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Мароцили халқи инсон дар Қуръон ва Суннат 

Аз куҷо омадаем? 

Ин суолест, ки як иддаи мардумро дар цайрат 

овардааст, ва баъзе аз мардум аз чи халқ шудани худ 

ва барои чи халқ шуданашро намедонад. 

Худованд ва расулаш посухи ин суол ва дигар 

суолцои алоқаманд ба ин мавзӯъро дар оятцо ва 

ацодиси зижде бажн намудаанд, ки инҷо баъзе аз онро 

барои хонанда бажн медорем,  

Худованд дар посухи ин суол чунин фармудааст: 

ا ٱنلَّاُس إِن ُكٌُخۡه ِِف َرۡيٖب ّوَِي ٱۡۡلَۡعِد فَإًَِّا َخنَۡقَنَُٰكه ّوِي حَُراٖب ُثهَّ ﴿ َُ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

رَۡحاِم 
َ
َ مَُكۡهۚۡ َوًُقِرُّ ِِف ٱۡۡل ُبَّّيِ َنََّقثٖ وََغۡۡيِ ُُّمَنََّقثٖ نّلِ ۡضَغثٖ ُّمُّ ِوي نُّۡطَفثٖ ُثهَّ ِوۡي َعنََقثٖ ُثهَّ ِوي وُّ

 َٰ َّفَّ َِ ي ُيَخ ُكۡهۖۡ َوِوٌُكه وَّ ُشدَّ
َ
ِٓاْ أ َصّّمى ُثهَّ ُُنۡرُِجُكۡه ِطۡفٗلى ُثهَّ ِِلَۡتنُُغ َجٖل وُّ

َ
َوا نََشآُء إََِلَٰٓ أ

اِوَدةى  ََ ۡرَض 
َ
ۚۡ َوحََرى ٱۡۡل ا ۡرَذِل ٱمُۡعُىرِ مَِكۡيَٗل َيۡعنََه ِوۢي َبۡعِد ِعنٖۡم َشۡي ٔى

َ
ي يَُردُّ إََِلَٰٓ أ َوِوٌُكه وَّ

ُِيٖج  ِ َزۡوِۢج ةَ
ۢنَتَخۡج ِوي ُكّ

َ
ََتَّۡت َوَرَبۡج َوأ َۡ ا ٱلَۡىآَء ٱ َُ ًَزنۡلَا َعنَۡي

َ
 [٥/ احلج ]﴾ ٥فَإَِذآ أ

«Эй мардум! Агар дар бораи растохези 

(мурдагон ва зиндагонии дубораи эшон) шакк доред, 

(бад-ин нукта таваҷҷуц кунед то ба гӯшае аз қудрати 

илоцк пай бибаред, ва ба худ оед:) Мо шуморо аз хок 

офаридем, сипас аз нутфа, ва баъд аз хуни баста, ва 

пас азон (ин хуни бастаро) ба як қитъа гушт дар 

меоварем, ки бархе басомон (дорои хилқати комил) 

ва бархе (нотамом ва ноқисул-хилқа) нобасомон аст. 

(Цамаи ин) бад-ин хотир аст, ки барои шумо равшан 

созем (ки мо бар офариниш ва тағйиру табдил ва цар 

гуна коре, аз ҷумла зиндагии дубора бахшидан 



 

4 

қодирем). Мо ҷанинцоеро, ки бихоцем, то замони 

муъайян дар рацмцо нигоц медорем, ва онгоц шуморо 

ба сурати кӯдак (писар ж духтар, аз шиками модарон) 

берун меоварем, сипас (шуморо тацти назорат ва 

риъояти худ медорем) то ба рушди ҷисмонк ва 

ақлонии худ мерасед. Бархе аз шумо (дар ин мижн) 

мемиранд, ва баъзе аз шумо ба ницояти умр ва ғояти 

пирк мерасанд. То бад-онҷо, ки пас аз донистани 

(басе чизцо) чизе намедонанд (ва донистацои хешро 

фаромуш кардаву аз жд мебаранд, ва дуруст 

цамонанди як кӯдак мешаванд)…». 

