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 اساليم امارت د افغانس تان                     
 ارشاد، جح او اوقافو وزارت د            

 د مساجدو د ارشاد او انسجام رایست            

       
 اود مجعې ورځی د خطابت موضوع                                      

 د هیواد دمرکز او والایتو بیان چې لیلکی تقریر او

 ي( کې لیږل کیږيژبو )پښ تو او در  ټولو خطیبانو ته په دواړو ميل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش ـه۱۴۰۱/جدی /۲مطابق ق ـه۱۴۴۴/ جامدي الأول /۲۹

 .اړخزيه مرس ته کول معذورینو او معلولینو ته بشپړه پاملرنه او  وررسه هر
 

هللا   امحلد هلل رب العاملنی، عیل نعمه الظاهر والباطنه ال حنیص ثناء علیه هو کام اثین عیل نفسـه، واشـ د ان ال اا ا

محمـدا  ببـده ورسـوا ، ارسـی لبیـان ا ـق   وحده ال رشیک ا ا امللک  وا امحلد وهو عیل لک یِش قدیر واش دان 

وهدایة اخللق ، فبنی للناس ما نزل الی م من رهبم  وترک امة عیل البیضاء لیل ا کن ارها، ال یزیغ بن ا اهالک  صیل 

  هللا علیه وعیل آ ا واحصابه ومن تبع م  ابحسان، وسمل تسلامی  کثریا .اما بعد:

 تعایل نعمتونه دي او په هدرده چې بنده د خد  د وجود د  ړو په رو ـوان ابنـد  د بدن د اندامونو جوړوایل د هللا

 دهللا تعایل شکر اداء کړي.

 معذورڅوک په پښو ، وي ځينې  ړي یېې نمیګړی وي او معذورچې د وجود  په ټولنه کې داسې  خلک مه ش ته

وا ګونګی وي چـې دا ټـول د هللا وي او څوک په خ وي ، څوک په السونو معذور وي، څوک په سرتګو معذور

ب  کې صرب کوي او که بـېې داسې مصیبت په مقا چې آ ای بنده د دي او په د  رسه بندګان ازمایېې ا لوريتعایل 

 ممـا عافاين اذلي هلل امحلد ) او سامل انسان چې معذور انسان وویين ابید د شکر په نیت دادعاء ووایېې: صربي کوي

 (.تفضیال خلق ممن كثری عیل وفضلين به ابتاله

او معلولیت د مسلامن مهت نه مکزوری کوي، بلکې زایت معذور او معلول خلک لیدل شوي دي چې د  معذوریت

 .عان ويلوړ او رو و خلکو څخه مه ساملو او هغوی بزم او مهت د زایتو 

،  لوی لوی جمهتدین او امامان ؤ او په دین کې عمل، تقوا د داسالم په ځالنده اترخی کې مونږ داسې منونې لرو چې

اید یېې تر ننه پور  داترخی په  چېدي نه هرییدونيک خدمات تررسه کړي  او دد  امت لپاره یېې رهربان دي زمونږ

 او معذورین او معلولنی ؤ. ی او د لویو لویو مرتبو څښتنان ؤزرینو پاڼو کې را پاتې د

انزل شـوي دي چـې پـه  حصـا  پـه اړهابن مکتوم ريض هللا بنـه د عبس سورت لومړين آ یتونه د هغه جلی  القدر 

حرضت معاذ ابن جب  ريض هللا بنه په اړه  سرتګو ړوند ؤړ او ابل خره د قادس یېې په  زوه کې په ش ادت ورس یده.

 پیغمربعلیه السالم په مين کې د وان په رازي چې هغه په پښه معذور ؤ چې د اساليم اترخی یوه برخه ده او 
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)من آأراد الفقه، فلیأأِت معاذ بن جبـ (. صفت ګامریل ؤ. حرضت معر ريض هللا بنه د معاذ ابن جب  په هلکه وایېې:

 ]رواه ا امك[

. امام بطاء کې په سرتګو معذور شوی ؤ بباس ريض هللا بنه د ژوند په اخر وختد قرآ ن کرمی ترجامن ببدهللا ابن 

 لوی فقيه ؤ.رمحه هللا په الس معذوره ؤ خو د مکې مکرمې بن ا  رابح ا

په آ حادیثو کـې لـوی  او ؤ آ خر معر کې په سرتګو ړوند شویامام ترمذی رمحه هللا په ابره کې رازي چې هغه په  

 امام ؤ.

 معذور، معیوب او معلول کسان د ټولنې ابضاء دي او د ټولنې په رو و کسانو زایت حقوق لري.

  ابند  صرب کول په هدردی.په معذوریت او معلولیت 

معلول وي، ابید چې پـه ای معیوب او  یکوم  ړ هغه د وجود او دچې هللا دد  امتحان راوس یت وي په چا ابند  

؛ ځکه دهللا په قضاء ابند  رضا داميان برخه ده او ت  یېې په برخه يشلوی اجر  ان ابند  صرب  وکړي ترڅوتحدی ام 

 دا هر څه دهللا تعایل ا لوری دي.داسې فکر وکړي چې 

امونو په اړه د هغه د رو و اند د سامل او روغ انسان څخه به په ازمیښت کې دي،ډلې سامل او معیوب خلک دواړه  

اَلَمى ِمَن النَّاِس عَلَْیِه َصَدقٌَة(.  ؛لکه چېازمای  کیږيپه حصت پوښتنه کیږي هغه  ُّ سل په حدیث رشیف کې راځي: )لکل

اداء کړي چې دا  مل انسان ابید د هر  ړي صدقه. روغ او ساپه هر  ړي د خلکو ابند  صدقه دهمتفق علیه  ترمجه: 

  .دیامتحان  مه  دده په حق کې

هللا جـ  جـالا  ه صـرب ازمایـ  کیـږي. دی او پـمهد ا راز معیوب خشص د معیوب  ړي په وجه په ازمیښـت کـې 

ونَ }فرمایېې: َّ لْم یَْرِجعل ئَاِت لََعل ی ِ نَاِت َوالسَّ ْ اِبلَْحس َ ازمای  مونږ دوی په نیکيو ) او وه  ترمجه: (۱68){ ابراف: َوبَلَْواَنمهل

  هللا تعایل(.نعمتونو لکه حصت ،  ناء( او په بدیو ) زمحتونو لکه مرض فقر( ښایېې چې دوی وګرځي ) 

ِ َوالَْخرْیِ ِفْتنَة   }په یو ب  آ یت کرميه کې رازي: ْ اِبلّشَّ  نبياء: {َونَْبللومكل او ازمایو مونږ اتسې ) په دنیا کې(  ترمجه: [35. ]الأ

 په رش بدۍ او په خری نیکۍ رسه په ازموینه.

