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 ېک وادیان  سوله، د سولې ډولونه او سوله په
 

 (برخه هویمد)
 : ېسوله په اسالم ک

  
ْلُح َخْیر   آیت یوه برخه ده چې د ټولو انسانانو    ۱۲۸سورت   ءنسا  دا د قرآن کریم د دی« رخې لوی هژباړه:»سول ﴾﴿َوالصُّ
کې د سولې په پلي کولو باندې  وادیان د نړۍ په آسماني کتابونو او د نړۍ په نورو بللی شوي دی. رخې لپاره لوی

ډېر تړونونه ترسره شوي دي، په قرآن کریم او  ېټینګار شوی دی، د اسالم په تاریخ کې د مخالفینو سره د سول 
دین په حقیقت کې د سولې   یسپیڅل ع( په احادیثو کې سوله په بېالبېلو ډولونو او بڼو یاده شوي ده، د اسالم) رپېغمب د

نه   اجازه  ته  نه شي جګړې  اړ  څو  تر  دوستۍ کې ژوند کول غواړي،  او  په سوله  نړیوالو سره  ټولو  له  دی،  دین 
څوک نه شي کولی یو بې ګناه  څهې ،يیږک ، په اسالمي شریعت کې د انسان وژل خورا لوی جرم بلليکیږ ورکول

ولري( دومره لوی ګناه   ؤتړا پورې نآیی انسان ووژني، لوی څښتن د یو بې ګناه انسان وژل )هغه چې په هر دین او
...( یې چې   يسپینږ ... ښځې، ماشومان،نعیسویا  او لوی ظلم بللی دی لکه د ټولې نړۍ انسانان )مسلمانان، یهودیان،

  .وژلي وي
فََكأَن   هُأَن  ﴿ أَْحیَاهَا  َوَمْن  َجِمیعًا  الن اَس  قَتََل  فََكأَن َما  اْْلَْرِض  فِي  فََساٍد  أَْو  نَْفٍس  بِغَْیِر  نَْفًسا  قَتََل  الن اَس  َمن  أَْحیَا  َما 

                                     ﴾َجِمیعًا 
پرته، په کوم بل علت وواژه، داسې وګڼه،  وخورول له بدلې، یا په ځمکه کې له فساد ېوین  ژباړه: »چا چې یو انسان د

، ټولو انسانانو ېلکه هغه چ  لکه، هغه چې ټول انسانان ووژل او چا چې څوک له مرګ څخه وژغوره، داسې وګڼه
  (تآی ۳۲: تسور ېماید د) «وي. ىوربخښل ته، ژوند
دا چې هر څوک   (تآی ۱ :تسور ءنسا  د).ياو د آدم )ع( زامن د هوروڼ چې انسانان په لویه کې ټول سره وپوهیږ

، له هغوی سره په سوله کې ژوند  یرسیدل نه وي رضر چې په هر رنګ او هر دین پورې اړه ولري او یو بل ته یې
دښمني وکړو، که موږ دښمني وکړو دوی هم   هموجب سره بې ونامسلم کول په کار دی، موږ نه شو کولی له ټولو

سره له دوستۍ  وکفار . هللا )ج( مسلمانان له هغويتمامیږ دښمنۍ ته اړ کوو او دا ډول دښمني د دواړو خواوو په تباهۍ
  :يفرمای  ن مجیدآپه دې اړه قر  یرسیدل نه وي رضر ي چې مسلمانانو ته یېاو نېکۍ کولو نه منع کو

وهُمْ ﴿ ُ َعِن ال ِذیَن لَْم یُقَاتِلُوكُْم فِي الِدِّیِن َولَْم یُْخِرُجوكُم ِمِّن ِدیَاِركُْم أَن تَبَرُّ َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ   ۚ َوتُْقِسطُوا إِلَْیِهمْ َّل  یَْنَهاكُُم َّللا    ﴾إِن  َّللا 
،  یو يایستل او نه یې له خپلو کورونو څخه يجګړیدل سره د دین په َّلره کې نه وي وتاس ژباړه: »هغه کسان چې له

سره هللا هغوی  نېکې، تاسې له  )دوستۍ(،  له  کوي  منع  انصاف   فنصا او لعد نه  خوښوي  هللا  څخه، 
  (۸الممتحنة: )«کوونکي.

