
  

 
  خپل ځان او د نړۍ سره سولهد 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
و وللاه  » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک ْدعه المِ  َدارِ  إِلَى ٌَ  السَّ
ْهِدي ٌَ َشاءه  َمن َو ْسَتقٌِم   ِصَراط   إِلَى ٌَ  د سالمتٌا د ته تاسً للا و »ژباړه:« مُّ

 د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او«  .دركوي بلنه لوري په كور
 ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت
 او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول

 د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه

 :بعد و                            
سوله او ٌالمتٌا ٌو انسانً لوړ ارزښت دی چې زمونږ دٌن د هغه په 
ټٌنګښت باندي ټٌنګار کړۍ دی زمونږ دٌن د سولً او د سالمتٌا دٌن دی 

دی او همدارنګه  زمونږ پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم د سولً نبً راغلً
باندی وي جنت د سولً کور  هم په سولیزمونږ ٌو له بل سره مالوٌدل 

دی او په جنت کې ٌوبل ته سالم اچول او د سولً پٌغام ورکول شته دی 
همدارنګه د مالٌکو له لوري هم دوٌته سالمتٌا او د سولً پٌغام ورکول 

ا »کٌږي هللا جل جالله فرماٌی: َها ٌَ ٌُّ ْلمِ  ِفً اْدُخلُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ  َواَل  َكافَّة   السِّ
ِبُعوا َطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ ٌْ هُ  الشَّ  په تاسً! مإمنانو ېا »ژباړه:«ُمِبٌن   َعُدو   لَُكمْ  إِنَّ
 چً كوئ، مه پٌروي شٌطان د او ئځننو ًښک اسالم په ولډ خٌزړا هر
اَلمِ  َدارُ  لَُهمْ  »او بٌا فرماٌی:« .دى منښد كارهښ ستاسً هغه  ِعْندَ  السَّ
او  «دى كور سالمتٌا د سره رب له هغو د لپاره هغوى د »ژباړه:«َربِِّهمْ 

ُتُهمْ  »بٌا فرماٌی: ٌَّ ْدُخلُونَ  َواْلَماَلِئَكةُ  »او بٌا فرماٌی:«َساَلم   ِفٌَها َوَتِح ِهمْ  ٌَ ٌْ  َعلَ
ُكمْ  َساَلم  *  َباب   ُكلِّ  ِمنْ  ٌْ ار ُعْقَبى َفِنْعمَ  َصَبْرُتمْ  ِبَما َعلَ  مالٌكً »ژباړه:« الدَّ
: وواًٌ به ته هغو او .راشً لپاره هركلً د هغو د خهڅ خوا هري له به
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 كار خهڅ صبر له ًښک دنٌا په تاسً چً هګنڅ ده، سالمتٌا تاسً پر"
 هښ هڅ نو  -."ٌاست دلًځېرګ ړو ېدد تاسً نن بركت په هغه د واخٌست؛

 «.!كور اخرت د دغه دى،
دا چې په اسالم کې د سولً ځاي ډٌر لوړ دی نو د همدي لپآره زمونږ 

جالله  لرب خپل ځان ته د السالم نوم غوره کړی دی لکه چې هللا ج
وسُ  اْلَملِكُ  ُهوَ  إاِل إِلَهَ  ال الَِّذي هللاُ  ُهوَ  »فرماٌی: المُ  اْلقُدُّ ِمنُ  اْلُمْإِمنُ  السَّ ٌْ  اْلُمَه
ارُ  اْلَعِزٌزُ  ا هللاِ  ُسْبَحانَ  اْلُمَتَكبِّرُ  اْلَجبَّ  دى ذات هغه هللا »ژباړه:« ٌُْشِرُكونَ  َعمَّ
 له پاک، رډې باچا، هغه. نشته حق بر معبود ٌڅه كوم پرته هغه له چً
 په برالسى، ولوټ په ساتونكى، وركوونكى، امان سالم، خهڅ عٌبونو ولوټ

( ج) هللا ؛ید كوونكى لوًٌ او تنڅښ ۍلوٌ د نافذوونكى، ُحكم خپل د زوره
او زمونږ د پٌغمبر صل  «.كوي ٌې خلك چً دى پاك خهڅ شرك هغه له