صرب څخه مراد دادی چې د هللا تعایل په قضاء ځان رايض وګڼېي او خملوق ته د ابند  د په معذوریت او معلولیت 

او دخد  توان په اندازه دهللا تعایل ببادت وکړي او د سـوالګرۍ څخـه ځـان  ونه کړيخد  تلکیف په اړه شاکیت 

 وسايت. 

نَّ  -صیل هللا علیه وسمل–النَِِّبَّ قَاَل ََسِْعتل  -ريض هللا بنه  -َبْن َآنَِس ْبِن َماِِلٍ ) په حدیث رشیف کې رازي:
ِ
یَقلولل ا

ِبیبَتَْیِه فََصرَبَ  َذا ابْتَلَْیتل َبْبِدي ِِبَ
ِ
ْضتلهل ِمْْنلَما الَْجنََّة(. حصیح البخاري هللَا قَاَل ا  َبوَّ
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د انس ابن مالک ريض هللا بنه څخه روایت دی هغه وایېې چې ما درسول هللا صیل هللا علیه وسمل څخه   -ترمجه:

ریدن دي چې وه یېې فرمای  چې هللا تعایل فرمایېې: لکه چې زه خد  بنده په دواړو سرتګو په ړوندوان مبتال کړم او 

 او ورابند  یېې صرب وکړ، ده ته به دد  دواړو په بدل کې جنت ورکړم.

َل قَـاَل ِن اْبـنل َبَطـاء ْبـن َآِ  َراَبحٍ قَـا)بـن په مریضۍ ابند  صرب کولو بدا جنت دی.په حدیث رشیف کې راځـي: 

ْوَداءل َآتَِت النَِِّبَّ  ين ِ  -صـیل هللا علیـه وسـمل-َببَّاٍس َآاَل ُآِریَك اْمَرَآة  ِمْن َآْهِ  الَْجنَِّة قللْتل بیََل قَاَل َهِذِه الَْمْرَآةل السَّ
ِ
فَقَالَـْت ا

ْن ِشـئِْت َدَبـْوتل هللَا َآنْ 
ِ
ِت َوَِلِ الَْجنَّةل َوا ْن ِشئِْت َصرَبْ

ِ
فل فَاْدعل هللَا ِن قَاَل ا ين ِ َآتََكشَّ

ِ
 یلَعاِفيَـِك فَقَالَـْت َآْصـرِبل آُْْصَعل َوا

فل فَاْدعل هللَا ِن َآْن اَل َآتََكشَّ  ين ِ َآتََكشَّ
ِ
 ا(.حصیح البخاريَف فََدعَا لَ َفَقَالَْت ا

دبطاء ابن ایب رابح رمحه هللا څخه روایت دی هغه وایېې چې ماته ببدهللا ابن بباس ريض هللا بنه ووی :   -ترمجه:

رسول  : هغه دا توره ښځه ده چې آ ای زه اتته جنيت ښځه ونه ښامی؟ ما ورته ووی : بیل! راته وه یېې ښایه. هغه ووی

و ورته یېې ووی : زه بېې هوشه کیږم او په بېې هوشۍ کـې مـې بـورت ښـاکره ا راغی هللا صیل هللا علیه وسمل ته

کیږي زمالپاره هللا تعایل ته دعاء وکړه ) چې زه روغه مش( پیغمربعلیه السالم ورته وفرمای : که س تا خوښه وي صرب 

ي. هغه ښځې چې ات روغه کړ  و واړم څخه هللا تعایل وکړه او س تا لپاره جنت دی او که د  خوښه وي زه درته د

ووی : زه صرب کوم . بیا هغه ښځې ووی :  زما بورت ښاکره کیږي د بېې هوشۍ په حالت کې د هللا تعایل څخه راته 

 و واړه چې زما بورت ښاکره نيش. بیا رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ورته دعاء و وښ تی.

تََضعٍَّف، ) په یو ب  حدیث کې راځي رسول هللا صیل هللا علیه وسمل فرمایيل دي: ُّ َضِعیٍف مل ْ بأَْهِ  اجلنَِّة؟ لکل مكل َآال ُآْخربل

( متفق علیه هل  لَْو َآْقَسَم عیل هللِا َلبَرَّ

او چې خلک یېې حقری  هغهمس تضعف )آ ای اتسو زه خرب نکړم په جنيت خلکو؟ جنيت خلک هغه مکزوري او  -ترمجه:

 ي په قسم کې.بری کړ خاخما به یېې په هللا قسم اید کړي، هللا تعایل  ، که چری ( ګڼېيټیټ 

رسول هللا صیل هللا علیه وسـمل  وکړي. آ رزود معذورو او معلولو خلکو د حالت  دعافيت خاوندانپه آ خرت کې به 

ْ هدنـْت قلرَِضـْت يفرمایيل دي:  وَدمهل لـل واَب لَـْو آأنَّ جل نیـا  )یََودُّ آأه ل العافيِة یـوَم القيامـِة حـنَی یلْعَطـى آأهـ ل الـَبالِء الثَـّ ادلُّ

 ابلَْمقَاِریِض( رواه الرتمذي

د قيامت په ورځ به د عافيت خاوندان آ رزو وکړي لکه چې د مصیبت خاوندانو ثواب ورکول کیږي هدشکې  -ترمجه:

 ی.) اوداسې ثواب مو په برخه شوی وی(.پوس تيک په قينچي ابند   وڅ شوی وچې زمونږ 

)َمْن لکه چې په حدیث رشیف کې راځي:  دی؛ خری کې زما لپاره معذورتیا معذور خشص ابید دا وګڼېي چې په د 

(. رواه البخاري.  ورته مصیبت ورسوي.ړي چاته چي هللا تعایل د خری اراده وک ترمجه: یلرِِد هللال بِه َخرْیا  یلِصْب ِمنْهل
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 ابرص مرض وا، د ګنجې او ړوند واقعه: دری کسانو د 

َریَْرةَ  َآِ  )بن  َّهل  بنه، هللا ريض هل عَ  َآن ولَ  ََسِ نَّ : یَقلولل  وسمل، علیه هللا صیل هللاِ  َرسل
ِ
ائِیَ ، بيَِن  ِي  ثاََلثَة   ا رْسَ

ِ
 َوَآْقَرعَ  َآْبَرَص  ا

لََْيِمْ  فَبََعثَ  یَبْتَِلََيلمْ  َآنْ  هللِ  بََدا َوَآمْعى
ِ
ءٍ  َآيُّ : فَقَالَ  اَلْبَرَص  فَأََت  َملاَک   ا لَْیكَ  َآَحبُّ  يَشْ

ِ
 قَـدْ  َحَسـنٌ  َوِجـْ ٌ  َحَسـنٌ  لَـْونٌ : قَالَ  ا

،: قَالَ  النَّاسل  قَِذَريِنَ  نا   لَْوان   فَأُْبِطيَ  َبْنهل  فََذَهبَ  فََمَسَحهل لَْیكَ  َآَحبُّ  املَالِ  آأيُّ :فَقَالَ  َحس َ
ِ
ِب ل : قَالَ  ا

