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Роҳ бидуни бозгашт 

Марг 

 

Ногаҳон хабар мерасад ки фалони фавт кард, 

ان النب: قال  يدربی سعيد اخلأعن  « ولُ  صي كَ قُ عَت اجلَنازَ ذا وُ إ: يَ جالَ  ةُ ضَ لَها الرِّ فَاحتَمَ
لی  مَ فِ أعَ ناقِهِ ِ إعَ موين ةً ن كانَت صاحلَ ريَ صاحلِ إو قالَت قَدِّ هلِها ياويلَها أينَ ألَ  قالت ةٍ ن كانت غَ

ن هبا بوُ عِ إلولو سمع ا ,نساناإل إالَّ  ءٍ يش يسمع صوهتا كلّ  ,تَذهَ  .)البخاری( .»قَ نسان لَصَ
Аз Абу Саъиди Худри ривоят аст ки Паёмбар (с) 

мефармуд: Ҳаргоҳ ҷанозаеро гузоштанд ва ба 

қабристон омода шуд, мардум онро ба души худ 
ҳамл мекунанд, агар солиҳ ва некукор бошад 
мегуяд: маро ба зуди бибаред, ва агар одами  
баде бошад ба хонаводааш мегуяд: вой бар у 

куҷояш мебаред? Чи азобе дар интизори уст! 

Садой ин фарёдро ба ҷуз инсон ҳама чиз 

мешунавад, агар инсон онро бишнавад беҳуш 
хоҳад шуд, ва баъд аз марг ба инсон чи чизҳо 
барояш мемонад?. 

 Паёмбар (с) мефармояд: 

هله وماله ويبقی أيرجع  ,نان ويبقی واحداثفريجع : له وماله وعملههأ: ةيتبع امليت ثالث«
.)متفق عليه(. »عمله  



"Се чиз баъд аз мурдан инсонро то қабристон 
ҳамроҳи мекунад: Хонавода, сарват, ва амалҳо, 
сипас дутой аз онҳо боз мегарданд, ва яке аз 
онҳо ҳамроҳаш боқи мемонад, ва бо у вориди 
қабр мешавад, хонавода ва сарвати у бар 
мегарданд, ва амалҳояш бо у боқи мемонанд" 

Ва албатта он рузи бе бозгашт рузест ки ҳар як 
инсон онро чашанда аст. 

 Худованд мефармояд : 

 {q  p  o  nr   w  v  u  t  sx   |  {   z  y
¡  �  ~  }¢    §  ¦      ¥  ¤  £  ©  ¨z .)185:آل عمران.(  

"Ҳар нафс маргро мечашад, ва шумо подошти 
худро батаври комил дар рузи қиёмат хоҳед 
гирифт, онҳое ки аз оташи дузах дур шаванд ва 

ба биҳишт ворид шаванд наҷот ёфта ва 

растагоранд, ва зиндагии дунё чизе ҷуз сармояи 

фиреб нест" 

Оре агар фавт карди мардум чанозай туро бар 
души худ ҳамл ва туро ба хок месупоранд, баъд 
аз он, ҳама чиз хотима ёфта мардум қабри туро 
пушт карда ва батарафи хонаҳояшон бар 
мегарданд, ва ту садой кафшҳой онҳоро 
мешунави, чанд руз хонаводаат барой ту гиря 
мекунанд, ва сипас туро аз ёд мебароранд.  

Ту  танҳо мемони, ҳоло фикр кун агар дубора 
бар ангехта шави, ва аз қабр бар хези, чи чизро 



орзу мекуни? Хилоф кори ва дуруғгуй? Оройш ва 
худнамой? Ва мусиқа гуш кардан? Ё тоат ва 
ибодати Худой яктову ягона? бо худ фикр кун, ва 
ҳамай ин саволҳоро ба назар биёвар, ба ёд 
биёр, ки дар қабр аз аъмол ва кирдорат пурсида 
мешави. 

Худованд мефармояд: 

  {Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊÐ     Ú Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñz. 
).281: هالبقر(  

"Аз онруз битарсед ки шуморо ба суй Худованд 
баргардонда мешавед, сипас ба ҳар кас он чи 

анҷом дада аст, ба таври комил боз пас дода 

мешавад, ва ба онҳо ситам нахоҳад шуд" чун 

ҳарчи мебинанд натиҷай аъмоли худашон 

мебошад" 

Пас вой бар ҳоли касонеки барой он сафари 
тулони тушае омода накардаанд. 

 Худованд мефармояд: 

{]  \  [  Z z. )197: هالبقر.(  

"Бе шаку шубҳа, беҳтарин туша парҳезгори аст" 

Бародар ва Хоҳари азиз: инак бароят маълум 
шуд ки беҳтарин туша барой он руз "тарси Худо, 
ва фармонбардори аз авомири он будаст" пас 



омода кун тушай сафаратро ва ғофил мабош аз 
онрузе ки аз у роҳи гурезе нест. 

 Шоири Араб мегуяд: 

ى إذا جن ليل هل تعيش إل        تزود من التقوى فإنك ال تدري        

وقد نسجت أآفانه وهو ال يدر    ح ضاحكا     وآم من فتى أمسى وأصب  

هم ليلة القدروقد أخذت أرواح    وآم من عروس زينوها لزوجها          

"Зиёд кун аз тушай парҳезкорият чун намедони  
агар шаб омад то саҳар зинда мемони ё не? 

Чандин ҷавонҳо бегоҳ ва саҳари худро дар 

хандаву хурсанди мегузаронанд, дар ҳолеки 
кафанашро барояш омода сохтанд ва у хабаре 
надорад. 

Ва чандин Арусҳо худро барой шавҳарояшон 

зебо карданд ва дар шаби аруси ҷонҳояшон 

гирифта мешавад" 

Пас Бародар ва Хоҳари гироми чаро ғофил 
шудан аз он руз ки ҳар лаҳза дар интизори 
мост? Ва чаро фиреб хурдан ва фуру рафтан 

дар ин дунёе ки ба ҳеҷ кас боқи нахоҳад монд? 

Оё нашунидай сухани Худоро дар борай ин 
дунёи фони : 
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"Ҷуз ин нест ки зиндагии дунё бозист ва 

беҳудагист, ва агар имон оред ва парҳезгори 

кунед бидиҳад Худованд аҷру савоби шуморо, 

ва наталабад аз шумо молоҳой шуморо" . 


