نبوي سنت کې د رشونو مرضونو او
وباء نه ځان ساتنه او د هغې عالج
إعداد :ډاکټر نایج بن إبراهيم العرفج – حفظه اهلل-
پښتو ترمجه :عبد الرحيم سلطان
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ډالۍ:
زه په ډيره خوشحالۍ رسه دا خمترص کتاب مسلمانانو ورونو او

اعمو خلکو ته پیش کوم ،او د خپل رب ،اهلل واحد ،ال رشیک ذات
په دربار کې داع کوم ،چې هغه مونږ ټولو ته د ايمان ،اعفیت ،او روغ
صحت نعمت راپه برخه کړې ،او مونږ ټول د هر قسمه رشونو او

افتونو نه خصوصا ( په دي حارض وخت کې) چې د کورونا په نوم

کومه اعمه وبا راغلۍ ده او ټوهل دنیا يې د سخت مشلک رسه خمامخ

کړې ده  ،وسايت بیشکه اهلل پاک په هر څه باندي قدرت لري!.
د پام وړ خربه :دا کتاب د اسانۍ دپاره چې نورو ژبوته ترمجه يش په

خمترص او اسان انداز باندي یللک شوی دی.
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رسيزه
څوارلس پیړۍ د خمه ،خمکې ددينه چې د نن زمانې ډاکټري

عالج مینځ ته رايش ،نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم مونږ ته په خپلو

نبوي ارشاداتو کې ،ټول هغه څه بیان کړي دي کوم چې مونږ ته
اطمینان راحت او دزړه سکون راکوي ،او موږ د هر قسمه رش ،مرض

بیماري لکه دا د کورونا اعليم وبا وغريه پشان مصیبتونو نه د جنات
دپاره هدايات کوي ،ځکه چې ددي هداياتو رسچشمه د قرآن کریم
هغه ويح ده ،کومه چې د اهلل پاک خلوانه د بندګانو دپاره رمحت،

هدايت او شفا ده.

هغه څوک چې غواړې اکمیاب يش او د هر قسمه مرضونو او

تکلیفونو نه حمفوظ يش ،بايد چې يواځې په خپل خالق ،ايمان

راوړې ،او په اخالص رسه د هغه عبادت او بندګي وکړې ،ځکه چې
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هغه د هر څه مالک دی ،هر خري د هغه په الس کې دي ،او په هر

څه باندي قادر دی ،د مرضونو نه شفا او د تکلیفونو نه جنات يواځې
ُ ََُ َ
َ
ي).
د هغه په الس يک دی ،د اهلل پاک وینا ده( :وإذا م ِرضت فهو يش ِف ِ
ترمجه :او چې لکه زه بیمار شم هغه راته شفا راکوي.

همدغه شان د اهلل پاک ویناده( :قل لن يُصيبَ َنا ّإل َما َک َت َب ُ
اهلل نلا
ِ
َ ّ ُ ُ
هو مولنا وىلع اهللِ فليتوك المؤمِنون ).
ترمجه :ته ورته ووايه :هیڅ لکه مونږ ته نه رسیږي مګر هغه څه چې
اهلل پاک زمونږ د پاره یليلک وي ،هغه زمونږ موال دی ،او مؤمنان دي

خاص په اهلل پاک خپل ځانونه وسپاري.

په همدي مظبوط ايمان رسه مونږ په صحیح توګه د نفع او رضر په

مالک ،او د رزق ،ژوند او مرګ په حقیيق مالک ،اهلل پاک باندي تولک

کویل شو.
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د پام وړ خربه :دا خربه دي په ياد وي ،چې د مظبوط ايمان او قوي
تولک رسه ،د اسالم مبارک دين مونږ ته د صحت په اړه د صحې

اسبابو د استعمالولو ،او احتیايط تدابريو باندي د عمل کولو په لککه

امر کوي.

خوږ نيب کریم – صیل اهلل علیه وسلم ـ مونږ ته په اهلل پاک باندي

د تولک رسه د اسبابو د استعماهل ولو امر کوې ،نیب کریم صیل اهلل علیه

وسلم مونږ ته د مرض او بیمارۍ په وخت کې د اسبابو استعمالول ،او
د چباو په احتیايط تدابريو باندي عمل ،او د مرض عالج کولو حکم

کوي.