هللا علٌه وسلم د دعاګانو د جملً څخه چې د هر لمانځه څخه وروسته به 
الَمه، أَْنتَ  اللَّههمَّ  :)لهٌی کوله دغه دعاء به ٌی کو الَمه، َوِمْنكَ  السَّ  َتَباَرْكتَ  السَّ

 (.َواإلِْكَرامِ  اْلَجالَلِ  َذا ٌا
په اسالم کې د سولً کلمه بشپړه کلمه ده او حقٌقً مسلمان هغه څوک دی 
چې د خپل ځان سره زغم ولري همدارنګه په واقعٌت کې د خپل کورنً د 
خپل خپلوانو ګاونډٌانو سره په سوله او سالمتٌا کې ژ،ند وکړي بلکً د 

هللا علٌه ټولو خلکو سره په سوله او سالمتٌا کې ژوند وکړي پٌغمبر صل 
وسلم فرماٌلً دي کامل مسلمان هغه څوک دی چې نور خلک د هغه د 
ژبً الس څخه په امان کې وي همدارنګه نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم 
فرماٌلً دي: زما د په هللا قسم وي مسلمان ندی او دا ٌی دری ځل ووٌل 

د  ورته ووٌل شو چې د هللا رسوله دا څوک دی هغه وفرماٌل: هغه چې
کې نه وي او کله چې د پٌغمبر غه ګاونډٌان د هغه د زٌان څخه په امان ه

صل هللا علٌه وسلم څخه د هغه ښځً په هکله پوښتنه وشوه چې هغه روژه 
نٌسً او لمونځ هم کوي خو خپلو ګاونډٌانو ته زٌان رسوي هغه که په  هم

وي نو پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم په نورو سره ژبً سره وي او که 



  

وفرماٌل: چې په هغه کې خٌر او ښٌګڼه نشته او هغه به د دوزخ د 
 خاوندانو څخه وي.

خو مونږ بٌا هم ټٌنګار پدي باندي کوو چې دغه سوله تر هغه وخته پوری 
نه بشپړٌږي ترڅو چې پاک نٌت ونلرو نفسونه مو پاک نه وي ترڅو 

مدارنګه انسانً ارزښتونه په هغه پوری اٌمانً قواعد ورسره وي او ه
وتړل شً چې لدي جملً څخه مهمً په الندي ډول دي: چې انسان باٌد ٌو 
مخ ولري په ښکاره او په پټ داسی نه وي چې دوه مخه وي پداسی ډول 
سره چې ٌو ته ٌو سه وواٌی او بل ته بل سه وواٌی نبً کرٌم صل هللا 

ډٌر د شر خاوند هغه څوک دی چې علٌه وسلم فرماٌلً دي: په خلکو کې 
هغه دومخه وي چې ٌو ته راځً ٌو څه واٌی او بل ته ورځً بل څه 

 واٌی.
دا دي چې انسان باٌد خٌر او د ښٌګڼً  مهمدارنګه ددی جملً څخه بل ه

رحم واال کً ونٌسً د  رلپآره کار وکړي او دا باٌد د ټول اړخونه په نظ
همدارنګه اسانتٌا باٌد ولري لکه وي همدارنګه مٌنه او محبت باٌد ولري 

چې نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: کامل مسلمان په تاسو کې 
ترهغه پوري څوک نشً جوړٌدل دی ترڅو چې د خپل ورور لپاره هغه 
څه خوښ کړي چې د ځان لپآره خوښوي همدارنګه باٌد د خٌر او د 

پری لمنځه ٌوسً  ښٌګڼً لپآره ٌوه کلً انسان ځان جوړ کړي ترڅو شر
: په خلکو کې داسی څوک شته  پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي

چې  هغوي د خٌرات او ښٌګڼو کلٌګانً دی او د شر قلفونه دي او ځٌنً 
خلک داسی دی  چې د شر کلً ګانً او د خٌر قلفونه دي نو خوښً او 

انً ٌی پخپل چې د خٌر او د ښٌګڼً کلً ګکامٌابً دي وي د هغه چا لپاره 
الس کً نٌولی دي او هالکت د وي په هغه چا لپآره چې د شر کلً ګانً 

 ٌی پخپل الس کې نٌولً دي.
همدارنګه لدي جملً څخه بل هم دادی چې انسان باٌد هڅه وکړي ترڅو 

