د بیمار د تپوس واقعات
َّ
الـسـل َّ ُ
ام َّعـلٰی َّسـی ٰـ ِّد ال ۡ ُـم ۡ
ـر
َّ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
َّۡ
ۡ
َّ
َّ
ِّ
َّ
َّ
ٰ
ُ
ٰ
ٰ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ۡ
ُ
ۡ
ـد الـمـر سـلِّـین
الـحـمـد ل ِّـلـ ِّہ ر ِّب الـعـل ِّـمین و الـصـلـوۃ و الـسـلام عـلی س ِّـی ِّ
َّ َّ َّ ۡ ُ َّ َّ ُ ۡ ُ ٰ َّ َّ ۡ ٰ
َّ ۡ
الـر ۡح ٰـمن َّ
ـسم الـلٰـ ِّہ َّ
ۡ
الـر ِّح ۡـی ِّمِؕ
اما بـعـد فاعوذ بِّا لل ِّہ ِّمن الشیط ِّن الر ِّجی ِّمِؕ بِّ ِّ
ِّ

1

د بیمار د تپوس واقعات

ٰ
د عطار داع :يا رب المصطف! څوک چې دا رساهل ”د بيمار د تپوس واقعات “ اولويل
يا واوري نو هغه د مسلمانانو خريخواه جوړ کړې ،د آفتونو او مصيبتونو نه د هغه
حفاظت اوفرمائې او بے حسابه ئې اوخبښې.

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

د درود رشيف فضیلت
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان مبارك دے :د قيامت په ورځ به د اهلل پاک د
د آخري نيب َ ّل ُ

عرش نه سوا څه سورے نه وي ،درے کسان به د اهلل د عرش په سوري کښي وي.
ّٰ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم! هغه به کوم خلق وي؟ ارشاد ئې
ّل
ـه
تپوس اوکړے شو :يـا رسول الـل
َ
ُ
اوفرمائيلو )1( :هغه کس چې زما د اميت پريشاين لرې کړي ( )2زما سنت ژوندي کولو
واال ( )3په ما باندې ډير ډير درود رشيف لوستلو واال.

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

(البدورالسافرۃ ،ص ،131حديث)333:

َصلَّی الله علٰی هم َح َّمد

زما چبیه ژاړه مه!

ِّ
د مسلمانانو خوږه مور ا ِّم الْم ْؤ ِم ِن ْنی ،حرضت يب يب اعئشه ِص ِديقه

ِ
ِض اهللُعَنْهَا
َر َ

فرمايئ:

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم يو ځلمے په خپل حمفل کښې موجود او نه موندلو نو صحابه
حضور َ ّل ُ
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کرامو نه ئې د هغه په باره کښې تپوس اوکړو :عرض اوکړے شو :د هغه ډيره سخته تبه
اهللَعَنْهُم به د هغه په ځوانئ کښې د وفات کيدلو
ده  ،د دې سبب په وجه صحابه کرامو َر ِ ََ
ِض ُ
صَ
اهللَعَنْهُم ته ارشاد اوفرمائيلو:
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم صحابه کرام َر ِ ََ
ِض ُ
ګمان کولو ،د امت غمخوار آقا َ ّل ُ

راځې! مونږه

صَ
اهللعَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
د هغه تپوس هل الړ شو .لكه چې د غمژنو غم لرې کوونكے آقا َ ّل ُ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم هغه ته اوفرمائيل:
د هغه خوا ته اورسيدلو نو هغه په ژړا شو .حضور َ ّل ُ

الـسـالَم) خرب راکړے دے چې تبه زما
اے زما چبيه! ژاړه مه! ځکه چې ماته جربائيل (عَـلَيْـ ِه َ
د امت د پاره د جهنم نه حصه ده( .کشف الغمه یف فضل الحیم للسیویط ،ص)31

د اهلل َر ِّب الْ ِع َِّزت دې په هغه رمحت وي او د هغه په برکت دې زمونږه بے حسابه
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

مغفرت وي.

ـحـ َن الـلِّٰـه! هغه بدين بيمار خو خبتور (يعين خوش قسمته) د صحايب مبارک په
س ْب ٰ
قدمونو باندې دې د دنيا ټول صحت قربان وي .د هغه بيمار تپوس د پاره د طبيبانو
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ترشيف راوړو .چا ډير ښه وئييل دي :
طبيب ،د اهلل پاک خوږ حبيب َ ّل ُ

رس ابںیل اںیہن رتمح یک ادا الیئ ےہ

احل ڑگبا ےہ وت امیبر یک نب آیئ
(ذوق نعت ،ص)052

اے اعشقان صحابه و اهل بیت! د خپل امت رسه حمبت کوونكے خوږ آقا
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

بيان کړے شوې واقعے کښې د خپل صحايب په نه يلدلو باندې

خرييت معلومول او تپوس هل ورتللو انداز مبارک ته ډير ډير هرلکے!اكش! چې مونږه هم
www.dawateislami.net
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د خپل مسلمان ورونړو خرب اخستلو (خري ،خرييت تپوس کولو) اعدت جوړ کړو ،چرته
چې د اهلل پاک د رضا د پاره کړې شوې تپوس کولو په وجه به تا ته د غټ ثواب زيرے
ميالو يش ،هلته د يو مسلمان په زړه کښې به ستا حمبت هم زيات يش ،څنګه چې د اهلل
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد فرمايئ :کوم کس چې د يو مريض تپوس
پاک خوږ آخری نیب َ ّل ُ

کوي نو يو اعالن کوونكے د اسمان نه اعالن کوي ،ته خوشحاهل شه چې ستا دا تلل
مبارک دي او تا په جنت کښې خپل ځائ جوړ کړے دے.
(ا بن ماجه،392 /2،حديث)3441:

يو بل حديث پاک کښې دي :کوم کس چې د يو مريض تپوس هل ځي نو اهلل پاک په
هغه باندې د پينځه اويا زره ( )000777فرښتو سورے کوي او د هغه په هر قدم اوچتولو
باندې د هغه د پاره يوه نييک يليک او هر قدم ايښودلو باندې د هغه يوه ګناه ورانوي او يوه
درجه اوچتوي تر دې پورې چې هغه په خپل ځاي کښيين ،لكه چې هغه کښيين نو
رمحت ھغه پټوي او خپل کور ته بريته راتلو پورې رمحت هغه پټ سايت.
(معجم اوسط ،222/ 1،حديث)4194 :

خوږو او حمرتمو اساليم رونړو! په سنت باندې د عمل په نيت د خپل مسلمان

ورونړو تپوس اوکړئ او ښه ثواب اوګټې او آؤ! [د بيمار] تپوس رصف پيژندګلو واال
کول سنت نه دي بلکه امام ابو زکريا ٰ
حيي ب رشف نووی ر ْْح ُةَالـلّٰـ ِهَعـلَيه فرمايئ :تپوس
َ َ

َ ْ

کول د هر چا سنت دے ،که هغه پيژنې او که نه ،که هغه خپل وي او که پردے.