او هغه کسان چې له مسلمانانو سره یې دښمني هم کړي وي د دوستانه اړیکو امید شته او هللا )ج( وایي چې که تاسې  
کې دا ډول هیله څرګنده   وتونا آی جوړ شي په دې دوستان وستاس د سر دښمنان به وستاس بدي په نېکۍ ځواب کړه نو

  :يفرمای شوي ده
ُ أَن یَْجعََل بَْینَ﴿   َود ةً َعَسى َّللا  ْنُهم م  ُ قَِدیر    ۚكُْم َوبَْیَن ال ِذیَن َعاَدْیتُم ِمِّ ِحیم    َۚوَّللا  ُ َغفُور  ر    ﴾َوَّللا 

تاسې له هغوی  یلر ده چې هللا پیدا کړي دوستي په منځ ستاسې کې او په منځ د هغو کافرانو چې دښمني هژباړه:»هیل
  (۷:الممتحنة) «دی. واَّل او ډېر رحم یبښونک سره او هللا ښه قادر، ښه

   اْدفَْع بِال تِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا ال ِذي بَْینََك َوبَْینَهُ َعَداَوة  َكأَن هُ َوِليٌّ َحِمیم ﴾  ۚئَةُ ﴿َوََّل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوََّل الس یِِّ
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په منځ کې دښمني  وستاس کړه، ناڅاپه )به وګورې( هغه چې عدف ۍنیک او بدي یو شان نه دي. بدي په ينیک»ژباړه:
  (۳۴ )فصلت: دوست شي.« يصمیم وه هغه به دې

 
 : هکتابو سر ل اه سوله له

  
کتاب انجیل )څلور انجیلونه( دي دواړه ډلې  وعیسویان کتاب تورات او د ویهودان دي، د وعیسویان او نیهودا کتاب لاه

کتاب  لاه کتاب خواړه حالل ګڼي او هم د لاه مني، مسلمانان د نپېغمبرا اسالم نه مني او اسالم د دواړو ډلو کتابونه او
سره یې نکاح حرامه ده. نو کله چې مسلمانان   ومشرکین هخو ل (تآی ۵ :تسور ېدمائ د):له ښځو سره نکاح کولی شي

چې مسلمان دی دوستان   همیړ د هغې د نخپلوا  کتاب له ښځو سره نکاح وکړي طبعي ده چې د هغې ښځې ټول لاه د
او په سوله کې د   يتشکیلو کتابو تر منځ په خپله د سولې بنسټ لاه ګرځي، دا ډول د دوستۍ رېښې د مسلمانانو او

  .ته کوي ځرامن مینهژوند ز
ټول پیغمبران مسلمانان بللي دي چې بې له  وادیان اسالم یوازې د مسلمانانو لپاره نه دی بلکې قرآن حکیم د آسماني

ټول مسلمان  د  وو  مسلمانان  دې   فاوصا  شکه  په  دي  څوک  نو  وو  موجود  کې  دوی  دا ح په  چې  شي  نه  یران 
راغلي دي چې له هغو  هآیایتون دې مسلمانان وي په دې اړه ډېر نبرامغپې وعیسویان او ویهودان د يش یادکی څرنګ

  :ووړاندې کو څخه د عمران سورت دا آیت
كِ  َما َكاَن إِْبَراِهیُم یَُهوِدیًّا َوََّل نَْصَرانِیًّا ﴿  ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكینَ  نَولََٰ   ﴾َكاَن َحنِیفًا مُّ

نه مژباړه:»ابراهی ؤ  یهودي  بلکېینصران نه  او دموح  ،  ؤ  مسلمان  له څهې او  )عمران:  ومشرکین کله  ؤ.«  نه  څخه 
۶۷)   
څښتن لاه د لوی  د  کلمه  ګډه  منځ  تر  مسلمانانو  او  چې یسپیڅل کتابونو  دی  )ج(  هللا  بولي  یُهوهَ )یې   نیهودا نوم   )
او نښه ګڼي، خو په حقیقت کې هماغه   يتجل  ثتثلی د دغه یسَ عی چې بولي (حرو یسپیڅل  پالر، زوی،) ېی نعیسویا  او

   .ېیو خدای دی نه در
کتاب د َّلندې   لاه دا یو او واحد خدای د درې واړو دینونو تر منځ د سولې محور دی خو په هغه صورت کې چې

  :آیت پر ښوونو عمل وکړي
َ َوََّل نُْشِرَك بِِه َشْیئًا َوََّل یَت ِخذَ بَْعُضنَا  إِلَىَٰ  قُْل یَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا﴿ بَْعًضا أَْربَابًا ِمِّن  َكِلَمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَكُْم أََّل  نَْعبَُد إَِّل  َّللا 

 ِ   ﴾ُمْسِلُمونَ فَإِن تََول ْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بِأَن ا   ُۚدوِن َّللا 
کتابو! راځئ تاسې د یوې کلمې )خبرې( پر لوري چې برابره ده زموږ او ستاسې په منځ کې  لاه یووایه:»ا ژباړه:

هللا په  نیسو  نه  به  شریک  او  خدای  یوه  د  مګر  کوو  نه  به  عبادت  پورېچې  نه  څهې   او  شی 
وکړه )له دغه دعوت( ووایې: ګواه اوسې چې یې   يسرکښ  له هللا، نو که رغې  نور خدایان يځین  زموږ يځین ۍنیس به

  (۶۴ عمران:)آل «موږ مسلمانان یو.
پلو بل  هغو هله  له  وي لاه مسلمانان  َّلندې کړي  یې  ځمکه  مسلمانانو  د  چې  نه کوي  سوله  هغو   او کتاب سره  له 

چې ښه بېلګه یې   يپرېږد کېمځ تر څو په زور یې اړ کړي چې د دوی   يجګړیږ یرغلګرو سره تر هغې پورې
  .لخوا دي واسرایل ځمکو نیول د د ونفلسطینیا  د
ُ َمعَكُْم َولَن یَتَِركُْم أَْعَمالَكُمْ فاََل تَِهنُوا َوتَْدعُوا إِلَى الس ْلِم َوأَنتُُم ا﴿   ﴾ْْلَْعلَْوَن َوَّللا 

کله سست او بې زړه نه شئ او)دښمنانو ته د بې پته( سولې وړاندیز مه کوئ. په داسې حال کې چې   څهې ژباړه:»
   (۳۵ )محمد:  «نه کړي. عضای تاسې برَّلسي یي، هللا ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه

 
   ( هسول ېحدبی د) سره: وکین رمش سوله له

 
مشهوره سوله   ېحدیب سره یې د ومشرکین )ع( سوله وکړي د مکې له رپېغمب کتابو سره لاه وړاندې له هغې چې له

ذلیله او بې عزته   ظاهراً  ترمنځ یوه عجیبه سوله وه چې ومشرکین دا د اسالم په تاریخ کې د مسلمانانو او د مکې هوکړ
  .بریالۍ سوله وه او يسرلوړ خو په حقیقت کې هکید ښکاره

منورې څخه مکې ته د عمرې د حج په موخه له خپلو  ېمدین )ع( له رپېغمب د هجرت په شپږم کال، هغه مهال چې
چې د مسلمانانو دښمنان وو د دوی د ورتګ مخالفت وکړ... په  ومشرکین اصحابو سره روان ؤ نو د مکې(  ۱۵۰۰)

د )ص(  محمد  کې  له ېحدیب پای  مکې  د  کې  سیمه  به   ومشرکین په  مسلمانان  چې  وکړ  تړون  داسې  سولې  د  سره 
مکې ته د حج لپاره نه ځې، یو کال وروسته به په داسې حال کې حج کوي چې بې وسلې به وي او تر  لسږکا  اوس،

   .يکیږ لسو کالو پورې به د دوی ترمنځ جګړه نه
چې تړون  ډول  دې  په  سولې  ذلیل ظاهراً  د  او  حضرت  مکرا اصحاب هکاریدښ  سپک  توګه  ځانګړي  په 

مسلمانان يخواشین ډېر قفارو عمر چې  کله  خو  پر لوګرځید ته ېمدین وو  کې  َّلره  )فتح(  رپېغمب په  د  باندې  )ع( 
  :سورت نازل شو
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بِینًا    ﴾﴿إِن ا فَتَْحنَا لََك فَتًْحا مُّ
  (آیت ۱ژباړه:» موږ تا ته روښانه او ښکاره بری درکړ.« )فتح: 

د سولې په تړون کې نه یوازې د جګړې مخه ونیول شوه،   ېحدیب )ع( د سولې دا تړون لوی بری وباله. د رېغمبپ
وایي چې په دې سوله کې د مکې   آیت(  ۵)فتح: وساتل شول. وترټل بلکې په مکه کې مېشت مسلمانان هم له وژلو او

سالمي کړنې یې خوښې شوې  ا سره د مسلمانانو راشه درشه پیل شوه، د مسلمانانو کړه وړه یې ولیدل او ومشرکین له
  .اسالم ومانه ومشرکین چې ډېرو

 
  :ې راوړن الس ته د سولې ېحدبی د
 

لوی څښتن د حدبیې د سولې ثمره د فتح په سورت کې څرګنده کړه دښمنانو ته مجازات او مؤمنانو ته د نورو مکافاتو 
 ۲۹آیاتونه لري په دې    ۲۹مانا یې )سوبه او بری دی(   ر څنګ د ډېرو ښېګڼو زېرې ورکړ، د فتح سورت چېت
زیري  تآیا  ډول  دا  ته  مسلمانانو  کې  ديروونو  شوي  بری:کړل  روښانه  او  بِینًا :»ښکاره  مُّ ماتیدونکي  ﴾﴿فَتًْحا  نه   .

