞﻌﺟﺎﺗًﺎ وﺒ ﺳماﻟﻨﱠﻮﺎ وﺎﺳﺒ ﻟﻞ اﻟﻠﱠﻴﻢَ ﻟﻞﻌﺟ
.٤٩-٤٥:ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن

اﻴﺮﺜ ﻛﻧَﺎﺳاﺎ وﺎﻣﻧْﻌﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻤ ﻣﻪﻴﻘﻧُﺴﺘًﺎ وﻴﻠْﺪَةً ﻣ ﺑ ﺑِﻪِﻴﻨُﺤا ❁ ﻟﻮرﻃَﻬ
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«Оё надидаӣ, ки Парвардигори ту чӣ гуна сояро густаронидааст. Агар мехост, онро
собит мегардонд. Он гоҳ офтобро бар он далел қарор додем. Сипас онро андакандак ба сӯи худ бозмегирем. Ӯ касест, ки шабро барои шумо пӯшише қарор дод ва
хобро оромиш ва рӯзро замони бархостан (ва кору ҷунбиш) қарор дод. Ва Ӯ касест,
ки пешопеши раҳмати худ бодҳоро хушхабар фиристод ва аз осмон оби поке нозил
кардем, то бо он сарзамини мурдаро зинда кунем ва чорпоён ва мардуми бисёреро,
ки офаридаем, аз он об диҳем». (Сураи Фурқон: 45-49).
اﺸَﺮ ﺑﺎء اﻟْﻤﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﻮﻫا ❁ وﻮرﺠﺤا ﻣﺮﺠﺣزَﺧًﺎ وﺮﺎ ﺑﻤﻨَﻬﻴ ﺑﻞﻌﺟ وﺎجﺟ اﻠْﺢﺬَا ﻣﻫ وات ﻓُﺮﺬْبﺬَا ﻋ ﻫﻦﻳﺮﺤ اﻟْﺒجﺮ اﻟﱠﺬِي ﻣﻮﻫو
.٥٤-٥٣:ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن

اﻚَ ﻗَﺪِﻳﺮﺑﺎنَ رﻛا وﺮﻬﺻﺎ وﺒ ﻧَﺴﻠَﻪﻌﻓَﺠ

«Ва Ӯ касест, ки ду дарёро ба ҳам омехт: Ин яке (обаш) ширину гуворост ва он яке
шӯру талх аст. Ва дар миёни он ду монеаи устувор қарор дод. Ва Ӯ касест, ки
одамиро аз об (нутфа) биёфарид ва ӯро соҳиби насабу соҳиби қаробати домодӣ
сохт ва Парвардигори ту тавоно аст». (Сураи Фурқон: 53-54).
ﻦﺎ ﻣﻴﻬﻧَﺎ ﻓﺮﻓَﺠﻨَﺎبٍ وﻋا وﻴﻞ ﻧَﺨﻦﻨﱠﺎتٍ ﻣﺎ ﺟﻴﻬﻠْﻨَﺎ ﻓﻌﺟﻠُﻮنَ ❁ وﻛﺎ ﻳﻨْﻪﺎ ﻓَﻤﺒﺎ ﺣﻨْﻬﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮاﺎ وﻨَﺎﻫﻴﻴﺣﺘَﺔُ اﻴ اﻟْﻤضر اﻻﻢﺔٌ ﻟَﻬءاﻳو
ﻬِﻢﻧْﻔُﺴ اﻦﻣ وض اﻷرﺎ ﺗُﻨْﺒِﺖﻤﺎ ﻣﻠﱠﻬ ﻛاجزْو اﻻﺎنَ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﺤﺒونَ ❁ ﺳﺮْﺸﻓَﻼ ﻳ اﺪِﻳﻬِﻢﻳ اﻠَﺘْﻪﻤﺎ ﻋﻣ وﺮِه ﺛَﻤﻦﻠُﻮا ﻣﻛﺎﻴﻮنِ ❁ ﻟﻴاﻟْﻌ