ِ
ـاءَ  اَنقَـة   فَأُْبِطىَ  اال َّشَ  بل

ءٍ  َآيُّ : فَقَالَ  اَلْقَرعَ  َوَآَت ، ِفَيَا َِلَ  یلَباَركل : فَقَالَ  لَْیكَ  َآَحبُّ  يَشْ
ِ
اسل  قَـِذَريِنَ  قَـدْ  هَذا َبين ِ  َویَْذَهبل  َحَسٌن، َشَعرٌ : قَالَ  ا  النَـّ

ا َوُآْبِطيَ  فََذَهبَ  فََمَسَحهل : قَالَ  ن ا َشَعر  لَْیكَ  َآَحبُّ  الَْمالِ  فَأَيُّ : قَالَ  َحس َ
ِ
 یلَبـاَرك: َوقَالَ  َحاِمال   بَقََرة   فَأَْبَطاهل : قَالَ  الَْبقَرل : قَالَ  ا

ءٍ  َآيُّ : فَقَالَ  اَلمْعى، َوآََت ، ِفَيَا َِلَ  لَْیكَ  َآَحبُّ  يَشْ
ِ
دُّ : قَالَ  ا َنَّ  هللال  یَرل ِ

لَْیهِ  هللال  فََردَّ  فََمَسَحهل : قَالَ  النَّاَس  ِبهِ  فَأُبَِْصل  بَََصِي، ا
ِ
 ا

هل  لَْیكَ  َآَحبُّ  الَْمالِ  فَأَيُّ : قَالَ  بَََصَ
ِ
ا َشاة   فَأَْبَطاهل  الْغَْنل : قَالَ  ا َ  هَذانِ  فَأُنْتِجن َوادِل  ِبٍ ، ِمنْ  َوادٍ  ِل ِذهِ  فاََکنَ  هَذا َوَودلَّ

ِ
 َوادٍ  َوِل َذا ا

َّ ، الْغََنِ  ِمنَ  َوادٍ  ِوِل َذا بَقٍَر، ِمنْ  َّهل  ثل ن
ِ
وَرِتهِ  ِي  اَلْبَرَص  َآَت  ا َعْت  ِمْسِكنیٌ  َرجل ٌ : فَقَالَ  َوَهْیئَِتِه، صل  َسـَفرِي ِي  َبالل ح الْ  ِ َ  تَقَطَّ

ال الَْیْومَ  باََلغَ  فاَلَ  َّ  اِبهلِل، ا  ، ِبكَ  ثل َ ي َآْسأَِلل ِ ا َوالَْماَل، الَْحَسَن، َواجِلْ َ  الَْحَسَن، اللَّْونَ  َآْبَطاكَ  اِبذلَّ  َسَفِري ِي  عَلَْیهِ  َآتََبلَّغل  بَِعری 

نَّ : َال  فَقَالَ 
ِ
قلوَق  ا كَ  َآْبَرَص  تَكلنْ  َآلَمْ  َآْبرِفلكَ  ََكَين ِ : َال  فَقَالَ  َكِثرَیةٌ  الْحل ، یَْقَذرل ا النَّاسل  ِلاَکِبرٍ  َوِرثْتل  لَقَدْ : فَقَالَ  هللال  فَأَْبَطاكَ  فَِقری 

نْ : فَقَالَ  هَدِبرٍ  َبنْ 
ِ
، كلْنَت  ا َكَ  هَدِذاب  یَل  هللال  فََصریَّ

ِ
وَرِتهِ  ِي  اَلْقَرعَ  َوَآَت ، كلْنَت  َما ا  فَـَردَّ  ِل َذا قَالَ  َما ِمثْ َ  َال  فَقَالَ  َوَهْیئَِتِه، صل

ن: فَقَالَ  هَذا عَلَْیهِ  َردَّ  َما ِمثْ َ  عَلَْیهِ 
ِ
َكَ  هَدِذاب   كلْنَت  ا یَل  هللال  فََصریَّ

ِ
وَرِتهِ  ِي  اَلمْعى َوَآَت ، كْنَت  َما ا  ِمْسـِكنٌی، َرجل ٌ : فَقَالَ  صل

َعْت  َسِبيٍ ، َواْبنل  الَّ  الَْیْومَ  باََلغَ  فاَلَ  َسَفرِي ِي  الِْحَبالل  ِ َ  َوتَقَطَّ
ِ
َّ  اِبهلِل، ا ، ِبكَ  ثل َ ي َآْسأَِلل ِ َك، عَلَْیكَ  َردَّ  اِبذلَّ  َآتََبلَّغل  َشاة   بَََصَ

ا بَََصِي، هللال  فََردَّ  َآمْعى كلْنتل  قَدْ : فَقَالَ  َسَفرِي ِي  ِِبَا ذْ  َآْ نَايِن  فَقَدْ  َوفَِقری  كَ  الَ  فََوهللاِ  ِشئَْت  َما فَخل ءٍ  الَْیْومَ  َآْْجَدل  َآَخْذتَهل  بيَِشْ

ََّما َماَِلَ  َآْمِسْك : فَقَالَ  هللِ  ن
ِ
طَ َبْنَك، هللال  َريِضَ  فَقَدْ  ابْتلِلیتلْ  فَا  [البخاري  آأخرجه](.َصاِحبَْیكَ  عیََل  َوََسِ

صـیل هللا علیـه وسـمل څخـه رسـول هللا  د ابوهریره ريض هللا بنه څخه روایت دی هغـه وایـېې چـې مـا د  -ترمجه:

ؤ یو د برص مرض وا ؤ، بـ  ګنجـی ؤ او بـ   ی : په بين ارسائیلو کې دری کساناوریدن دي چې وه یېې فرما

یـوه مالککـه ور ولیـږا هغـه مالککـه د بـرص یېې ړوند ؤ. هللا تعایل و وښ ت  چې په دوی امتحان وکړي. دوی ته 

یـ : ښاسسـ ته رنـو او شاسسـ ته څـه یش ډیـر وبـوب دي؟ هغـه ووته مرض وا ته ورغی او ورته یېې ووی : ات 

و د هغـه څخـه هغـه مـرض الړ او هغـه تـه لک. مالککې هغـه ابنـد  الس را ښـلک، بیشکه بد می ګڼېي خپوس تکی

وم مـال وبـوب دی؟ هغـه لونو کې درته کاښاسس ته رنو او ښاسس ته پوس تکی ورکړ شو. مالککې ورته ووی : په م

بالربه اوښه ورکړل شوه او وررته يي ووی  چې په د  کې به درته برکت هغه ته یوه ووی : اوښ راته وبوب دی، 

هغه ووی  چې ماته ښاسس ته   ډیر وبوب دی؟او ورته یېې ووی  چې ات ته کوم یش بیا ګنجي ته ورغی واچول يش.

