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 ېسوله، د سولې ډولونه او سوله په ادیانو ک
 

 (مه برخهیې)در

 
 : ځمن رسوله د مسلمانانو ت 

  
چې د بېالبېلو عواملو له امله سره نښتي وي، نورو مسلمانانو ته په   نا اسالمي هېوادونه، دوه ډلې یا دوه تنه مسلمان که

  :ین داسې هدایات رالیږلي ديملکار ده چې منځګړیتوب وکړي او سولې ته یې اړ کړي، په دې هکله رب العا 
    ﴾﴿إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْیَن أََخَوْیكُمْ 

  (۱۰ )حجرات: «ژباړه:»مؤمنان سره وروڼه دي، نو د وروڼو تر منځ سوله وکړئ.
کله چې له دوو لورو څخه یوه یې وروسته له سولې، بیا جګړه پیل کړي، هغه درېمګړي ډله مسلمانان چې د جګړنو  

ي ده اړ دي چې په تیري کوونکي ډله باندې په زور سره د سولې تړون ومني،  دوو ډلو تر منځ یې روغه جوړه کړ
  :قرآن کریم فرمایي

اَلةَ إِنَّا ََل نُِضیُع أَْجَر اْلُمْصِلِحیَن ﴿﴿    ﴾۱٧۰: ٧َوالَِّذیَن یَُمِسِّكُوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّ
اتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّٰى تَِفيَء إِلَٰى أَْمِر  َوإِن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْینَُهَما ۖ فَإِن بَغَْت إِْحَداهَُما َعلَى اْْلُْخَرٰى فَقَ 

ِ ۚ فَإِن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْینَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسطُوا ۖ  َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ َّللاَّ    ﴾إِنَّ َّللاَّ
. بیا که له  ئشي نو د هغو په منځ کې سوله وکړ هژباړه:»او کله چې له مؤمنانو څخه دوې ډلې په خپلو کې په جګړ

نو  يې چې هغوی د هللا حکم ته راوګرځ دتر   ئوجګړېږ هغو څخه یوه ډله پر بلې تېری وکړي نو له تیري کوونکو سره
  (۹ )حجرات: «()* .کې په عدل سره سوله وکړئ او عدل وکړئ چې هللا انصاف کوونکي خوښوي د دوی په منځ

الي او ترمنځ یې د سولې په تړاؤ مؤمنانو ته ښوونه  وواو خدای تعالی د قرآن حکیم په َلندې آیتونو کې د مسلمانانو د ی
  :کوي چې د سولې َلره خپله کړي، د شېطان په َلره وَلړ نه شي چې هغه د جګړې َلر ده

بِیٌن﴾﴿یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الِسِّْلِم َكافَّةً وَ     ََل تَتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّْیَطاِن ۚ إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّ
دښمن  ښکاره  ستاسې  هغه  چې  ځئ،  مه  َلره  په  شېطان  د  او  شئ.  داخل  ته  سولې  ټول  مؤمنانو  ژباړه:»ای 

  (۲۰۸ )بقره: «.دی
بلخي وایي:»وینه پر وینه نه مینځل کیږي.« په دې مانا چې جګړه په جګړه له   دجالل الدین محم ا حضرت موَلن

که توییږي،  وینې  نورې  َل  چې  ځکه  ځي،  نه  ګټونکي منځه  جګړې  وژل د  کس  ګناه  بې  نړۍ   ییو  ټولې  د  وي، 
قت کې بایلونکی دی  د جګړې ظاهري ګټونکی په حقی ،جګړه ګټونکی نه لري ټاوسیدونکي یې وژلي دي، په دې بنس

)د مایدې   .لي ويرټولې نړۍ انسانان یې چې ژغو د او د سولې په نتیجه کې که یو کس له مرګه وژغورل شي لکه  
   ده: جهنم او څوک چې یو مسلمان بې موجبه ووژني سزا یې آیت( ۳۲سورت: 

ًدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فِ ﴿ تَعَِمِّ ُ َعلَْیِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظیمً َوَمن یَْقتُْل ُمْؤِمنًا مُّ   ﴾ا یَها َوَغِضَب َّللاَّ
سره، سره ووژني، نو د هغه سزا دوزخ ده چې په هغه کې  کادرا هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او راړه:»هبژ