Сураи Цаҷ 5 

Дар ин ояти муборак Худованд ба суи касоне 

хитоб намудааст, ки ба рӯзи қижмат шак доранд. Ва 

бовар надоранд, ки баъди мурдан боз зинда шудан 

аст, Ва мегуянд: чигуна баъди онки мо мемирем ва 

ҷисмцои мо дар даруни замин нобуд шуда ба хок 

мубаддал мегардад, боз зинда мешавем. 

Худованд ба суи онцо хитоб намуда мегуяд: Эй 

мардум агар дар бораи қижмат шакку тардид доред 

ва намедонед ки кай қижмат қоим мешавад, бо вуҷуди 

онки шумо бояд Худованд ва расулашро дар бораи 

ончизе ки аз қижмат бароятон хабар додааст бовар 

карда тасдиқ намоед. 

Аммо чун шумо дар ин чиз шак доред, пас 

барои шумо ду далели ақли пешкаш мешавад, ки 
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шумо ба қижмат ва зинда шудани баъд аз марг бовар 

мекунед ва шак аз дилцоятон берун мешавад. 

Яке аз он ду далил: Офариниши нахустини инсон 

аст. Инки касе ки дар аввал онро офаридааст,  қодир 

аст, ки ӯро боз биофарад. 

Худованд мефармояд: 

 فَإًَِّا َخنَۡقَنَُٰكه ّوِي حَُرابٖ 

Ман шуморо аз хок офаридаам.  

Зеро Худованд Одам алайци саломро аз хок офарид.   

  ُثهَّ ِوي نُّۡطَفثٖ 

Сипас  шуморо аз нутфа.  

Ва ин ибтидои офариниш аст. 

Ва нутфа ба цукми Худованд ба хуни бастаи 

сурхранг табдил межбад. Ва хуни баста табдил ба як 

қитъа гушти ба андозаи гуште ки хоида мешавад. Ва 

ин пораи гушт гоце нақш жфта ва ба  шакли инсон 

офарида мешавад. Ва он комил ва хилқаташ пурра  

аст. Ва гоцо нотамом ва хилқаташ ноқис аст. Ба сурате 

ки пеш аз офарида шуданаш сақт мешавад. 

Инцоро худованд барои бандагонаш зикр намуда 

мегуяд:  То инки асли офариниши шуморо бароятон 

бажн намоям. 

Агарчанде Худованд қодиру тавоност, ки 

инсонро дар як лацза бижфарад. Аммо камоли 

цикмату бузургии қудрат ва рацмати бепожни хешро 

барои шуможн нишон медицад. 
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Баъд аз он Худованд мегуяд: 

َصّّمى  َجٖل وُّ
َ
رَۡحاِم َوا نََشآُء إََِلَٰٓ أ

َ
 َوًُقِرُّ ِِف ٱۡۡل

Ва Мо ҷанинцоеро, ки бихоцем, то замони 

муъайян дар рацмцо нигоц медорем. 

Яъне ҷанинцоро дар рацми зан боқи мегузорад, то 

вақте ки Худованд мехоцад ва он замони бордории 

зан аст. 

 ُثهَّ ُُنۡرُِجُكۡه ِطۡفٗلى 

Ва онгоц шуморо ба сурати кӯдак (писар ж 

духтар, аз шиками модарон) берун меоварем. 

Ки чизеро намедонед ва тавоноие цам надоред. 

Модарони шуморо барои хидмати шумо 

омода кардаам, дар синацо барои шумо шир пайдо 

намудам. Сипас аз цолат ба цолати дигар мегузаред 

ва оциста оциста ба синни камол ва дорои қуввату 

қудрат  ва социби ақлу фацм мегардед. 

Дар ин марцала баъзеи аз шумо ба ин синни 

рушду камол норасида фавт мекунад. Ва баъзе аз 

шумо ба синни рушду камол мерасад, ва ин 

марциларо пушти сар намуда ба пири ва солхурдаги 

мерасад. Ва арзалилумр маънои пасттарин цолати 

пириро дорад, ки инсон дар ин марцила цам ақлаш 

кам мешавад ва цам қудрату тавоноияш аз даст 

меравад ва бисжр заъиф мегардад. 

