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سوله ،د سولې ډولونه او سوله په ادیانو کې
(څلورمه برخه)
سوله د مسلمانانو تر منځ (:)۲
هللا تعالی پخپله ﴿ا ْل َحي﴾ ژوندی دی ،ټولو ژوندیو موجوداتو ته هللا (ج) ژوند ورکړی دی په دې بنسټ د ژوند اخیستلو
حق یوازې د هللا تعالی دی ځکه خو لوی څښتن د انسانانو تر منځ مرګ ژوبله نه خوښوي .د اسالم سپیڅلی دین خپل
الره ویان د سولې پر لور بللي دي ،سوله یې ښه او سمه الر بللي ده او جګړه بده بولي ،بدي په نېکۍ سره دفع کوي
او د سولې په نتیجه کې دوه دښمنان په دوستانو بدلوي ،رب العالمین فرمایي:
ص َرا ٍط م ْستَق ٍِیم﴾
َّللا یَ ْدعُو إِلَى د َِار الس َهال ِم َویَ ْهدِي َمن یَشَا ُء إِلَى ِ
﴿و ه ُ
َ
ژباړه«:هللا د سولې او سالمت کور ته بلنه درکوي ،چا ته یې چې خوښه شي سمه الر ورښیي(».یونس)۲۵ :
ص ْل ًحا َوالص ْل ُح خَ یْر﴾ (نساء)١۲٨ :
علَ ْی ِه َما أَن یُ ْ
صل َِحا بَ ْینَ ُه َما ُ
﴿فَ َال ُجنَا َح َ
ژباړه«:نه شته هېڅ ګناه پر دغو دواړو چې سوله وکړي په خپلو منځو کې ،یو شان سوله .او سوله
لوی خېر دی( ».نساء)١۲٨ :
سره له دې چې په اسالم کې پټې خبرې منع دي ځکه چې پټې خبرې بېالبېل شکونه او ستونزې رامنځ ته کوي خو د
خلکو په منځ کې د روغې جوړې په موخه پټو خبرو ته لوی څښتن هم اجازه ورکړي ده ،داسې لکه هللا (ج) چې
حرام (د خنزیر غوښه ،وینه ،او نور) د مسلمان د ژوندي پاتې کیدو لپاره حالل کړي دي( .د مایدې سورت ۳ :آیت) په
الندې آیت کې د دا ډول خبرو په هکله راغلي دي:
َّللاِ
ضا ِ
ت ه
ح بَ ْی َن النه ِ
اس ۚ َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَلِكَ ا ْبتِغَا َء َمرْ َ
﴿ هال خَ ی َْر فِي َكث ٍ
ِیر ِ ِّمن نهجْ َواهُ ْم ِإ هال َم ْن أَ َم َر بِ َ
ص َدقَ ٍة أَ ْو َم ْع ُروفٍ أَ ْو إِص َْال ٍ
عظِی ًما﴾
ف نُؤْ تِی ِه أَ ً
جْرا َ
فَ َ
س ْو َ
ژباړه«:د خلکو په ډېرو پټو خبرو کې خېر نه شته خو څوک چې د صدقې یا بل ښه کار ،یا په خلکو کې د روغې
جوړې هڅه او مرسته وکړی  .او څوک چې د خدای د رضا په موخه داسې کار وکړي هغه ته به لوی اجر ورکړو».
(نساء)١١۴ :
سوله په جنت کې:
په سوله کې ژوند کول داسې دی لکه په جنت کې چې اوسیږي ،د کومو هېوادونو اوسیدونکي چې په تل پاتې سوله
کې ژوند کوي خپل هېوادونه یې د جنت په څېر ودان کړي دي ،په جنت کې تل ترتله سوله وي ،هللا (ج) په قرآن
عظیم کې ډېر ځایه د جنت او د جنت د اوسیدونکو په هکله یادونه کړي ده ،فرمایي:
س َال ٍم آ ِمنِی َن﴾
﴿ا ْد ُخلُوهَا بِ َ
ژباړه«:په سالمتۍ او امنیت کې ننوځئ دغو باغونو ته» (حجر)۴۶ :
﴿إِ هال ق ً
س َال ًما﴾
س َال ًما َ
ِیال َ
ژباړه[:په جنت کې] به یوازې سالم ،سالم اوری( ».واقعه)۲۶ :
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سوله په کورنیو کې:
نه یوازې دا چې سولې ته په جګړو کې اړتیا ده بلکې د کورنۍ د غړو تر منځ هم د سولې او په سوله کې ژوند کول
خورا اړین کار دی ،که د ښځې او میړه تر منځ سوله او صمیمیت نه وي کورنۍ له منځه ځي چې له امله یې یوه
بې مسؤلیته او بې احساسه ټولنه رامنځ ته کیږي په دې تړاؤ قرآن کریم داسې ښوونې کړي دي:
ه
علِی ًم ا
َّللا كَا َن َ
ق هُ
﴿ َوإِ ْن خِ ْفت ُ ْم ِشقَا َق بَ ْینِ ِه َما فَ ا ْبعَثُوا َح َك ًما ِ ِّم ْن أَ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِ ِّم ْن أَ ْه ِل َها إِن ی ُِریدَا إِص َْال ًحا ی َُوفِِّ ِ
َّللا بَ ْینَ ُه َما ۗ إِن ه َ
یرا﴾
خَ بِ ً
وي نو یو منځګړی د سړي له خپلوانو او