  (۹۳ :ءنسا )تیار کړی دی.«    دی او هللا د هغه لپاره لوی عذاب تلعن او بغض وي، پر هغه د هللا ناستوګ به د تل لپاره
و َلس وي، ترمنځ یې  یپه خپلو کې سره یو موټی او   ېالي او ورورۍ امر کوي چ ووه د یتلوی څښتن مسلمانانو  

په سوله او امن کې ژوند وکړي، په دې تړاؤ  وشي ا ېښمنانو پر وړاندې ځواکمن پاتدد خپلو   وشخړې نه وي تر څ 
  :داسې فرمایي دمجی کالم هللا

قُو ِ َجِمیعًا َوََل تَفَرَّ ِ َعلَْیكُْم إِْذ كُنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبِكُْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخوَ   ۚا﴿َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ نًا  اَواْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ
ْنهَ  أَنقَذَكُم ِمِّ َن النَّاِر فَ اتِِه لَعَلَّكُ   ۗا َوكُنتُْم َعلَٰى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمِّ ُ لَكُْم آیَ ِلَك یُبَیُِِّن َّللاَّ   ﴾ تَْهتَُدونَ مْ َكذَٰ
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ډول د یو او بل  هژباړه:»ټول د هللا رسۍ ونیسئ، تیت پرک مه کېږئ او د خدای هغه )لوی( نعمت دریاد کړئ چې څ 
اسې د اور  تچوله او د هغه ]هللا[ د نعمت په برکت سره وروڼه شوی،  او]هللا[ ستاسو په زړونو کې مینه   وادښمنان وی  

، هللا تاسې له هغه څخه وژغورلی، دغه شان هللا خپلې نښانې تاسو ته څرګنده وي، شاید  ید کندې پر څنډه وَلړ و
  (۱۰۳ عمران:)آل «هدایت منونکي شئ.

َ َوَرسُولَهُ َوََل تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذهََب ِریُحكُمْ ﴿ ابِِرینَ   ۚاَواْصبُِرو  َۖوأَِطیعُوا َّللاَّ َ َمَع الصَّ    ﴾إِنَّ َّللاَّ
. له زغم  يځواک او برم مو له منځه وَلړ نه ش وتر څ  ئئ، په خپلو کې شخړه مه کونمژباړه:»د هللا او پېغمبر امر و

  (۴۶ه یقیني توګه هللا د صابرانو ملګری دی.« )انفال: پڅخه کار واخلئ، 
َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْینِكُمْ ﴿ ْؤِمنِینَ   ۖفَاتَّقُوا َّللاَّ َ َوَرسُولَهُ إِن كُنتُم مُّ    ﴾َوأَِطیعُوا َّللاَّ

مبر اطاعت وکړې که تاسو مؤمنان غل منځي اړیکې سمې کړې. د هللا او پېژباړه:»نو له هللا څخه ووېرېږئ او خپ
  (۱.« )انفال: یی
 

 : ( سولې نښه )سمبول دد سالم کلمه 
 

چې د   هد سولې لومړنۍ نښه د کلمه سالم ځانګړي نښې نښانې لري د مسلمانانو تر منځ د ېلد هر دین َلره ویان خپ 
رسۍسالمت پېغام  کولو  جګړې  نه  او  آرامۍ  یو،  چې  ده  َلزمه  باندې  مسلمانانو  په  سالم  وي،  ته  بل 
په سالم سره (هآیتون  ۶٧او   ۲٧ :تسوررنو د) يووای یې  لوری  پنځه   ،ورکړي ځواب او مقابل  په  هره ورځ  موږ 

ل باندېموخته  موجوداتو  نورو  او  خلکو  پر  کې  اچو نځونو  ته   وسالم  پای  په سالمتۍ سره  )ج( عبادت  خدای  او د 
  .رسوو

»د خدای تعالی  :څښتن له مبارکو نومونو څخه یو نوم )سالم( دی، د پېغمبر )ع( په یو حدیث شریف کې راځي لوی د 
   خپلو کې سالم خپور کړئ.« له نومونو یو نوم سالم دی چې ځمکې ته یې رالېږلی دی، نو په

