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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                            

 حج واوقاف وزارت ارشــاد،                 

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                  

     
 روز جمعه و موضوع خطابت                                                      

   تقریر وبیان تحریر شده که به تمام خطباء مرکز و والیات                                    

 رددگبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال می                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ ش1401/جدي/2هـ ق مطابق1444/ولجمادي األ/29

 توجه کامل بامعذورین ومعلولین وهمکاري همه جانبه با آنها
 

اهلل   واشـهد ان ال الـه االالحمد هلل رب العالمین، علی نعمه الظاهر والباطنه ال نحصی ثناء علیه هو کما اثنی علی نفسـه، 

واشهدان  محمداً عبده ورسوله ، ارسـله لبیـان الحـق   وحده ال شریک له له الملک  وله الحمد وهو علی کل شیِ قدیر

وهدایة الخلق ، فبین للناس ما نزل الیهم من ربهم  وترک االمة علی البیضاء لیلها کنهارها، ال یزیغ عنها االهالک  صـلی 

 آله واصحابه ومن تبعهم  باحسان، وسلم تسلیماً کثیراً.اما بعد: اهلل علیه وعلی

جوري وسالمتی اعضاي بدن نعمتی  ازجمله نعمتهاي پروردگار است، مناسب است که بنده بخاطر صـحت وسـالمتی 

 اعضاي بدن خود شکر وسپاس اهلل تعالی را بجاي آورد. 

بعضی از ناحیه پا معذور اند، بعضی از قص است ومعذور اند،درجامعه افرادي وجود دارد که بعضی اعضاي بدن آنها نا

ز جانب ناحیه دست معذور اند، بعضی از ناحیه چشم معذور اند، بعضی از ناحیه زبان گنگ اند،  که این همه امتحانی ا

میکنـد یـا بـی که آیا بنده دربرابر این مصیبت صبر  که به این بندگان خود را می آزماید،اهلل تعالی براي بنده است

 صبري میکند.

عذر ومعلولیت همت مسلمان را ضعیف نمی کند بلکه  بسیاري از مردم معذور ومعلول دیده شده است  که همت وعزم 

 آنها از بسیار مردم صحتمند وتندرست خیلی زیاد وعالی بوده ودر زندگی خود ازبسیاري مردم کرده موفق اند. 

نمونه هاي داریم که در علم، تقوا،مجتهدین بزرگ وامامان بودند که رهبران دینی ما در روشنائی تاریخ اسالم ما اینطور 

روز در صفحات زرین تاریخ باقی اسـت کـه اند واز براي این امت خدمات فراموش ناشدنی کرده اند که یاد آنها تا ام

 صاحبان مراتب عالی بودند.
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هلل ابن ام مکتوم نازل شده است کـه از چشـم نابینـا بـود آیات آغازین سوره عبس، در مورد صحابی جلیل القدر عبدا

وباآلخره در غزوه قادسیه به شهادت رسید.در باره حضرت معاذ ابن جبل رضی اهلل عنه آمده است کـه او از ناحیـه پـا 

م اورا معذور بود ، درحالیکه حضرت معاذ رضی اهلل عنه یک بخشی از تاریخ اسالم بوده  ورسول اهلل صلی اهلل علیه وسل

من به صفت والی در یمن گماشته بود، حضرت عمرفاروق رضی اهلل عنه درباره حضرت معاذ رضی اهلل عنـه میگویـد:)

حضرت عبد اهلل ابن عباس رضی اهلل عنه ترجمان قرآن کریم در آخرعمـر از  ]رواه الحـاکم أراد الفقه، فلیأتِ معاذ بن جبل(. 

رباح از ناحیه دست معذور بود اما با وجود آن در مکه مکرمه فقیه بزرگ بود. ناحیه چشم معذور شد. امام عطا ابن ابی 

 ولی در بخش حدیث امام بزرگ بود. در باره امام ترمذي آمده است که وي از ناحیه چشم نابینا بود

 اعضاي جامعه اند ودر جامعه باالي افراد سالم وصحتمند حقوق زیادي دارند.  معذور، معیوب و معلول انسان هاي 

 : صبر کردن در برابر معذوریت ومعلولیت
کسی را که اهلل تعالی امتحان کرده باشد که بعضی اعضاي بدن او معیوب ویا معلول باشد، باید در برابـر ایـن امتحـان 

او شود چرا رضا به قضاي الهی جز ایمـان است.همیشـه ایـن فکـر را الهی صبر کند تا که اجر وپاداش زیادي نصیب 

 بکنند که این همه چیز از جانب اهلل تعالی است .

افراد سالم ومعیوب هر دو در امتحان اهلل تعالی قرار دارند، از انسان سالم وصحتمند اهلل تعالی در باره صـحت او از وي 

در بـدل : )کُلُّ ساُلَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ(. متفق علیه  ترجمه: یدپرسان میکندوامتحان میشود درحدیث شریف می آ

که درمورد آن امتحان کرده  هر اعضاي انسان صدقه اي است، انسان جوروسالم از هر عضو خود صدقه آن را اداء کند

 شده است.