ن او استقرار کې ژوند مهغه هم په اان ونه رسوي ترڅو ٌبل انسان ته ز



  

 َولَوْ  :»ٌدا کړي لکه چې فرماٌیوکړي هللا جل جالله خلک ډول ډول پ
لُّههمْ  اْْلَْرِض  فًِ َمنْ  ََلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  ونهوا َحتَّى النَّاسَ  تهْكِرهه  أََفأَْنتَ  َجِمًٌعا كه كه ٌَ 

ْؤِمنٌِنَ   دي ًښک مکهځ په چً) واى دا اراده رب د ستا كه »ژباړه:« مه
 دونكوېاوس ولوټ مکًځ د نو ،(اوسً منونکً حکم او مؤمنان خلک ولټ
 «ي؟ړراو اٌمان چً ېو مجبور خلك ته اٌا نو. واى ىړراو اٌمان به
ً ارزښتونه دا هم په نظر کې ونٌسو چې ځٌنً ګډ انسان باٌد دارنګههم

ې ټول اسمانً ادٌانو په هغه باندي اتفاق کړی دی چې باٌد هغه ته شته چ
درناوي وکړو ترڅو اطمئنان برقراری او نفسً او ټولنٌزه سوله د ټولو 

 ترمنځ رامنځته شً.
 

********* 
 وقاتومخل ولوټ د چً ید لپاره جالله جل للا هغه د صفت او ثنا ولټ

 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید یپالونک
 د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل

 .کوي تابعداري هغه
په سولً سره  واقعٌت کې حقٌقً مسلمان هغه څوک دی چې په نړۍ کې

تات ونه سوزوي بوټً او ژوند وکړي حٌوان ته هم زٌان ونه رسوي نبا
ً وکری او ځه ٌونسی بلکً هغه  باٌد نوری بوټمٌوه داره ونً لمن

خٌر او ښٌګڼه خلکو ته ورسوي نه دا چې چاته  جوړښت رامنځته کړي
جوړښت وکړي نه دا چې لمنځه ٌوسً همدارنګه ابادي شر ورسوي 

 رامنځته کړي نه دا چې خرابً راولوي او همدارنګه په ځمکه کې باٌد
فساد رانه ولً زمونږ پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم دغه ډول سولً لپاره 

هللا جل جالله هغه د ټولً نړۍ لپآره رحمت وو بنسټٌز قواعد اٌښً دي 
(![ ص) محمده ېا] »ژباړه:«لِْلَعالَِمٌنَ  َرْحَمة   إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما :»فرماٌی 

 رحمت ږزمو باب په والوړٌن د ًښک اصل په دا ،ٌې یلېږل ته چً ږمو
همدارنګه دا ددی « .(ٌې لىېږل رحمت ته لپاره مخلوقاتو ولوټ د ږمو. )دى



  

ٌوي څخه هم څرګندٌږي کله چې پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم د انصارو 
ٌی هرکله چې اوښ باغٌچً ته داخل شو چې په هغه کې ٌو اوښ وو 

ٌغمبر صل هللا علٌه سلم ورته راغً او ولٌدو چې سترګً راوتلً وی نو پ
د هغه په سر ٌی الس راکش کړو نو هغه غلی شو نو پٌغمبر صل هللا علٌه 
وسلم وفرماٌل: چې ددي اوښ خاوند څوک دي؟ ٌو ځوان د انصارو څخه 

او وی وٌل چې دا زما دی ای د هللا رسوله نو پٌغمبر صل هللا علٌه راغً 
وسلم ورته وفرماٌل: ته د هللا څخه پدغه حٌوان کې چې تاته ٌی درکړی نه 

ځکه چې هغه شکاٌت کولو چې ته هغه ته زٌان رسوي او وٌرٌږي؟ 
 خواړه ورته نه ورکوي.
ه چې انسان باٌد په سوله کې د خپل ځان سره او د نو څومره ښه خبره د

خپؤي کورنً سره او د خپلو ګاونډٌانو خپلو ملګرو او د ټولنً ټولو افرادو 
د نړۍ ټولو خلکو سره باٌد انسان په سره په سوله کې ژوند وکړي بلکً 

 سوله کې ژوند وکړي.
 ای للا مونږ د سولً د خاوندانو څخه وګرځوي او پخپل رحمت سره

 مونږ جنت ته داخل کړي چې د سولً کور دی


