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Агар аз умрат як рӯз монда бошад 

Бародари азизам!  

Хоҳари гиромиям!  

Хаёл кун, ки аз умри ту ҳамаги як рӯз боқи монда 
бошад. 

Пас ту дар ин як рӯз чи кор хоҳи кард? 

 Оё дар ин рӯз бо хешовандоне, ки мудати 
дароз бо онҳо силаи раҳмро қатъ намуда буди 
дар тамос мешави ва аз онҳо узр мепурси ва 
бо онҳо хайрухуш ва худоҳофзӣ мекуни. 

 Оё  он рӯзро бо намозу гиряву нола 
мегузарони то, инки Худованд он гуноҳон ва 
намозу дигар ибодатҳои таркнамудаатро 
бубахшад. 

 Оё дар он рӯз Қуръонро ҷустуҷу мекуни, ки аз 
он муддатҳо дур буди, то ки каме ҳам бошад 
онро тиловат намои. 

 Оё дар он рӯз ба ҳамаи онҳое, ки ғайбаташон 
намуди тамос мегири то, ки аз онҳо бахшиш 
бипурси. 
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 Оё дар он рӯз бо он аксҳо ва видюҳое, ки дар 
компютеру телефонат ҳифз намуда буди 
чикор хоҳи кард. 

 Оё дар он рӯз бо суръат ба суи антенаи ҳавои 
мешитоби то, ки онро бишкани. 

 Оё дар он рӯз машғул ба шикастани касетаҳо 
ва дискҳои мусиқи ва фаҳшое мешави, ки 
тамоми тоқҳои хонаро пур намудаанд. 

Барои чи ин амалҳоро ҳозир анҷом намедиҳи дар 
ҳоле, ки намедони аз умри ту як рӯз ҳам боқи 
мондааст ё на. 

Худованд мефармояд: 

﴿ ٰ ّٓ َ�َدُهمُ  َجآءَ  َذاإِ  َ�
َ
 ]٩٩:  الؤمنون[ ﴾٩ ٱرِۡجُعونِ  َرّبِ  قَاَل  ٱلَۡمۡوُت  أ

"Чун якеашонро марг фаро расад, гӯяд: «Эй 
Парвардигори ман, маро бозгардон (ба ҳаёт)". 

 Муъминун 99 

Боз Худованд мефармояд: 

ٰ  بِهِۦ يُۡؤِمُنونَ  َ� ﴿ ّٓ �َ  ْ �ِ  ٱلَۡعَذاَب  يََرُوا
َ
�ِيَُهم ٢ مَ ٱۡ�

ۡ
 �َۡشُعُرونَ  َ�  وَُهمۡ  َ�ۡغتَةٗ  َ�َيأ

 ]٢٠٢  ،٢٠١:  الشعراء[ ﴾ ٢
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"Ба он имон намеоваранд то азоби дардоварро 
бубинанд. Ва он азоб ногаҳон ва бехабар бар онон 
фурӯд меояд". 

 Шуъаро 201-202 

Ва боз мефармояд: 

ٰ  َ�َفَظةً  َعلَۡيُ�مۡ  َوُ�رِۡسُل  هۦِۖ ِعَبادِ فَۡوَق  ٱلَۡقاهِرُ  َوُهوَ ﴿ ّٓ َ�َدُ�مُ  َجآءَ  إَِذا َ�
َ
 أ

 ]٦١: االنعام[ ﴾٦ ُ�َفّرُِطونَ  َ�  َوُهمۡ  رُُسلَُنا َََوٓ�ۡتهُ  ٱلَۡموُۡت 

"Ӯст ғолиб дар болои бандагонаш. 
Нигаҳбононе бар шумо мефиристад, то чун яке аз 
шуморо марг фаро расад, фиристодагони Мо бе ҳеҷ 
кӯтоҳиву гузаште ҷони ӯ бигиранд". 

Анъом 61 