Худованд мефармояд: 

 ۡۚ ا  مَِكۡيَٗل َيۡعنََه ِوۢي َبۡعِد ِعنٖۡم َشۡي ٔى
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То касе ба ин марцилаи умр расидааст, чизе аз 

ончи қаблан медонист, надонад. 

Пас инсон дар ин марцилаи пири дар цолати 

фаромушхотири ва ақлаш заиф ва ҷисмаш нотавон 

мегардад. 

Ва инсон баъди онки марцилаи қудрату 

тавоноиро пушти сар кард боз ба он марцилаи 

заъифи ва нотавоние ки баъди халқ шуданаш, дар 

марцилаи кудаки буд, бар мегардад.  

Чунончи Худованд дар ояти дигар мефармояд: 

﴿ ُ ِي ٱٱَّ َِّةى  َ ۡعٖ   َبۡعدِ  ِويۢ  َجَعَل  ُثهَّ  َ ۡعٖ   ّوِي َخنََقُكه ٱَّلَّ  ِويۢ  َجَعَل  ُثهَّ   ُ
َِّ ٖ  َبۡعدِ  ا  ُ ۚۡ  َ ۡعفى ۚۡ  َوا َ ۡنُ ُ  وََش َۡتثى َِ   ََشآُء َُ  [٥٤/ الروم] ﴾٥٤ ٱمَۡقِديرُ  ٱمَۡعنِيهُ  َو

“Худованд он зоте аст, ки шуморо аз заъф ва 

нотавони офарид. Ва баъд аз нотавони шуморо 

неруманд ва боқувват гардонидааст. Сипас шуморо 

заъиф ва нотавон мегардонад ва ба пири мерасонад. 

Ва царчи мехоцад меофарад ва Ӯ донову тавоност”. 

Сураи Рум 54 

Пас ин гуфтацои Худованд далолат бар он 

мекунад, ки модоме ки Худованд инсонро дар ин 

мароцил офарид , Ӯ қодир аст, ки ӯро боз аз нав 

зинда намояд. Зеро чизеро ки вуҷуд надорад ба вуҷуд 

оварданаш мушкилтар аст аз онки чизи мурдаро аз 

нав зинда кардан. Пас Худованд қудрати халқ 

кардани инсонро бо ин цама мароцил дорад, албатта 

яқин аст, ки аз нав зинда кардани ӯ баъди 
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мирониданаш барои Худованд мушкиле надорад. Ин 

буд далили аввал. 

 

Далили дуввум: Зинда кардан ва сарсабз 

намудани замин  баъд аз хушкидан ва пажмурда 

шудани он аст. 

Худованд мефармояд: 

 ِ
ۢنَتَخۡج ِوي ُكّ

َ
ََتَّۡت َوَرَبۡج َوأ َۡ ا ٱلَۡىآَء ٱ َُ ًَزنۡلَا َعنَۡي

َ
اِوَدةى فَإَِذآ أ ََ ۡرَض 

َ
َوحََرى ٱۡۡل

ُِيجٖ   َزۡوِۢج ةَ

“Ва заминро хушкида ва пажмурда мебини, ба 

гунае ки гижци сабзе дар он нест. Аммо цангоме ки 

бар он оби борон борондем, бо рӯйидани гижцон ба 

ҷунбиш меафтад ва сабз мешавад”. Яъне баъд аз 

даврони фурунишастаги иртифоъ пайдо мекунад, 

баланд мешавад, Ва ин ба сабаби зижд шудани гижцон 

аст. 

Навъцои гижцони зебо ва дилкаш дар он 

мерӯяд. 

Баъди зикр кардани ин ду далил Худованд 

барои мо бажн мекунад, ки ин ду далил бар панҷ 

матлаб далолат менамояд, ва онцоро дар давоми ин 

оят бароямон бажн мекунад. 

