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 فضيلتونهبيمارئ د 
 رشيف فضيلت د  ُدُرود

لََمد آخري نيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل چاته چې څه سخته پيښه يش نو هغه هل  فرمان: َصَّلَ 
په ما باندې زيات ُدُرود لوستل پکار دي، ځکه چې په ما باندې ُدُرود 

  ۔لوستل مصيبتونه او بالګانې لرې کوي

ُ
 
ُد

 
ُُوج احرضی یک انمت ےہ  رود ڑپوھوھکں ےن مت وک وج ریھگا ےہ وت د

 
 ڑپوھُرودوت د

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 د صحت واال نيکو ثواب ېد مرض په حالت کښ
اهللُُصحايب رسول حرضت عبد اهلل بن مسعود  زه د رسوُل فرمايئ:  عَـنْهَُُُرِِضَ 

لََماهلل  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ   َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمپه ِخدمت کښې حارض ووم چې هغويئ  َص

َيِْه ُمسيک شول، مونږه عرض اوکړو: يا رسوَل اهلل  اهلُل عَل ! تاسو په څه وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ 
وجه ُمساک اوکړه؟ ارشاد ئې اوفرمائيلو: د مومن بنده د پاره څومره عجيبه 

ــَحـمْـُد لـِل ٰـّ ، هِ اَلْ َ ٰـّی  َخاتَِم الن َِبْین ـََلُم َعـل ــس َ ٰـّوۃُ  وَال ـل ص َ  َرِب  الْـعّٰـلَـِمْْیَ  َو اـل
ِن الـر َِجْيِم   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ اَم َا ْيطّٰ ِ الر َْحمِّٰن الر َِحْيم    طِمـَن الـش َ  طبِْسِم اّلل ّٰ
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خربه ده چې هغه په خپله بيمارئ کښې ژاړي که چرې هغه ته پته 
)يعين څومره اولګي چې د هغه د پاره د دې بيمارئ په بدهل کښې څه دي 

هغه هم بيمار پاتې يش تر دې چې  يدے نو هغه به خوښو اجر او ثواب(
بيا ُمسيک  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمبيا هغويئ  ۔پورې چې د خپل َرّب رسه ميالؤ يش

و مونږه عرض لئې د آسمان طرف ته اوچت کړ[ مبارک]شول او خپل رس 
لََماوکړو: يا رسوَل اهلل  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل وجه ُمسيک شوئ او خپل ! تاسو په څه َصَّلَ 

و؟ ارشاد ئې اوفرمائيلو: لرس مبارک مو ولې د آسمان طرف ته اوچت کړ
ما دوه فرښتې اويلدلې کومې چې د آسمان نه راکوزې شوې او د مومن 

، چې هغه په ځائے لټولو رشوع اوکړهبنده د پاره ئې د هغه د ملونځ کولو 
ارضې شوې او عرض ئې ئې اونه موندلو نو د اهلل پاک په بارګاه کښې ح

مونږه به ستا د فالنکي بنده د ورځې او شپې اوکړو: يا اهلل پاکه! 
)يعين فالنکي فالنکي نيک عملونه يللک، اوس مونږه هغه ستا په قيد 

 ۔کښې بياموندو ځکه مونږه د هغه هيڅ نيک عملونه اونه يللک بيمارئ(
کوم  ئاهلل پاک ارشاد اوفرمائيلو: زما د بنده هغه ټول نيک عملونه اويلک

چې به هغه په ورځ او شپه کښې کول او په هغې کښې هيڅ هم مه 
  ۔کموئ تر څو پورې چې هغه زما په قيد کښې دے

اهللُِلرؤف مناوي حرضت عاّلمه عبُد ا ُة  َيْهَُرْْحَ د دې حديِث پاک په رشح  عَل
کښې يليک: اهلل پاک چې لکه يو بنده بيمار کړي نو د هغې په وجه هغه د 
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ګناهونو د ګند نه پاکوي او د صرب کوونکو ثواب ورهل ورکوي، لکه چې 
ي يږي نو د دوز  اور به هغه نه سوزوهغه بنده په پِل رصاط باندې تري

ځکه چې هغه به د وړاندې نه د ګناهونو د ګند نه پاک او صفا شوے 
وي بيا به هغه جنّت ته الړ يش نو هغه به د صرب کوونکو په درجو 
باندې اوچت کړے يش او که چرې هغه په دنيا کښې د ګناهونو د ګند 
نه پاک او صفا شوے نه وي نو لکه چې د قيامت په ورځ راځي نو د 

غه انتظار کوي ځکه به هغه د پل رصاط نه ناڅاپه دوز  اور به د ه
اوچت کړے يش د پاره د دې چې د هغه نه د ګناهونو  ګند لرې کړے 

يکو د د ګند نه پاک او صفا خلق د نيش، ځکه چې د ګناهونو وغريه 
  ۔الئق دي جنّت( د )يعين کور او د اهلل پاک د ګاؤنډ

خلقو هل ترغيب  روغود دې روايت نه  !مو الما ي ورونووحمرت او خوږو
په حالت کښې د زياتو نه د  ل پکار دي چې هغويئ دې د روغتياحاصلو

اعدت جوړ کړي، د فرض ملونځونو رسه رسه  کولو زياتو نيکو عملونو
او ُدرود  کوي نفلونه هم ډير کوي، په والړه، په ناسته په ګرځيدو ِذکر