 صبرکردن امتحان میشود.همچنان شخص معیوب در معیوبیت خود مورد امتحان قرار گرفته  که اوبه 

 (168){ االعراف: وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ}:میفرمایداهلل جل جالله 

 آنهارا به نعمت ها ومحنت ها آزمودیم تا به سوي راه راست باز گردند. -ترجمه:

ترجمـه: وشـمارا بـه سـختی   35. ]األنبیاء: {وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً }:آمده استآیت کریمه  در یک

 وآسودگی کامالً می آزمائیم وبه سوي ماباز گردانده میشوید.
مراد از صبر کردن در معذوریت ومعلولیت این است که به قضاي اهلل تعالی خود را راضی بشمارند وبـراي مخلـوق از 

ایت نکند وبه اندازه توان خود عبادت اهلل  تعالی را انجام دهد واز سوال وگـدائی کـردن خـود داري تکلیف خود شک

 نماید.

 إِنَّ یَقُـولُ -وسـلم علیه اهلل صلی–قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ  -رضی اهلل عنه  -: )عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ آمده استحدیث شریف در

 دِي بِحَبِیبَتَیْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ(. صحیح البخاريعَبْ ابْتَلَیْتُ إِذَا قَالَ اهللَ
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از حضرت انس بن مالک رضی اهلل عنه روایت است که او گفت: شنیدم از رسول اهلل صـلی اهلل علیـه وسـلم  -ترجمه:

صیبت صـبرکند عـوم میـدهم : اهلل متعال فرمود وقتیکه امتحان کنم بنده ام را به دوچشمش وآن درمقابل این ممیگفت

 براي آن جنت را.

عَطَاء بْن أَبِی رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِی ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا )عن :دربرابر مریضی صبر نمودن جنت است.درحدیث شریف آمده است

فَقَالَتْ إِنِّی أُصْرَعُ وَإِنِّی  -صلی اهلل علیه وسلم-النَّبِیَّ أُرِیکَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ 

الَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَکَشَّفُ أَتَکَشَّفُ فَادْعُ اهللَ لِی قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَکِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اهللَ أَنْ یُعَافِیَکِ فَقَ

 -نْ لَا أَتَکَشَّفَ فَدَعَا لَهَا(.صحیح البخاريفَادْعُ اهللَ لِی أَ

ندهم براي تو زنی از اهل آیا نشان  گفت: ازعطاء ابن ابی رباحه روایت است که  او گفت :براي من ابن عباس -ترجمه:

 به نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  وگفت :من بیهـوش میشـوم  بلی! گفت این زن سیاه پوست آمد :گفتم ؟بهشت را

ومن برهنه میشوم دعا کن از براي من از اهلل تعالی، گفت: اگر بخواهی صبر کنی  از براي تو جنت است واگر بخـواهی 

من برایت دعا کنم واهلل تعالی تورا عافیت نصیب کند، پس آن زن گفت: من صبر میکنم وگفت من برهنه میشوم دعا کن 

 سالم براي او دعا کرد.از اهلل تعالی که دیگر برهنه نشوم وپیامبرعلیه ال

)عن أبی هُریرةَ رَفَعَهُ إلى النبیِّ صلَّى اهللُ علیهِ وسلَّمَ قالَ: یقولُ اهللُ عَزَّ وجَلَّ: مَنْ أَذهَبْتُ :در یک حدیث شریف آمده است

  حَبیبَتَیْهِ فَصَبَرَ واحْتَسَبَ، لمْ أَرْمَ لَهُ ثوَاباً دُونَ الجنَّةِ( رواه الترمذيُّ

حضرت ابی هریرة رضی اهلل عنه روایت است که آنرا به رسول اهلل صلی اهلل علیـه وسـلم میرسـانند: گفـت : از ترجمه:

رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم که اهلل تعالی میفرمایند: کسی را که بگیرم هر دو چشمش را واو صبرنماید وطلب ثـواب 

 را داشته باشد من راضی نمیشوم براي او ثوابی رابجز جنت .

أَال أُخْبرُکُمْ بأَهْلِ الجنَّةِ؟ کُلُّ ضَعِیفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ ):فرموده استرسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  درحدیث دیگري آمده که

 أَقْسَمَ على اهللِ ألَبَرَّهُ( متفق علیه

که اگر قسم بخورد وپست میشمارند( آیا شمارا خبر ندهم به اهل جنت ؟هر ضعیف ناتوان)که مردم اورا حقیر -ترجمه:

 راستگو میسازد.اهلل تعالی اورا به اهلل تعالی) درباره کاري (

 : حالت مردمان معذور ومعلول را تمنا میکنند صاحبان عافیتدر آخرت 

لَـوْ أنَّ جُلُـودَهُمْ )یَوَدُّ أهلُ العافیةِ یومَ القیامةِ حینَ یُعْطَى أهلُ الباَلءِ الثَّوابَ :فرموده استرسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 

 کانتْ قُرِضَتْ فی الدُّنیا بالْمَقَارِیضِ( رواه الترمذي

دوست میدارند صحتمندان وتندرستان در روز قیامت وقتیکه ثواب  داده میشود از براي کسانی که اهل امتحان  -ترجمه:

این ثواب را ماننـد: یعنی)معذورین ومعیوبین( اي کاشکی پوست هاي ما هم در دنیا توسط قیچی، بریده میشد)که ماهم 