Худованд мефармояд: 

َٰلَِ  ﴿ نَّ  َ 
َ
َ  ةِ  َِ  ٱٱَّ ۥ ٱۡٱَ ُّ  َُ ٍُ ًَّ

َ
َ َٰ  يُۡ ِ  َوأ ِۡ ۥ ٱلَۡى ٍُ ًَّ

َ
َٰ  َوأ ءٖ  ُكِّ  َ َ نَّ  ٦  َِديرٞر  َ ۡ

َ
 َوأ

اَعثَ  ا َرۡيَب   َّ  َءااَِيثٞر  ٱلصَّ َُ نَّ  فِي
َ
َ  َوأ  [٧  ،٦ / احلج] ﴾٧ ٱمُۡقُتِرِ  ِِف  َوي َيۡتَعُد  ٱٱَّ
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“Ин бадон хотир аст, ки Худованд барцақ аст, 

Ва инки мурдагонро зинда мекунад, Ва Ӯ бар цар чиз 

қодиру тавоно аст. 

(Ва инки бидонед) Қижмат омадани аст(ва) шакке дар 

омаданаш нест, Ва Худованд тамоми касонеро ки дар 

гурцо орамидаанд зинда мегардонад”. 

Сураи Цаҷ 6,7 

Худованд он зоте аст, ки инсонро аз ончи бажн 

шуд офарид, Ва заминро пас аз хушкиданаш зебо ва 

хуррам намуд. Чунки Худованд Парвардигор ва 

маъбуде аст, ки ибодат ҷуз барои Ӯ шоистаи каси 

дигаре нест. Ва фақат парстиши Ӯ цақ аст, Ва 

парастиши дигарон ноцақ ва ботил аст. 

Ва худованд цамонгуна, ки дар ибтидо мардумро 

офарида ва заминро пас аз хушкиданаш зинда 

намудааст, мурдагонро низ зинда мегардонад. 

Ва Ӯ бар царчиз қодиру тавоно аст. Чигунае, ки 

қудрати шигифт ва санъати бузургашро бар шумо 

нишон додааст. 

Ва инки бидонед, ки бешакку шубца қижмат 

фаро мерасад ва ҷои цеҷгуна тардиде нест, Пас роце 

барои баъид донистани инчиз вуҷуд надорад. 

Ва Худованд касонеро, ки дар гурцо орамидаанд 

зинда мекунад. Ва шуморо бар корцои неку бадатон 

сазо ва ҷазо хоцад дод. 

Пас он матолиби панҷгона инцоянд: 
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 Худованд Парвардигор ва маъбуде аст, ки 

ибодат ҷуз барои Ӯ шоистаи каси дигаре нест. 

Пас ибодат фақат цаққи Худованд аст. 

 Худованд мурдагонро зинда мегардонад. 

 Худованд бар цама чиз қодиру тавоно аст. 

 Қижмат бе шакку шубца меояд. 

 Худованд касоне ки дар қабрцо орамидаанд 

зинда мекунад (Ва онцоро барои корцои неку 

бадашон сазо ва ҷазо медицад).  

Ва цамчунин фармудааст: 

ٌَا َومََقدۡ ﴿ نَنَٰيَ  َخنَۡق ٍُ  ُثهَّ  ١٢ ِطّيٖ  ّوِي ُشَ َٰنَثٖ  ِوي ٱۡٱِ   ََرارٖ  ِِف  ُنۡطَفثى  َجَعنَۡنَٰ
ِكّيٖ  ٌَا ُثهَّ  ١٣ وَّ ٌَا َعنََقثى  ٱنلُّۡطَفثَ  َخنَۡق ٌَا ُ ۡضَغثى  ٱمَۡعنََقثَ  فََخنَۡق ا ٱلُۡىۡضَغثَ  فََخنَۡق  ِعَظَٰىى

ًَا ِۡ ا ٱمۡعَِظَٰهَ  فََكَص ٍُ  ُثهَّ  َٱۡىى َٰ َ
ۡ
نَش 

َ
ۚۡ  َخنًۡقا أ ُ  َفَخَتاَر َ  َءاَخَر ۡحَصيُ  ٱٱَّ

َ
 ﴾١٤ ٱمَۡ َٰنِقِّيَ  أ

 [١٤  ،١٢ / املؤونين]
«Мо инсонро аз усорае аз гил офаридаем. 