 ۔پاک لويل، د فرض روژو رسه رسه د نفيل روژو اعدت هم جوړ کړي
په حالت کښې ښه ډيرې نيکئ کوي نو د بيمارئ  روغتياالغرض چې د 

غه نيکو ثواب هم اپه ورځو کښې به د اهلل پاک په رمحت رسه د ه
په حالت کښې اعدت وو خو اوس  روغتياميالؤيږي د کومو چې ئې د 
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اماِم اهِلُسنَّت موالنا شاه  حرضت، العی  ۔ه وجه نيش کولےئې د بيمارئ پ
اهللُِامام امحد رضا خان  ُة  َيْهَُرْْحَ  څه ښيلک يليلک: عَل

ُُُوہ وت اہنتی اتسس  وسدا  چیب  رےہ ںیہ تنج اک
 
م

س ایک ومل اکچںیئ اانپ اہھت یہ اخیل ےہمہ 

فل

ُ

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 د اهلل پاک په زمکه کښې کوړا
ماري د مومن بنده په جسماين بي !حمرتمو الما ي ورونوو او خوږو
رمحت دے په دې رسه د هغه ګناه معاف کيږي او درجې  حق کښې اکرث
په ډيرو حديثونو مبارکو کښې د بيمارئ فضيلتونه بيان  ۔ئې اوچتيږي

َُعَُانبيائے ِکرام  ۔کړے شوي دي ْهُِل ََلم ُمُي َسَ د ګناهونو نه معصومه وي، د اهلل ُال
َُعَُپاک د دې نياکنو بنده ګانو يعين انبيائے کرامو  ْهُِل ََلم ُمُي َسَ ، صحابۀ کراموال

ان هُم الَرضَو ةُُاو د اويلائے کرامو  عَلي ْهُاهللُِ َرْْحَ په ِخدمتونو کښې د مرضونو  معَلَي
حارضي د هغويئ د درجو د اوچتيدو په وجه وي او  د دې  )يعين د بيمارو(

نياکنو بنده ګانو په مرضونو باندې د صرب کولو واقعات زمونږه د 
  ۔ګنهګارانو د پاره د ترغيب وجه وي
اٰلِٖه د اهلل پاک حمبوب  َيِْه َو اهلُل عَل لََمَصَّلَ  ارشاد اوفرمائيلو: َوَس

َلَ اَ  َََم ر ض  ط  و  هیََاللَهََس  َال  ََف ضه دَ ََر  َي ؤ  ههََب  يعين بيماري د اهلل پاک په زمکه کښې  هَ عهب ادَ َب
 ۔کوړا ده د کومې په ذريعه چې هغه د خپلو بنده ګانو ِاصالح فرمايئ
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اهللُِحرضت عاّلمه عبُد الرؤف ُمناوي  ُة  َيْهَُرْْحَ د دې حديِث پاک په رشح  عَل
اره اور مړ کيږي او دا د نفس د  کښې يليک: د بيمارئ په وجه د نفِس اَمَّ

)يعين بيماري په زمکه کښې د چا چې دا خربه  ۔خواهشونو خوند ختموي
اهلل پاک کوړا ده د کومې په ذريعه چې هغه د خپلو بنده ګانو ِاصالح 

و اهلل پاک په رضا باندې د رضا کيدتله د هغه د پاره د ياد اوسا (۔فرمايئ
 ۔دروازه برسريه يش

 زياتې ره چې خوندونه زيات هغه همره لختېڅوم
که خوشحايل وي او کم غم، که بيماري وي او که  !َرُلول اعشقان  اے 

مونږ ته په هر حال کښي د اهلل پاک په رضا باندې رضا کيدل روغتيا، 
پکار دي او د صرب د ذِهن جوړولو د پاره دا سوچ کول پکار دي چې د 

و رسه په آِخرت کښې ُدنيا په دې مصيبت کښې د اخته کيد
ميالؤيدونکې زسا اوس په ُدنيا کښې راکړے کيږي نو په اهلل پاک مې 

بچ کيږو، ځکه چې د آِخرت عذاب  دې قسم وي! چې ډير په آسانه
څوک هم نيش برداشت کولے او آؤ! د خوشحالئ او مادلارئ په حالت 
کښې د اهلل پاک نه ويريدل پکار دي چې چرته په آِخرت کښې د 

د قِسما قِسم ميالؤيدونکو نعمتونو بدهل خو په ُدنيا کښې نه ميالؤيږي؟ 
وونکو او ښه په جوړ مانړوخوندورو خوراکونو کوونکو، د غټو غټو 

 ډير زيات ويريدل پکار دي چې په هلعيش ژوند تريونکو 
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د مرګ سختې د ژوند د خوندونو مطابق ”کښې دي:  “ منهاُج العابدين”

هم  ه زيات وي نو د هغويئ به هغه سختېنو د چا چې دا خوندون“ وي
 ۔زياتې وي

 د اکمل مومن شان
يقيناً مونږه دا فيصله نشو کولے چې  !ورونوو حمرتمو الما ي او خوږو
هغه د اهلل پاک خوښ نه دے يا د  وک لکه هم بيمار يا پريشانه نه يشڅ

چا رسه چې د دنيا ډير نعمتونه دي هغه ته به د آِخرت د نعمتونو نه حصه 
مونږ هل رِصف په خپله باره کښې غور او ِفکر کول پکار  ۔نه ميالؤيږي