 معیوبین درمی یافتیم(.
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اشته باشدکه این معذوریت براي من خیر است. طوریکه در حدیث شریف آمده شخص معذور باید همیشه این فکر را د

ر را بکنـد بـه او میرسـاند به کسی که اهلل تعالی اراده خیـترجمه: )مَنْ یُرِدِ اهللُ بهِ خَیْراً یُصِبْ مِنْهُ(. رواه البخاري.: است

 تکلیفی )عذري(

 واقعه سه نفر که به امرام ابرص،کل وکور:

بْـرَصَ وَأَقْـرَعَ هُرَیْرَةَ رضی اهلل عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اهللِ صلى اهلل علیه وسلم، یَقُولُ: إِنَّ ثاَلَثَةً فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ، أَ)عن أَبِی  

نٌ قَـدْ وَأَعْمى بَدَا هللِ أَنْ یَبْتَلِیَهُمْ فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ مَلَکًا فَأَتَى األَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَیْءٍ أَحَ نٌ وَجِلْـدٌ حَسـَ بُّ إِلَیْکَ قَالَ: لَوْنٌ حَسـَ

: اإلِبِلُ فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَـالَ: قَذِرَنِیَ النَّاسُ قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِیَ لَوْناً حَسَناً فَقَالَ:أيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ

الَ: فَمَسَحَهُ تَى األَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَیْءٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَیَذْهَبُ عَنِّی هذَا قَدْ قَذِرَنِیَ النَّاسُ قَیُبَارَکُ لَکَ فِیهَا، وَأَ

قَرَةً حَاماِلً وَقَالَ: یُبَارَک لَـکَ فِیهَـا، وَأَتَـى فَذَهَبَ وَأُعْطِیَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ: الْبَقَرُ قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَ

حَهُ فَرَدَّ اهللُ إِلَیْهِ بَصَرَهُ قَـالَ: فَـأَيُّ األَعْمى، فَقَالَ: أَيُّ شَیْءٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ: یَرُدُّ اهللُ إِلَیَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ: فَمَسَ

ادٍ مِنْ بَقَـرٍ، وِلِهـذَا کَ قَالَ: الْغَنْمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجن هذَانِ وَوَلَّدَ هذَا فَکَانَ لِهذِهِ وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذَا وَالْمَالِ أَحَبُّ إِلَیْ

نٌ تَقَطَّعَتْ بِیَ الْحبَالُ فِی سَفَرِي فاَلَ باَلَغَ الْیَـوْمَ إال وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى األَبْرَصَ فِی صُورَتِهِ وَهَیْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْکِی

غُ عَلَیْهِ فِی سَفَرِي فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ بِاهللِ، ثُمَّ بِکَ أَسْأَلُکَ، بِالَّذِي أَعْطَاکَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِیرًا أَتَبَلَّ

رِثْتُ لِکَابِرٍ عَنْ کَـابِرٍ فَقَـالَ: إِنْ ةٌ فَقَالَ لَهُ: کَأَنِّی أَعْرِفُکَ أَلَمْ تَکُنْ أَبْرَصَ یَقْذَرُکَ النَّاسُ، فَقِیرًا فَأَعْطَاکَ اهللُ فَقَالَ: لَقَدْ وَکَثِیرَ

وَهَیْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذَا فَرَدَّ عَلَیْهِ مِثْلَ مَـا رَدَّ عَلَیْـهِ  کُنْتَ کَاذِبًا، فَصَیَّرَکَ اهللُ إِلَى مَا کُنْتَ، وَأَتَى األَقْرَعَ فِی صُورَتِهِ

 ، وَابْنُ سَبِیلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِیَهذَا فَقَالَ: إِن کُنْتَ کَاذِبًا فَصَیَّرَکَ اهللُ إِلَى مَا کنْتَ، وَأَتَى األَعْمى فِی صُورَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْکِینٌ

 أَتَبَلَّغُ بِهَا فِی سَفَرِي فَقَالَ: قَدْ کُنْتُ الْحِبَالُ فِی سَفَرِي فاَلَ باَلَغَ الْیَوْمَ إِالَّ بِاهللِ، ثُمَّ بِکَ أَسْأَلُکَ، بِالَّذِي رَدَّ عَلَیْکَ بَصَرَکَ، شَاةً

فَوَاهللِ الَ أَجْهَدُکَ الْیَوْمَ بِشَیْءٍ أَخَذْتَهُ هللِ فَقَالَ: أَمْسِکْ مَالَـکَ فَِِنَّمَـا  أَعْمى فَرَدَّ اهللُ بَصَرِي، وَفَقِیرًا فَقَدْ أَغْنَانِی فَخُذْ مَا شِئْتَ

  ابْتُلِیتُمْ فَقَدْ رَضِیَ اهللُ عَنْکَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَیْکَ(.]أخرجه البخاري

صلی اهلل علیه وسلم شـنیدم کـه از حضرت ابی هریره رضی اهلل عنه روایت است که میگوید من از رسول اهلل  -ترجمه:

فرموده اند: در بنی اسرائیل سه نفربودند: یکی به برص، دیگري به کَلی ودیگـري بـه کـوري مبـتال بودنـد، اهلل تعـالی 

نزد شخصی کـه بـه مـرم فرشته  را به صورت )انسان( فرستاد آن فرشته اي خواست که اینهارا امتحان کند به ایشان 