(شرح مسلم للنووی)31/ 31،
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که د دې د پاره ئې د بيمار تپوس اوکړو چې لكه زه بيمار ووم نو هغه هم زما د

بيمارئ تپوس هل راغلے وو نو ثواب به ميالو نه يش.

لمونځ کوونکي ورونړه اولټوئ
د مسلمانانو دويم خليفه ،ا َ ِم ْْی الْم ْؤ ِم ِن ْنی حرضت عمر فاروق اعظم

ِ
اّللَ َعَـنْ ُهَ
َر َ
ِض ّٰ ُ

فرمايئ” :په لمانځه کښې چې خپل ورونړه اونه مومې نو هغه اولټوئ .که بيمار وي نو د
هغه تپوس هل ورشئ .که روغ جوړ وي نو هغه مالمته کړئ( .مالمته نه مراد مجاعت

پريښودو باندې خربدارې ورکول چې په دې کښې سسيت نه دي کول پكار).
(احیاءالعلوم)252/ 3 ،

امام صاحبانو ته مدين مشوره
ري اه ِلسنت َ حرضت عالمه موالنا حممد ايلاس عطار قادری رضوی ضيايئ
ا ِم ِ
دَ ََامـ ْت َبـَ َركَـا َُتـ َُهـ ُم َالـْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه په خپل منف ِرد کتاب ”فیضان نماز“ کښې فرمايئ :د مجات امامانو

صاحبانو په خدمت کښې مشورة عرض دے چې هغه د خپلو مقتديانو څارنه اوکړي
چې په هغويئ کښې څوک په مجعې رسہ لمونځ کوي او څوک نه کوي ،که څوک لمونځ

کوونكے يو لمانځه ته حارض نه يش نو د هغه داكن يا کور ته دې ورشې يا دې په فون
خرب واخلې ،که بيمار شوے وي نو تپوس هل دې ورشې او که د سسيت په وجه نه وي

راغلې نو د نيکئ دعوت دې ورکړې او ټول اساليم ورونړو هل هم دا انداز اختيارول

پكار دے .اساليم خويندو هل هم پكار دي چې د خپلو چبو پالر وي هغويئ ته هم او
www.dawateislami.net
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نورو حمارمو باندې هم په مجعې رسه د لمونځ کولو متعلق ِان ِفرادي کوشش اوکړي .د

سګ مدينه َُع ِ ََف َعَ َنْه خواهش دے چې اكش! ټول لمونځ کوونكي ،لمونځ کوونكي بلکه

تهجد ګزاره جوړ يش( .فیضان نماز ،ص)221

امجتعاکذجہبڑباھ ایایہٰل!

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

وہوشقتہجّداطعایایہٰل!

َصلَّی الله علٰی هم َح َّمد

د ترغیب د پاره پوره د ترغیب نمونه جوړه شئ
خوږو خوږو اساليم ورونړو! رضوري نه ده چي سخته بيمارى وي نو د بيمار تپوس
دې اوکړے شې بلکه په ظاهره وړوکې په نظر راتلونكے مرض يا زخم او تكليف
باندې د چا رسه همدردي کولو او غمژن مخ جوړولو خريخوايه اوکړو نو د دې رسه هم
آء اللِّٰہ الْ َک ِر ْيم! د حمبت زياتيدو سبب به جوړ
د هغه زړه خوشحاهل کيدې يش او اِ ْن َش َ
ِّ
ري اهلسنت دَامََـ ْت بَـ َركَـا َتُـهَُـ ُم َالـْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه دا اعدت دے لكه چې څوک د
يش  .بانئ دعوت اسالیم ا ِم ِ

بيمارئ په حال کښې يا داسې اساليم ورور اوويين چې د هغه په الس معمويل شان پټې
تړلې وي نو همدردي او خريخوايه فرمائيلو رسه حال معلومه وي او د روغ صحت
ِّ
ري اهلسنت َدَ َامَـ ْتبـَ َر َكَـا َتُـ َهُـ ُم َالـ ْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه نه د بيمار تپوس يا داع
لپاره داع غواړي .د اعشقان رسول د ا ِم ِ
اخستل خوش ديدین (يعين د يلدلو قابل) وي .زمونږ خوږ آقا َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم هم د خپل
خوږ صحايب په سرتګو کښې تكليف هل وجې د هغه تپوس کړے وو .څنګه چې په يو
حديث پاك کښې دي :حرضت زيد ب ارقم
ِ

ِ
اّلل َعَـنْ ُهَ
ِض ّٰ َُ
َر َ
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(آشوب چشم) راغلے وو نو رسول اهلل َ ّل ُ
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(ابوداود ،252/ 1،حديث)1322:

حرضت مفيت امحد يار خان نعييم َر ْ َْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه د دې حديث پاک الندې فرمايئ :د دې
نه معلومه شوه چې معمويل بيمارئ کښې هم د بيمار تپوس (يعين عيادت) کول سنت دي
دغه شان سرتګه يا غوږ يا د اغښونو درد اګر چې دا خطرناک نه دي خو بيماري خو ده.

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

(مر ٰاة المناجیح)435/ 2 ،

د امري اهل سنت پیغام
َر ِب ْیع ْالخِر 8341هجري ،بمطابق جنوري 7780ء کښې کړے شوي يوه مدين مشوره
ِّ
ري اهلسنت دَ ََامـ ْتبَـَ َركَـا َُتـ َُهـ ُم َالـْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه د دعوت اسالیم ذمه وارانو ته څه دغه شان خپل
کښې ا ِم ِ

نصيحتونه اوکړل” :ټول اساليم ورونړه اګر که هغه د دعوت اسالیم ديين ماحول رسه
وابسته وي او که نه وي ،د هغويئ په خوشحالئ او غم کښې حصه اخلئ ،خاص طور په
غم کښې د بيمار تپوس او د مړي د مغفرت داع کښې کوتاهې مه کوئ .په خوشحايل
کښې که حصه وانښلئ نو دومره بده به نه لګي خو په تكليف کښې که حصه
وانښلئ نو ډير بد به لګي“.