❁ ﻴﻢﻠﺰِﻳﺰِ اﻟْﻌ اﻟْﻌﻚَ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮﺎ ذَﻟٍ ﻟَﻬﺘَﻘَﺮﺴﻤﺮِي ﻟ ﺗَﺠﺲاﻟﺸﱠﻤﻮنَ ❁ وﻤﻈْﻠ ﻣﻢذَا ﻫ ﻓَﺎﺎر اﻟﻨﱠﻬﻨْﻪﻠَﺦُ ﻣ ﻧَﺴﻞ اﻟﻠﱠﻴﻢﺔٌ ﻟَﻬءاﻳﻮنَ ❁ وﻠَﻤﻌﺎ ﻻ ﻳﻤﻣو
ٍ ﻓَﻠَﻚ ﻓﻞﻛﺎرِ و اﻟﻨﱠﻬﺎﺑِﻖ ﺳﻞﻻ اﻟﻠﱠﻴ وﺮنْ ﺗُﺪْرِكَ اﻟْﻘَﻤﺎ ا ﻟَﻬﻐﻨْﺒ ﻳﺲ ❁ ﻻ اﻟﺸﱠﻤﻮنِ اﻟْﻘَﺪِﻳﻢﺟﺮﺎﻟْﻌ ﻛﺎد ﻋﺘﱠ ﺣﻨَﺎزِل ﻣﻧَﺎه ﻗَﺪﱠرﺮاﻟْﻘَﻤو
ﻢﺮِﻳﺦَ ﻟَﻬ ﻓَﻼ ﺻﻢ ﻧُﻐْﺮِﻗْﻬنْ ﻧَﺸَﺎاﻮنَ ❁ وﺒﻛﺮﺎ ﻳ ﻣﻪﺜْﻠ ﻣﻦ ﻣﻢﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﻟَﻬﻮنِ ❁ وﺸْﺤ اﻟْﻔُﻠْﻚِ اﻟْﻤ ﻓﻢﺘَﻬِﻳﻠْﻨَﺎ ذُرﻤﻧﱠﺎ ﺣ اﻢﺔٌ ﻟَﻬءاﻳﻮنَ ❁ وﺤﺒﺴﻳ
.٤٤-٣٣ : ﺳﻮرة ﻳﺲﻴﻦ ﺣَﻟﺎ اﺘَﺎﻋﻣﻨﱠﺎ وﺔً ﻣﻤﺣﻻ رﻨْﻘَﺬُونَ ❁ ا ﻳﻢﻻ ﻫو
«Ва замини мурда барои онон нишона (ва ибрате) аст, ки Мо онро зинда
гардонидем ва аз он донае берун овардем, ки аз он мехӯранд. Ва дар он (замин)
боғҳое аз нахлҳо (дарахтони хурмо) ва ангурҳо қарор додем ва дар он чашмаҳо
равон сохтем, то аз меваи он бихӯранд, дар ҳоле ки (ин маҳсулотро) бо дастони худ
насохтаанд. Оё шукр намекунанд? Пок аст он (Парвардигоре) ки ҳамаи ҷуфтҳоро
биёфарид, аз он чи замин мерӯёнад ва аз худашон ва аз он чи намедонанд. Шаб
(низ) барои онҳо нишонаест, ки Мо рӯзро аз он бармекашем, пас онгоҳ ҳама дар
торикӣ фурӯ мераванд. Ва офтоб ба сӯи қароргоҳи худ равон аст. Ин тақдири
(Аллоҳи) пирӯзманду доност. Ва барои моҳ манзилҳое муқаррар кардем, то
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монанди шохаи хушки хурмо боз гардад. На офтобро сазовор аст, ки ба моҳ
бирасад ва на шаб бар рӯз пешӣ мегирад ва ҳар яке дар фалаке шино мекунанд.
Ва нишонаи дигар барои онҳо ин аст, ки ҳароина, Мо падаронашонро дар он
киштии пуркардашуда бор кардем. Ва барои онҳо монанди киштӣ чизе офаридем,
ки бар он савор мешаванд. Ва агар бихоҳем, онҳоро ғарқ мекунем, пас барои онҳо
ҳеҷ фарёдрасе набошад ва на онҳо раҳо карда шаванд. Магар ин ки раҳмате аз
ҷониби Мо ва баҳрамандӣ то муддате». (Сураи Фурқон: 53-54).