برص مبتال بود رفت وبه او گفت: نزد تو کدام چیز خیلی محبوب است او گفت: رنگ وجلد زیبا، چرا که مرا مردم بـد 

کشید ومرم ازآن دور شد،رنگ وپوست زیبا براي او داده شد؛ فرشته به او گفت:دربین مالهـا  به او دست فرشتهمیبیند 

 او گفت شتر را خوش دارم، به او یک شتر حامله داده شد، به او گفت: خداوند در کدام مال به نزد تو محبوب است؟
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این برایت برکت بیندازد؛ بعد از آن به نزد کل رفت وبه او گفت به نزد تو کدام چیزي زیاد محبوب است؟او گفت:بـه 

نفرت میکند، فرشته بـر  من موي هاي زیبا محبوب است ودیگراینکه این حالت از من دور شود، بدون شک مردم از من

سر او دست کشید وکلی او دور شد  وموي هاي زیبا براي وي داده شد، باز براي او گفت : کدام نوع مـال را خـوش 

داري او گفت: گاو را خوش دارم به او یک گاو حامله داده شد وبه او گفت اهلل در این برایت برکت بیندازد؛باز فرشـته 

اهلل تعالی بینائی مرا برایم بدهد که مردم را بـه چه چیزي به نزد تو محبوب است او گفت: به نزد کور رفت وبه او گفت:

چشم خود ببینم  فرشته به او دست کشید اهلل تعالی بینائی چشم را به او نصیب کرد باز فرشته به او گفـت در مـال هـا 

ه شد که به نزد او زائید، که این شـتر کدام مال را خوش داري او گفت:گوسفند را خوش دارم وبراي او گوسفندي داد

واین گاو هم زائیدن وگوسفند هم چوچه داد؛ که از هرکدام اینها یک گله اي از شتر وگله اي از گاو وگله از گوسـفند 

 جور شد.

پس آن فرشته به شکل اولی به نزد برص واال رفت وگفت: من یک مسکین هستم که دراین سفرم همه وسائلم تمام شده 

به منزل رسیده نمی توانم مگر به کمک پروردگار واز تو بنام آن ذاتی سوال میکنم که به تو رنگ، جلد زیبا ومال  امروز

فراوان داده است از شما یک شتر میخواهم که به واسطه آن به منزل خود برسم، آن شخص در جواب گفت:بـاالي مـن 

من تورا میشناسم تو آن شخصی نبودي که بـه مـرم  :حقوق مالی زیاد است به تو چیزي نمی رسد فرشته به او گفت

برص مبتالبودي  ومردم از تو نفرت میکرد، فقیر بودي اهلل تعالی تورا مال داد، آن شخص براي فرشـته گفـت:این مـال 

ت براي من از بزرگان بزرگان به میراث مانده است،فرشته به او گفت:اگر دروغ گو باشی اهلل تعالی تورا به حالت اولی ا

بگرداند.بعد از آن فرشته به نزد کَل به شکل وصورت اولی رفت براي او گفت: طوریکه براي ابرص گفته بود، کَل هـم 

جواب داد مثل جواب ابرص واال، فرشته به او گفت: اگردروغ گو باشی اهلل تعالی تورا بـه آن حـالتی برسـاند کـه در 

ومسافرهستم  واسباب سفرم تمام ت وبه او گفت من مسکین هستم گذشته بودي. باز فرشته به نزد کور به شکل اولی رف

منزل خود نیست مگر به کمک اهلل تعالی واز تو میخواهم که بنـام آن ذاتیکـه بـه تـو بینـائی به شده، امکان رسیدن من 

ائی ام را نصیب نصیب کرده، یک گوسفند برایم بده تا اینکه به منزل خود برسم،آن مرد گفت: من کور بودم اهلل تعالی بین

کرد، فقیر بودم مرا غنی ساخت، بگیر هر چه که خوش داري، قسم به اهلل تعالی که من امروز به تو هیچ نوع سختی نمی 

او گفت : مال خود را نگاه کن بدون شک شما امتحان کرده به   فرشته، کنم  بر آنچه که تو میگیري به رضاي اهلل تعالی

 تو راضی شد وبه آن دوشخص دیگر غضب شد. شدید وبدون شک اهلل تعالی از
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 واقعه ابن زبیر ابن عوام رحمه اهلل:

پـاي او دانـه که تابعی جلیل القدر بود، به دیدن عبدالملک ابن مـروان روان بـود ودر عروه بن زبیربن عوام رحمه اهلل 

زیاد شده رفت وحتی تمام پارا  بود)که گوشت را میخورد( وقتیکه مالقات وي با عبدالملک بن مروان نزدیک شد ، دانه

فراگرفت طبیب به وي گفت:بدون قطع کردن پا چاره دیگري نداري، عروه ابن زبیر رحمه اهلل گفـت: چـه گونـه قطـع 

میکنی طبیب گفت: شما شراب بنوشید تا که درد قطع کردن پارا احسـاس نکنیـد، حضـرت عـروه رحمـه اهلل بـه وي 

ارا کرده نمی توانم  که دروقت امتحان شراب بنوشم ودر وقت امتحـان از حـرام گفت:من این کار را نمی کنم و این ک