یـېې الس  څخه نفـرت کـوي، پـه هغـه بیشکه خلک را ؛لت لری يشاو ب  داچې ا ما څخه دا حاخوښ وسښ تان 

او ورته ښاسس ته وسښ تان ورکړل شو او ورته یېې ووی  چې کوم ډول  راښلکو او ا هغه څخه ګنجي توب لری شو

 وا ورکړل شوه او ورته یېې ووی  چې    وا مې خوښه ده. هغه ته حامی  مال خوښ ګڼېې؟ هغه ووی
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بیا مالککه ړانده ته ورغی او ورته یېې ووی  اتته څه یش ډیر وبوب دی؛ هغه  واچول يش.په د  کې به درته برکت 

ووی : داچې هللا تعایل راته دید بریته راکړي او زه خلک په سرتګو ووین. وایېې چې مالککې په هغه الس راښلکو 

کې د  کوم مال خوښ دی؟ هغه ، مالککې ورته ووی : په مال هللا تعایل ورته بریته د سرتګو نظر واپس ورکړ او

او  اوښـه او  ـوا لنګـه شـوهدغه  ورکړه چې هغه رسه لنګه شوه.ووی : ګډه راته خوښ مال دی، هغه ته یېې ګډه 

نې شوی او ددی ب  مه یوه رمه ایوه ګی  واګ کس یوه ګی اوښان شول او دد  ب کس ګډ  مه بچی وزیږولو ددغه 

 او ورته یېې ووی : زه یو مسکنیورغی  شلک کېهغه پخواين صورت او په  مالککه ابرص تهشوی. دا زایتې ګډي 

مزنل  رس یدیل نن ورځ نشم ،او اس باب متام شوي دي او خالص شوي ديپه د  سفر کې راابند  ټول وسائ  می 

ات ته یېې  د هغه ذات په نوم ابند  سوال کوم چې ا س تا څخهزه  ابند ، او بیا پر اتمګر د هللا تعایل په مرس ته  ؛ته

یـو اوښ یېې درکړی دی او مال یېې درکړی دی او ا ات څخه ښاسس ته رنو درکړی دی او او ښاسس ته پوس تکی 

حقوق  مان : پر ما ابند  د. هغه سړي ورته ووی د  سفر کېپه خد  مزنل ته ورابند  ځان ورسوم  واړم چې 

پژیمن آ ای ته هغه ابرص مرض وا نه یېې  ات زهزایت دی او اتته په کې څه نه رسیږي. مالککې ورته ووی : لکه چې 

خمکنیـو مّشـانو،  دا مـا تـه دورتـه وویـ : هللا تعایل درته مال درکړ؟ هغه  فقری وی اوکه کوا ، چې خلکو درنه کر 

هغـه د  جغـن وی هللا تعـایل اکې ورته ووی : که چری  ته درومّشانو څخه په مریاث را پات شوی دی. هغه مالک

هغه ګنجې ته ورغی په خد  خمکين شلک او صورت کې هغه تـه یـېې مه مالککه  وګرځوه چې پخوا وی.ته حالت 

لکـه چـې د بـرص  مه ورته هغسې ځـواب ورکـړ؛، هغه هغسې ووی  لکه چې د برص مرض وا ته یېې ویيل ؤ

ات هغـه حالـت تـه  د  هللا تعـایل ورته ووی : که چری  ته درواجغـن ویهغه مالککې  ورکړی ؤ.مرض وا ورته 

می او الروی می او  ورغی ورته یېې ووی : زه مسکنی په خمکين شلک کې ته ورسوي چې پخوا وی. بیا مالککه ړانده

پـرات ما ټولې وس یلې په د  سفر کې قطع شوي دي، نش ته رس یدل زما خد  مزنل ته مګر په هللا تعـایل او بیـا  پر

، زه  واړم په نوم دهغه ذات چې اتته یېې د سرتګو نظر واپس درکړو یو ګـډ ترڅـو زه ورسـیږم پـه هغـه ابند  دي

تعایل د سرتګو لید راکړ او فقری وم زه یـېې  ابند  خد  مزنل ته په سفر کې. هغه سړي ووی : زه ړوند وم ماته هللا

په هغه څه کوم نه پر ات نن ورځ هیڅ قسم َسیت   ين کړم واخی هر څومره چې دی خوښه وي قسم په هللا چې زه

، ؛ بیشکه اتسـې ازمایـ  کیـدیلوی : خد  مال د  وساته و رضا لپاره. مالککې ورته  اخیل دهللا دو چې ته یی کې 

 ب شو. شو او پر هغه نورو دواړو په  ض تعایل رايضبیشکه ا ات څخه هللا

 د بروه بن زبری بن بوام رمحه هللا واقعه:

یـېې دامللک بن مـروان لیـدو لپـاره روان ؤ او پـه پښـه ببن بوام رمحه هللا چې جلی  القدر اتبعي ؤ ب  بروه بن زبری

خورايک دانه یېې زایته شـوه او نه وه لکه چې ببدامللک بن مروان د مالقات وخت رانږدی شو د پښې داخورايک 

. طبیب ورته ووی :د  پښې د قطع کولو څخه پرته بی چاره نلرو. بروه بـن زبـری رح رسایت وکړیېې  ې تهپښ ېټول

 قطع کولو په درد پوهه نشی. ووی : څرنګه به یېې قطع کړئ؟ طبیب ووی : اتسو به رشاب وڅښۍ ترڅو د پښې د 
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حرضت بروه رح ورته ووی : زه داسې نه کوم، زه داسې نشم کوالی چې د امتحان پر وخت رشاب وڅښـم او د 

خد  د او زه داسې مسلامن نه پژیمن چې په هغه داسې حالت رايش چې  مرتکب مشامتحان په  ظه کې د حرامو 

 څخهرا  ځنه ودریږم په د  حالت کې اتسې کوالی شئ چې پښهرب څخه غاف  يش. داسې وکړئ چې لکه زه په ملا

قطع کړئ. مهداسې وشو لکه چې حرضت بروه رح په ملاځنه ودریده طبیب ورڅخه پښه قطع کړه او هغه ورابند  

پوهه نشو. دبروه رح څلور زامن ؤ ، د پښې د قطع کیدو څخه یو څو ورځې ورس ته مّش زوی یېې آ س ووهلو او 

خه دی یو واخیست او دری راتـه مړ شو دا خرب چې لکه ورته راورس یده داسې یېې ووی : ای هللا! ا څلورو څ

:)الل م لـ  ابتلیـت او داسې یېې وویـ  را پاتې شوپاتې شول او دڅلورو اندامونو څخه دی یو واخیست او دری 

نَّ عَـَذا
ِ
ْ ا ْ َولَِ ْ َكَفْرُتل ْ َلَِزیَدنَُّكل َشـِدیٌد { ِ  لَ فلقد عافيت، ول  آأخذت فلقد آأبقيت، قال هللا تبارك وتعایل: } لَِ ْ َشَكْرُتل

