Рози офариниш
Ва «рози офариниш»-ро метавон дар офариниш ва
сиришти инсон дарёт. Доир ба ин матлаб дар оёти
мутаддиди Қуръони карим чунин фармудааст:
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анфусиҳим ҳаттá ятабайяна лаҳум аннаҳул ҳақ».
Ба зудди нишонаҳои худро дар офоқ (гуногуни
ҷаҳони ҳастӣ) ва дар худашон (вуҷуди нафсашон) ба
онҳо нишон хоҳем дод, то барояшон ошкор гардад,
ки ҳамоно он ҳақ аст. (Сураи Фуссилат, ояти 53).
2. Инсон худогуна офарида шудааст, ки мазҳари
томми сифоти ҷамолу ҷалоли Илоҳӣ аст: «Инний
ҷáъилун фил арзи халийфаҳ». Албатта Ман дар
рӯи замин (инсонро) халифа қарор хоҳам дод.
(Бақара, ояти 30).
3. Ба ӯ амонати Илоҳӣ супорида шудааст: «Иннá
аразнал амáната алас-самáвáти вал арзи вал
ҷибáли фаабайна ан яҳмилнáҳá ва ашфақна
минҳá ва ҳамалаҳал инсáну». Мо бар осмонҳо ва
замин ва кӯҳҳо амонатро арза кардем, ҳама аз
таҳаммули он имтиноъ варзиданд, аммо инсон
пазируфт. (Сураи Аҳзоб, ояти 72).

4. Танҳо инсон шоистаи амонат буд, ба ин хотир
таълими «кулли асмоъ» ба ӯ ихтисос ёфтааст: «Ва
аллама áдамал асмáъа куллаҳá». Ва таълим дод ба
Одам (а) тамоми асморо. (Сураи Бақара, ояти 31).
5. Ва аз ин ҷиҳат Аллоҳ таоло ӯро гиромӣ доштааст:
«Ва лақад каррамнá баний Áдама». Ва ба таҳқиқ
икром кардем фарзандони Одам (а)-ро. (Сураи
Исроъ, ояти 70).
6. Ва чун инсонро ба худ нисбат дод, ӯро масҷуди
малоика қарор дод: «Ва
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сáҷидийн». Ва ҳангоме, ки инсон ороста шуд, дар
он аз руҳи худ дамидем, пас ба ҳама гуфтем ба ӯ
саҷда кунанд. (Сураи Ҳиҷр, ояти 29).
7. Ба ин хотир тамоми нерӯҳои ҷаҳони ҳастӣ дар
ихтиёри ӯ қарор гирифт: «Ва саххара лакум мá
фис-самáвáти ва мá фил арзи ҷамийъан минҳу».
Ва мусаххар сохтем тамоми он чӣ дар осмонҳо ва он
замин аст, барои шумоён. (Сураи Ҷосияҳ, ояти 13).
8. Аз ин рӯ тамоми ашё барои инсон офарида
шудаааст, яъне дар инсон нерӯе офарида шудааст,
ки то тамоми нерӯҳои дигарро дар ихтиёри худ
дошта бошад, то бо он вуҷуди хешро таҷаллигоҳи
Ҳақ бисозад. Ва тамоми сифоти ҷамолу ҷалоли
кибриёии Ҳақро дар вуҷудаш ӯ ҷилвагар бошад. Ба

ин ҷаҳат доир ба тавсифи Паёмбар (с) дар ривоёте
чунин фармудааст: «Халақтул-ашёа лиаҷлика ва
халақтука

лиаҷлий».
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ҷамоли ту офаридам ва туро барои таҷаллигоҳи
Худ. (Ҳадиси қудсӣ).
9. Ва лизо офаридае, ки битавонад чунон ҷилвагоҳ ва
таҷаллигоҳи Ҳазрати Ҳақ қарор бигирад, ҷуз инсон
ин шоистагиро надошт, ба ин хотир аст, ки дар
офариниши ӯ Аллоҳ таоло ба худ табрик гуфт: «Фа
табáракаллоҳу аҳсанул холиқийн». Пас муборак
ва офарин ба Аллоҳ, ки беҳтарини офаринандагон
аст. (Сураи Муъминун, ояти 14).
Инсон инчунин дар Қуръон тавсиф шудааст, ки дар
ҷои дигар чунин тавсифе аз ӯ гуфта нашудааст.
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