Сипас ӯро ба сурати нутфае даровардаву дар 

қароргоци устувор (рацми модар) ҷой медицем. 

Сипас нутфаро ба сурати лахтаи хуне, ва ин лахтаи 

хунро ба шакли қитъаи гушти ҷавидае, ва ин тиккаи 

гушти ҷавидаро ба сони устухонцои заъифе 

дармеоварем (месозем), ва баъд бар устухонцо гушт 

мепӯшонем, ва сипас ӯро офариниши тозае 

бахшидаву (бо дамидани ҷон ба колбадаш) падидаи 

дигаре хоцем кард. Пас воломақому муборак аст 

Аллоц, бецтарини созандагон». 

Сураи Муъминун 12-14 
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Худованд дар ин оятцо мароцили офариниши 

инсонро аз ибтидои хилқаташ то ҷое ки 

сарнавишташ ба он ба пожн мерасад бажн менамояд. 

Пас ибтидо аз хилқати Одам алайциссалом падари 

башарият сухан гуфт ва инки ӯро аз гиле офарид, ки 

аз тамоми замин гирифта шудааст. Бинобар ин 

фарзандонаш цаммонанди замин брахе аз онцо хубу 

покиза ва бархе аз онцо бад цастанд, Бархе нарму 

бархе сахт цастанд, Ва бархе дар мижни ин ду қарор 

доранд. 

Сипас инсонро ба сурати нутфае қарор додем. 

Нутфае, ки аз мижни синаи зан ва камари мард  берун 

меояд. 

Дар қароргоци устувор ва муцкам, ки рацми 

модар аст қарор мегирад, ки аз фосид шудан дур 

мемонад. 

Сипас нутфаеро, ки қаблан дар рацм қарор 

дода будем баъд аз гузашти чицил рӯз ба шакли хуни 

бастае даровардем. 

Сипас хуни бастаро баъд гузашти чицил рӯз ба 

сурати қитъаи гушти хурде, ки ба андозаи ончи ки 

хоида мешавад, даровардем. 

Сипас музғаро ба истухони сахте табдил 

додем, Ва ба мизони нижзи бадан гуштро дар болои 

он қарор додем. 

Сипас гуштро пушише барои устухонцо қарор 

додем, чигунае ки устухонцоро поя ва сутун барои 
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гушт қарор додем. Ва ин дар чицил рӯзи сеюм анҷом 

мешавад. 

Ва аз он пас онро ба офариниши дигаре 

офаридем, аи руц дар он дамида мешавад, Пас он 

мавҷуди ҷомид ва беҷон табдил ба мавҷуди зинда 

мегардад. 

Пас воломақом ва дорои хайри фаровон аст 

Худованд, ки бецтарин офаринанда аст. 

Пас цамаи офариниш зебост, Ва инсон 

бецтарин ва зеботарин офаридацои Ӯ аст. Балки ба 

таври мутлақ аз цамаи махлуқот бецтар аст. 

Чунонки Худованди маттаъол фармуда аст: 

“Ба рости, ки инсонро дар бецтарин шакл ва 

зеботарин  симо офаридаем”. 

Баъд аз офариниш ва дамидани руц дар 

бадани шумо, дар марцилаи дигар хоцед мурд. 

Сипас шумо дар рӯзи қижмат барангехта шуда ва 

тибқи амалцои неку бадатон  сазо ва ҷазо дода хоцед 

шуд. 