براهمي:  [ .7]ا 

مهدا راز معذورو او معلول کسانو ته په هدردي چې د ابو قالبه رمحه هللا په څری صابره اويس. ابو قالبه رمحه هللا چې 

ړوند  زایت آ حادیث روایت کړي دي په دواړو سرتګو او ګڼو حصابه کرامو څخه یېېد انس بن مالک ریض هللا بنه 

د وایېې چې ما لکه هغه ولیده داسې دعاء السونو معذور ؤ، خو ببدهللا بن محم دواړو و پهګوډ ؤ اپښو  په دواړو،  ؤ

 خلقـت ممـن كثـری عـیل وفضلتین عیل ِبا آأنعمت اليت نعمتك شكر به آأهدىفء محدا آأمحدك آأن آأوزبین الل م ): یېې کوا

د کـوم  دهللا تعـایل بیـا نـو تـهما ورڅخه پوښتنه وکړه چې س تا خو السونه ، پښې او سرتګې معذوره دي  (تفضیال

او دهللا تعـایل ذکـر  روغـه دهژبه مې  ې ووی ؛ چې دا ګوری نه چېنعمت شکر اداء کوئ؟ هغه راته په ځوا ب ک

او ما وسزيي او ای ِبرونو  څخه اور و وروي م . قسم په هللا تعایل چې که چری  هللا تعایل پر ما دآ سامنورابند  کو 

زه به بیـا مه دهللا تعـایل شـکر اداء  ،تری کړيژوندی ي او ای مځکې ته امر وکړي او ما ړ و ما  رق کته امر وکړي ا

 کوم.]الثقات البن حبان(.

 د معذورینو او معلولینو حق په نظام ابند  : 

اساليم رشیعت د ژوند په هره برخه کې او د ټولو انسااننو لپاره ځانګړي حمکونه او هداایت لري او هیڅوک داسې 

 .نه وي د هغه حقوق او وجایب په رشیعت کې معلوم نش ته چې

لـول خلـک د . هللا تعـایل معـذور او معرالیږن ديمعذورینو او معلولینو لپاره ځينې اس تثنایېې حمکونه  تعایل دهللا 

اد نه دي ملکف کړي؛ دادد  ښاکره دلی  دی چې دوی په ځينـو مـواردو کـې دځينـو ْجساملو په شان په مسلح 

لَیَْس عیََل اْلَمْعَى َحَرٌج َواَل عیََل اْلَْبَرجِ َحَرٌج }:س تثنا دي لکه مسلح ْجاد. هللا ج  جالا فرمایيل ديحمکونو څخه م 

 [61]النور:  { َواَل عیََل الَْمرِیِض َحَرجٌ 

نش ته پر ړانده هیڅ حرج) مشقت( او نه پر ګوډ هیڅ حرج) ونت او وابل( او نه په رځنور هـیڅ حـرج )   -ترمجه:

 َسيت او مالمتیا(.
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یـېې د بـه مهدا  راز رسول هللا صیل هللا علیه وسمل د معذورینو او معلولینـو رسه داسـې معـامی کـوا چـې ا امـی 

معذورینو او معلولینو په زړه کې مينه، وبت او درانوی پیدا کیده او دا دد  سبب کیده چې د هغوی په زړونـو 

او لکه د ساملو خلکو په شان په ټولنه کې مثبت رول  يشو جشابت تقویه کې د معلولیت په مقاب  کې صرب، حتم  ا

  اداء کړي. 

دا ډیره د خوښۍ ځای دی چې دافغانس تان اساليم امارت د ش داؤ او معلولینو وزارت تر چرت الند  تقریبا  د پنځه 

کیـږي او این کـې مـان مرسـ ته لکه یتامینو، کونډو، معلولینواو معیوبینو رسپرس يت کوي او د هغوی رسه دهدل په جر

، ویتامینـد د اسـاليم امـارت و او او معلولینـ ومعیوبینتری نظام دیتامینو،  د ، پرته ا د  چېورکول کیږي اعانه ورته 

 . و ترمنځ کوم توپری موجود وياو معلولین ومعیوبین

ت ورکړي او په نظام کې یېې ا ځانه رسه رشیک ته ارزښ معذورینو او معلولو نظاماساليم پر د  عالوه ابید چې 

جترید نيش خصوصا هغه جماهدین چې په مقدس ْجاد کې یېې السونه، پښې او سرتګې د السه  دویابید کړي او 

 ورکړي دي.

رسه او جتربېې هغوی د توان د  په هدرده چې هغو کسانو ته چې معلولیت یېې مك وي او د دند  کولو ظرفيت ولري

ترڅو هغوی د  د هغوی لپاره هدري فرصتونه رامنځ ته يش؛د دند  تواانیېې ونه لري، او که  ورکړل يشمناسب دنده 

 تْنایېې او جترید احساس ونه کړي.

ببدهللا ابن مکتوم ريض هللا بنه په مدینـه منـوره ابنـد  لکه څرنګه چې رسول هللا صیل هللا علیه وسمل  دوه ځی 

 ه یېې ملوځن ورکولو او په سرتګو معذوره ؤ.انس یت وټاکه او خلکو ته ب یخد  ځا

رسول هللا صیل هللا علیه وسمل دا کړنه دد  لپاره وکړه چې دا خلکو ته وښایېې چې ِبرتي پـه سـامل جسـم پـوری  

 عمل، تقوا او تواانېېې ده.  منحَص نه ده؛ بلکې د ِبرتی معیار

 مویـهد حصابـه کرامـو څخـه وروسـ ته بنـو ا کیښود. دم ابند  حصابه کرامو قدمد رسول هللا صیل هللا علیه وسمل په ق

معر ابن ببدالعزیز حرضت او د معذورینو او معلولینو پالنه او رسپرس يت به یېې کوا. خلفاوو مهدغه الر تعقيب کړه 

يش چې ملاځنه ته نهغه  ،یږئل و معذورینو او معلولینو نومونه را رمحه هللا خدلو ټولو والیانو ته ولیلک چې ماته د ړندو،

تلالی او د هغو لپاره یېې د بیت املال څخه معاش مقرر کړ او د ړوند خشص لپاره یېې الرښود مقرر کړ او د مزمن 

 مریض لپاره یېې خادم مقرر کړ.