  :یادونه داسې شوي ده مد مبارک نوم سال کې د لوی څښتن تآی ۲۳حشر په سورت  او د قرآن حکیم د
هَ إَِلَّ هَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلعَِزیُز اْلَجبَّارُ ﴿ ُ الَِّذي ََل إِلَٰ    ﴾ اْلُمتََكبِِّرُ هَُو َّللاَّ

پاک، ډېر  پاچا،  هغه  شته.  نه  معبود  بل  پرته  هغه  له  چې  دی  ذات  هغه  اما مسال ژباړه:»هللا  ، یورکوونک ن، 
  (٥۹:۲۳) ، د لویۍ څښتن او لویي کوونکی دی.«رزورو برَلسی، ساتونکی،

 ِ    ﴾َعلَٰى ِعبَاِدِه الَِّذیَن اْصَطفَىٰ  َوَساَلمٌ  ﴿قُِل اْلَحْمُد لِِلَّ
  (٥۹النمل: ) «ژباړه:»ووایه! ثنا او ستاینه د هللا لپاره ده او سالم د هغه پر غوره بنده ګانو دی.

)ع( ابراهیم  چې  مهال  خوا دنمرو د هغه  وغ له  ته  ن رواور  شو  ت وځول  اور  څښتن  چې  ا سالمتی د هلوی  وکړ  امر 
  :يفرمای په سالمتیا باندې بدل شو، هغه وو چې اور راهیم )ع( ونه سوزوي،با وسوزول ونه کړي ا

   َعلَٰى إِْبَراِهیَم﴾ ا َوَساَلمً  ﴿قُْلنَا یَا نَاُر كُونِي بَْرًدا
اْلنبیاء: ) «په پای کې یې هغه اور ته واچولو، خو موږ( وویل:»ای اوره! پر ابراهیم باندې سوړ او سالم اوسه.)ژباړه:

٦۹)  
له هغوی سره   و سره مخ شي او هغوی مخاطب کړي نو مؤمن کس پر جاهالنو سالم اچويکله چې څوک د جاهالن

سالم د کلمۍ لوی اغېز دی چې مؤمنان د جاهالنو له شر  د لویۍ سره ورڅخه تېریږي دا درنښت او په  يبحث نه کو
   څخه ساتي په دې هکله رب العالمین فرمایي:

ِن الَِّذیَن یَْمشُوَن َعلَى اْْلَْرِض هَْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا﴿ ْحَمٰ    ﴾ا َساَلمً  َوِعبَاُد الرَّ
سالم پرې  يد رحمان بنده ګان هغه دي چې پر ځمکه په ورو )بې کبره( درومي، که جاهالن یې مخې ته راش»ژباړه:

  (٦۳اچوي.« )الفرقان: 
   ﴾َعلَْیكُْم ََل نَْبتَِغي اْلَجاِهِلینَ  َساَلمٌ  عُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ َوإِذَا َسمِ ﴿

ژباړه:»کله چې ناوړه خبره واوري، مخ تر اړوي وایي: زموږ عملونو زموږ لپاره او ستاسې عملونه ستاسې لپاره، 
  (٥٥القصص: ) «د جاهالنو غوښتونکي نه یو.پر تاسو سالم دی موږ 

د دوست  چې  شي  پېژندل  ونه  چې  کسان  داسې  کې  جګړه  په  که  شان  نو   یدغه  درکړي  سالم  هغه  او  دښمن  که 
دغه   يله مرګه ژغورل کیږي او مسلمانان حق نه لري په هغه کس باندې برید وکړ کس اچولو پر بنسټ هغه مسال د

ډول یوه پېښه د اسالم په لومړیو کې رامنځ ته شوي وه داسې چې د پیغمبر)ص( لخوا یو لښکر د جګړې لپاره ولېږل  
جدا وَل  له کفارو  ړ ؤ، کله چې  شو، په هغه سیمه کې د هغه قوم یو سړی چې)مرداس( نومیده له خپل مال سره 

یې پرې واچولو، مګر اسامه بن زید داسې ګومان وکړ چې دا سړی د خپله مال د   مسال مسلمانان ورنږدې شول نو
ساتلو لپاره سالم اچوي او ځان مسلمان معرفي کوي، نو هغه یې وواژه. کله چې رسول هللا)ص( له دې پېښې خبر  