شوری ےک مدین پھول)
(مرکزى مجلس ٰ

ںیتنس اشہ دمہنی یک وت اانپےئ اج

دوونںاعملیکالفحاسںیمرمےاھبیئےہ
(وسائل بخشش ،ص)494
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َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

په مسلمانانو باندې کمال مهربان
اے اعشقان رسول! ”د بيمار تپوس کول او مړې د پاره د مغفرت داع کول زمونږ د خوږ
خوږ آقا َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم ډير خوږ سنت دي او رسول اهلل َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم به د مدينے منورې
اهللَعَنْ ُهم خوا ته ترشيف وړلو او د بيمار تپوس به
خواو شا اوسيدونكي صحابۀ کرام َر ِ ََ
ِض ُ
ئې کولو .دا د رسول اهلل َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم د کمال درجے اعجزئ او د رحم کيدونكي ديلل
ِضاهللَُعَنْهُم به چې
ْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه فرمايئ :کوم صحابه کرام َر ِ ََ
دے .حرضت عالمه ىلع قاري َ َر ْ َ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم به د هغوىئ په باره کښې پوښتنه کوهل ،که
حارض نه وو نو
رساکر مدينه َ ّل ُ
ِ

څوک به بيمار وو نو د هغه به ئې تپوس کولو يا څوک مسافر به وو نو د هغه دپاره به

ئې داع کوهل ،او که د چا څوك وفات شوي وو نو د هغويئ د پاره به ئې د مغفرت داع
فرمائيله او د خلقو د معامالتو حتقيقات کولو رسه به ئې د هغوي اصالح فرمائيله.
ٰ
(جمع الوسائل )311/ 2،خليفۀ اعلـى حرضت موالنا مجيل الرمح رضوي َر ْْحَ ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه په بارګاهِ
رسالت کښې عرض کوي:
رہ دم ےہ ںیہمت اےنپ الغومں ہپ انعتی

دن رات اک ہی اکر ےہ رساکر اہمترا
(قباله بخشش ،ص)74

خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! په دې رواياتو کښې مونږ د حضور غالمانو د پاره هم
مدين لګ دے چې مونږ به هم د بيمار تپوس کوو ځکه چې دا د مسلمانانو د حقونو نه
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صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم د دواړو جهانونو رسدار کيدو رسه د
دي .لكه چې د اهلل پاک خوږ نیب َ ّل ُ

اعشقان رسول هل هم
خپلو صحابه کرامو َع َلَيْه ُِم ال َ ِر ْضوان خواته ترشيف وړے يش نو مونږه
ِ
ٰ
صَ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسل َم ادا خپلول پكار دي،
ِ
رمحت اعلم َ ّل ُ
دغه د مصطف کريم َ ّل ُ
الـس َـالم خوا هل ترشيف وړلو نورې واقعے اوګورې او نيت
َو َسلَم د خپلو صحابه کرامو عَـلَـيْـه ُِم َ
اوکړې چې مونږ ته هم د چا د بيمارئ يا د چا د مرګ وغريه خرب ميالو يش نو د امت
خريخواهئ د پاره همدردي و د زړه د خوشحالولو جذبے رسه څومره کيدے يش ،په دې
صَ
شاءاهلل!.
ِ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم باندې عمل اوکړو ،اِن َ
سنت رسول َ ّل ُ

د خوږ آقاَ َ َﷺ د صحابه کرامو َع َلَيْه ُِم ال َ ِر ْضوان د تپوس فرمائیلو  88واقعات
( )1د ووه ورځو نه تبه
ِ
اّللُ َعَـنْ َُه خواته د
ِض ّٰ َ
د اهلل پاک خوږ خوږ آخري نبـي َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم حضرت ِِ ذو النِّ َ
خا َمہ َر َ

هغه تپوس هل ترشيف يوړو ،د هغه تبه وه ،نیب کريم

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ورته ارشاد

اوفرمائيل :تا ته د لكه نه تبه ده؟ عرض ئې اوکړو :د ووه ورځو نه .ارشاد ئې اوفرمائيلو:
تا ته اختيار دے ،که ته غواړې نو ستا د پاره داع اوکړم چې اهلل پاک تا هل روغ صحت
او شفا درکړي او که غواړې نو صرب اوکړه .درې ځله ئې دا ارشاد اوفرمائيلو :بيا ئې
اوفرمائيل :ته به د بيماري نه په داسې حال کښې اوځې لکه څنګه چې د خپلې مور د
خيټې (يعين بغري د څه ګناه) نه راوتلې وې .هغويئ عرض اوکړو :يارسول اهلل
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صَ
اهلل عَلَيْه َواٰل َه َو َسلَم زه به صرب اوکړم.
َ ّل ُ

(موسوعۃ البن ابی الدنیا ،095/ 7 ،حديث)075 :

رہ وتق رتیق ہپ رےہ درد تبحم

اگنچ ہن وہ وملی یھبک امیبر اہمترا
(قبله بخشش ،ص)74

د شعر مطلب :يا رسول اهلل َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم!اكش! ستا حمبت دې زما په زړه کښې هر وخت
زياتيږي .او زه ستا په حمبت کښې داسې بيمار شم چې بيا لكه روغ نه شم.

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

ټولې خطاګانے ورانوي
خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! د تبے د فضائلو به څه وائې! حديث پاک کښې دي:
بيشکه اهلل پاک د موم د يوې شپې د تبے په وجه د هغه ټولې
االيمان،341/ 1 ،حديث)9244:

صحابۀ کرام

الـس َـالم
عَـلَـيْـه ُِم َ

خطاګانے ورانوي( .شعب

لوئ تابيع بزرګ حرضت حس برصي

ْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه
َر ْ َ

فرمايئ:

به اميد کولو چې د يوې شپې تبه د تري شوي ټول ژوند د

ګناهونو کفاره ده( .شعب االيمان ،341/ 1،حديث)9241:

وج ںیہ امیبر تحص ےک اطبل
ھجت ےس رمح و رکم یک داع ےہ

رب اغبل
ان ہپ رفام رکم ّ
ای دخا ھجت ےس ریمی داع ےہ
(وسائل بخشش ،ص)634،631

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه
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د يوې شپې دتبے فضائل

صحايب رسول حرضت ابو درداء

ِ
اّلل َعَـنْ ُهَ
ِض ّٰ َُ
َر َ

فرمايئ :د يوې شپې تبه د يو اكل ګناه

ورانوي( .موسوعة البن ايب دنیا ،219/ 2،حديث)52:

حرضت امام حممد ب حممد ب حممد غزايل

ْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه
َر ْ َ

فرمايئ :داسې ځکه ارشاد

اوفرمائيلے شو چې تبه د ټول اكل طاقت ختموي او دا هم وئيل شوي دي چې” د انسان
 467جوړونه دي“ (ابوداود،443/ 4،حديث )5242:او د تبې اثر په هر جوړ باندې وي.