ژباړه«:که د میړه او مېرمني تر منځ د مخالفت څخه وېره
بل تن د ښځې له خپلوانو څخه وټاکئ ،که دوی سوله (روغه جوړه) وغواړي هللا به د دوی تر منځ د جوړې الره
برابره کړي ،هللا په هر څه پوه او خبر دی( ».نساء)۳۵ :
ْ
ْ
َ
﴿وإِ ِن ا ْم َرأَة َخافَتْ مِن بَ ْع ِل َها نُش ً
صل ًحا َوالصل ُح خَ یْر﴾
علَ ْی ِه َما أن یُ ْ
صل َِحا بَ ْینَ ُه َما ُ
ُوزا أَ ْو إِع َْراضًا فَ َال ُجنَا َح َ
َ
ژباړه«:کله چې ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخ اړونې څخه په وېره کې وي ،نو څه باک نه شته چې مېړه
او مېرمن پ ه خپلو کې سوله (روغه جوړه) وکړي .سوله په هر حال ډېره ښه ده( ».نساء)١۲٨ :
د سولې ثمره (امن او سوکالي):
پوهیږو چې د سولې حاصل امنیت او سوکالي ده چې وروسته د سولې له پلي کیدو څخه په سیمه کې امن راځي ،امن
د هللا تعالی لوی نعمت دی چې پر موږ انسانانو یې لورولی دی ،هر ساه کښ امن ته اړتیا لري په امن کې د انسانانو
هره اړتیا ترالسه کیږي ،تر هغې چې د هللا تعالی عبادت په امن او آرامۍ کي په ښه توګه ترسره کېدلی شي ،که امن
نه وي د جګړې پر مهال لکه څه ډول چې الزمه ده د خدای عبادت هم نه شي ترسره کیدلی ،که امن وي نو لمونځ
په ډاډ سره ادا کولی شو د نساء سورت  ١۰۳ -١۰۲آیتونه او د بقرې سورت  ١۳۹آیت په همدې موخه راغلي دي
وایي:
َ
َ
ْ
ْ
ً
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
عله َمكُم هما لَ ْم تَكُونُوا تَ ْعلَ ُمو َن﴾
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ِ
ژباړه«:که امنیت خراب وي ،که پلي یاست یا سپاره ،هر ډول چې کولی شی لمونځ وکړئ .بیا کله چې امنیت ټینګ
شي نو هللا په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسو ته ښوونه کړي ده چې پخوا نه پرې پوهېدی( ».بقره)۲۳۹ :
علَى ُجنُوبِكُ ْم ۚ فَإِذَا ا ْ
ص َالةَ﴾
ط َمأْنَنت ُ ْم فَأَقِی ُموا ال ه
ض ْیت ُ ُم ال ه
َّللا قِیَا ًما َوقُعُودًا َو َ
﴿فَإِذَا قَ َ
ص َالةَ فَ ا ْذكُ ُروا ه َ
ژباړه«:کله مو چې لمونځ پای ته ورساوه ،هللا یادوئ ،په والړي ،په ناستي په داسې حال کې چې په څنګ پراته وی او
کله چې ډاډه شوی (د وېرې او ډار حالت له منځه والړ) لمونځ د معمول په شان ترسره کړئ( ».نساء)١۰۳ :
لوی څښتن هغه ځای خوښوي چې په هغه کې امن وي ،تر دې چې د مکې په ښار ،چې یو د امن ښار دی ،لوړه
کړي ده او په دې اړه په قرآن حکیم کې څو ځایه په لږ توپیر سره داسې یادونه شوي ده:
مِین﴾
﴿ َوهَذَا ا ْلبَلَ ِد ْاْل َ ِ
ژباړه«:او قسم دی په دې له امن څخه ډک ښار[= مکه]» (د تین سورت ۳ :آیت)
ب اجْ عَ ْل هَذَا ا ْلبَلَ َد آ ِمنًا﴾
﴿وإِ ْذ قَا َل إِب َْراهِی ُم َر ِّ ِ
َ
ژباړه«:هغه وخت[یاد کړه] چې ابراهیم(ع) دُعا کړي وه :پروردګارا! دا [د مکې] ښار د امن ښار
وګرځوه( ».ابراهیم)۳۵ :
اس َوأَ ْمنًا﴾
﴿و ِإ ْذ َجعَ ْلنَا ا ْلبَیْتَ َمثَابَةً ِلِّلنه ِ
َ
ژباړه«:او دا چې موږ دا کور [کعبه] د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی ؤ( ».بقره)١۲۵ :
﴿فِی ِه آیَات بَیِِّنَات همقَا ُم إِب َْراهِی َم ۖ َو َمن َد َخلَهُ كَا َن آمِ نًا﴾
ژباړه«:په هغه کې څرګندې نښانې دي ،د ابراهیم(ع) د دریدو د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننووځي په
امن شو( ».آلعمران)۹۷ :
﴿أَ َولَ ْم َی َر ْوا أَنه ا َج َع ْلنَا َح َر ًم ا آ ِمنًا﴾
ژباړه«:آیا دوی نه ویني چې موږ یو له امن څخه ډک حرم پیدا کړی دی(».عنکبوت سورت ۶۷ :آیت)
نور بیا
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