َعِزیًزا:بری بر .﴾﴿نَْصًرا  قَِریبًا :ینږدې  غنیم .﴾﴿فَتًْحا  کولد  ترَّلسه  َكثِیَرةً :تونو  َمغَانَِم   ُ َّللا  د   ومؤمنان د .﴾﴿َوَعَدكُُم 
اْلُمْؤِمنِینَ :هډاډین زړه قُلُوِب  فِي  ایمان .﴾﴿الس ِكینَةَ  ِلیَْزَداُدو:لزیاتید د  هدای .﴾إِیَمانًا  ا﴿  سمې َّلري  ِصَراًطا :تد  ﴿َویَْهِدیَكُْم 

ْستَِقیًما  هللا ﴾مُّ خوښي یتعال د  او  اْلُمْؤِمنِینَ :رضا  َعِن   ُ َّللا  َرِضَي  فتح .﴾﴿ل قَْد  مکې  أَْن  :د  بَْعِد  ِمن  َمك ةَ  ﴿بِبَْطِن 
  .او نور...   ﴾﴿َویَُكِفَِّر َعْنُهْم َسیِِّئَاتِِهمْ :لبښ وګناهون  د ومؤمنان د .﴾أَْظفََركُمْ 

لکه وړاندې چې وویل شول د نړۍ په ټولو ادیانو کې تېری کوونکي جګړه ښه نه ده بلل شوي او سوله یې ښه بللي 
ده، د اسالم سپیڅلي دین بنسټ پر سوله وَّلړ دی او عادَّلنه جګړه په اسالم کې یوازې له حق څخه دفاع او د تیري  

دیثو کې تر هغې پورې جګړه کول جواز نه لري چې اړ  پر وړاندې عمل دی. په قرآن کریم او د پېغمبر )ع( په احا 
او د نورو ادیانو   (و مانا سوله او سالمتي دهی)چې د اسالم  ته رابولي شوی نه وی، هللا تعالی انسانان سولې او اسالم

  :سولې په اړه خپلو بنده ګانو ته داسې فرمایي د له پیروانو سره د جګړې نه کولو او
ُ یَْدعُو إِ  ْستَِقیٍم﴾ الس اَلمِ  لَىَٰ َدارِ ﴿َوَّللا     َویَْهِدي َمن یََشاُء إِلَىَٰ ِصَراٍط مُّ

  (۲۵»هللا د سولې او سالمت کور ته بلنه درکوي، چا ته یې چې خوښه شي سمه َّلر ورښیي.« )یونس: 
  
ِ ۚ إِن هُ هَُو الس ِمیُع اْلعَِلیمُ ﴿     ﴾َوإِن َجنَُحوا ِللس ْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوك ْل َعلَى َّللا 
ژباړه:]ای پېغمبره![»که دښمن د سولې خوا ته میالن وکړي نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر هللا توکل وکړه.   

  (۶۱ )انفال: «. چې هغه اوریدونکی او پوهیدونکی دی
یثَاق  أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرْت ُصُدوُرهُْم أَن یُقَاتِلُ  ُ  ﴿إَِّل  ال ِذیَن یَِصلُوَن إِلَىَٰ قَْوٍم بَْینَكُْم َوبَْینَُهم ِمِّ وكُْم أَْو یُقَاتِلُوا قَْوَمُهْم ۚ َولَْو َشاَء َّللا 

ُ لَكُْم َعلَْیِهْم َسبِیاًل﴾لََسل َطُهْم َعلَْیكُْم فَلَقَاتَلُوكُْم ۚ فَإِِن اْعتََزلُوكُْم فَلَْم یُ  لََم فََما َجعََل َّللا     قَاتِلُوكُْم َوأَْلقَْوا إِلَْیكُُم الس 
ړون کوونکو سره تړون کړی وي، یا هغوی چې ستاسو لوري ته راځي او له تاسو یا  تو له سژباړه:»هغوی چې ستا 

سو مسلط کړي چې له تاسو سره وجګړیږي، له خپل قوم سره د جګړې وس نه لري، که خدای وغواړي هغوی به پر تا 
نو که ستاسو څخه په څنګ شي او جګړه ونه کړي او د سولې وړاندیز وکړي، خدای تاسو ته پر هغوی د تیري اجازه 

 ( ۹۰ )نساء: «نه درکوي.
 نور بیا
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