(مصنف ا بن

ايب شيبه،99/ 1،حديثٰ )32922:لهذا هر هر جوړ تكليف حمسوسوي ،په دې وجه هر جوړ د
يوې ورځې کفاره جوړيږي( .احیاء العلوم)154/ 4 ،

ہیرتامسجوجامیبرےہوشتشیہنرک

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

ہیرَمَضریتےانگوہںوکاٹماجاتےہ

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

(وسائ ِل بخشش ،ص )412

( )7د جهنم ګريم
عظيم تابيع بزرګ حرضت عروه ب

ِّ

ديقه َ
زبري َر ْ َْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه د ا ِّم الْم ْؤ ِم ِن ْنی ،حرضت اعئشه ِص ِ

ِ
اهلل عَنْهَا نه روايت کوي (کومه چې د هغويئ ترور يعين د مور خور وه) چې يو ځل نيب پاک
َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم د قبيله بنو غفار يو کس تپوس هل ترشيف يوړلو .نيب پاک
َ ّل ُ

َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم

ارشاد اوفرمائيلو” :تبه د جهنم د ګرمئ نه ده او دا د جهنم نه د موم حصه ده “.بيا

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم د هغه دپاره داع اوکړه” :اے اهلل پاکه! د ده ارمان پوره کړه“ .هغه
نيب پاک َ ّل ُ
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يو اسويلے اوکړو او وفات شو .خوږ آقا

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسل َم
َ ّل ُ

ارشاد اوفرمائيلو” :زما په امت

کښې څه خلق داسې دي که (په څه معامله کښې) هغويئ په اهلل پاک باندې قسم
اوخوري نو اهلل پاک د هغويئ قسم رضور پوره کوي.

(حلیة االولیاء ،222/ 2،حديث ،3942 :رقم)313

د اهلل َر ِّب الْ ِع َِّزت دې په هغه رمحت وي او د هغه په برکت دې زمونږه بے حسابه مغفرت وي.

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

مجن یک اے دخا آرزو ےہ یہی

اعقشِ زار یک آربو ےہ یہی

ومتےکوتقرسانےکدقومںںیموہ

ددی وہیت رےہ دم اتلکن رےہ

اے اعشقان رسول! ارمان ډير ډير ارمان! لكه چې زمونږه د دنيا نه د رخصتيدو وخت
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم خپل نوراين مخ ځلولو ،نور را وريدلو رسه
رايش نو هغه وخت نور واال آقا َ ّل ُ

ترشيف راوړي او مونږ ته لكمه اووايئ بيا هم په هغه ښلکې او زړه راښکونكي جلوو
کښې زمونږه روح د بدن نه جدا يش .قسم په خدائ! مقصد به حاصل يش .زما آقا
ٰ
اعلـى حرضت َر ْ َْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه داسې داع کوي:
ت
ایایہٰل ُھول اجؤں زنع یک فیلکت وک

اشدیِ ِددیار ِنسُح ٰےفطصم اک اسھت وہ
(حدائ ِق بخشش ،ص )312

د شعر مطلب :اے زما خوږه خوږه اهلل پاکه! زه د مرګ په وخت کيدونكي تكليفونه
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم د ښيلک او روښانه ښائسته مخ ديدار
هري کړم که هغه وخت ستا د خوږ نيب َ ّل ُ

اويش .ارمان ډير ډير ارمان! چې داسې اويش.

ِّ
ري اهلسنت
زما ِ
شيخ طريقت ،ا ِم ِ

ـه َ
ـهـم الْـعَـالِـي ْ
ام ْ
ـت بَـ َر َكـا ُت ُ
دَ َ

ُ
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کښې څه دغه شان يليک:

ہی رعض اگہنگر یک ےہ اش ہ ِ زامہن

بج آ ِخری َوتق آےئ ےھجم وھبل ہن اجان

َسکرات یک بج ایتخسں رساکر وہں اطری
بج دم وہ وبلں رپ اے َش َہنشا ِہ دمہنی

لِلِّٰہ ! ےھجم اےنپ اظنروں ںیم امگان
مت ولجہ داھکان ےھجم ہملک یھب ڑپاھان

آاق رِما سج َوتق ہک دم وٹٹ راہ وہ

ا ُ س َو تق ےھجم رہچہ ٔ رُپونر دِ اھکان

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

(وسائ ِل بخشش ،ص )152

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

ِ
اّلل َعـن ْ َُه د بیمارئ تپوس کول
ِض ّٰ َُ
( )4د عثمان غين َر َ
د مسلمانانو دريم خليفه ،ا َ ِم ْْی الْم ْؤ ِم ِن ْنی حرضت عثمان غين ذوال ِّن ْو َر ْين

ِ
اهلل عَن ْ ُهَ
َر َ
ِض ُ

فرمايئ :لكه چې زه بيمار شوم نو رسول اهلل َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم زما تپوس اوفرمائيلو او بار بار
ئې دا لكمے لوستل:
ی
الر ِح ْی ِم  ،ا ِع ْیذكَ ِباللِّٰـ ِہ ْاال ََح ِد َِّ
الر ْح ٰم ِن َِّ
ِب ْس ِم اللِّٰ ِہ َِّ
الص َم ِد الَِّ ِذ ْ

لَـ ْم َي ِلـ ْد َو لَـ ْم ي ْولَـ ْد َو لَـ ْم َيک ْن لَِّــہ کـفـوا ً ا ََحـ ٌد ِِّمـ ْن َش ِِّر َما َتـ ِجـد.

ترمجه :د اهلل په نوم رشوع کووم چې مهربانه او رحم کوونكے دے .زه تا هل د هغه
تكليف د رش نه کوم چې تا ته دے [د هغې نه] د اهلل پناه درکوم چې يو دے ،بے نيازه دے،
نه د هغه څه اوالد شته او نه هغه د چا نه پيدا شوے دے او نه د هغه څوك برابر شته.
(احیاءالعلوم)242/ 2،

د اهلل َر ِّب الْ ِع َِّزت دې په هغويئ رمحت وي او د هغويئ په برکت دې
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صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

زمونږه بے حسابه مغفرت وي.
وج دل وک ِضیا دے وج ّدقمر وک ِجل دے

ولجہ ددیار ےہ امثعنِ ینغ اک
وہ ٔ

رہاحصیبِیبن!

یتّنجیتّنج

اچرایرانِ یبن!