Худованди муттаъол мефармояд: 

َ َۡصُب ﴿
َ
نَنَٰيُ  أ ن ٱۡٱِ

َ
لَهۡ  ٣٦ ُشًدى ُيۡ َ َ  أ

َ
ِ ّٖ  ّوِي ُنۡطَفثى  يَُ   أ  ُثهَّ  ٣٧ ُيۡىَ َٰ  وَّ

ىَٰ  فََخنَ َ  َعنََقثى  َ نَ  َِّ ٍُ  فََ َعَل  ٣٨ فََص ٌۡ وَۡجّۡيِ  ِو َكرَ  ٱلزَّ ًَنَٰٓ  ٱَّلَّ
ُ
مَ َۡس  ٣٩ َوٱۡۡل

َ
َٰلَِ   أ  ةَِ َِٰدرٍر  َ 

 َٰٓ ن َ َ
َ
َ َٰ  ُ ۡ ِۧـِ َ  أ ِۡ  [٤٠  ،٣٦/ املياوث] ﴾٪٣ ٱلَۡى

“Ож инсон чунин мепиндорад, ки рацо 

мешавад? Ож ӯ қаблан нутфае набуд, ки дар рац рехта 

мешавад? Сипас ба хуни бастае табдил шуд,  Сипас 
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Худованд баъд аз он ӯро офарид ва мураттаб намуд ва 

аз он ду марду занро қарор дод. Ож ин (офаринанда 

ва холиқ) тавонои надорад, ки мурдацоро зинда 

кунад?” 

Сураи Қижмат 36 – 40 

Албатта тавонои дорад ва қодир аст, ки 

мурдацоро зинда кунад.  

Ва низ мефармояд: 

ِيٓ ﴿ ۡحَصيَ  ٱَّلَّ
َ
ءٍر  ُكَّ  أ ۖۥۡ  َ ۡ ٍُ   َخنََق

َ
نَنَٰيِ  َخنۡ َ  َوَبَدأ  َجَعَل  ُثهَّ  ٧ ِطّيٖ  ِوي ٱۡٱِ

ۥ ٍُ آءٖ  ّوِي ُشَ َٰنَثٖ  ِوي نَۡصنَ ُِّيٖ  وَّ ٍُ  ُثهَّ  ٨  َّ َٰ  َِّ وِحٍِ ۖۡ  ِوي فِيٍِ  َوَنَف َ  َش ۡى َ  مَُكهُ  وََجَعَل  رُّ  ٱلصَّ
ةَۡ َٰرَ 

َ
ۚۡ  َوٱۡۡل ۡ  َِٔدةَ

َ
ا  َنِيٗلى  َوٱۡۡل  [٩  ،٧ / السخدة] ﴾٩  َۡشُكُرونَ  وَّ

«(Ӯ таъоло) он касе цаст, ки цар чиро ки 

офарид, некӯ офарид! Ва офариниши инсони (аввал)-

ро аз Гил оғоз кард. Сипас зуррияи ӯро аз ъусораи 

оби (ба зоцир) заъифу ночизе (ба номи манк) офарид. 

Пас аз он андомцои ӯро такмилу ороста кард, ва аз 

руци мутаъаллиқ ба худ (ки аз махлуқоташ аст) дар ӯ 

дамид. Ва барои шумо гӯшцу чашмцо ва дилцо 

офарид (то бишнавед ва бингаред ва бифацмед, 

аммо) шумо камтар шукри (неъматцо Ӯ) – ро ба ҷой 

меоваред». 

Сураи Саҷда 7-9 

 
Ва цамчунин гуфтааст: 

ۡل ﴿ ََ  َٰ َ
َ
نَنَٰيِ  َ َ  أ رِ  ّوِيَ  ِحّيٞر  ٱۡٱِ َۡ ا يَُكي لَهۡ  ٱٱَّ ۡذُكًِرا َشۡي ٔى ٌَا إًَِّا ١ وَّ  َخنَۡق

نَنَٰيَ  ۡ َشااٖ  نُّۡطَفثٍر  ِوي ٱۡٱِ
َ
ٍُ  ًَّبَۡخنِيٍِ  أ  [٢  ،١/ االنسان] ﴾٢ ةَِصًۡيا َشِىيَعۢا فََ َعنَۡنَٰ
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«Ож (ҷуз ин аст, ки) муддати замоне бар инсон 

гузаштааст, ва ӯ чизи қобили зикр ва шоистаи 

таваҷҷуц набудааст (дар шиками модар, ба гунаи 

нутфа ва ҷанин)?! 

