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 ېک وادیان  سوله، د سولې ډولونه او سوله په
 

 ()څلورمه برخه
  

  :( ۲) ځسوله د مسلمانانو تر من

 

ته هللا )ج( ژوند ورکړی دی په دې بنسټ د ژوند اخیستلو   وموجودات ، ټولو ژوندیویژوندی د ﴾اْلَحي  ﴿ پخپله یتعال هللا
دین خپل   یسپیڅل د اسالم مرګ ژوبله نه خوښوي. د انسانانو تر منځ لوی څښتن   دی ځکه خو یتعال حق یوازې د هللا

کوي  عدف سره ۍ، بدي په نېکيد سولې پر لور بللي دي، سوله یې ښه او سمه الر بللي ده او جګړه بده بول نویا  الره
  :يفرمای  نالعالمی او د سولې په نتیجه کې دوه دښمنان په دوستانو بدلوي، رب

ُ یَْدعُو ْستَِقیٍم﴾ إِلَى   َویَْهِدي َمن یََشاءُ  السهاَلمِ  َدارِ  إِلَى   ﴿َوَّللاه    ِصَراٍط م 
  (۲۵)یونس: «.يورښی ه یې چې خوښه شي سمه الرت، چا يدرکو د سولې او سالمت کور ته بلنه »هللا:ژباړه

  
   (١۲٨نساء: ) ﴾َخْیر   َوالص ْلحُ  ﴿فاََل ُجنَاَح َعلَْیِهَما أَن یُْصِلَحا بَْینَُهَما ُصْلًحا 

دواړو څهې شته هن»ژباړه: دغو  پر  وکړي ګناه  سوله  ک چې  منځو  خپلو  سوله   ،ېپه  او  سوله.  شان  یو 
  (١۲٨: ءنسا ) «.ید رخې لوی

ته کوي خو د   ځرامن ېزستون و منع دي ځکه چې پټې خبرې بېالبېل شکونه ا سره له دې چې په اسالم کې پټې خبرې
چې  ي ده، داسې لکه هللا )ج(ړلوی څښتن هم اجازه ورک د روغې جوړې په موخه پټو خبرو ته کې خلکو په منځ

په   (آیت  ۳سورت:   ېماید )د .لپاره حالل کړي دي وکید غوښه، وینه، او نور( د مسلمان د ژوندي پاتې رزینخ  حرام )د
  :راغلي دي ههکل الندې آیت کې د دا ډول خبرو په

  
ِلكَ   َوَمن یَْفعَلْ  ۚاله َخْیَر فِي َكثِیٍر ِمِّن نهْجَواهُْم إِاله َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلحٍ بَْیَن النهاِس ﴿ ِ   ذَ  اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاه

   ﴾ا فََسْوَف نُْؤتِیِه أَْجًرا َعِظیمً 
خو څوک چې د صدقې یا بل ښه کار، یا په خلکو کې د روغې  نه شته   رخې خلکو په ډېرو پټو خبرو کې دژباړه:»

. او څوک چې د خدای د رضا په موخه داسې کار وکړي هغه ته به لوی اجر ورکړو.«  یوکړ جوړې هڅه او مرسته
  (١١۴: ءنسا )
 

  :ېسوله په جنت ک
 

چې په تل پاتې سوله  ياوسیدونک ، د کومو هېوادونوياوسیږ په سوله کې ژوند کول داسې دی لکه په جنت کې چې
په قرآن  (هللا )ج  سوله وي، هترتل کې ژوند کوي خپل هېوادونه یې د جنت په څېر ودان کړي دي، په جنت کې تل

  :يفرمای یادونه کړي ده، ههکل په واوسیدونک عظیم کې ډېر ځایه د جنت او د جنت د
   ﴾﴿اْدُخلُوهَا بَِساَلٍم آِمنِینَ 

  (۴۶ )حجر:  دغو باغونو ته« ئننوځ  او امنیت کې ۍسالمت هژباړه:»پ
   ﴾ا َساَلمً  ﴿إاِله قِیاًل َساَلًما 

  (۲۶ )واقعه: ژباړه:]په جنت کې[ به یوازې سالم، سالم اوری.«
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 : ېسوله په کورنیو ک
  

ه سوله کې ژوند کول  پتر منځ هم د سولې او  جګړو کې اړتیا ده بلکې د کورنۍ د غړو هپ سولې ته چې دا نه یوازې
نه وي کورنۍ له منځه ځي چې له امله یې یوه   تصمیمی تر منځ سوله او همیړ که د ښځې او ،خورا اړین کار دی

  :قرآن کریم داسې ښوونې کړي دي ؤتړا په دې يکیږ ته ځرامن او بې احساسه ټولنه همسؤلیت بې
یُوَ ﴿ یُِریَدا إِْصاَلًحا  إِن  أَْهِلَها  ْن  ِمِّ َوَحَكًما  أَْهِلِه  ْن  ِمِّ َحَكًما  فَاْبعَثُوا  بَْینِِهَما  ِشقَاَق  ِخْفتُْم  بَْینَُهمَ فِِّقِ َوإِْن   ُ َعِلیًما   ۗا  َّللاه َكاَن   َ إِنه َّللاه

  ﴾اَخبِیرً 
و هڅخ  تمخالف د ځمن تر يمېرمن او همیړ د هک»ژباړه: او  وخپلوان هل يسړ د یمنځګړ وی  ون يوېره 