نن صبا چې د کورونا په نوم کومه وبا خوره شوي او ډاکټران چې

د دي دپاره کوم احتیايط تدابري بیانوي ،نيب کریم صیل اهلل علیه

وسلم ،ددي احتیايط تدابريو بیان د نن نه څوارلس سوه اکهل خمکې

کړی دی ،ځکه چې نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم مسلمانانو ته
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د ورځې پنځه کرته د فريض ملونځونو دپاره د طهارت او پاکويل حکم

کړی دی.

په اوداسه کې بايد دواړه السونه ،خوهل ،پوزه ،او مخ ووینځل يش او
ددينه عالوه نور اندامونه هم په اوداسه کې وینځل کیږې ،او دا

د اسالم د نظره عبادت او بندګي ده ،او د ډاکټري د نظره دا اکر

د جراثیمو او مرض د مینځه وړلو کې مدد او مرسته کوې ،همدغه
شان نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم مونږ د پرنيج په وخت کې

د خوهل پټولو امر کړی دی ،چې دا اکر هم د مرض د خرپیدلو خمه

نیيس.

نن صبا چې ډاکټران ،هسپتالونه ،د صحت مکحيم وغريه کوم
احتیايط تدابري بیانه وي ،نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم د خمه ددي

ټولو بیان کړی دی او په خپلو هداياتو يک مسلمانان ديته متوجه کړي

دي.
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د نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم ددي هداياتو متعلق چې د بیمارۍ

وبا وغريه دخرپیدلو خمه ونیول يش ،يوڅو ورځې خميک د ( نیوزویک)
مشهوري جملې يومشهورامریکي ډاکټرپروفیرس ،کرین کونسدين،

په يوه انټرویو کې ددي پوښتين په جواب کې وايې :ته نور څوک پیژين

چې د دايس وبايې امراضو د انتقال او خرپیدلو د مخ نیولو دپاره يې

هدايات کړي وي؟

" Do you know who else suggested good hygiene
?"and quarantining during a pandemic
هغه په جواب کې وویل :هو هغه د اسالم پیغمرب حممد – صیل اهلل

علیه وسلم -دی چې ديارلس سوه اکهل خميک يې ددي هدايات ورکړي

وو!

" Muhammad, the prophet of Islam, over 1,300
".years ago
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په دي خربه باندي امریکي ډاکټر ديوڅو نبوي حديثونو حوايل هم

ورکړې دي:

يو په هغه حديثونو کې د نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم دا ویناده:
(لکه چې تاسو په يوه عالقه باندي د وبا خرب واورئ نو هلته مه ورزئ،

او چې لکه تاسو په يوه عالقه کې ياست او وبا رايش نو د هغې عالقې

نه بهر مه وځئ).

بل نبوي فرمان دی ( :چې مریض د روغ انسان خواته مه راولئ).
يو بل نبوي ارشاد دی( :صفايې او نظافت نیم ايمان دی).
همدغه شان پروفیرس د نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم هغه حديث

ته اشاره وکړه ،لکه چې باڼډچيیان د نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم
خواته راغلل ،او دايس وویل :چې ای د اهلل رسوهل ايا مونږ د مرض

عالج وکړو؟
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نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم ورته وفرمايل :هو د اهلل بندګانو

د مرض عالج کوې ،هیڅ يو دايس مرض اهلل پاک نه راويل ،مګر
د هغې عالج هم وي ،د يو مرض نه عالوه! هغوي وویل :ای د اهلل

رسوهل هغه يو مرض کوم يو دی؟

نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم وفرمايل :هغه يو مرض د بوډا وايل

دی ،چې ددي عالج نه کیږې.

اوس يو څو هغه نبوي داعګاين ذکرکول غواړم ،چې نيب کریم صیل
اهلل علیه و سلم د هغې ارشاد فرمايیل دی :داهغه ايماين اسباب دي

چې د مؤمن بنده ايمان او باور په خپل رب باندي قوي کوي حفاظت

او ساتنه يي کوي ،ځکه چې زمونږ د حفاظت کولو واهل ،اعفیت ،

صحت ،او شفا ورکولو واهل د اهلل پاک ذات دی ،ټول اسباب او د هغې
اثرات د اهلل پاک په الس يک دي.
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 نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم فرماييل دي:
څوک چې د شپې د سورت بقري اخري دوه اياتونه تالوت کړې دواړه

به دده لپاره اکيف يش [ .امام خباري دا حديث روايت کړی دی]
 نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم فرماييل دي:

ُْ َُ ُ َ ٌ
اهلل ه أ َحد"
تاسو هر سهار او ماښام ،دري ځله سورت اخالص "قل هو
ْ ُ َ ِّ َ َ ْ
ي " سورت الفلق او سورت انلاس ولولئ د هر رضر نه به
او" المعوذت ن
ستاسو دپاره اکيف يش[ .امام ابو داود دا حديث روايت کړی دی ].
همدغه شان نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم په خپلو حديثونو کې

د ايت الکريس ډير فضائل بیان کړي دي ،په حديث د ابو هریره ريض
اهلل عنه کې نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم ،ابو هریره ريض اهلل عنه

ته فرماييل وو:

10

نبوي سنت او د مرضونو عالج

ته چې لکه د شپې خپلې بسرتي ته رايش ،د ايت الکريس ( اهلل ل هلإ

إل هو اليح القيوم )....تالوت وکړه ،تر سهاره به دي شیطان خواته نيش

راتلیل ( .امام خباري دا حديث روايت کړی دی).

 نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم فرماييل دي:
ه
َ َ ُ ُّ َ َ
ُض مع
کوم بنده چې سهار ،ماښام دري ځله دا داع (ِمْسِب اهلل هِ اَّلِي ل ي
َ
ْ
ه َ َ َُ ه ُ
َْ
يع الْ َعل ُ
اس ِم ِه َ ْ
ِيم) .ولولئ ،هیڅ څزي به
َش ٌء ِِف األر ِض َول ِِف السما ِء وهو الس ِم

ورته رضر او نقصان ونه رسوي ( .امام ترمذي دا حديث روايت کړی دی).

ترمجه :زه د هغه اهلل په نوم رسه رشوع کوم چي د هغه د نوم رسه هيڅ یش په
ځمکه او اسمان يک رضر نیش ورکویل او هغه اوريدونکی یلدونکی ذات دی.

نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم به دا داعګاين سهار او ماښام نه
هُ ي َ ْ َُ َ ْ َ ْ
هُ ي َ ْ َُ َ ْ َ َ َ
ُّ ْ َ
ادلنيا َواآلخ َِرة ِ ،الله هم إِِّن أسألك العف َو
پریښوديل( :الله هم إِِّن أسألك العافِية ِِف
َ َْ ََ
ََُْ َ َْ
هُ
هُ ه ْ ُْ َ
ْ
َ
َ
ُت ع ْو َر ِاِتَ ،وآمِن َر ْوَع ِِت ،الله هم
اي َوأه ِِل َوم ِاِل ،اللهم اس
ِيِن ودني
والعافِية ِف د ِ
11

نبوي سنت او د مرضونو عالج

ْ َ
َ ُ ُ
ْ َ ْ
ْ َْ ََ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ َ
يِن َوعن ِشم ِاِل َومِن ف ْو ِِق َوأعوذ
احفظ ِِن مِن ب ِ
ي يدي ومِن خل ِِف وعن ي ِم ِ
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َْ
بِعظمتِك أن أغتال مِن َت ِت) ( .امام ترمذي دا حديث روايت کړی دی).
ترمجه :ای اهلل زه په ماته په دنيا او اخرت او اهل او مال باره یک َعفيت راکړی
ای اهلل ددين او ددنيا په معامیل يک زه ستا عفو او َعفيت غواړم ای اهلل ما باندی

پرده واچوي زما د جسم حفاظت وکړی ای اهلل د میخ او شاه هل طرفه زما
حفاظت وکړی د ښی چپ او پورته طرفنه زما حفاظت وکړی او زه ستا پنا

غواړم یچ ماته د لندی طرفه نقصان پيښ َش.

 نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم به دا داع لوستله:
َْْ َ
َ ُْ َ َ ْ َ ي
َ ُْ ُ
هُه ي َ ُ ُ َ
ك م َِن الْ َ َ
ئ األسق ِ
ِ
ام).
ي
س
ِن
م
و
ام
ذ
اْل
و
ون
ن
اْل
و
ص
َب
ِ
ِ
( اللهم إِِّن أعوذ ب ِ
ِ

( امام ترمذي دا حديث روايت کړی دی).

ترمجه :ای اهلل زه د برګی مرض،جنون،جذام او هر قسم بيمارۍ څخه ستا پناه

غواړم.
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دا بهرتینه نبوي داعء ده چې د هرقسمه جسماين ،او نفساين مرضونو

نه عالج په کې موجود دی.

 نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم فرماييل دي :لکه چې بنده
دکورنه بهر وځې اوداداعء ولويل:

ُ َ ه
َ َ
َ ه ُ
باسم اهللِ ،توَّكت ىلع اهللِ ،ل حول ول ق هوة إلباهللِ).
(
ِ
ترمجه :د اهلل په نوم زه د کور نه ووځم او په اهلل توك کوم ( اهلل ته ځان سپارم)
د ګناه څخه منع کول او د نيکۍ توفيق ورکول د اهلل په لس يک دي.

ورته وویيل يش تاته هدايت وکړی شو ،اهلل پاک ستا د پاره اکيف شو،

ستا حفاظت وکړی شو ،شیطان ترینه جدا يش ،او بل شیطان ته وايي:
د هغه چا رسه ستا څه اکر دی ،چې هدايت ورته ورکړی شو ،اهلل پاک

ورته د حفاظت زمه واري ورکړه[ .امام ابو داود دا حديث روايت کړی دی ].
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 نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم فرماييل دي:
څوک چې د سهار مانځه نه بعد سمدست چې د هیچا رسه خربي

َ َ َ
َ
إهل هإل ُ
ونه کړې او دا داعء لس ځله ولويل (ل َ َ
اهلل ه  ،وحدهُ ل رشيك ُهلُ ،هل
ي
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ميت َو َ
ٌ
امللك َ ُ
قدير).
هو ىلع لك َش ٍء
وهل احلمد ُ ،ييي وي

اهلل پاک دده په عملنامه کې لس حسنات ( نیکیاين) ویلکئ او لس ګناهونه يې
معاف کړې ،لس درجات يې بلند کړې ،او دغه ورځ د هر رش او شیطان نه

حمفوظ يش[ .امام ترمذي دا حديث روايت کړی دی ].

 اعئشه ريض اهلل عنها فرمايي:
هره شپه چې به نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم خپلې بسرتي ته رایغ
ُْ
چې ویده يش ،نو خپل دواړه السونه به يې لپه ( يوځای) کړل او "قل
ْ ُ َ ِّ َ َ ْ
َُ ُ َ َ ٌ
ي " سورت الفلق او سورت
ت
ذ
و
ع
م
ال
"
او
اخالص
سورت
"
د
هو اهلل ه أح
ن
انلاس به يې ولوستل ،بیا به يې په خپل ورغوي کې چف کړل ،او په
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خپل بدن به يې چې څومره کویل شول راښلک ،د رس او مخ نه به يې
رشوع کړه بیا د بدن په خمامخ برخه به يې السونه راښلک ،او دا اکر

به يې دري ځله تکراره و ( .امام خباري دا حديث روايت کړی دی).

د مرض د عالج په هلکه هم نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم مونږ ډير
بهرتین هدايات کړي دي او خپل امت يې د مرضونو عالج ته متوجه
کړي دي ،د صحابه کرامو هغه واقعه چې لړم چیچیل يې په سورت

فاحته دم کړی وو ،نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم د هغوي دا اکر

وستايه او هغوي يې تشویق کړل!

ابو سعید خدري ريض اهلل عنه فرمايي :زه هغه شخص ته چې لړم

چیچیل وو ،راغلم په سورت فاحته يم دم کړ ،روغ رمټ شو چې واپس

راغلم نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم ته يم جریان د واقعې بیان کړ،
نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم راته وفرمايل :چې تاته څنګه پته
15
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ولګیده چې سورت فاحته دم او عالج دی.

( امام ابو داود رمحه اهلل دا

حديث روايت کړی دی).

د عالج د پاره يوه بله نبوي نسخه :عثمان بن ايب العاص ريض اهلل

عنه فرمايي :زه نيب کریم صیل اهلل علیه ته راغلم ،زما په بدن کې

د يو درد شاکيت يم ورته وکړ!

نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم راته فرمايل :ستا د بدن کومه برخه

چې درد کوي په هغې باندي الس کیږده ،او دري ځله ( بسم اهلل)
ووايه بیا ،اوه ځله دا داعء ووايه( :أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما أجد

وأحاذر) .عثمان ريض اهلل عنه فرمایي :ما چې لکه دا داعء ولوستله،

روغ رمټ شوم ( .امام مسلم رمحه اهلل دا حديث روايت کړی دی).

 نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم ته يو شخص رایغ شاکيت يئ
وکړ! ای د اهلل رسوهل ،بیګا د شپي لړم چیچیل يم!!
16
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نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم ورته وفرمايل :که د ماښام په وخت تا
ه ه
رش ما خلق لم ُ ه
ات من ي
تُضك (.
دا داعء وییل وی ( :أعوذ
بکلمات اهللِ اتلام ِ
ِ

ترمجه :زه د اهلل په لکماتو رسه د هر رشي خملوق نه پناه غواړم.
نو هیڅ رضر به يې نه وای درکړې[ .امام مسلم دا حديث روايت کړی دی ].

 اعئشه ريض اهلل عنها فرمايي:
نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم به خپل بعيض اهل باندي دم اچولو،
خپل ښی الس به يې ورباندي راښلکو او دا داعء به يې لوستله:

ْ
َ ْ
َ َ ه َ ُ
َْ َ ه
هُ
ه
اؤ َكِ ،ش َف ً
اء ل
ِب ابلَاس ،اش ِف ِه وأنت الش ِاِف ،ل ِشفاء إل ِشف
(الله هم َرب انله ِ
اس أذه ِ
َُ ُ َ َ ً
يغادِر سقما)[ .امام خباري دا حديث روايت کړی دی ].

ثابت رمحه اهلل وویل :ای ابو محزه بیمار يم ! ( ابو محزه د انس ريض
اهلل عنه اسم کنیه ده) انس ريض اهلل عنه ورته وویل :ايا د نيب کریم
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صیل اهلل علیه وسلم په دم دي دم نه کړم؟! هغه ورته وویل ويل نه!

انس ريض اهلل عنه ورباندي دا داعء ولوستله:

ْ
َ ْ
َ َ ه َ ُ
َْ َ ه
هُ
ه
اؤ َكِ ،ش َف ً
اء ل
ِب ابلَاس ،اش ِف ِه وأنت الش ِاِف ،ل ِشفاء إل ِشف
(الله هم َرب انله ِ
اس أذه ِ
َُ ُ َ َ ً
يغادِر سقما)[ .امام خباري دا حديث روايت کړی دی ].

خاتمه:
د يو رشتين مؤمن بايد دا عقیده او ايمان وي ،چې د هر رش ،مصیبت،

او تکلیف ،مرض ،وباء وغريه نه حفاظت کوونکی يواځې د اهلل
پاک ذات دی ،مونږ ټول بايد د اهلل پاک په ذات تولک وکړو ،او هغه ته
رجوع ،توبه او اعجزي وکړو د هغه نه استغفار او بښنه وغواړو.

د نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم تابعداري وکړو او په هغه ويح پيس

روان شو کومه چې نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم د برشیت د سعادت
او فالح لپاره راوړي ده ،د نيب کریم صیل اهلل علیه وسلم په هداياتو
18
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عمل وکړو ،تر څو د هر قسم هالکت ،تکلیف مرضونو نه حمفوظ

پايت شو!.

َََ ْ َ َْ َ ُ
َ َ ََ َ َْ ُ
﴿ولقد أ ْر َسلنا نإَل أ َم ٍم نم ْن قبْ نلك فأخذناه ْم
د اهلل پاک وینا ده:
ه
َْْ َ َ ه ه ََ ُ ْ َ َ َ ه َ
َّض ُعون﴾
بناْلأسا نء والَّضا نء لعلهم يت
او يقینا مونږ پیغمربان یلږيل وو ستانه خميک امتونو ته ،نو راونیول

مونږ هغوې په سختۍ د مالونو او بدنونو رسه ددي لپاره چې اعجزي

وکړې.

َ ْ َْ ُ َه ُ
ک ْم ُث هم تُ ُ
وبوا إ َیلْه إ هن َر ِّّب َرح ٌ
یم
د اهلل پاک وینا ده﴿ :واستغ نفروا رب
ن
ن ن ن
ُ ٌ
َودود﴾.
بښنه وغواړئ د خپل رب نه او رجوع وکړې هغه ته بیشکه زما رب

مهربانه دی او مینه کوونکی دی.
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د اهلل پاک وینا ده﴿ : :وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيها املؤمنون لعلکم

تفلحون﴾.

او رجوع وکړې اهلل پاک ته ټول ای مؤمنانو ددي لپاره چې اک میاب
يش.
داعء
ای زمونږ پروردګاره مونږ او زمونږ دوستان  ،مسلمانان او ټول
انسانان د هر قسم مرضونو ،وباء او رشونو نه په خپل امن آمان يک

وسايت .آمي!
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