Мо инсонро аз нутфаи омехта офаридем, ва чун ӯро 

(баъдцо бо таколиф ва вазоифе) меозмоем, вайро 

шунавову бино (ба иборати дигар оқилу доно) 

кардаем». 

Сураи Инсон 1-2 

  

Ва ҷойи дигар мефармояд: 

نَنَٰيُ  فَنَۡيٌُنرِ ﴿ آءٖ  ِوي ُخنِ َ  ٥ ُخنِ َ  ِ هَّ  ٱۡٱِ  َبّۡيِ  ِويۢ  َ ُۡراُ  ٦ َدافِ ٖ  وَّ
نۡبِ  آ ِبِ  ٱلصُّ َ  [٧ -٥/ امطارق] ﴾٧ َوٱم َّ

«Инсон бояд бингарад ва диққат кунад, ки аз 

чк чизе офарида шудааст! 

Ӯ аз оби ҷацандаи (ночизе) офарида шудааст. 

(Ки) аз мижни сулб ва тароиб (сулб ва тароиб, ин дуто 

аз анвоъи устухонцои ҷисми мард цастанд) берун 

меояд». 

Сураи Ториқ 5-7 

 
Ин цама оятцое ки зикр намудем, ва амсоли он 

дар Қуръон, бажнгари ин аст, ки инсон чизе 

набудааст, ва вуҷуд надоштааст, пас Аллоц инсонро аз 

хок халқ кардаву сипас насли ӯро аз оби ночиз 

офаридааст. Цамчуноне ки дар оятцо зикр гардид. 
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Пас, он инсони аввал ки Одам (алайцис-салом) 

буд, офариниши ӯ аз ГИЛ ж ки ХОК буд, ва аммо 

офариниши насли ӯ ва зуррижташ аз оби ҷацандае 

буд, ки аз байни синаи зан ва камари мард хориҷ 

мешавад: 

لَهۡ ﴿
َ
ِ ّٖ  ّوِي ُنۡطَفثى  يَُ   أ  [٣٧/ املياوث] ﴾٣٧ ُيۡىَ َٰ  وَّ

«Ож ӯ нутфаи ночизе аз манк нест, ки (ба 

рацми зан) парту рехта мегардад?!». 

Сураи Қижмат 37 

 

Баъд аз он ки ожтеро дар бораи хилқати инсон 

зикр кардем, мепардозем ба зикри баъзе аз ацодисе 

ки ин мавзӯъро бажн намудааст. 

Пажмбари Худо (дуруд ва рацмати Худованд 

бар Ӯ ва олу асцобаш бод) мефармояд: 

ِِب َعتِْد الرَّمْحِٰي َعتِْد اِ ةِْي َمْسُعيٍْد رَِِضَ اُ َعنُْه كال
َ
َثنَا رَُسيُل اِ / َعْي أ َحدَّ

اِدُق الَْىْصُدوُق، كَاَل  َحَدُكْه ُُيَْىُع َخنُْلُه يِفْ َبْطِي »/ َ  َّ اُ َعنَيِْه وََسنََّه، َوُوَيالصَّ
َ
إِنَّ أ

ْرَبِعنَي يَْيواً ُنْطَفًث، ُثهَّ يَُكيُن َعنََلًث ِوثَْل ٰذلَِم، ُثهَّ يَُكيُن ُمْضَغًث ِوثَْل ٰذلَِم، ُثهَّ 
َ
ِه أ وِّ

ُ
أ

ْرَبِع َ َِىاٍت 
َ
وَو َو يُْؤَمُر ةِ  َحِنِه، / يُرَْسُل إَِ ِْه الَْىنَُم َػيَنُْفُ  ِػيِه الرُّر