جوړه یدو هک ،ئوټاک هڅخ  وخپلوان هل ېښځ  د نت بل )روغه  د يوغواړ (سوله  به  الره  ېړجو د ځمن تر یدو هللا 
  (۳۵: ءنسا )« .ید رپه هر څه پوه او خب هللا ،برابره کړي

   ﴾َخْیر   َوالص ْلحُ  ﴿َوإِِن اْمَرأَة  َخافَْت ِمن بَْعِلَها نُشُوًزا أَْو إِْعَراًضا فاََل ُجنَاَح َعلَْیِهَما أَن یُْصِلَحا بَْینَُهَما ُصْلًحا 
څخه په وېره کې وي، نو څه باک نه شته چې مېړه   ېاړون یا مخ دنله ناوړه چل  همیړ چې ښځه د خپل هژباړه:»کل

  (١۲٨نساء: ) «ه خپلو کې سوله )روغه جوړه( وکړي. سوله په هر حال ډېره ښه ده.پ نمېرم او
 

   :( )امن او سوکالي هد سولې ثمر
 

راځي، امن   نپه سیمه کې ام څخه وکید له پلي سولې دچې د سولې حاصل امنیت او سوکالي ده چې وروسته   وپوهیږ
انسانانو   دته اړتیا لري په امن کې  هر ساه کښ امن ،دی چې پر موږ انسانانو یې لورولی دی تنعم لوی یتعال د هللا

، که امن  يش یلدکې هترسر ه توګ هښ هپ يک ۍپه امن او آرام تعباد یتعال هللا د تر هغې چې ،يکیږ هره اړتیا ترالسه
که امن وي نو لمونځ   ،یکیدل لکه څه ډول چې الزمه ده د خدای عبادت هم نه شي ترسره نه وي د جګړې پر مهال
په همدې موخه راغلي دي  تآی  ١۳۹سورت   ېبقر آیتونه او د   ١۰۳  -١۰۲سورت   ءنسا  د په ډاډ سره ادا کولی شو

   :وایي
ا لَْم تَكُونُوا تَْعلَُمونَ   ۖا فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجااًل أَْو ُرْكبَانً ﴿ َ َكَما َعلهَمكُم مه إِذَا أَِمنتُْم فَاْذكُُروا َّللاه    ﴾فَ

چې کولی شی لمونځ وکړئ. بیا کله چې امنیت ټینګ   لامنیت خراب وي، که پلي یاست یا سپاره، هر ډو هک»ژباړه:
   (۲۳۹: هبقر) «ته ښوونه کړي ده چې پخوا نه پرې پوهېدی. وتاس شي نو هللا په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې

َ قِیَاًما َوقُعُوًدا﴿ اَلةَ فَإِذَا اْطَمأْنَ  ُۚجنُوبِكُمْ  َوَعلَى   فَإِذَا قََضْیتُُم الصهاَلةَ فَاْذكُُروا َّللاه     ﴾نتُْم فَأَقِیُموا الصه
او  یو په داسې حال کې چې په څنګ پراته يناست ، پهيوالړ ، هللا یادوئ، پههمو چې لمونځ پای ته ورساو هه:»کلړژبا

  (١۰۳: ءنسا ) «.کله چې ډاډه شوی )د وېرې او ډار حالت له منځه والړ( لمونځ د معمول په شان ترسره کړئ
لوړه   ،یچې یو د امن ښار د ،رتر دې چې د مکې په ښا  چې په هغه کې امن وي، يلوی څښتن هغه ځای خوښو  

  :یادونه شوي ده داسې هلږ توپیر سر او په دې اړه په قرآن حکیم کې څو ځایه په هکړي د
ذَ ﴿    اْلبَلَِد اْْلَِمیِن﴾ اَوهَ 

   (تآی ۳ :تسور ن تی د) « قسم دی په دې له امن څخه ډک ښار]= مکه[ وژباړه:»ا
ذَ  ﴿َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهیُم َرِبِّ اْجعَلْ          ﴾اْلبَلََد آِمنًا  اهَ 

ابراهیم)ع( ه»هغ:ژباړه چې  کړه[  وه: ا ُدع وخت]یاد  داپروردګار کړي  ښار   ا!  امن  د  ښار  مکې[  ]د 
   (۳۵ )ابراهیم: وګرځوه.«

             ﴾﴿َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَْیَت َمثَابَةً ِلِّلنهاِس َوأَْمنًا 
   (١۲۵ )بقره: ]کعبه[ د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی ؤ.« ردا چې موږ دا کو و»ا:ژباړه

قَاُم إِْبَراِهیمَ          ﴾َوَمن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا   ۖ﴿فِیِه آیَات  بَیِِّنَات  مه
په  يننووځ  عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک د ودرید هغه کې څرګندې نښانې دي، د ابراهیم)ع( د ه»پ:ژباړه

   (۹۷ عمران:)آل  امن شو.«
         ﴾ا أََولَْم یََرْوا أَنها َجعَْلنَا َحَرًما آِمنً ﴿

  (تآی ۶۷سورت:  تعنکبو)«آیا دوی نه ویني چې موږ یو له امن څخه ډک حرم پیدا کړی دی.»:ژباړه
  

 بیا نور
  

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://javascript:void(0)/
http://javascript:void(0)/
http://javascript:void(0)/
http://javascript:void(0)/
http://javascript:void(0)/