یتّنجیتّنج

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

( )4د موال ىلع په بارګاه کښې د تبےحارضى
د مسلمانانو څلورم خليفه ،ا َ ِم ْْی الْم ْؤ ِم ِن ْنی ،حرضت موال عيل مشلک کشا

ِ
اّلل َعَـن ْ ُهَ
ِض ّٰ َُ
َر َ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم د هغه تپوس هل ترشيف راوړو او هغه ته ئې ارشاد
بيمار شو نو
ِ
رسول اکرم َ ّل ُ

اوفرمائيلو :اووايه:
ك۔
ك ا َْو خر ْو ًجا ِِّم َن ِّ
الد ْن َیا اِ ٰٰل َر ْح َم ِت َ
ك ا َْو َص ْْبا ًعَل ٰـی َبلِ َِّي ِت َ
ك َت ْع ِج ْی َل عا ِف َي ِت َ
ا َللِّٰہ َِّم اِ ِ ِّینْ ا َْس َئل َ
ترمجه :اے اهلل! ”زه ستا نه زر زر د روغ صحت يا ستا هل طرفه راتلونكي مصيبت باندې

صرب کولو يا د دنيا نه ستا د رمحت په طرف وتلو سوال کوم“ .لكه چې ته دا اووائې نو تا ته به
دا درې (يعين زر روغ صحت ،په خپل مرض باندې صرب يا دنيا نه د اهلل پاک رمحت په طرف

واپس کيدل) د دې نه به يو درکړے يش.

(مسند الشھاب ،111/ 1،حديث_3412:احیاالعلوم)242/ 2،

د اهلل َر ِّب الْ ِع َِّزت دې په هغويئ رمحت وي او د هغويئ په برکت دې زمونږه بے حسابه

مغفرت وي.

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه
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( )0د برکت داع

په يو بل روايت کښې دي :رساکر اعيل وقار ،د مدينے تاجدار
ٰ
ٰ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
اّللُ َعَـن ْ َُه
ِض ّٰ َ
ِض ّٰ َ
اّللُ َعَـن ْ َُه خوا ته ترشيف راوړو ،حرضت ع ِلـى المرتض َر َ
حرضت ع ِلـى المرتض َر َ
ته د ډيرې سختې تبے په وجه په بسرته آرام نه ورتلو .رسول انور ،حمبوب ِّ
صَ
اهلل
ِ
ِ
رب اکرب َ ّل ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

د

عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو :اے عيل! بيشکه په دنيا کښې د ټولو خلقو نه زيات په
الـس َـالم) اخته کړے شوي دي .او (هغې نه پس) هغه
ازميښتونو کښې انبياء کرام (عَـلَـيْـه ُِم َ
خلق کوم چې د هغويئ رسه ميالؤ شوي وي بس تا ته دې مبارک يش! چې تا ته په دې
کښې ثواب دے .آيا ته غواړې

ِ
اّللُ َعَـن ْ ُهَ
ِض ّٰ َ
چې دا (تبه) ستا نه لرې کړے يش؟ حرضت ىلع َر َ

عرض اوکړو! آو يج! ارشاد ئې اوفرمائيلو :نو بيا دا اووايه:
ٰ
یم َِّ
ِن فَـ ْو َر ِة ال َْح ِر ْي ِق
ى َِّ
الر ِق ْی َق َوا َعـ ْوذ ِب َ
كم ْ
الد ِق ْی َق َو ِجـل ِْد ْ
ار َح ْم َع ْظ ِ ْ
ا َلل ِّـھ َِّم ْ
ِل الل َِّ ْح َم َو َال َت ْش ِر ْْب َِّ
الد َم
ت بِا ِ
هلل َوال َْی ْو ِم ْ ٰ
ت ٰا َم ْن ِ
َيا ا َِّم ِمل َْد ٍم!اِ ْن ك ْن ِ
االخ ِِر ف َََل َتأك ِ ْ
هلل اِل ٰـ ًھا ٰا َخـ َر فَ ِا ِ ِّینْ أ َ ْش َھد
ِل اِل ٰـی َم ْن َِّي ْز َعـم أ َ َِّن َمـ َع ا ِ
َو َال َتف ْو ِر ْ
ى ع ََِل الْـ َفـ ِم َوا ْن َت ِق ِ ْ
ك لَہ َوا ََِّن مـ َحـ َِّمـ ًدا َعـ ْبده َو َرس ْولہ
ا َْن َِّل اِل ٰ َه اِ َِّال الـلِّٰـه َو ْحــ َد ه َال َشـ ِر ْي َ

ترمجه :اے موالئے کريم! زما په نرم هډوکو او کمزوري څرم باندې رحم اوکړه ،او اے اهلل
پاکه! زه د سختې ګرمئ نه ستا پناه غواړم ،اے مور د مدلم! (دا د تبے نوم دے) که ته په اهلل او
آخرت باندې ايمان ساتې نو زما غوښې مه خوره او زما وينه مه څښه او ته زما د خلے په طرف
مه راځه او نه زما د رس په طرف راخيژه ،ته د هغه چا په طرف الړه شه کوم چې ګمان کوي
چې د اهلل نه سوا بل خدائ هم شته دے ،بے شکه زه ګوايه ورکووم چې د اهلل نه سوا هيڅ
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ِ
اّلل َعَـنْ َُه فرمايئ :مه چې لكه دا داع اولوستله نو هغه وخت ما ته
ِض ّٰ َُ
موال ىلع مشلک کشا َر َ

د تبې نه آرام راکړلې شو(.يعين تبه الړه) امام جعفر صادق َر ْ َْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه فرمايئ :مونږه اهل
بيتو به يو بل ته دا داع زده کوهل ،تر دې چې خپلو ښځو او ماشومانو ته به مو هم زده
کوهل .چا به هم چې دا لوستله ،که د هغه د مرګ وخت نه وو راغلې نو هغه ته به اعفيت
ور کړے کيدلو (يعين

بيماري به ترې لرې کيدهل)( .کتاب الدعاء للطْباين ،ص ،142حديث)3321 :