استفاده کنم، من اینطور مسلمان  را نمی شناسم  که اینطور حالتی بیایید که او از پرروردگار خود غافل شود ، شما این 

ن را قطع کنید.همینطور شـد وقتیکـه کار را بکنید وقتی که من به نماز ایستاده میشوم در این حالت شما میتوانید پاي م

این کار نفهمید. از عروه ابن زبیر چهار فرزند بود، چنـد اوبه یستاد شدطبیب  پاي اورا قطع کرد حضرت عروه به نماز ا

اهلل ! روز بعداز قطع کردن پاي وي پسربزرگ او را اسپ زد ومرد وقتیکه این خبر به عـروه رسـید اینطـور گفـت: اي 

ازچهار فرزند یکی را گرفتی وسه برایم باقی ماند واز جمله چهار اندام من یکـی را گرفتـی  وسـه را بـرایم گذاشـتی 

رْتُمْ إِنَّ :)اللهم لئن ابتلیت فلقد عافیت، ولئن أخذت فلقد أبقیت، قال اهلل تبارک وتعالى: } لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَ

   .7]إبراهیم:ی لَشَدِیدٌ { عَذَابِ

 حقوق معلولین ومعذورین باالي نظام:

چکس نیسـت کـه حقـوق شریعت اسالم در هر بخش زندگی وبراي تمام انسانها احکام وهـدایات خاصـی دارد وهـی

 ووجائب آن در شریعت معلوم نباشد 

اهلل تعالی ازبراي معلولین ومعیوبین برخی از احکام استثنائی دارد.اهلل تعالی افراد معذور ومعلول را مانند افراد سـالم بـه 

دربعضی موارد از بعضی احکام مسـتثنی  امکلف نکرده است؛ این یک دلیل روشن است بر اینکه اینهار جهاد مسلحانه 

}لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى :اهلل جل جالله میفرماید ه؛حانل. مانند جهاد مسقرار داده شده اند

  61: النور{ ] الْمَرِیضِ حَرَجٌ

 بر بیمار گناهی است. نیست ونه بر لنگ ونه برنابینایان مشقت)گناه( -ترجمه:

قلـب معـذورین ومعلـولین که  درومعلول اینطور معامله میکرد،همچنان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم به افراد معذور 

پیدا میشد که  تقواتحمل، شجاعت، که در دلهاي آنها مقابل معلولیت صبر،این سبب میشد و  محبت واحترام  پیدا میشد

 نقش مثبت را اداء میکردند. جامعه مانند افراد سالم در
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اسالمی افغانستان تقرباً پنج لک یتیم ،بیوه ،  شهداء ومعلولین امارتوزارت در زیر چتر این جاي بسیار خوشی است که 

بغیـر معلولین ومعیوبین قرار دارد ووزارت محترم شهداء آنرا سرپرستی میکند وبه آنها در جریان سال کمک مالی میکند 

  .وجود داشته باشد  ، معیوبین ومعلولین امارت اسالمی فرقمعیوبین ومعلولین گذشته ویتیمان یتیمان ،بین اینکه 

باید آنهـا تجریـد باید نظام اسالمی براي معلولین ومعیوبین ارزش بدهد ودر نظام باخود آنهارا شریک کند عالوه براین 

 .نشوند خصوصاً آن مجاهدینی که در جهاد مقدس دست ،پا وچشمان خود را از دست داده اند 

وظیفه مناسب  وتجربه ایشان به ایشان مطابق توان کاري دارندبه کسانیکه معلولیت شان کم است وظرفیت مناسب است 

 .ه انها احساس تنهاي وتجرید نکنندتا اینک واگر توان کار ندارند، براي آنها زمینه فرصت کاري مساعد شود داده شود

سرپرست ه بجاي خود طوریکه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دوبار عبداهلل ابن ام مکتوم رضی اهلل عنه را در مدینه منور 

 .در حالیکه از ناحیه چشم معذور بود به مردم امامت ونماز را اداء میکردکه  مدینه تعین کرد 

منحصـر  سالمتی جسـمبه مردم نشان بدهد که بهتریت به بخاطر این کرد که را کار  رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم این

 است . یبلکه معیار بهتري در میان انسانها تقوا ،علم وتوانای نیست

به ایـن راه فاي بنی اموي ذاشته اند وبعد از اصحاب کرام خلصحابه کرام به نقش قدم پیامبر صلی اهلل علیه وسلم قدم گ

رحمـه اهلل بـه  عمر ابن عبدالعزیز حضرت  که معذورین ومعلولین را پرورش وسرپرستی میکردند خلیفه پنجمرفته اند 

که به تماز رفته نمی توانند که که براي من نامهاي نابیناها ،معذورین ومعلولین را روان کنید تمام والیان خود نوشته کرد 

و براي مریضان مؤمین خادم تعیـین عصاکش تعیین کنم براي آنها از بیت المال معاش تعیین کنم  وبراي اشخاص نابینا 

 .نمایم 

هجري، براي مریضان مزمن مهمان خانه اي را بمیـان آورد  88ک اجرا نمودند که در سال بن عبدالمل عین چیز را ولید

که در آن طبیان وخادمان موجود بود، که براي مریضان خدمت میکردند وبراي معذورین ومعلولین گفتند شما از مـردم 

 سوال وگدائی نکنید .