د هغه د خوږ دي او د خپل آِخرت د ښه کولو، د رمحان او رحيم رَّب او 
لََمخوږ رسوِل کريم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د رضا کولو کوششونه کول پکار دي  َصَّلَ 

شه د پاره بس چې په څه طريقه زمونږه خوږ َرّب زمونږ نه د هميشه همي
په هر حال کښې د اهلل پاک په اطاعت او فرمانربدارئ کښې  ۔رضا يش

د اکمل مومن د پاره د هغه په هره  ۔مرصوفه کيدل د مومن شان دے
معامله کښې د غور او فِکر او عربت بے شمريه اړخونه دي، په دې 

حلظه د ګناهونو نه په مکمله توګه  هکښې د غور او فِکر کولو رسه هر
  ۔ې د بچ کيدو کوشش کول پکار ديباند

 کښې ارشاد فرمايئ:  الروم، آيت نمرب  ۃسيپاره، سور اهلل پاک په 
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ِرُحۡوا 
َ
  ف
ً
اَس َرۡحَمۃ

َنا الن َ
ۡ
ق
َ
ذ
َ
  ا
ۤ
ا
َ
َو ِاذ

   بَِہا ؕ  َو 
ۡ
َمت

َ 
د
َ
  بَِما ق

ٌۢ  
ۃ
َ
ئ ِ
ۡم َسی 

ُ
ِصۡبہ

ُ
 ِاۡن  ت

یِۡدیۡہِمۡ 
َ
ا    ا

َ
مۡ  ِاذ

ُ
ۡوَن ﴿  ہ

ُ
َنط

ۡ
 ﴾۶۳یَق

او لکه چې مونږه  ترمجۀ کزُن العرفان:
ې هغخلقو هل د رمحت خوند ورکوؤ نو په 
ويئ هغباندې خوشحايلږي او که چرې 

ويئ په السونو د وړاندې رايلږلے هغته د 
اورسيږي نو  بدشوؤ عملونو په وجه څه 

 ۔هغه وخت هغويئ نا اُميده کيږي

کښې دي: يعين لکه چې “ رصاط اجلنان”د دې آيت په تفسري کښې په 
هغويئ په مونږه، خلقو ته د روغتيا او د رزق د فراختيا خوند ورکړو نو 

دې باندې خوشحاهل يش او په دې وجه تکرب رشوع کړي او که چرې 
اورسيږي نو  رمانئ او د ګناهونو په وجه څه بدهغويئ ته د هغويئ په ناف

هغويئ د اهلل پاک د رمحت نه نا اُميده کيږي او دا خربه د هغه وخت 
مومن د شان نه خالف ده ځکه چې د مومن حال دا دے چې لکه هغه 

پيښه  رې هغه ته سختهته نعمت ميالؤيږي نو ُشکر ادا کوي او که چ
۔يش نو د اهلل پاک د رمحت اُميدوار اوسيږي

وُوج اچےہ لیمجؔ ِ
 

 

وُاتخمر    اط رروضی وک ت
 

 

  اور وہ را ی ضر ا ےہےہ ت

 زما وروره! صرب اوکوه
يو ځل د يو اَنصاري  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمآقا  د غم ځپلو غم لرې کوونکي
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اهللُُصحايب  د تپوس د پاره ترشيف يوړلو او هغويئ ته ئې ارشاد  عَـنْهَُُُرِِضَ 
! َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم ستا د لکه نه تَبه ده؟ عرض ئې اوکړو: يا نيَب اهللاوفرمائيلو: 

د اووه شپو نه، ارشاد ئې اوفرمائيلو: د بيمارو وخت د خطاګانو وخت 
ه، ته به د خپلو ګناهونو وړي او اوئې فرمائيل: اے زما وروره! صرب اوکړ

  ۔نه داسې راوځې لکه څنګه چې په دې کښې داخل شوے وې

 ہی رَمَض ریتے انگوہں   وک اٹم اجات ےہ ا  مس وج رامیر ےہ یوش ش  ہ رہی رِت

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 د مومن او د منافق د بيمارئ فرق
اٰلِٖه َوَسلََمزمونږ د ټولو خوږ نيب  َيِْه َو اهلُل عَل وفرمائيلو: بے شکه موِمن چې رشاد اا َصَّلَ 
پاک هغه هل د هغه بيمارئ نه ِشفا ورکړي نو دا  لکه بيمار يش او بيا اهلل

بيماري د هغه د َزړو ګناهونو کفاره يش او د بيا د پاره نصيحت يش او 
منافِق چې لکه بيمار يش او بيا ښه يش نو د هغه مثال د هغه اوښ په شان 
دے  کوم چې د هغه مالک تړلے وي بيا ئې پرانستلے وي کوم ته چې دا 

په خلقو کښې يو  ۔لې اوتړلے شو او ولې پرانستلے شومعلومه نه وي چې و
! دا بيمارئ څه وي؟ په اهلل پاک َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمَکس عرض اوکړو: يا رسوَل اهلل 
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ارشاد ئې اوفرمائيلو:  ۔مې دې قسم وي! زه خو چرې هم نه يم بيمار شوے
 زمونږه په طريقه نه ئې()يعين  ۔زمونږ نه لرې شه، ته زمونږ نه نه ئې