ﻦﺎ ﻧَﺤﻣ وتﻮ اﻟْﻤﻢَﻨﻴﻧَﺎ ﺑ ﻗَﺪﱠرﻦﻘُﻮنَ ❁ ﻧَﺤ اﻟْﺨَﺎﻟﻦ ﻧَﺤم ا ﺗَﺨْﻠُﻘُﻮﻧَﻪﻧْﺘُﻢﻨُﻮنَ ❁ ءاﺎ ﺗُﻤ ﻣﺘُﻢﻳاﻓَﺮﺪِّﻗُﻮنَ ❁ اﻻ ﺗُﺼ ﻓَﻠَﻮﻢ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛﻦﻧَﺤ
❁ َﺛُﻮنﺮﺎ ﺗَﺤ ﻣﺘُﻢﻳاﻓَﺮونَ ❁ اﺮﻻ ﺗَﺬَﻛ ﻓﻠَﻮَوﻟةَ اﻻ اﻟﻨﱠﺸْﺎﺘُﻢﻤﻠﻟَﻘَﺪْ ﻋﻮنَ ❁ وﻠَﻤﺎ ﻻ ﺗَﻌ ﻣ ﻓﻢﯩﻧُﻨْﺸ وﻢَﺜَﺎﻟﻣ اﺪِّلنْ ﻧُﺒ اَﻠ ❁ ﻋﻴﻦﻮﻗﺒﺴﺑِﻤ
ﺘُﻢﻳاﻓَﺮﻮنَ ❁ اوﻣﺮﺤ ﻣﻦ ﻧَﺤﻞﻮنَ ❁ ﺑﻣﻐْﺮﻧﱠﺎ ﻟَﻤﻮنَ ❁ اﻬَ ﺗَﻔﺎ ﻓَﻈَﻠْﺘُﻢﻄَﺎﻣ ﺣﻠْﻨَﺎهﻌ ﻟَﺠ ﻧَﺸَﺎءﻮنَ ❁ ﻟَﻮارِﻋ اﻟﺰﻦ ﻧَﺤم اﻮﻧَﻪﻋر ﺗَﺰﻧْﺘُﻢءا
 اﻟﱠﺘ اﻟﻨﱠﺎرﺘُﻢﻳاﻓَﺮونَ ❁ اﺮْﻻ ﺗَﺸﺎ ﻓَﻠَﻮﺎﺟﺟ اﻠْﻨَﺎهﻌ ﺟ ﻧَﺸَﺎءﻨْﺰِﻟُﻮنَ ❁ ﻟَﻮ اﻟْﻤﻦ ﻧَﺤمنِ اﺰ اﻟْﻤﻦ ﻣﻮهﻟْﺘُﻤﻧْﺰ اﻧْﺘُﻢﻮنَ ❁ ءاﺑاﻟﱠﺬِي ﺗَﺸْﺮﺎءاﻟْﻤ
ﻢﻗْﺴ ❁ ﻓَﻼ اﻴﻢﻈِﻚَ اﻟْﻌﺑ رﻢ ﺑِﺎﺳِﺢﺒ ❁ ﻓَﺴﻘْﻮِﻳﻦﻠْﻤﺎ ﻟﺘَﺎﻋﻣةً وﺮﺎ ﺗَﺬْﻛﻠْﻨَﺎﻫﻌ ﺟﻦﻮنَ ❁ ﻧَﺤﯩﻨْﺸ اﻟْﻤﻦ ﻧَﺤمﺎ اﺗَﻬﺮ ﺷَﺠﺗُﻢﻧْﺸَﺎ اﻧْﺘُﻢونَ ❁ ءاﺗُﻮر
.٧٧-٥٧ : ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔﺮِﻳﻢءانٌ ﻛ ﻟَﻘُﺮﻧﱠﻪ ❁ اﻴﻢﻈﻮنَ ﻋﻠَﻤ ﺗَﻌ ﻟَﻮﻢ ﻟَﻘَﺴﻧﱠﻪا ❁ وﻮم اﻟﻨﱡﺠﻊاﻗﻮﺑِﻤ
«Мо шуморо офаридем, пас чаро (ба дубора зинда шудан) бовар намекунед? Оё
нутфаеро, ки (дар раҳми ҳамсаронатон) мерезед, дидаед? Оё шумо онро
меофаринед ё Мо офаридагорем? Мо дар миёни шумо маргро муқаддар кардем ва
Мо нотавон нестем, ки ба ҷои шумо қавме ҳамонанди шумо биёварем ва шуморо ба
сурате, ки онро намедонед, биёфаринем. Яқинан шумо офариниши нахустинро
донистаед, пас чаро панд намегиред? Оё чизеро, ки мекоред, дидаед? Оё шумо
онро мерӯёнед ё Мо рӯёнандаем? Агар бихоҳем онро хушки дарҳам кӯбида
мегардонем, ки тааҷҷуб кунед. (Ва мегӯед:) "Ба ростӣ мо зиёнкардагонем, балки мо
маҳруммондагонем". Оё оберо, ки менӯшед, дидаед? Оё шумо онро аз абр фуруд
овардаед ё Мо фуруд оварандаем? Агар бихоҳем онро шӯр (ва талх)
мегардонидем, пас чаро шукр намекунед? Оё оташеро, ки меафрӯзед, дидаед? Оё
шумо дарахти онро офаридаед ё Мо офаринандаем? Мо он (оташ)-ро василаи
ёдоварии (оташи дӯзах) ва манфиат барои мусофирон қарор додем. Пас номи
Парвардигори бузурги худро ба покӣ ёд кун. Пас қасам ба ҷойгоҳи ситорагон. Ва
ҳароина агар бидонед, ин қасами бузург аст. Ҳамоно ин (китоб) Қуръоне
гиромиқадр аст». (Сураи Воқиъа: 57-77).