َ
ةَِكتِْب ِرْزكِِه، َوأ

ْوِل اْْلَنَِّث 
َ
َحَدُكْه َ َْعَىُل ةَِعَىِل أ

َ
ي ال إِٰٰلَ َغْْيُُه إِنَّ أ ِ

ْو َسِعيٍد، فََي اِ اَّلَّ
َ
َوَعَىِنِه، وََشِِقٍّ أ

ْوِل انلَّاِر 
َ
َحّّتٰ َوا يَُكيُن ةَيْنَُه َوَبيْنََىا ِذَراٌع، فَيَْسِتُق َعنَيِْه امِْكتَاُب، َػيَْعَىُل ةَِعَىِل أ

. َػيَْدُخنَُىا

ْوِل انلَّاِر َحّّتٰ َوا يَُكيُن ةَيْنَُه َوَبيْنََىا ِذَراٌع، فَيَْسِتُق 
َ
َحَدُكْه َ َْعَىُل ةَِعَىِل أ

َ
َوإِنَّ أ

ْوِل اْْلَنَِّث َػيَْدُخنَُىا
َ
.«َعنَيِْه امِْكتَاُب، َػيَْعَىُل ةَِعَىِل أ  َرَواُه اُاَ ارِيُّر َو ُمْسِنهٌ  
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Аз Абфабдуррацмон Абдуллоц ибни Масъуд, ра-

зия-л-Лоцу анцу, ривоят аст, ки гуфт: Пайғамбари 

Худо, салла-л-Лоцу алайци ва саллам, ки содиқ ва 

масдуқ аст, ба мо гуфт:  

«Ба вуҷуд овардани цар кадоми шумо дар батни 

модараш дар чицил рӯз ба таври оби манк воқеъ 

мегардад, пасон ба монанди цамон (миқдор) хуни 

баста мегардад, боз  монанди цамон (миқдор) порчаи 

гӯште мегардад. Сипас малоикае ба сӯки ӯ фиристода 

мешавад, пас вай рӯцро дар он медамад, пас он 

(малоика) ба чацор чиз амр карда мешавад: ба 

навиштани ризқи он (шахс), муддати зиндагонии он 

(шахс), амали он (шахс) ва бадбахтк ж хушбахтии он 

(шахс).  

Қасам бар Худое, ки цеҷ маъбуде барцақ ҷуз Ӯ нест, 

ба дурустк, яке аз шумо цатман амали ацли бициштро 

анҷом медицад, то байни ф ва байни бицишт 

(масофаи) як оринҷ намемонад, вале тақдираш бар 

вай сабқат карда, амали ацли дфзахро анҷом медицад, 

пас дар он дохил  мешавад. 

Ба дурустк, яке аз шумо цатман амали ацли 

дфзахро анҷом медицад, то байни ӯ ва байни дфзах 

(масофае) намемонад, вале тақдираш бар вай сабқат 

карда амали ацли бициштро анҷом медицад, пас дар 

он дохил мешавад.   
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Ин (цадис)-ро Бухорк ва Муслим ривоят кардаанд. 

Ин цадиси Расули Худо бароямон марцилаи халқ 

шудани инсонро - чуноне ки дар оятцои гузашта зикр 

шуд -, дар рацми зан бажн намудааст. 

Ин цадис барои мо мисли оятцои гузашта чанд нуктаи 

муциммеро бажн намудааст, ки аз ҷумла: 

 Хилқати инсон дар рацми зан се марцилаи 

асосиро дар бар мегирад, ки муддати 120 рӯз 

аст. Дар чицил рӯзи аввал нутфа, Ва дар чицил 

рӯзи дувум алақа, Ва дар чицил рӯзи сеюм 

музға мебошад, Ва баъд аз он дар ӯ руц дамида 

мешавад. 

 Цадис далолат бар ин мекунад, ки руц баъд аз 

гузаштани 120 рӯз баъд аз бидояти бордории 

зан дамида мешавад. 

 Фуқацо дар царом будани исқоти ҷанин баъди 

дамидани руц бар он иттифоқ намудаанд. 

Бо истифода аз тафсири Саъди ва Чицил цадиси 

Навави ва дигар манобеъ ин мақола тация шудааст. 