د قرآِن کريم مشهور مفرِس، حکيم االُّمت مفيت امحد يار خان نعييم 
اهللُِ َيْهَُرْْحَُة  د دې حديِث پاک په رشح کښې يليک: مومن په بيمارئ کښې د  عَل

 خپلو ګناهونو نه توبه کوي، هغه ګنړي چې دا بيماري زما د څه ګناه په
وجه باندې راغله او کيدے يش چې دا آِخري بيماري وي د کومې نه پس 
چې به مرګ رايش، دې د پاره د هغه د ِشفا رسه رسه خبښنه هم نصيب 

منافق اغفله دا ګنړي چې په فالنکئ وجه زه بيمار شوے  (خو) ۔کيږي
په اَسبابو کښې داسې اخنتے  ه فالنکئ دوائيئ باندې زه ښه شومووم او پ
َال  سبابد  وي چې ب ب  س  طرف ته هډو ګوري نه، نه توبه ( د اهلل پاک)يعين  م 
  ۔نه په خپلو ګناهونو باندې غور کويکوي 

منافق وو د چا  )کوم چې اووئيل: زه خو چرې هم بيمار شوے نه يم(دا کس 
َيِْه َواٰلِٖه وََسلََمچې په ُکفر باندې مړه کيدل د حضور  اهلُل عَل کښې وو په ِعلم  َصَّلَ 

په بعضې  ۔دې د پاره په دومره سختئ رسه هغه ته جواب ورکړے شو
دا هم  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم)حضور روايتونو کښې دي چې په دې موقع باندې 

 ۔اوفرمائيل: که چرې څوک دوزيخ يلدل غواړي هغويئ دې ده ته اوګوري
ُِګنې نو حضور  َيِْه َواٰل اهلُل عَل لََمَصَّلَ  رِصف په بيمارئ به  خو رسارس اخالق دي، ٖه َوَس
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 د دې نه دا معلومه شوه چې حضور  ۔نه فرمائيله ئې دومره سخيت
لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔ته رَّب د خلقو د ښه او بد اجنام خرب ورکړے دے َصَّلَ 

اهللُِامام رشُف ادلين حسني بن حممد طييب  َيْهَُرْْحَُة  فرمايئ: لکه چې مومن  عَل
بنده بيمار يش او بيا روغ يش نو هوښيار يش او په دې پوهه يش چې د 
هغه بيماري د هغه د تريو ګناهونو د لرې کولو په وجه وه ځکه هغه 

ه چې خمکښې پښيمانه يش او بيا د پاره د ګناهونو په لور نه ځي لکه څنګ
د هغه نه ګناهونه شوي وو، ځکه دا بيماري د هغه د خمکښينو ګناهونو 

 ۔کفاره يش

 بيماري رمحت دے
اهللُِحرضت َسهل بن عبد اهلل تُسرتي  َيْهَُرْْحَُة  جسماين بيماري ”فرمايئ:  عَل
  “۔دهرمحت دے ولې د زړه بيماري زسا 

جسماين بيماريانې رمحت دے او د ګناهونو  !حمرتمو الما ي ورونوو او خوږو
يقني اوکړئ! فلمونه ډرامې کتل، سندرې باجې  ۔بيماري هالکت دے

اوريدل، د رشوتونو لني دين کول، په سود او په حرامو ذريعو مال ګټل يا د 
حرامو ملړئ خوړل داسې بد ترينه بيماري ده کومه چې د کينرس او نورو 
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ژوند اخستونکو بيمارو نه څو چنده خطرناکه ده، ځکه چې جسماين 
ژوند واخيل ولې د ګناهونو د بيمارئ رسه ايمان بيماري به زيات نه زيات 

برباديدے يش او د رس نه واخله تر خپو پورې په جسماين بيمارو کښې 
اخته َکس د ُکفر په بيمارئ کښې د اخته شوي َکس نه ډير کم په 
نقصان کښې دے، ځکه چې د ُکفر په حالت کښې د مړ کيدو په شلک 

عذاب ته خمامخ کيدل وي کوم کښې به د هميشه هميشه د پاره د دوز  
  ۔قابل نه دے کولو چې د برداشت

هر هغه تکليف ورکوونکے څزي د کوم چې خيال اوکړے يش د هغه 
مثالً په  ۔حصه ده )يعين معمويل( د بے انتها عذاب يوه ادنی  )يعين د اهلل پاک(

څه آهل باندې د يو ژوندي انسان نه نواکن ويستل، څوک په چاقوانو او 
خلتو باندې وهل، په چا باندې ډير وزن لرونکے ګاډے د پاسه ورخيژول 

څوک د رس د ويښتو نه نيول او د هغه برسريه او د هغه هډويک چوري کول، 
و په هغې ُخله د ټوپک په ګولو باندې ويشتل، اندامونه ئې کټ کول ا

، د ژوندي َکس نه څرمن ويستل، بغري د بے دوړولباندې مالګه مرچکے 
هوشه کولو نه آپريشن کول، يا د خمتلفو بيمارو تکليفونه مثاًل د رس درد، 

، )هارټ اټيک(تَبه، د ګيډې درد يا خطرناکې بيمارئ مثاًل د زړه دوره 
وغريه چې د دنيا کينرس، د ُګردې د اکنړي درد، خارښ، سخته ويره وغريه 