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ﻦ ﻣ اﻟْﺤﺨْﺮِجونَ ❁ ﻳ ﺗُﻈْﻬِﺮﻴﻦﺣﺎ وﻴﺸﻋضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴﺪُ ﻓﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻮنَ ❁ وﺒِﺤ ﺗُﺼﻴﻦﺣﻮنَ وﺴ ﺗُﻤﻴﻦ ﺣﻪﺎنَ اﻟﺤﺒﻓَﺴ
ﺸَﺮ ﺑﻧْﺘُﻢذَا ا اابٍ ﺛُﻢ ﺗُﺮﻦ ﻣﻢَنْ ﺧَﻠَﻘ اﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣﻮنَ ❁ وﺟﻚَ ﺗُﺨْﺮﺬَﻟﻛﺎ وﻬﺗﻮﺪَ ﻣﻌ ﺑضر اﻻِﻴﺤﻳ و اﻟْﺤﻦ ﻣِﺖﻴ اﻟْﻤﺨْﺮِجﻳِﺖِ وﻴاﻟْﻤ
مﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓﺔً اﻤﺣرةً ودﻮ ﻣﻢَﻨﻴ ﺑﻞﻌﺟﺎ وﻬﻟَﻴﻨُﻮا اﺘَﺴﺎ ﻟاﺟزْو اﻢﻧْﻔُﺴ اﻦ ﻣﻢَ ﻟنْ ﺧَﻠَﻖ اﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣونَ ❁ وﺮﺗَﻨْﺘَﺸ
ﻢﻨَﺎﻣ ﻣﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣ ❁ وﻴﻦﻤﺎﻟﻠْﻌﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻢاﻧﻟْﻮا وﻢﻨَﺘﻟْﺴ افَاﺧْﺘضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣونَ ❁ وﺮَﺘَﻔﻳ
ﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣِلﻨَﺰﻳﺎ وﻌﻃَﻤﻓًﺎ و ﺧَﻮقﺮ اﻟْﺒﻢﺮِﻳ ﻳﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣﻮنَ ❁ وﻌﻤﺴ ﻳمﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻪﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻢﻛﻐَﺎوﺘاﺑﺎرِ واﻟﻨﱠﻬ وﻞﺑِﺎﻟﻠﱠﻴ
ًةﻮﻋ دﻢﺎﻛﻋذَا د ا ﺛُﻢﺮِهﻣ ﺑِﺎضراﻻ وﺎءﻤ اﻟﺴنْ ﺗَﻘُﻮم اﻪﺎﺗ ءاﻳﻦﻣﻠُﻮنَ ❁ وﻘﻌ ﻳمﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓﺎ اﻬﺗﻮﺪَ ﻣﻌ ﺑضر اﻻ ﺑِﻪِﻴﺤ ﻓَﻴﺎءﻣ
ﻪﻠَﻴنُ ﻋﻮﻫ اﻮﻫ وﻴﺪُهﻌ ﻳ ﺛُﻢ اﻟْﺨَﻠْﻖﺪَاﺒ اﻟﱠﺬِي ﻳﻮﻫﺘُﻮنَ ❁ و ﻗَﺎﻧ ﻟَﻪﻞضِ ﻛراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﻓﻦ ﻣﻟَﻪﻮنَ ❁ وﺟ ﺗﺨْﺮﻧْﺘُﻢذَا اضِ ار اﻻﻦﻣ
.٢٧-١٧ : ﺳﻮرة اﻟﺮومﻴﻢ اﻟْﺤﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮﻫضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﻓَﻠﻋ اﻻﺜَﻞ اﻟْﻤﻟَﻪو
«Пас Аллоҳро ба покӣ ёд кунед, ҳангоме ки шом мекунед ва ҳангоме ки субҳ
мекунед. Ва ҳамду ситоиш барои Ӯст дар осмонҳову замин, ҳангоми аср ва ба
ҳангоме ки ба вақти зуҳр (пешин) ворид мешавед. Зиндаро аз мурда берун меорад
ва мурдаро аз зинда берун меорад. Ва заминро пас аз мурданаш зинда месозад ва
ҳамин гуна (дар рӯзи қиёмат аз гӯрҳо) берун оварда мешавед. Ва аз нишонаҳои Ӯ
ин аст, ки шуморо аз хок офарид, сипас инсонҳое шудед (ки аз шумо фарзандони