داسې مرس تون رامنځ ته  مزمنو مریضانو لپاره دهـ هدل کې یېې  88او په تررسه کړه چاره ولید بن ببدامللک  مهدغه

و معلولینو معذورینو ا دد و مریضانو خدمت به یېې کولو اوؤ چې  موجود یبان او خادمانچې په هغې کې به طب  کړ

 څخه سوالګري مه کوئ.ته يي ووی  چې اتسې دخلکو 

 کول: هر اړخزيه مرس تهبشپړ رسه حقوق پر ساملو خلکو او ددوی خلکو د معذورینو او معلولینو 

 اشخاص زمونږ د ټولنې برخه ده او ټولنه ددی څخه ترکیب شوی ده.  معذور او معلول
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په الره کې وررسه مرس ته  او د رشیعت هدایت دی،حق  کول ددوی رسه هر اړخزيه مرس ته او معلولینو د معذورینو

کول، د رسک څخه په ترییدلو کې وررسه مرس ته کول، د اجامتبي خدماتو پر وخت وررسه مرس ته کول، که چـری  

وی لباس ته اړتیا ولري، ای خوراک او څښاک ته اړتیا ولري د توان په انـدازه وررسه مرسـ ته کـول د هـر مسـلامن د

 اخاليق مسؤلیت دی.

؛ بلکې د هر اړخزيه مرس ته کول الزم دهاحرتام کول او وررسه  د معذورینو او معلولینود ټولنې د ساملوخلکو په شان 

چې دوی د ټولنې  ړي دي د  زم ده؛ ځکه برعالوه داالزایته  مرس ته او کومک کولخلکو په پرتی ددوی رسه  ساملو

او معلولو خلکو ا کبی هللا تعایل رو و خلکو  دي. بی دا چې معذوروساملو په نسبت دوی مرس تې ته زایت وتاج 

عَ ه حدیث رشیف کې رازيپروزي ورکوي لکه چې ته  الَّ بضل وَن وتلرزقلوَن ا  (.: )َهْ  تلنََصل ْ  -ترمجه: رواه البخاري َفاکُِكل

اتسې رسه مرس ته نه کیږي او رزق نه درکول کیږي؛ مګر س تاسې د ضعیفانو په وجه دررسه مرس ته کیږي او رزق 

 درکول کیږي.

( رواه په یو ب  حدیث کې راځي:  ـعفاکُكل ـوَن بضل منـا تلرزقلـوَن وتلنَصل ْ، فا  َعَفاَءمكل مـا ولوـوئ  ترمجـه: الرتمـذي )ابْغلويِن ضل

 س تاسې ضعیفانو رسه، بیشکه اتسې ته رزق درکول کیږي او مرس ته دررسه کیږي س تاسې د ضعیفانو ا امی.

خالِص ِْم( روپه یو ب  حدیث رشیف کې راځي: ْم وا  ْم وصالِِتِ َة بَضِعیِف َا، بَدْبَوِِتِ ل هللال هذِه اُلمَّ منا یَْنَصل  .اه النسايئ)ا 

 تعایل دد  امت رسه دد  امت دضـعیفانو پـه وجـه د دوی ددعـاء ا امـی، ددوی بیشکه مرس ته کوي هللا -ترمجه:

 دملاځنه ا امی، ددوی داخالص ا امی.

بلنه منی   صیل هللا علیه وسمل د معذور؛ ځکه رسول هللا  يشنابید وم او بلنه و خلکو  وښتنه یند معذورو او معلول 

ِء، فبََعثْتل ا یل : قال ماٍِل ريض هللا بنه ِبتبان بنبن ده. په حدیث رشیف کې رازي:) ْ َآصابين ي بَََصِي بعضل اليشَّ

، قـاَل: فَـأَ  َصیلَّ  َذهل مل ِ ن فأََّتَّ َ ي َمزْنِ َ َآين ِ ُآِحبُّ آأْن تَأِْتیيَن فتلَصيل ِ َت النـِبُّ صـیلَّ هللال علیـِه رسوِل هللِا صیلَّ هللال علیِه وسملَّ

َ وَمْن شاَء هللال  وَ وسملَّ ن..(  ِمْن آأحصابِه، فَدَخَ  وهل  رواه مسمل.یلصيل ِ ي َمزْنِ

تـه یـو څـه سـرتګو ورس ید زمـا د حرضت بتبان بن مالک ريض هللا بنه څخه روایت دی هغه وایېې چې  -ترمجه:

، ما رسول هللا صیل هللا علیه وسمل ته یوڅوک ولیږه او ورته مې ووی  چې زه دا خوښـه ګـڼم چـې اتسـو مکزوري

ملوځن وکړئ زما په کورکې زه به هغه ځای د ملاځنه ځای ونیسم. هغه وایېې چې رسول هللا صـیل هللا علیـه  راشئ او

 زما په کور کې. رسه راغل  راننوت او هغه ملوځن کولووسمل را ی او یو څه اندازه حصابه مه ور

هغوی پوری په د معذورینو او معلولینو د حقوقو څخه د هغوی احرتام کول اود هغوی د انساين کرامت سات  دي او 

یَن آ َمنلوا اَل سَْسَخْر هللا تعایل فرمایيل دي: د مسخرو کولو څخه ځان سات  دي؛ ځکه مسخری کول ګناه ده. ِ َا اذلَّ }اَی َآُّيُّ

ْ َواَل تَنَـقَْوٌم ِمْن قَْوٍم َبََس َآْن یَكلو  وا َآنْفلَسـُكل ا ِمـْْنلنَّ َواَل تَلِْمـزل ا ِمْْنلْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َبََسـ َآْن یَكلـنَّ َخـرْی  لوا َخرْی  وا ن ابَزل

ميَاِن َوَمْن لَْم یَتلْب فَ 
ِ
وقل بَْعَد ااْل لْقَاِب ِبئَْس ااِلْْسل الْفلسل ونَ اِبْلَ اِلمل ل الظَّ  [.11]ا جرات: { أُولَئَِك مهل

ټویک اوس پاکوی دی نکوی هیڅ یو قوم ا اتیس څخـه پـه بـ  قـوم ای هغو کسانو چی اميان یی راوړی دی  -ترمجه:

  وره )په نزد د هللا (ا دی)مسخره کونکيو(څخه به دغه) مسخره کړی شوی( ِبرته او چی وی ښای ابندی ځکه 
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خره کړی شوی (به ځکه  ښای چی هغه)مساو)نه دی ټویک اوس پاکوی کوی(یوا ټویل ښځی ا اتیس په نورو ښځو 

)په نزد د هللا ا دی مسخره کونکيو څخه( او مه بیب جویی کوی بعیض د اتسـو د بعیضـ نـورو ِبرتی او وره وی

چی دا په حقيقت یک دځان بیب جویی ده (او مه  واړی اتیس یو تر بی  یږی)ځکه چی بیا د اتسو بیب جویی مه ک 

 سـق وروسـ ته ا  اميـان درلودلـو څخـه.د ف ریی، تلمز، تنابز(ا ْجتـه نومونه )َسدا بد دی په بد نومونو اوالقابو رسه 

معـذورینو او معلولینـو ابیـد  د اوهغه چه توبه یی ونه اسس تی  نو دغ ه کسان مه دوی دی ظاملان)پر ځانونو خدلو( .