د کومو مرضونو او مصيبتونو تصور هم ممکن وي هغه د دوز  د 
فرض کړئ که چرې د دنيا  ۔تکليفونو په مقابله کښې هيڅ هم نه دے
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ټولې بيمارئ او مصيبتونه په يو َکس باندې رامجع يش بيا هم د دوز  د 
 ۔ټولو نه د وړويک عذاب برابر نه يش کيدے

ونږ د اهلل پاک په بارګاه کښې ُداع کوؤ چې هغه مونږه د يوې حلظې د م
کروړونو حصې د پاره هم د ُکفر په بيمارئ کښې اخته نه کړي بلکه 
مونږه د ګناهونو د بيمارئ نه هم حمفوظ کړي، ځکه چې ګناه د ُکفر 

ئ لَ  ۔قاصد دے وَ َاللَ َن س  ف  ََال ع  ةَ َو  هي  اف نه د معافئ او يعين مونږ د اهلل پاک  ال ع 
  ۔اعفيت سوال کوؤ

ُ
گ 
ہ ےس اچب ھجم وک ومٰیلرہ 

 

ُکین تلصخ انب ھجم وک ومٰیلُُن

اضمن اک واہطس ےہ
َ
اع ےہُُھجت وک ر

 
ُایدخا ھجت ےس ریمی د

 د بيماريدو نه بغري مرګ
په  عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهلُل د اهلل پاک د خوږ خوږ آِخري  نيب، ميک مدين، حممِد عريب 

صاحب وفات شو نو چا اووئيل:  کښې يو )يعين ظاهري ژوند مبارک(زمانه 
ته کيدو نه بغري د هغه دې مبارک يش چې هغه په څه مرض کښې د اخ

ارشاد ئې اوفرمائيلو:  )دا واوريدل(چې َُصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمکريم  وفات شو نو نيِب 
تاته څه پته ده که چرې اهلل پاک هغه د مرض ښاکر باندې افسوس،  په تا

 ۔ئې د هغه ګناهونه ختم کړي ووبه نو د دې په سبب  ےکړے و
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چې ګنړل  (بارکئ ورکولو واالدې م )يعينکښې دي: دې قائل  ‘‘ ۃِمرای ’’په 

بيماريانې د رَّب هل خوا ګريول دي او روغتيا د هغه رمحت، ځکه ئې د 
 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمُمبارکئ په طور دا عرض اوکړو، په دې خيال باندې حضور

د خفګان اظهار اوکړو او اوئې فرمائيل: يعين د مومن بيماري خاص طور 
ښې چې انسان مړ يش، هغه( د مرګ بيماري )يعين هغه مرض په کوم ک

هم د اهلل پاک رمحت دے چې د دې په برکت رسه اهلل پاک ګناه معاف 
صفا يش، ځکه په بيمارئ  او وررسه بنده توبه وغريه کړي او پاک ۔کوي

 ۔کښې مړه کيدل بهرت دي

په حديِث پاک کښې دي: بے شکه اهلل پاک خپل مومن بنده بيمار کړي 
 ۔تر دې پورې چې د هغه ټول ګناهونه ختم کړي

 بيماري ګناهونه ختموي
لََمميک َمَدين آقا  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل َاوفرمائيل:  َصَّلَ  اع ات  ههب ن ََال  ذٰىَس  اع اتهََي ذ  اي اَس  يعين  ال خ ط 

 ۔د مصيبتونو او بيمارو وخت د بنده د خطاګانو کفاره جوړه يش
خت په يو بَل روايت کښې دي: د بيمارو، غمونو و

)يعين په دنيا کښې چې انسان  ۔يپه آِخرت کښې د تکليف وخت لرې کو
او د تکليفونو  ونه ريَس هغه به د آِخرت د وحشتته کوم مصيبتونه او تکليف

 د حاالتو نه د خاليص وجه جوړه يش(
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 د بيمارئ فضيلت
رقاين کښې دي:  )يعين د انبيائے د ګناهونو نه د معصومه په رَشُح الزُّ

َُعَُکرامو  ََلم يْهُِل َسَ نه عالوه د خلقو په ګناهونو کښې د اخته کيدو نه د بچ  (ال
کيدو اماکن ډير کم دے ځکه د هغويئ بيماري د هغويئ ګناهونه 
ختموونکې ده يا د هغويئ د درجو اوچتوونکې ده او د نفس جوش 

  ۔ماتوونکې ده

رمايئ: بيماري چې لکه د ګناهونو د سورلئ او د اهلل پاک ف عَلَيْهَُرْْحَةُ اهللُِامام غزايل 
  ۔دې نه به بَله ښه خربه څه وي د د نافرمانئ په خمکښې خنډ جوړ يش نو

و لد بيمارئ د فضيلتونو د لوستلو يا د اوريد !حمرتمو الما ي ورونوو او خوږو
رَِبّ کريم نه د اعفيت سوال رسه د بيمارئ د آرمان کولو په ځائے د خپل 

 ۔کول پکار دي، ځکه چې مونږه د اهلل پاک ډير کمزوري بنده ګان يو
ځکه مونږ د اهلل پاک نه په ُدنيا کښې هم اعفيت، د مرګ په وخت هم 

  ۔اعفيت، په قرب او حرش کښې هم اعفيت او بس هم د اعفيت سوال کوؤ

مع   ں   ََعا
 

 