зиёде таваллуд шуданд ва дар рӯи замин) пароканда гаштед. Ва аз нишонаҳои Ӯ
ин аст, ки бароятон аз ҷинси худатон ҳамсароне офарид, то ба онҳо оромиш ёбед
ва дар миёни шумо муҳаббату меҳрубонӣ ниҳод. Ҳароина, дар ин нишонаҳоест
барои қавме, ки тааммул мекунанд. Ва аз нишонаҳои Ӯ офариниши осмонҳову
замин ва гуногунии забонҳову рангҳои шумост. Ҳароина, дар ин нишонаҳоест барои
донишварон. Ва аз нишонаҳои Ӯ хобидани шумо дар шаб ва рӯз ва ризқ талаб
кардани шумо аз фазли Ӯст. Ҳароина, дар ин нишонаҳоест барои қавме, ки
мешунаванд. Ва аз нишонаҳои Ӯ ин аст, ки барқро барои биму умед ба шумо нишон
медиҳад ва аз осмон обе фуруд меорад ва заминро пас аз мурданаш бо он (об)
зинда месозад. Ҳароина, дар ин нишонаҳоест барои қавме, ки меандешанд. Ва аз
нишонаҳои Ӯ ин аст, ки осмону замин ба фармони Ӯ барпой меистанд. Сипас
ҳангоме ки бо нидое шуморо аз замин фаро хонад, ногаҳон шумо берун меоед. Ҳар
ки (ва ҳар чи) дар осмонҳову замин аст, аз они Ӯст ва ҳама фармонбардори Ӯ
ҳастанд. Ӯ касест, ки офаринишро оғоз мекунад, сипас онро (пас аз марг)
бозмегардонад. Ва ин кор бар Ӯ осонтар аст. Ва бартарин васф дар осмонҳову
замин барои Ӯст ва Ӯ ғолибу бо ҳикмат аст». (Сураи Рум: 17-27).
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ﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋﺎ اﻫﺮنْ ﺗُﻨْﺒِﺘُﻮا ﺷَﺠ اﻢَﺎنَ ﻟﺎ ﻛ ﻣﺔﺠﻬ ﺑ ذَاتﻖﺪَاﺋ ﺣﺘْﻨَﺎ ﺑِﻪﻧْﺒ ﻓَﺎﺎء ﻣﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻢَ ﻟلﻧْﺰا وضراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﺧَﻠَﻖﻦﻣا
ﻞ ﺑﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋا اﺎﺟِﺰ ﺣﻦﻳﺮﺤ اﻟْﺒﻦﻴ ﺑﻞﻌﺟ واﺳوﺎ ر ﻟَﻬﻞﻌﺟا وﺎرﻧْﻬﺎ اﻼﻟَﻬ ﺧﻞﻌﺟا وار ﻗَﺮضر اﻻﻞﻌ ﺟﻦﻣﺪِﻟُﻮنَ ❁ اﻌ ﻳم ﻗَﻮﻢ ﻫﻞﺑ
ﻦﻣونَ ❁ اﺮﺎ ﺗَﺬَﻛﻴﻼ ﻣ ﻗَﻠﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋضِ ار اﻻ ﺧُﻠَﻔَﺎءﻢُﻠﻌﺠﻳ وﻮء اﻟﺴﻒﺸﻳ وﺎهﻋذَا د اﻄَﺮﻀ اﻟْﻤﺠِﻴﺐ ﻳﻦﻣﻮنَ ❁ اﻠَﻤﻌ ﻻ ﻳﻢﻫﺜَﺮﻛا
 اﻟْﺨَﻠْﻖﺪَاﺒ ﻳﻦﻣﻮنَ ❁ اﺸْﺮِﻛﺎ ﻳﻤ ﻋﻪ اﻟَﺎﻟ ﺗَﻌﻪ اﻟﻊ ﻣإﻟَﻪ اﻪﺘﻤﺣ رﺪَي ﻳﻦﻴا ﺑﺸْﺮ ﺑﺎحِﻳ اﻟﺮﻞﺳﺮ ﻳﻦﻣﺮِ وﺤاﻟْﺒِ وﺮﺎتِ اﻟْﺒ ﻇُﻠُﻤ ﻓﻢﺪِﻳﻬﻳ
ِاتﻮﻤ اﻟﺴ ﻓﻦ ﻣﻠَﻢﻌ ﻻ ﻳ ❁ ﻗُﻞﻴﻦﺎدِﻗ ﺻﻨْﺘُﻢنْ ﻛ اﻢَﺎﻧﻫﺮﺎﺗُﻮا ﺑ ﻫ ﻗُﻞﻪ اﻟﻊ ﻣﻠَﻪﺋضِ اراﻻ وﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﻢُزُﻗﺮ ﻳﻦﻣ وﻴﺪُهﻌ ﻳﺛُﻢ