زړه څیرې کړی ؤ؟«   ههغ ا تا دیر شو، هغه ته یې وویل: »آې په قهدشو، سخت خواشینی شو او په هغه صحابي بان
  :او د دې پېښې په تړاؤ باندې دا آیت شریف نازل شو )کابلی تفسیر: د مدینې چاپ( چې کافر دی که مسلمان.
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 3تر  3 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ِ فَتَبَیَّنُوا َوََل تَقُولُوا ِلَمنْ  أَْلقَٰى إِلَْیكُُم السَّاَلَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَْبتَغُوَن َعَرَض اْلَحیَاةِ    ﴿یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِیِل َّللاَّ
ِ َمغَانُِم َكثِیَرةٌ  ُ َعلَْیكُْم فَتَبَیَّنُو   ۚالدُّْنیَا فَِعنَد َّللاَّ ِلَك كُنتُم ِمِّن قَْبُل فََمنَّ َّللاَّ َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرا  ۚاَكذَٰ    ﴾إِنَّ َّللاَّ

تاسې هغه چا ته چې  ئاو مه وای ئکله چې د هللا په َلره )جهاد( کې سفر کوئ نو ښه تحقیق وکړ !ومؤمنان ژباړه:»ای
ډېر غنیمتونه   هللا سره هنو ل ،يد دې حیات دنیو لغواړې تاسې ما  ې، چې ته مؤمن نه یمسال هت ودر واچوي تاس

)هم چې یواځې د اسالم په اظهار سره مامون شوي وی( پخوا له دې نو فضل وکړ هللا په   ېهم داسې وې تاس ،دي
  (، آیت۹۴)سورت نساء  «.ر)یې( کوی ښه خبردا ېهللا دی په هغه څه چې تاس ،ئتاسې نو ښه تحقیق کو

ندې سالم  ا ب  او کله چې پردیو کورونو ته وروسته له اجازې ننوځي نو پر هغوی  ېباند ۍسالم اچول په خپله کورن
اچولي ده چې کله دې سالم ووایه نو ستا د هر ډول پاکۍ،  برکت او پاکي لوی څښتن کې مواچوئ، ځکه چې په سال

ګوري، په َلندې آیتونو کې  هتښه والي او سالمتۍ څخه استازیتوب کوي چې مقابل لوری په درنښت او عزت در
  :راغلي دي

ْن عِ فَإِذَا َدَخْلتُم بُیُوتًا فََسِلِّمُ  ﴿ ِ ُمبَاَرَكةً َطیِِّبَ نوا َعلَٰى أَنفُِسكُْم تَِحیَّةً ِمِّ    ﴾ةِد َّللاَّ
ژباړه:»او کله چې کورونو ته ننوځی، پر خپلو کسانو سالم اچوئ )سالم( د هللا له لوري له برکته ډک او پاکیزه 

  (۶۱ )نور: «سالم.
ِلكُْم َخْیٌر لَّكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرونَ   ۚا یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ََل تَْدُخلُوا بُیُوتًا َغْیَر بُیُوتِكُْم َحتَّٰى تَْستَأْنِسُوا َوتَُسِلُِّموا َعلَٰى أَْهِلهَ ﴿    ﴾ذَٰ

ځی او د هغه کور پر اوسیدونکو  ژباړه:»ای مؤمنانو! پرته له خپلو کورونو، نورو کورونو ته بې له اجازې مه ننو
  (۲٧ )نور: «باندې سالم واچوئ، دا ستاسو لپاره ډېره ښه ده شاید پاملرنه وکړی.

------------------------------------------------------------------------------------ -  
مادې سمون خوري، د نړیوالې  (  ۴۲او    ۴۱  -۱د قرآن حکیم د دغه آیت شریف سره د ملګرو ملتونو منشور ) ()*

مادې لري، په لومړۍ ماده، لومړی  (  ۱۱۱) چې سولې او نړیوال امنیت د ټینګولو په تړاؤ د ملګرو ملتونو منشور
ماده کې د سولې رامنځ ته کول په  (  ۴۱)  فقره کې د نړیوالې سولې او امنیت ټینګول او پلي کول راغلي دي او په

  .په زور سره ترسره کیږي له خوا ماده کې د سولې ټینګول د نړیوالو ګډو ځواکونو( ۴۲سوله ییره توګه او په )
 

 ړ محمد انور آڅ 
۲۵/۶/۱۳۹۹ 

 نور بیا
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