َر
ش

ع و  
ر َ

 

و و ب
 
ع

 

َ

 

مہ َزرہا اک ر فطل و رم ومٰیلُُایرب ر اعت ت وت ز
ِ
ط
ُوہلیس اف

   

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله
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 د ټولو نه زيات د مرګ ياد په کوم څزي رسه راځي؟
په بيماريدو باندې د اهلل پاک د ويرې نه د خپلو ګناهونو معايف هم 

بيماري د دنيا نه د تللو وجه هم لکه نا لکه غوښتل پکار ده، ځکه چې 
 ۔جوړيږي، هره ورځ د زرګونو مريضانو د وفات کيدو خربونه راځي

اهللُِحرضت شيخ ابو طالب َميّک  ُة  َيْهَُرْْحَ چې د دي  فرمايئ: مريض هل پکار عَل
ي، په خپلو ګناهونو باندې د خفګان وکمرض په حالت کښې توبه 

يدونه ي، وکيات ِاسِتغفار ي، ډير زواظهار ک د اهلل پاک ِذکر کوي، اُِمّ
نور فرمايئ: د ټولو نه زيات چې  ۔کم کړي او مرګ ډير زيات ياد کړي

کوم څزي مرګ رايادوي او د کومو په راتلو چې د مرګ طمع کيږي هغه 
  ۔دي“ مرضونه”

که چرې د يو ځل نه پس په دويم ځل بيمار يش او توبه 
 ۔۔۔نکوي نو بيا

و توبه په حديِث پاک کښې دي لکه چې بنده دوه ځله بيمار يش ا
َُعَُاونکړي نو  ملک املوت  ََلم يْهُِل َسَ هغه ته  فرښته( )يعين روح اخستونکې ال

اے اغفِله انسانه! زما د طرف نه تاته د يو نه پس بَل قاِصد ”فرمايئ: 
  “۔راغلے خو تا هيڅ جواب رانکړو

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله
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 د وږي پاتې کيدو وجه
په ِخدمت کښې عرض اوکړے شو: تاسو  عَلَيْهَُرْْحَُة اهللُِد حرضت بايزيد بِسطايم 

په وږي پاتې کيدو دومره زور ولې راوړئ؟ ارشاد ئې اوفرمائيلو: که چرې 
نه کوهل او که چرې یی نو چرې به ئې هم د خدائيئ دعو ےفرعون وږے و
  ۔نو لکه به ئې هم رسکيش او نافرماين نه کوهل ےقارون وږے و

 د فرعون جواب هغه ته خمامخ
کښې يوه ايمان تازه کوونکې واقعه ده لکه چې “ تفسرِي صاوي”په 

ئې  به دعویی فرعون د سلطنت په ختت باندې ناست وو او د خدائيئ 
َُعَُيو ځل حرضت جربائيل کوهل نو  ََلم يْهُِل َسَ د انسان په شلک کښې د هغه  ال

غه غالم په او او پوښتنه ئې ترې اوکړه بادشاه د هلخوا هل ترشيف راوړ
په ورکړے شوي مال او د هغه  باره کښې څه وايئ کوم چې د خپل مولی 

ناُشکري اوکړه او د هغه د  په نعمتونو غټ شو او بيا ئې د خپل مولی 
کړه نو فرعون یی اوقونو نه ئې انکار اوکړو او خپپله ئې د خدائيئ دعوح

ناُشکري لی داسې غالم کوم چې د خپل مو”د دې جواب دا اويلکو چې 
لی نافرمانه شو د هغه زسا دا ده چې هغه په درياب اوکړه او د خپل مو

هم دغسې چې لکه فرعون د خپلو ملګرو رسه “ کښې غرق کړے يش
َُعَُ لکيم اهلل په حرضت موسی  ََلم يْهُِل َسَ پسې د درياب مينځ ته اورسيدو او  ال
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درياب په خپل مينځ کښې ميالؤ شو نو د فرعون د ډوبيدو په وخت 
َُعَُحرضت جربائيل  ََلم يْهُِل َسَ فرعون ته د هغه دستخط شوے هغه جواب  ال

  ۔اوښودلو او بيا هغه په نيل درياب کښې غرق شو

اهللُِم مفرسيِن کرا َيْهَُرْْحَُة  فرمايئ: اهلل پاک فرعون د مړ شوي غويئ په  معَل
شان د درياب په اغړه باندې اوغورځولو د پاره د دې چې هغه د ژوندي 

نورو خلقو د پاره د عربت خنښه جوړه يش او  د پاتې شوؤ بين ارسائيلو او
په هغويئ باندې دا خربه واضحه يش چې کوم َکس ظالم وي او د اهلل 
پاک په بارګاه کښې تکرب کوي هغه دغه شان راګريولے يش چې هغه د 

  ۔ِذلت او رسوائيئ َکندې ته غورځولے يش

 ر واال بادشاهاکلو نه د زيات عم 044د 
د  ۔د ِمرص د بادشاهانو لقب به فرعون وو !حمرتمو الما ي ورونوو او خوږو

َُعَُلکيُم اهلل سی حرضت سيدنا مو ََلم يْهُِل َسَ َويلد بن ”د زمانې د فرعون نوم  ال
وو، دا بدخبته ډير ظالم او رسکشه وو او خپل ځان ته “ ُمصَعب بن َرّيان