 همه جانبه از براي ایشان:حقوق مردم معذور ومعلول باالي مردم سالم وکمک 

 اشخاص معذور ومعلول بخشی ازجامعه ما هستند وجامعه از اینها ترکیب شده است.

هر نوع کمک هاي همه جانبه همراي معذورین ومعلولین حق آنها است ،ودر زندگی هر بخش آنها همراي آنها کمـک 

آنها کمک کردن حق آنهاسـت ودر عرضـه  کردن حق آنهاست واین هدایت شریعت است  که در  عبور از راه همراي

خدمات اجتماعی همراي آنها کمک کردن که اگر آنها به لباس ضرورت داشتند ویابـه خـوردنی ونوشـیدن ضـرورت 

 داشتند به حد توان همراي آنها کمک کردن مسئولیت اخالقی هر مسلمان هست.
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وبه آنها کمک همه جانبه الزم هست؛ بلکه ازافراد سالم در جامعه افراد معلول ومعیوب را مانند افراد سالم احترام کردن 

کرده همراي آنها کمک بیشتر کردن الزم است، چراکه  عالوه برآنکه اینها اعضاي جامعه هستند نسبت به افراد سالم به 

کـه در کمک زیاد محتاج اند. دیگر اینکه اهلل تعالی به واسطه معذورین ومعلولین افـراد سـالم را روزي میدهـد، طوری

 )هَلْ تُنصَرُونَ وتُرزقُونَ إالَّ بضُعَفَائِکُمْ(. رواه البخاري:حدیث شریف آمده است

 شما کمک وروزي داده نمیشود مگر به واسطه ضعیفان تان. -ترجمه:

 )ابْغُونِی ضُعَفَاءَکُمْ، فِنما تُرزقُونَ وتُنصرُونَ بضُعفائکُم( رواه الترمذي: یک حدیث دیگري آمده استدر

 ضعفاء تان را طلب کنید نزد من زیرا شمار روزي ونصرت داده میشوید به سبب ضعیفان تان. -ترجمه:

 )إنما یَنْصُرُ اهللُ هذهِ األُمَّةَ بضَعِیفِهَا، بدَعْوَتِهِمْ وصالتِهِمْ وإخالصِهِمْ( رواه النسائی.:در یک حدیث دیگري آمده است

 .میرساند واخالص شان ،نمازدعاء، به سبب بب ضعفاء شان را به س بدون شک نصرت اهلل تعالی این امت -ترجمه:

دعوت ودرخواست مردم  معلول ومعیوب پذیرفته شود، چرا که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دعوت معذور را قبـول 

 کرد. درحدیث شریف آمده است:

فبَعَثْتُ إلى رسولِ اهللِ صلَّى اهللُ علیـهِ وسـلَّمَ أَنِّـی عِتبان بن مالکٍ رضی اهلل عنه: )أَصابنی فی بَصَرِي بعضُ الشَّیْءِ، عن )

خَلَ اءَ اهللُ مِنْ أصحابهِ، فـدَأُحِبُّ أنْ تَأْتِیَنی فتُصَلِّیَ فی مَنْزِلی فأَتَّخِذَهُ مُصَلَّىً، قالَ: فَأَتَى النبیُّ صلَّى اهللُ علیهِ وسلَّمَ ومَنْ ش

 ( رواه مسلم.وهُوَ یُصلِّی فی مَنْزِلی.

از عتبان بن مالک رضی اهلل عنه روایت است :)که در چشم من رسید تکلیفی، فرستادم به نزد رسول اهلل صـلی  -ترجمه:

اهلل علیه وسلم شخصی را  ومن دوست دارم که توبیائی ودر خانه من نماز بخوانی که من آن مکان را جاي نمـاز قـرار 

از اصحاب آمد ودر خانه من داخل شـد و او در منـزل مـن نمـاز دهم ، راوي میگوید که پیامبر علیه السالم باتعدادي 

 میخواند.

ازجمله حقوق معذور ومعلول احترام کردن آنها است وحفظ کرامت انسانی آنهاو تمسخر کردن به آنها گنـاه اسـت. اهلل 

ى أَنْ یَکُـنَّ  }یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ:تعالی میفرماید اءٍ عَسـَ یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسـَ

{   وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولَئِکَ هُـمُ الظَّـالِمُونَخَیْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِِْیمَانِ

  .11حجرات: ال]

اي کسانی که ایمان آورده اید نباید گروهی از مردان شما گروهی دیگـري را مسـخره کنـد شـاید آن گـروه  -ترجمه:

 ن بهتر باشد ونباید زنان، زنان دیگر را مسخره کنند شاید آن زنان از این زنان )مسخره شده ( از این مسخره کنندگا
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جوئی مکنید ونه یک دیگر را با القاب زشت یاد کنید چه بد اسـت یـاد  مسخره کننده بهتر باشند وهمدیگر تان را عیب

 کردن کسی به فسق بعد از ایمان آوردنش وکسانیکه توبه نکنند پس ایشان ستم کاران اند.