اعقشِ

ٰیفطصم

رُمٰیضت رمٰیضت

دّیسُ

االوایلء

رُمٰیضت رمٰیضت

اخفئِ

ربکای

رُمٰیضت رمٰیضت

یقّتم

اپراس

رُمٰیضت رمٰیضت

دو انُگہ ےس دوا

رُمٰیضت رمٰیضت

ھجم وک کین دو انب

رُمٰیضت رمٰیضت

کیھب دےئجی َشہا

رُمٰیضت رمٰیضت

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

َصلَّی الله علٰی هم َح َّمد

مرض به لرې يش
ِ
ِ
امام َع ْجلونـی َ فعـ
اّللُ َعَـنْ َُه فرمايئ :رسول
ِض ّٰ َ
شا ِ ِ ی َر ْْحَ ُةَالـلّٰـهَعَـلَيْه روايت کوي چې حرضت ىلع َر َ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم زما تپوس اوکړو او ارشاد ئې اوفرمائيلو :د کوم بيمار د مرګ وخت
اهلل َ ّل ُ
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چې نه وي راغلے که ته (د هغه د پاره) په دې الفاظو رسه د اهلل پاك نه اووه ځله پناه
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اوغواړې نو اهلل پاك به هغه مرض د هغه نه سپک ( يعين لرې) کړي.
ك ترمجه :زه اوچتې مرتبې واال اهلل ،د عرش
ا َْسئَل اللِّٰ َہ ال َْع ِظ ْی َم َر َِّب ال َْع ْر ِش ال َْع ِظ ْی ِم ا َْن ِّي َْش ِف َی َ

عظيم مالک نه ستا د پاره د شفا سوال کووم.

(کشف الخفاء ،332/ 3 ،تحت الحديث_142:کتاب الدعاء للطْباین ،ص ،119حديث)3331 :

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

َصلَّی الله علٰی هم َح َّمد

( )6تبے ته بد مه وايه
اے اعشقان صحابه و اهل بیت! د اهلل پاك آخري رسول َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم صحابۀ کرام
اهللَعَنْ ُهم رسه رسه ،خپل اهل بيت (يعنې کور والؤ) نه به چې څوک بيمار شو نو د هغويئ
َر ِ ََ
ِض ُ
به ئې هم تپوس کولو .مونږ هل د بهر د خلقو رسه رسه د کور والؤ هم خيال ساتل پكار
دى ،چرته داسې نه وي چې د ټولو ملګرو تپوس کيږي او په خپل کور کښې موجوده
بيماره مور يا کمزور پالر يا د چبو مور وغريه د بيماري نه په تكليف کښې پرته وي او
هغويئ رسه د همدردئ او خريخواهئ کولو وخت نه وي.
ِّ
ِ
اهلل عَنْهَا ته تبه
يو ځل د مسلمانانو خوږه خوږه مور حرضت يب يب اعئشه ِص ِ
ديقه َر َ
ِض ُ
راغله نو نبـئ رمحت

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ترشيف راوړو (حرضت يب يب اعئشه

ِ
اهلل عَنْهَاَ
َر َ
ِض ُ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم ته د تبے ذکر اوکړو او دا مې نا خوښه کړه) نو رسول
فرمايئ :ما رسول اهلل َ ّل ُ
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اهلل عَلَيْه َواٰل َه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو :بيشکه تبه د حكم پابنده ده ،ته هغې ته بد مه
اهلل َ َّل ُ
وايه خو که ته غواړې نو زه تا ته داسې الفاظ اوښايم چې لكه ته هغه اووائې نو اهلل پاك
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم هغې ته هم هغه داع اوښودهل کومه
به ستا نه تبه لرې کړي( :بيا حضور َ ّل ُ
ِ
ِ
ِضاهللُعَنْهَا فرمايئ:
ِض ّٰ َُ
اّلل عَـنْ َُه ته ښودلې وه) .حرضت يب يب اعئشه صديقه َر َ
چې حرضت عيل َر َ
څنګه چې ما دا [داع] اووئيله نو زما تبه ختمه شوه( .کزن العمال ،الجزء ،43/ 5، 32:حديث)22522 :

ایک ابُمرک انم ےہ اور اسیک ایپرا ےہ لَقب

رب ااعلںیمل
اعہشئ وبحمہبٔ
ِ
وبحمب ِ ّ

آہیٔ ریہطت ںیم ےہ ان یک اپیک اک ایبں

اامم ااطلرہںی
ںیہ ہی یب یب اطہِرہ وشرہ ُ
ديوان سالک ،ص )22
(
ِ

زوہجٔ

َس ِ ّیدہ

ٰیفطصم

اسدجہ

اصہمئ

اعلِمہ

اع ِملہ

ُجلد

ںیم

داہلخ

اعہشئ

اعدبہ

زادہہ

َس ِ ّیدہ

اعہشئ

َس ِ ّیدہ

اعہشئ

اع ِرہف

اع ِدہل

َس ِ ّیدہ

اعہشئ

ہبّیط

اطہِرہ

َس ِ ّیدہ

اعہشئ

َس ِ ّیدہ

اعہشئ

اعہشئ

دو ُجدا ےس ِدال َس ِ ّیدہ اعہشئ

َس ِ ّیدہ

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

َصلَّی الله علٰی هم َح َّمد

د زړه میوه
ِ
اهلل عَنْهَا د بیمارئ تپوس کول
( )0د حرضت يب يب فاطمه َر َ
ِضَ ُ

خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! اوالد د زړه ميوه وي ،د هغويئ تكليف په مور او
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پالر ډير سخت (يعين مشلک) وي .لوريانې د اهلل پاک رمحت دے ،دا حمبت کوونكې
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وي ،چې د چا هم لور پيدا يش نو هغه دې خوشحاهل يش چې اهلل پاك ما ته هغه نعمت
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم هل هم ورکړے وو .رسول
راکړو چې هغه خپل خوږ نيب َ ّل ُ
َواٰل ِ ٖه َو َسلَم

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه
اهلل َ ّل ُ

فرمايئ” :لوريانو ته بد مه وائې ،زه هم لوريانو واال يم .بيشکه لوريانې ډير

حمبت کوونكې دي ،غم خورې او ډيرې مهربانه وي( “.مسند الفردوس ،435/ 2،حديث)1554 :

يو بزرګ فرمايئ :ځام نعمت دے او لوريانې نييک ده ،اهلل پاک په نعمتونو حساب

اخيل او په نيکو باندې ثواب ورکوي.