 ۔وواکلو نه زيات  به ئې خدائے وئيلو، د هغه عمر د 
وئيلے يش: چې فرعون به ټوهل ورځ د 

)يعين د اهلل پاک په بارګاه  ئُداع او زار پهکوهل او د شپې به  یی خدائيئ دعو
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کښې مشغول اوسيدو په دې وجه د هغه رُعب او دبدبه  کښې به په ژړا(
  ۔مودې پورې قائم وو)ډيرې( او سلطنت او حکومت د 

 د فرعون حمرو ي
اهللُُحرضت يب يب آسيه  په  ئې چېلکه )کومه چې د فرعون يب يب وه( ُاعَـنْهَُرِِضَ 

درياب کښې اوبو اخستے يو صندوق اويلدو او په هغې کښې ئې د 
سپوږمئ په شان د پړقيدونکي مخ واال په ماشوم نظر پريوتو کوم چې 

َُعَُلکيُم اهلل سی حرضت مو ََلم يْهُِل َسَ وو نو فرعون ته ئې اووئيل: ال

ِۡی َو 
 
ٍن ل

ۡ
ی
َ
 ع
ُ
ت ر َ

ُ
 ۖ٭ ق

ُ
ۡوہ

ُ
ُتل

ۡ
ق
َ
ا ت
َ
 ؕ ل
َ
ک
َ
 ل

 
دا ماشوم زما او  :ترمَجۀ کزُن العرفان”

 “۔ستا د سرتګو يخ والے دے دا مه َوژنه

نو فرعون اووئيل: ستا د پاره به يخ والے وي، ماته د دې هيڅ رضورت 
َيِْه د اهلل پاک آِخري نيب   ۔نشته اهلُل عَل لََمَصَّلَ  ارشاد  َواٰلِٖه َوَس

اوفرمائيلو: په اهلل پاک مې دې قسم وي! که چرې فرعون هم د دې 
خربې اقرار کړے وے چې دا ماشوم زما هم د سرتګو يخ والے دے لکه 

اهللُُ)څنګه چې حرضت يب يب آسيه  د خپل ځان د پاره اوفرمائيل نو  (اَعـنْهَُرِِضَ 
اهلل پاک به رضور هغه هل هدايت ورکړے وو لکه څنګه چې ئې حرضت 

اهللُُ)آسيه    ۔ولته هدايت عطا کړ (اعَـنْهَُرِِضَ 
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 ټول م رص ئې غمام هل ورکوو
اهللُِخليفه هاروُن الرشيد  َيْهَُرْْحَُة  الزُّخرُف،  ۃسيپارې د سور 52 چې لکه د عَل

 کړو:اوتالوت  25آيت نمرب: 

ی فِ 
ٰ
اد
َ
ۡوِم َو ن

َ
 ٰیق

َ
ال

َ
ۡوِمٖہ  ق

َ
ۡوُن فِۡی  ق

َ
ۡرع

ٰہُر 
ۡ
ن
َ
ا
ۡ
ِذِہ  ال

ٰ
 ِمۡصَر َو ہ

ُ
ک
ۡ
َس لِۡی ُمل

ۡ
ی
َ
ل
َ
ا

ۡجِرۡی ِمۡن 
َ
ا   ت

َ
ل
َ
ف
َ
ۡحِتۡی ۚ ا

َ
ۡبِصُرۡوَن ﴿   ت

ُ
 ﴾۱۵ت

او فرعون په خپل  ترمَجۀ کزُن العرفان:
قوم کښې اعالن اوکړو او اوئې وئيل: 
اے زما قومه! آيا د مرص بادشايه زما د 
پاره نه ده او دا نهرونه کوم چې زما د 

 ئ؟وينالندې بهيږي؟ نو آيا تاسو نه 

نو د مرص په حکومت باندې ئې د فرعون حکومت ياد کړو او اوئې 
ن غالم هل ورکړم، هم خپل يو وړويک شا“ مرص”فرمائيل: زه به هغه 

اهللُِدغسې هغويئ  َيْهَُرْْحَُة  کوم هل ورکړو “ خصيب”ِمرص ملک خپل غالم  عَل
اهللُِهغويئ چې به  ُة  َيْهَُرْْحَ  ۔ته د اوداسه اوبه ور اچولې عَل

د اهلل رَبُّ العزّت دې په هغويئ باندې رمَحت وي 
 ۔هغويئ په وسيله دې زمونږه بے حسابه خبښنه وياو د 

َ هَالنَّبهي  هج اه ََم ال  مهي نَٰامهي نَب ل اٰلِٖه َوَس َيِه َو ُ عَل اّٰلله َّلَ   َص

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 کولو يوه وجهد ف رعون د خدائيئ د دعوې 
آيا تاسو ته معلومه ده چې فرعون د  !حمرتمو الما ي ورونوو او خوږو
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اکهل عمر  ولې اوکړه؟ نقل دي چې فرعون په خپل یی خدائيئ دعو
لکونه په دې آرام رسه تري کړي وو چې په دې موده کښې په  کښې 

  ۔هغه باندې لکه هم درد يا تبه يا لوږه نه وه راغلې

اهللُِکښې دي يو بزرګ “ په احياء العلوم” َيْهَُرْْحَُة  د فرعون د ”فرمايئ:  عَل
خدائيئ د دعوې کولو يوه وجه دا وه چې هغه تر ډيرې مودې پورې روغ 