شان برآورده وپوره کرده شود در حـدیث شـریف  معذورین ومعلولین باید خدمت همه جانبه شوند  وضرریاتبراي  

مَ: یا )عنْ أنسٍ أنَّ امْرَأَةً کانَ فی عَقْلِهَا شَیْءٌ، فقالتْ: یا رسولَ اهللِ إنَّ لی إلیکَ حَاجَةً، فقالَ صلَّى اهللُ علیهِ وسلَّآمده است:

تَّى فَرَغَتْ مِنْ ح الطُّرُقِ، بعضِ فی مَعَهَا - وَقَفَ أي –، فَخاَل  حاجتک لَکِأُمَّ فاُلنٍ انْظُرِي أَيَّ السِّکَکِ شِئْتِ، حتَّى أَقْضِیَ 

   حَاجَتِهَا( رواه مسلم.

ول اهلل از براي من نـزد انس ابن مالک رضی اهلل عنه میگوید :زنی که در عقل او خلل بود  آن زن گفت یا رس -ترجمه:

است، پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود :اي ام فالنی ببین در کدام کوچـه اي میخـواهی بـروي تـا اینکـه   تو حاجتی

 تورا پوره کنم، تا اینکه ایستاد شد همراي همان زن در بعضی از راه هاتاکه از حاجت او فارغ شد .حاجت 

 :موده استرسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فراوالدهاي صغیر معذورین ومعلولین را سر پرستی وکمک کردن همه جانبه.

 متفق علیه)مَنْ تَرَکَ ماالً فَلِوَرَثتِهِ، ومنْ تَرَکَ کَالًّ فِلینا(.

رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده است:کسیکه مال متروکه بعـد ازوفـات او مانـده باشـد او از وارث آن  -ترجمه:

 هست وکسیکه از وي قرم باقی مانده باشد ویااوالدي سرپرستی آن به ما محول است.

رضیَ اهللُ عنـهُ أنَّ رسـولَ اهللِ صـلَّى اهللُ  )عنْ أنسِ بنِ مالکٍ.معذورین ومعیوبین با مجاهدین در اجر وپاداش مساوي اند

تُمْ وادیـاً إال کـانوا علیهِ وسلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوکَ فَدَنا من المدینةِ، فقالَ: إنَّ بالمدینةِ أقواماً، ما سِرْتُمْ مَسِیراً، وال قطَعْـ

 بالمدینةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ( رواه البخاري.مَعَکُمْ، قالوا: یا رسولَ اهللِ، وهُمْ بالمدینةِ؟ قالَ: وهُمْ 

ازانس بن مالک رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم از غزوه تبوک باز گشت کردنـد  -ترجمه:

وبه مدینه نزدیک شدند فرمودند: که درمدینه مردمی هست باشما راهی را نپیموده اند ونه کدام وادي را پایمال کردنـد 

گر اینکه با شما شریک هستند در اجر وثواب، صحابه گفتند یا رسو اهلل آنها  در مدینه هستند گفت بلی  آنها در مدینه م

 از رفتن به جهاد بند کرده است عذرشان . را  هستند ولی آنهار

را از راه همراي معذورین ومعلولین کمک کردن وبه راهی درست آنهارا رهنمائی کردن صدقه بزرگ است ومعـذورین 

وإرْشَادُکَ الرَّجُلَ فی أرْمِ الضَّاللَةِ لَکَ مستقیم منحرف کردن گناه بزرگ است، رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرماید:

 صَدَقَةٌ، وبَصَرُکَ للرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَکَ صَدَقَةٌ(.رواه ابنُ حبان وصحَّحه.

 ونگاه کردن تو به مرد لنگ صدقه است .راه را گم کرده صدقه است،رهنمائی تو به مردیکه در بیابان  -ترجمه:

 



 
10 

 

بیلِ(نَ اهللُ مَـنْ کَمَّـهَ األعْمَـى )لَعَدریک حدیث دیگري آمده است: حه ووافقـه الـذهبی. وصـح الحـاکم رواه عـنِ السـَّ

 )أيْ: عَمَّى علیهِ الطَّرِیقَ ولَم یُوقِفْهُ علیهِ(.:الحربیُّ قال

تعالی کسی را که شخص نابینا را از راه منحرف میکند؛ حربی میگوید:)راه را برآن گـم میکنـد لعنت کرده اهلل  -ترجمه:

 واورا رهنمایئ نمی کند.

مَنْ وَالهُ اهللُ عـزَّ وجَـلَّ پنهان شدن از معلولین ومعیوبین گناه بزرگ است، رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده است:)

وخَلَّتِـهِ وفَقْـرِهِ(. أبـو داود  هِتِـحاج تِهِمْ وخَلَّتِهِمْ وفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اهللُ عنهُ دُونَحاج دُونَتَجَبَ شَیْئاً مِنْ أَمْرِ المسلمینَ فاحْ

 وحسَّنه البغوي.

کسی را که اهلل تعـالی متصـرف بخشـی از امـور مسـلمین بگردانـد و او پنهـان شـود از بـرآورده سـاختن  -ترجمه:

 حاجت،مهربانی وفقر ایشان، اهلل تعالی درپرده قرار میدهد خود را از برآورده ساختن حاجت ومهربانی وفقر او .