(بھجة المجا لس)141/ 1،

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم به خپلې خوږې
اے اعشقان صحابه و اهل بیت! د اهلل پاک خوږ نيب َ ّل ُ

ِ
ِضاهللُعَنْهَا رسه
خوږې شهزادګئ (يعين لور) د جنيت ښځو رسداره حرضت يب يب فاطمه زهرا َر َ

ډير حمبت او شفقت کولو.
ِ
صَ
ِ ِٖ
اّللُ َعَـنْ َُه فرمايئ چې مونږه د حضور
ِض ّٰ َ
اهلل عَلَيْه َواٰل َه َو َسلَم خادم ،حرضت انس َر َ
د خوږ نيب َ ّل ُ

اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم رسه په مجات کښې وو تر دې چې لمر را اوختولو ،د اهلل پاک خوږ نيب
ص َّل َُ
َ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم د مجات نه بهر ته ترشيف يوړلو نو زه ورپسے شوم ،نبـي کريم
َ ّل ُ

عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم ماته اوفرمائيل :زما رسه راځه تر دې پورې چې نيب کريم

صَ
اهلل
َ ّل ُ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ِ
ِضاهللُعَنْهَا کره ترشيف يوړلو ،هغه
د خپلې خوږې شهزادګئ حرضت يب يب فاطمه َر َ

ِ
ِضاهللُعَنْهَا
َر َ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيل :اے فاطمه! ته تر دې
اوده وه ،د اهلل پاک خوږ حمبوب َ ّل ُ
ِ
ِضاهللُعَنْهَا عرض اوکړو :زه د
وخته پورې کوم څزي په اوده کيدو باندې جمبوره کړې؟ هغې َر َ
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صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم ورته ارشاد اوفرمائيل :هغه
بيګا شپې نه په تبه کښې يم .رسول اهلل َ ّل ُ

داع چې تاته ما ښودلې وه ،د هغې څه اوشول؟ عرض يې اوکړو :زما نه هريه وه .ارشاد ئې
اوفرمائيلو :داسې اووايه:
ك ا َْسـ َتـ ِغ ْیث ا َ ْصلِحْ لِـ ْی َشا ْ ِینْ كل َِّــہ
َيا َحـ ِّی َيا ق َِّی ْوم ِب َر ْح َم ِت َ

نی
اس َ
ن اِل ٰـی ا ََح ٍد ِِّم َن ال َِّن ِ
َو َال َتکِل ْ ِ ْ
ول اِل ٰـی َن ْف ِ ْ
س َط ْرف َة َع ْ ٍ
ترمجه :اے ژونديه ،اے نورو [خلقو لره] قائم ساتلو واال! زه ستا رمحت رسه ستا مدد غواړم
چې ته زما ټول اكرونه ټيک کړې او ما د سرتګو د رپ په مقدار په خلقو کښې بل چا ته او ما
خپل ځان ته مه حواهل کوې.

(معجم اوسط ،142/ 2حديث)1545:

په هغويئ دې د اهلل َر ِّب الْ ِع ِّزَت رمحت وي او د هغويئ په برکت دې زمونږه بے حسابه
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

خبښنه وي.

یبن ےک ِدل یک راتح اوریلع ےک رھگ یک زتنی ںیہ
ایبں سک ےس وہ اُن یک اپک ِطن ْ َنب اپک َطلْعَب اک
ارگ اسکِل یھب ایر ب دوعیٔتنج رکے قح ےہ
اخوتن تنج اک
ِ
وج وہ َزہْر ہ یک ےہ ہی یھب وتےہ
مصط
رتخ ُ فی َس ِ ّیدہ افہمط
ُد ِ

ديوان سالک ،ص )29-21
(
ِ

زوہجٔ رُمٰیضت َس ِ ّیدہ افہمط
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اص ِلجہ اپراس َس ِ ّیدہ افہمط
طنِّیہ اطہِرہ َس ِ ّیدہ افہمط

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

ُمطلقاً ابایح َس ِ ّیدہ افہمط
اصرِبہ اشرِکہ َس ِ ّیدہ افہمط

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

ِ
اّلل عَـنْ ُهَ
ِض ّٰ َُ
( )1د حرضت ابو هريره َر َ

د بیمارئ تپوس کول

ِ
اّللُ َعَـنْ َُه فرمايئ :حرضت جربائيل عَـلَيْـ ِهال َـسـالَم رسول اهلل
ِض ّٰ َ
حرضت انس ب مالک َر َ
ِ
ِٖ
اّللُ َعَـنْ َُه چې لكه بيمار وو نو خوږ آقا
ِض ّٰ َ
َواٰل َه َو َسلَم ته يوه داع اوښودهل ،حرضت ابو هريره َر َ

َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه
َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه

َواٰل ِ َٖه َو َسلَم هغويئ ته دا داع ارشاد اوفرمائيله:
ك لَـہ لَـه ا لْمـل ْك َو لَـه ا ل َْح ْمد ي ْح ِیـ ْی َو ي ِم ْیت َوه َو َحــ ٌِّی َِّال َيم ْوت
لاِل ٰ َه اِ َِّالالـل ِّٰـہ َو ْحـ َدہ َال َش ِر ْي َ
ٰ
ال
ارك ًا فِ ْی ِه عَل ٰـی ك ِ ِّل َح ٍ
س ْبـ َح َ
ان َر ِِّب الْ ِع َبا ِد َوا ل ِْب ََل ِد َو ا لْــ َح ْمـد لِـل ِّـ ِه َحـ ْمدا ً كَ ِث ْْیا ً َطـ ِِّیـ ًبا ِّمـ َب َ
ٰ
َن
ان ا َلل ِّٰـھ َِّم اِ ْن ا َنْ َ
ْیا اِ َِّن ک ْ ِ
ِْب َي َ
ٓاء َربِِّ َنا َو َج ََللَه َوق ْد َرتَه ِبک ِ ِّل َم ک َ ٍ
ت ا َ ْم َر ْضت ِ ْ
ا َلـل ِّـه ا َ ك َْْب ك َِب ْ ً
ك ا لْح ْس ٰن
لِ َتق ِْب َ
َت لَھ ْم ِِّم ْن َ
اح َم ْن َس َبق ْ
ض ر ْو ِحـ ْی فِـ ْی َم َر ِضـ ْی َهذَ ا فَا ْج َع ْل ر ْو ِحـ ْی ِفـ ْی ا َْر َو ِ
ك ا لْح ْس ٰن۔
ت لَـھـ ْم ِِّم ْن َ
ار كَـ َمـا َبا َع ْد َِّت اول ٰ ٰٓ ِئ َ
ك ا ل َِّــ ِذي َن َسـ َبـ َقـ ْ
َو َبا ِعــ ْدنِـ ْی ِمــ َن ال ِّنَ ِ

ترمجه :د اهلل پاک نه سوا څوک د عبادت الئق نشته ،هغه يو دے ،د هغه څوک رشيک
نشته ،هغه لره بادشايه ده او ټول تعريفونه هغه لره دي ،هغه ژوندي کول کوي او هغه مړه کول
کوي او هغه ژوندے دے هغه لره مرګ نشته .اهلل پاک دے چې د بندګانو او ښارونو ِّ
رب دے،
هر حال کښې د اهلل ډير محد دے ،پاکزيه او مبارک محد .اهلل د ټولو نه لوئ دے بيشکه زمونږ
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يم چې ته زما روح زما په دې مرض کښې واخلې نو زما روح د هغه روحونو رسه ميالؤ کړې
د چا د پاره چې ستا هل طرفه د جنت وعده شوې ده او ما د جهنم نه لرې کړې لکه څنګه چې
ته خپل دوستان د جهنم نه لرې ساتې د چا د پاره چې ستا هل طرفه د جنت وعده شوې ده.
(موسوعته البن ايب الدنیا ،112/ 4 ،حديث)359 :

رہ احصیبِ یبن!