)بْن آأنٍس آأنَّ اْمـَرَآة  هدَن ي  او هراړخزي خدمت ويش او حاجتونه یېې پوره يش.په یو حدیث رشیف کې راځي:بشپړ 

رِي َآيَّ  : ای ُآمَّ فلالٍن انْظل َ ، فقاَل صیلَّ هللال علیِه وسملَّ لیَك َحاَجة  نَّ ن ا  ٌء، فقالْت: ای رسوَل هللِا ا  كَِك ِشئِْت، َبْقِل َا يَشْ  الس ِ

ِق،  -آأي َوقََف  –، فََخال  حاجتِك  حیتَّ َآْقِِضَ َِلِ  رل  حیتَّ فََر َْت ِمْن َحاَجهِتَا( رواه مسمل.َمَع َا ي بعِض الطُّ

څه مکزوري  دانس ريض هللا بنه څخه روایت دی هغه فرمایېې بیشکه یوه ښځه وه چې په بق  کې یېې یو -ترمجه:

وګوره  !ته یو حاجت دی، پیغمربعلیه السالم ورته ووی : ای ام فالنات، هغه ښځې ووی : ای دهللا رسوا! زما وه

ترڅو س تا رضورت درته پوره کړم، بیا پیغمربعلیه السالم وررسه  ؛ې س تا خوښه وي دررسه دریږمپه هره کوڅه کې چ

 ترڅو چې هغه ښځه د خد  حاجت څخه خالصه شوه. ؛کې والر  دریده په ځينوو 

رسـول هللا ول او هراړخزيه مرس ته وررسه کـول. د معذورینو او معلولینو او د هغوی د صغریانو اوالدونو رسپرس يت ک

لینا( صیل هللا علیه وسمل فرمایيل دي:  خباری.)َمْن تََرَك ماال  فَِلَوَرثِتِه، ومْن تََرَك لََكًّ فا 

رسپرس يت  ویې پرسښود قرض او اوالد د هغچاچې په ترکه کې پرسښود مال هغه د هغه د وارث دی او چاچ -ترمجه:

  مونږ ته وول ده. 

)بْن آأنِس بِن ماٍِل ريَض هللال بنهل آأنَّ رسوَل هللِا صیلَّ  کې مساوي دي.معذورین او معلولنی د جماهدینو رسه په اجر 

َ َرَجَع ِمْن  َْزَوِة تَبلوَك فََدان ْ َمِسریا ، وال قَطعْ  من املدینِة، فقاَل: هللال علیِه وسملَّ ُتل نَّ ابملدینِة آأقواما ، ما رِسْ ال هدنوا ا  ْ وادای  ا  تل

ْ ابملدینِة؟ قاَل: هللاِ  ، قالوا: ای رسولَ َمَعُكلْ  ( رواه البخاري ومهلْ ، ومهل ْذرل  .ابملدینِة، َحبََس لمل العل

د انس ابن مالک ريض هللا بنه څخه روایت دی چې بیشکه رسول هللا صیل هللا علیه وسمل د  زوه تبوک  -ترمجه:

څخه را وګرځيده او مدینې منور  ته  نږدی شو، وه یېې فرمای : بیشکه په مدینه منوره کې داسې خلک دي چې 

ؤ) رشیک په اجرکې(، حصابه  رسه مګر هغوی ا اتسو  ؛او کوم خوړ مو نه دی وهیل هیڅ الره نه دی وهیلاتسې 

وو ووی : ایرسول هللا ! هغوی خو په مدینه منوره کې ؤ؟ پیغمربعلیه السالم وفرمای :هو ! هغوی په مدینه منوره 

 کې وو، بند کړي ؤ دوی لره عذر ) په ْجاد کې د تللوڅخه(.

صدقه ده او دمعذورین د َسې الر   لویه یېې کول،امنرسه مرس ته کول او َسې الر  ته رهد معذورینو او معلولینو 

الََلِ َِلَ رسول هللا صیل هللا علیه وسمل فرمایيل دي:څخه بېې الر  کول لویه ګناه ده.  َ  ي آأْرِض الضَّ جل َك الرَّ ْرَشادل )وا 

ِديِء  ِ  الرَّ جل َك للرَّ او الر ښوول س تا سړي ته په ورکه مځکه کې  ترمجه: .[ابنل حبان ]الَْبََصِ َِلَ َصَدقٌَة(.َصَدقٌَة، وبَََصل

 مکزوری دی س تا لپاره صدقه ده. ېېره ښوول س تا هغه سړي ته چې نظر ی س تا لپاره صدقه ده او ال
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َّ  په یو ب  حدیث رشیف کې راځي: بيِ ( )لََعَن هللال َمْن مَک نت د  وي د هللا په ع ل  ترمجه: . ا امكرواه َه الأمْعَى بِن السَّ

 هغه خشص چې ورکه کړي ړانده ابند  الر. 

ل َبزَّ َوَج َّ )صیل هللا علیه وسمل فرمایيل دي:د معذورینو او معلولینو څخه پټيدل لویه ګناه ده.رسول هللا  َمْن َوالَّهل اَّللَّ

ْم َوَخلَّهتِِ  وَن َحاَجهِتِ ْسِلِمنَی فَاْحتََجَب دل َِّتِه َوفَْقـِرِه(. سـأ آأیب َشیْئ ا ِمْن َآْمِر الْمل وَن َحاَجِتِه َوَخل ل َبْنهل دل ْم َوفَْقِرمِهل اْحتََجَب اَّللَّ

 داود 

څوک چې مقرر کړي ده لره هللا تعایل په یو يش د مسلاماننو په چارو ابند  او هغه پـټ شـو د هغـوی د   -ترمجه:

تعـایل د ده د حاجـت څخـه ، دده د او فقر څخه، مـ  بـه واړوي هللا او د هغوی ا رضورتونو څخه  حاجت څخه

 رضورت څخه او دده دفقر څخه یعین ورته به پوره نکړي.

اِء بِن عاِزٍب ريَض . هللا صیل هللا علیه وسمل د معذورینو او معلولینو رسه په مرس ته کولو امر کړی دی لرسو  )بِن الرَبَ

وِم( رواه هللال بْنام قاَل: َآَمَران رسولل هللاِ  ـِعیِف، وَبـْوِن الَْمْظلـل ـ الضَّ ْبعٍ(، وَذَكـَر مْنـا: )ونََْصِ َ بسـ َ  صـیلَّ هللال علیـِه وسـملَّ

 البخاري.