لکه  اکهل تري شول خو د هغه په رس نه درد راغلے نه ئې 044جوړ وو چې 
تَبه شوه او نه ئې چرته په يو َرګ کښې تکليف شو، که چرې د هغه يوه 
ورځ په نيم رس هم درد شوے وے نو د خدائيئ دعویی خو غټه خربه ده، 

  ۔فضول اکرونه به ئې هم پريښودي وو

 د اهلل پاک د پټ تدبري نه اغف له َکس
واقيع ده چې د صحت نعمت او د دولت  !حمرتمو الما ي ورونوو او خوږو

ځکه چې څوک ډير  ۔زياتوالے ډير خلق په ګناهونو کښې اخته کوي
يم او َخِبري خدائے د هغه ته د َعلِ  دےجانداره يا مادلاره يا د اقتدار مالک 

لکه څنګه چې عظيم  ۔پټ تدبري نه د ويريدو ډير زيات رضورت دے
ُة تابيع بُزرګ حرضت حسن برصي  َيْهُاهللَُِرْْحَ فرمايئ: په کوم َکس باندې  عَل

نعمت، د  د )د رزق د زياتوايل، د فرمانربداره اوالدچې اهلل پاک په ُدنيا کښې 
يا د صدارت يا د  مقام، د وزارت د واک، مقاممال او دولت، د ښه صحت، 
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فرايخ اوکړي خو د هغه رسه دا ويره نه وي چې  حکومت وغريه په ذريعه(
چرته دا سهوتلونه خو به د اهلل پاک پټ تدبري نه وي، داسې َکس د اهلل 

  ۔پاک د پټ تدبري نه اغفِله دے

وُُدوںیتل ایسی ںیتمعن اینت
 

 

ُ ےن  ںی  اط ایربےب رغض ت

ُوک دے ِدای ایربوج ِدای سج ُُدے ےک ےتیل ںیہن رمی یھبک

ورسا ایربُُوت رمی اور رمی یھب ااسی
 
ُہک ںیہن سج اک د

ُوہ یھب ریتا ِدای وہا ایربُُنظ ںیہن ہکلب ےہ نیقی ےھجم

ُھجم ےس ااھچ اعمہلم ایربُُوہ اگ داین   ں ربق و رشحم   ں

ُُ

ُ

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

بعضې خلق هر يو ته بغري د څه وجې د  !حمرتمو الما ي ورونوو او خوږو
خپلې بيمارئ په باره کښې وايئ بلکه اوس خو د سوشل ميډيا دور دے، 
په هسپتال کښې د داخليدو يا د خمتلف قِسمه عالج تصوير وائرل 

وسه پورې خپل مرض پټول ډير د ثواب اکر کوي، حاالنکه تر خپله 
څو څو ځل ټولې دنيا ته د خپلې بيمارئ په باره کښې د وئيلو واال  ۔دے

َال  َ”يا د داع کولو د ټولو مرضونو د ِشفا ورکولو واال  هئ  اف َش  اهلل پاک  “ر اضم 
 په بارګاه کښې د رغيدو سوال ولې نه کوي؟
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 ئکود مصيبت په وخت اهلل پاک ته رجوع 
په حديِث قُديس کښې دي: اهلل پاک فرمايئ چې لکه زما څوک بنده په 

عطا لو نه خمکښې غوښت د هلمصيبت کښې زما نه سوال کوي زه هغه 
کووم او د هغه ُداع قبلووم، او کوم بنده چې د مصيبت په وخت ما 
پريږدي او زما د خملوق نه مدد غواړي زه په هغه باندې د آسمانونو 

  ۔مدروازې بندې کړ

 رجن و امََل الای ںیہن رےتں زاب
ٔ
 یبن ےک انم ویلا مغ ےس ربھگاای ںیہن رےت  رپ وکشہ

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 په ازيغ تللو باندې هم اجر
اهللُُحرضت ابو سعيد ُخدري او حرضت ابو هريره  د نيِب کريم  ماَعـنْهَُُُرِِضَ 

لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل مسلمان ته په ستړي کيدو، بيمارئ، ”نه روايت کوي چې  َصَّلَ 
غم، تکليف وغريه تر دې پورې چې ازغے ئې هم اوچيچي نو اهلل پاک 

  “۔د دې په بدهل د هغه ګناهونه ختموي

اهللُِپه رشح خباري کښې دي: ِاَمام قََرايِف د  ُة  ْْحَ َيْهَُر فرمايئ:  عَل فَتُح ابلاِري 
يقيناً رنځ او درد د ګناهونو کفاره ده، که د دې رسه د بنده رضا ميالؤ ”
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خو په مصيبتونو د رضا کيدلو په شلک کښې دا مصيبتونه د  ۔وي او که نه
غټو غټو ګناهونو کفاره جوړيږي ولې بغري د رضا نه د کمو ګناهونو 

حتقيق دا دے چې مصيبت څومره غټ وي هغه همره به  ۔]جوړيږي[ کفاره
د غټو ګناهونو کفاره وي که چرې بنده په مصيبت باندې رضا يش نو په 

ځپيل څه  غمکه چرې په  ۔اجر ورکولے يش )بيل(ته  دې باندې به هم هغه
 ۔د دې په بدهل کښې دومره ثواب ورکولے يشبه ګناه نه وي نو هغه ته 
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