.٦٥-٦٠ :ﺜُﻮنَ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞﻌﺒﺎنَ ﻳﻳونَ اﺮﺸْﻌﺎ ﻳﻣ وﻪﻻ اﻟ اﺐضِ اﻟْﻐَﻴراﻻو
«(Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки осмонҳову заминро офарид ва аз осмон
бароятон об фиристод ва бо он (борон) боғҳои хуррам рӯёнидем, ки ҳаргиз тавони
рӯёнидани дарахтонро надоштед? Оё маъбуди дигаре бо Аллоҳ вуҷуд дорад? (На).
Балки онҳо қавме ҳастанд, ки (аз роҳи ҳаққу имон) каҷ мераванд (ва ба Аллоҳ ширк
меоваранд). (Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки заминро қароргоҳ сохт ва
миёни он ҷӯйборҳое пайдо кард ва барои он (замин) кӯҳҳое (собиту устувор)
офарид ва дар миёни ду дарё монеае қарор дод? Оё маъбуди дигаре бо Аллоҳ
вуҷуд дорад? (На) Балки бештарашон намедонанд. (Оё маъбудони шумо
беҳтаранд) Ё касе, ки (дуои) дармондаро иҷобат мекунад, чун Ӯро бихонад ва
сахтиро дур мекунад ва шуморо ҷонишинони замин қарор медиҳад? Оё маъбуди
дигаре бо Аллоҳ вуҷуд дорад? Чӣ андак панд мегиред. (Оё маъбудони шумо
беҳтаранд) Ё касе, ки шуморо дар торикиҳои биёбону дарё (ба василаи моҳу
ситорагон) роҳ менамояд ва касе ки пешопеши раҳмати худ бодҳоро хушхабар
мефирстад? Оё маъбуди дигаре бо Аллоҳ вуҷуд дорад? Аллоҳ бартар аст аз он чи
барои Ӯ шарик қарор медиҳанд. (Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки
офаринишро оғоз мекунад, сипас онро (пас аз марг) бозмегардонад ва касе ки аз
осмону замин ба шумо рӯзӣ медиҳад? Оё маъбуди дигаре бо Аллоҳ вуҷуд дорад?
Бигӯ: "Агар рост мегӯед, далели худро биёваред". Бигӯ: "Ҳеҷ кас дар осмонҳову
замин ғайбро намедонад, магар Аллоҳ. Ва намедонанд, ки кай барангехта
мешаванд"». (Сураи Намл: 60-65).
Ин якчанд оятҳои равшанест, ки дар он ҷавоби саволи шумо вуҷуд дорад. Мо шуморо
даъват менамоем, ки ба сафи мӯъминон пайвандед ва ба дини Ислом, ки Аллоҳ онро ҳамчун
дини ҷаҳониён пазируфтааст, дохил шавед. Дуруд бар касоне, ки ҳидоят (роҳи рост)-ро
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пайравӣ мекунанд.
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