. )عنِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رضیَ اهللُ عنهما قالَ: ردهبه کمک کردن به معذورین ومعلولین امر کرسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 

 ي.أَمَرَنا رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ علیهِ وسلَّمَ بسَبْعٍ(، وذَکَرَ منها: )ونَصْرِ الضَّعِیفِ، وعَوْنِ الْمَظْلُومِ( رواه البخار

مارا امر کرد به هفت چیز وذکر کرد از براء بن عازب رضی اهلل روایت است که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  -ترجمه:

 از جمله آن هفت چیز، نصرت کردن ضعیف وکمک کرده به مظلوم.

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّـا رَجَعَـتْ  ):از ظلم کردن باالي معذورین ومعلولین منع کرده است   رسو اهلل صلی اهلل علیه وسلم 

 : مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ ، قَالَ : أَالَ تُحَدِّثُونِی بِأَعَاجِیبِ مَا رَأَیْتُمْ بِأَرْمِ الْحَبَشَةِ ؟ قَالَ فِتْیَةٌ مِنْهُمْ إِلَى رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهلل عَلیْهِ وسَلَّمَ

هَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ ، فَمَـرَّتْ بِفَتًـى بَلَى ، یَا رَسُولَ اهللِ ، بَیْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِینِهِمْ ، تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِ

تُهَا ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَیْهِ ، فَقَالَتْ مِنْهُمْ ، فَجَعَلَ إِحْدَى یَدَیْهِ بَیْنَ کَتِفَیْهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُکْبَتَیْهَا ، فَانْکَسَرَتْ قُلَّ

بُونَ ، رُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْکُرْسِیَّ ، وَجَمَعَ األَوَّلِینَ وَاآلخِرِینَ ، وَتَکَلَّمَتِ األَیْدِي وَاألَرْجُلُ ، بِمَا کَانُ: سَوْفَ تَعْلَمُ یَا غُدَ وا یَکْسـِ

مَ : صَدَقَتْ ، صَدَقَتْ کَیْفَ یُقَدِّسُ اللَّهُ قَالَ : یَقُولُ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهلل عَلیْهِ وسَلَّ.فَسَوْفَ تَعْلَمُ کَیْفَ أَمْرِي وَأَمْرُکَ عِنْدَهُ غَدًا

 أُمَّةً الَ یُؤْخَذُ لِضَعِیفِهِمْ مِنْ شَدِیدِهِمْ ؟(. سنن ابن ماجة.

از حضرت جابر رضی اهلل عنه روایت است وقتیکه مهاجرین از طریق بحربه نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم  -ترجمه:

برگشتند،پیامبرعلیه السالم فرمود: آیا شما براي من سخن هاي عجیبی را نمی گوئید که آنرا در سرزمین حبشه پیدا کرده 

تیرشد  علیه وسلم؛ما نشسته بودیم یک زن کهن سال از زنان راهب اید بعضی جوانان گفتند: بلی ! یا رسول اهلل صلی اهلل

 که در سر آن ظرفی ازآب بود، این زن از پهلوي یک جوان عبور میکرد که این جوان دستان خود را به شانه آن زن نهاد 
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به وي گفت: اي واورا تیله کرد آن زن به یک )چقري( افتید وظرف آب او میده شد وقتیکه بلند شدبه طرف جوان دید و

غدر)بیوفا(!  زود است که میدانی وقتیکه اهلل تعالی کرسی را بنهد مردمان اولین وآخرین را جمع کند، دست وپاي آنان 

؛ درگـاررکار مـاوتو بـه حضـور پرومیدانی فردا چه گونه خواهد بود  سخن بگوید به آنچه که کرده اند زود است که

: آن زن  راست گو  است آن زن راست گو است چگونه پاک کنـد اهلل تعـالی آن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمود

 امتی را که نمی گیرند حقوق ضعیفان شان را از زور مندان شان. 

 عَلَـى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْمَى عَلَى لَیْسَ ﴿:یکی از حقوق معذورین ومعلولین نشت ،برخاست، غذا خوردن همراي ایشان است

 ، 61: النور] ﴾ جٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْحَرَ الْأَعْرَجِ

بین عرب ها واهل مدینه این عـادت ت پیامبرصلی اهلل علیه وسلم دربعث)که قبل ازاین آیت میگوید:قرطبی درتفسیرامام 

طعام نمی خوردند، بخاطر اینکه دست انسان نابینا در کاسـه میگـردد بود که بامردم معذور ومعلول بخاطر نفرت یکجا 

 احکام القرآن.وانسان  لنگ با اینها یکجاي مینشیند، از این جهت  این همه اخالق بد زمان جاهلیت است.

دُکُمْ للنَّاسِ )إذا صَلَّى أَحَ:اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرموده جماعت توجه کردن به معذورین ومعلولین، رسولاداي نما در

 فلْیُخَفِّفْ، فِنَّ فی النَّاسِ الضَّعِیفَ والسَّقِیمَ وذا الحَاجَةِ( رواه مسلم.

 ألَخَّرْتُ هذهِ الصَّالةَ إلى شَطْرِ اللَّیْلِ(. رواه أبو داود الضَّعِیفِ، وسَقَمُ السَّقِیمِ،)ولَوْال ضَعْفُ 

معولولین ومعیوبین نمی بود من نماز خفـتن را در نصـف اخیـر  پیامبرعلیه السالم  فرموده است : اگر بخاطر  -ترجمه:

    .مشب اداء میکرد

 