ء ابن عازب ريض هللا بنه څخه روایت دی هغه وایېې چې مونږ ته امر وکړ په اوو هدرونو چې د هغې د برا -ترمجه:

 دمظلوم کومک کول دي.ا مجلې څخه یو یېې د ضعیف رسه مرس ته کول او 

ا َرَجَعْت ):څخه منع کړی دهه معذورینو او معلولینو ابندي د ظمل پرسو هللا صیل هللا علیه وسمل  َبْن َجاِبٍر ، قَاَل : لَمَّ

ثلويِن ِبأَعَاِجيِب َما ِ َد  َ مل َاِجَرةل الَْبْحِر ، قَاَل : َآالَ حتل وِل هللِا َصیلَّ هللا عَلْیِه وَسملَّ یَل َرسل
ِ
ْ ِبأَْرِض الَْحبََشِة ؟ قَاَل ِفْتَیٌة ِمْْنلْم  ا َرَآیْتل

ِم ل عیََل َرآْ  ْم ، حَتْ اکِِز َرَهاِبیِْنِ وٌز ِمْن ََعَ ْت ِبنَا ََعل للوٌس َمرَّ نل جل وَل هللِا ، بَیْنَا حَنْ ْت ِبفیَت  : بیََل ، اَی َرسل ِس َا قلََّّ  ِمْن َماٍء ، فََمرَّ

ْحدَ 
ِ
ـا اْرتََفَعـِمْْنلْم ، فََجَعَ  ا َـا ، فَلَمَّ ـْت قللَّهتل ْكَبتََْيَا ، فَاْنَكََسَ ْت عیََل رل َّ َدفََع َا فََخرَّ لَْیـِه ، ى یََدیِْه بنَْیَ َكِتَفَْيَا ، ثل

ِ
ِت الْتََفتَـْت ا

ِلنَی َوال ِخـِر  َع اَلوَّ ل اْلكلْريِسَّ ، َومَجَ َذا َوَضَع اَّللَّ
ِ
وا فَقَالَْت : َسْوَف تَْعمَلل اَی غلَدرل ا ـل ـ ل ، ِبَمـا هَدن یَن ، َوتلََکََّمـِت اَلیْـِدي َواَلْرجل

ا َك ِبْنَدهل غَد  بلوَن ، فََسْوَف تَْعمَلل َكْیَف َآْمرِي َوَآْمرل َ : َصَدقَْت ، َصَدقَْت .یَْكس ِ ولل هللِا َصیلَّ هللا عَلْیِه وَسملَّ قَاَل : یَقلولل َرسل

ة  اَل  ل ُآمَّ سل اَّللَّ  یلْؤَخذل ِلَضِعیِف ِْم ِمْن َشِدیِدمِهْ ؟(. سأ ابن ماجة.َكْیَف یلقَد ِ

دجابرريض هللا بنه څخه روایت دی چې هرلکه د ِبر هماجرین رسول هللا صـیل هللا علیـه وسـمل تـه را وګرځيـدل، 

 پیغمربعلیه السالم وفرمای : آ ای اتسې ماته هغه َعیبه خربی نه کوی چې دحبشې په مځکه کې مو لیدن دي؟ ځينو

ځوااننو ووی : بیل ایرسول هللا صیل هللا علیه وسمل. مونږ انست ؤ په مونږ ابند  یوه بوډۍ ښځه د راهبانو ا ښځو 

دهغه  خد  السونههغه ځوان ان په خوا ترییده چې و ، د هغوی د یو ځؤ منګیچې په رس یېې د اوبو څخه تریه شوه 

ه ګوڼډو ولویده او هغه کووه یېې ماته شوه  لکه چـې را ښځې په اوږو کې ورکړل او بیایېې ټیی ورکړه هغه ښځه پ

پاڅيده هغه ځوان ته يي وکت  او وه یېې وی : ای غدره! زر دی چې پوهه به شئ لکه چې هللا تعایل کرسۍ کیږدي او 

لومړين او وروستين خلک مجع کړي او خربی وکړي السونه او پښې په هغه څه ابند  چې دوی یېې کوي ، زردی 

 ې څرنګه دی هدر زما او هدر س تاد هغه رب په وړاند  صباته.جابر ریض هللا وایېې چې ته به چ
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ا ویيل دي، هغه ښځې رسښتيا ویيل دي، هغه ښځې رښتي ېهللا علیه وسمل وفرمای : هغه ښځ چې رسول هللا صیل

 څخه. ، څرنګه به پاک کړي هللا هغه امت چې نه اخیس ت  کیږي د ضعیف لپاره بدا د قويرسښتيا ویيل دي

لَـیَْس عَـیَل  }دي: خـوراک کـولعلولینو ا حقوقو څخه د هغوی رسه کسیناس ت  او وررسه یوځـای د معذورینو او م

لوا ِمْن  ْ َآْن تَألْکل ْ اْلَمْعَى َحَرٌج َواَل عیََل اْلَْبَرجِ َحَرٌج َواَل عیََل الَْمرِیِض َحَرٌج َواَل عیََل َآنْفلِسُكل لیلوِتُكل  [61]النور:  {ب

کې د ؤ  د پیغمربعلیه السالم د بعثت څخه خمکې په بربو او اه  مدینهمام قرطِب دد  آ یت په تفسری کې وایېې:)ا

دوی به ا دوی رسه د کرکې ا چې دوی به د معذورینو او معلولینو رسه یوځای خوراک نه کولو، خلکو عادت داؤ 

 خوراک نه کولو او داچې په هدسه کې د ړوند انسان الس ګرځي او ګوډ انسان خالص کیين ددی ویج ییوځا امی

 چې داټول د جاهلیت د زمانې انوړه اخالق دي(. احاکم القرآ ن. نه؛

ذا َصـیلَّ د جامبت په ملاځنه کې د معذورینو او معلولینو خيال سات .رسول هللا صیل هللا علیه وسمل فرمایيل  دي: )ا 

ِقمَي وذا ا َاَجِة( رواه مسمل.آَ  ِعیَف والسَّ نَّ ي النَّاِس الضَّ ْ للنَّاِس فلْیلَخف ِْف، فا  مكل  َحدل

َّتفيف په کې وکړي بیشکه پـه لکه چې یو ا اتسې څخه ملوځن ورکوي خلکو ته )په جامبت رسه( ابید چې ترمجه: 

 خلکو کې ضعیف مه ش ته، مریض مه ش ته او د حاجت خاوند مه ش ته.

پیغمربعلیه السالم فرمایيل دي دي که چری  د معذورینو او معلولینو خاطر نه وای ما به ملوځن د ش پېې نامییېې حصه 

  کې اداء کړی وای.

الَة ا یل َشْطِر اللَّْیِ (. رواه آأبو داود  ْرتل هذِه الصَّ ِقمِي، َلخَّ ِعیِف، وَسقَمل السَّ  )ولَْوال َضْعفل الضَّ

د ضعف خاطر نه وی او د مریض د مرض خاطر نه وی، خاخما وروس ته کړی به مې که چری  د ضعیف   -ترمجه:

 وی دا ملوځن ) ملاخوسنت( نمیې ش پېې ته.

 ښتین  ته راغیل  وی؟هللا تعایل به  ووایئ چه زه مریض شوی وم  ات زما پو 