یتّنج

یتّنج

بس احصایبت یھب!

یتّنج

یتّنج

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه

ِ
اّلل عَـنْ َُه د بیمارئ تپوس کول
ِض ّٰ َُ
( )9د حرضت سلمان فاريس َر َ
ِ
رمحت اعلم َص َّل َ ِ ِ ٖ
اّللُ َعَـنْ َُه په خپل مبارک حمفل
ِض ّٰ َ
حضور
ِ
اهللُعَلَيْه َواٰل َه َو َسلَم حرضت سلمان فارىس َر َ

کښې او نه يلدلو نو د هغويئ په باره کښې ئې پوښتنه اوکړه :د خوږ نيب َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم په
خدمت مبارك کښې عرض اوکړے شو چې هغه بيمار دے .بيا رسول اهلل

َص َّلاهللُعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم

د هغه تپوس هل ترشيف راوړو او اوئې فرمائيل :اهلل پاک دې ستا اجر زيات کړي او تا
ته دې ستا په دي او بدن کښې د آخري وخته پورې روغ طاقت درکړي .ستا د پاره ستا
په درد کښې درې خربې دي :اوهل دا چې دا بيماري به تا ته خپل رب کريم ډير در ياد
کړي .دويمه دا چې ستا به تري شوي ګناهونه ختم کړے يش .او دريمه دا چې ته داع
اوکړه ،څه څزي چې ته غواړې ځکه چې په بيمارئ کښې اخته شوي کس داع قبليږي.
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(موسوعته ا بن ايب الدنیا ،249/ 4حديث)93:

اّلل َعَـنْ َُه ارشاد اوفرمائيل چې رسول اهلل
ِض ّٰ َُ
په يو بل روايت کښې دي :حرضت سلمان َر ِ ََ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم زما تپوس اوکړو او اوئې فرمائيل :اهلل دې تا ته ِشفا درکړي او ستا ګناه
َ ّل ُ

دې اوخبښي او ستا په دي او بدن کښې دې [تا ته] د آخري ساه پورې طاقت درکړي.
(معجم کبْی ،242/ 4 ،حديث)4324 :

د اهلل َر ِّب الْ ِع ِّزَت دې په هغه رمحت وي او د هغه په صدقے رسه دې زمونږه بے
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

حسابه مغفرت وي.
وہ ُداع سج اک وجنَب اہب ِر وبقل

اس میسنِ اِاجبَت ہپ الوھکں

السم

(حدائ ِق بخشش ،ص )122

لفظونه او د هغې معنې :جوب  :ښائست ،ښالك .نسيم :خوشبوداره هوا .اجابت:قبليدل.
ٰ
رشح الکم رضا :زما آقا اعلـى حرضت
اهلل پاک خوږ خوږ حمبوب

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ْح ُةَالـلّٰـ ِهَعَـلَيْه
َر ْ َ

په بارګاهِ رسالت کښې عرض کوي :د

د داع ښائست او حس داسې دے چې د هغه اثر

زر تر زره ښاکره کيږي ،د هغويئ د مبارکې داع قبليدل د هغه خوشبو کوونكي او خيې خيې
هوا باندې دې ډير ډير سالم وي.

رہ

احصیبِ

یبن!

یتّنج

یتّنج

بس

احصایبت

یھب!

یتّنج

یتّنج

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

َصلَّی الله علٰی هم َح َّمد
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( )87بیماري د ګناهونو خريې لرې کوي
ِّ

ِ
ِ
اّللُ َعَـنْ َُه ترور [يعين د
ِض ّٰ َ
ِضاهللُعَنْهَا چې د حرضت حکيم ب ِ
حزام َر َ
حرضت يب يب امِ عالء َر َ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم بيعت کوونكې نيک اخالقو صحابياتو
پالر خور] او د رمحت اعلم َ ّل ُ
ص َ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖهَ َو َسلَم زما د
نه ده ،هغويئ فرمايئ چې” لكه زه بيماره شوم نو
ِ
رمحت کونني َ ّل ُ
بيمارئ تپوس اوفرمائيلو ،او ما ته ئې اوفرمائيل :اے امِ ِّ عالء! د خوشحالې خرب!

واوره چې د مسلمان بيماري د هغه نه ګناهونه داسې لرې کوي لکه څنګه چې اور
اوسپنې او د سپينو زرو نه خريے او ګند لرې کوي“.
رہ

احصیبِ

(ابوداود ،244/ 1 ،حديث)1292 :

یبن!

یتّنج

یتّنج

بس احصایبت یھب!

یتّنج

یتّنج

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

َصلَّی الله علٰی هم َح َّمد

( )11تبے ستړے کړے دے
رمحت اعلم
ِ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

د انصاري صحابيه د بيماري تپوس اوفرمائيلو او د

هغې نه ئې پوښتنه اوکړه چې څنګه حمسوس کوې؟ نو هغې عرض اوکړو :ښه يم! خو
ور انور
دې بيمارئ زه ستړې کړې يم( .دا چې ئې واوريدل نو) حض ِ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ارشاد اوفرمائيلو :صرب کوه ځکه چې تبه د انسان ګناهونه داسې لرې کوي لکه څنګه

چې د اور بهټئ د اوسپنې نه زنګ لرې کوي.
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(معجم کبْی ،425/ 24،حديث)924 :

د بیمار د تپوس واقعات
ۡ
َّ َّ ُ َّ ٰ
ام عـلی َّس ِّـیـ ِّد ال ُـم ۡـر
الـسـل
د اهلل َر ِّب الْ ِع ِّزَت دې په هغې رمحت وي او د هغې په صدقے رسه دې زمونږه بے
24

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َ ّل ُ

حسابه مغفرت وي.
رہ

احصیبِ

یبن!

یتّنج

یتّنج

بس

احصایبت

یھب!

یتّنج

یتّنج

َص ُّلوا َعل َی ا ْل َحبِیب

لل علٰی هم َح َّمد
َصلَّی ا ه
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