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 11/11/1112         استاد زین هللا منلی
 

 تفسیر سورة الفاتحه
 د فاتحې سورت څو څپرکي دي

 
 برخه لومړی
 

 د الحمدهلل تفسیر: لومړی څپرکی
 

 د الحمدهلل په تفسیر کې څو وجهې دي: 
 د دې الفاظو ترمینځ توپیر په څو رازه دی. .حمد، مدح او شکر ي،د الفاظلومړۍ وجهه: دلته درې 

غلري یا د یاقوت څوک چې د مر ې،. نه ګوریستایل کېږي او کله نا ژوند یه ژوندپه مدح کل لومړۍ وجه:د توپیر 
 دې مرغلرې او یاقو ت مدح کوي، نه حمد. نو دا جوته ده چې مدح له حمد څخه اعم ده. د نو ډېره ښکال ستایي

توپیر دوهمه وجهه: مدحه کله له احسان څخه د مخه وي او کله له احسان څخه وروسته، خو حمد تر احسان وروسته د 
 وي.

احثوالتراب فی وجوه }، لکه رسول هللا علیه الصالة وسالم، ویلي: يو د توپیر درېیمه وجهه: مدح کله منهي منه
 . {من لم یحمد الناس لم یحمد هللا}مور به دی، رسول هللا علیه السالم ویلي: خو حمد مطلقآ مأ {المداحین

د مد توپیر څلورمه وجهه: مدح هغه ستاینه ده چې په فضایلو کې په یو ځانګړي فضیلت پوري ځانګړې نه وي، خو ح
عام او احسان دی، نو جوته ده چې مدح له حمد څخه نپه یو ځانګړي فضیلت پوري مختص وي، چې دا فضیلت د ا

اعمه ده او د حمد او شکر تر مینځ توپیر دا دی چې حمد د هغه چا کوالی شي چې انعام یې کړی وي. له تا سره وي 
ره شوی وي، نو مختص دی په انعام پوري چې له تا که له بل کوم سره وي، خو شکر په هغه انعام کېږي چې له تا س

 سره شوی دی. چې په دې پوه شوې نو موږ وایو: 
فاعل مختار او د غیر فاعل مختار کېږي، نو که څوک ووایي: د او نا ژوندي دواړو کېږې او هم  يمدح، د ژوند

دا داللت پر  {الحمدهلل}نو له دې مدحې څخه دا نه معلومېږي چې هللا مختار فاعل دی. خو که یې وویل:  {المدح هللا}
 رویونکی په دې اقرار کوي چې هللا موجب بالذات نه دی، لکه چې فالسفه وایي: بلکه هللا مختا دی چې دا حمد دې

د هللا ده په هر انعام سره  ینهستا {الحمدهللا}ه ځکه چې څخ {هللالشکر}اولنی دی  {الحمد هلل}فاعل دی او دا هم وایو چې 
د هغه ستاینه ده چې په سبب د انعام  {هلللشکرا}خو  دیچې له ده څخه دا انعام صادر شوی دی او بل چاته رسېدلی 

 کېږي داسېځکه چې دا  شته چې لومړی افضل دیوي چې دا انعام شکر ویونکي ته رسېدلی وي او په دې شک نه 
رانه کړ، خو ستا انعام ټولو عالمونو ته رسېږي  ېراکړ او که د دې دا انعام کهبرابره ده ما ته بنده ووایي: چې لکه 

 او ته د عظیم حمد مستحق یې.
ده او شکر په دې کېږي چې هللا کوم انعام کړی. که وویل  ېویل شوي دي: حمد په دې کېږي چې هللا کومه بال دفع کړ

ې ډېر دی له نعمت څخه د بال په دفع کې. نو ولي یې دا ډېر پرېښود او دا لږ یې یاد کړ؟ شي چې نعمت په ورکړه ک
 موږ وایو په دې کې څو وجهې دي:

 لومړۍ وجه دا ده لکه چې بنده ووایي چې زه په نعمتونو کې په لږ نعمت شکر کوم نو په ډېر به یې څرنګه نه کوم. 
دولو د هغې بال چې پای نه لري شکر کېدا ده چې منع غیر متناهي ده او اعطاء متناهي ده. نو پر دفع  دوهمه وجه

 کول اولی دی.
 دا ده چې دفع د ضرر اهم دی د نفعې له جلب څخه نو ځکه یې مخکې کړ. درېیمه وجهه

 څخه { هللااحمد}بلغ دی له ا {الحمدهلل}
 څخه څو فواید دي: {هللااحمد}ه لدی. غابل {الحمدهلل}په دې باره کې چې 

او دا دوهم عبارت په څو وجهو له لومړي  {الحمدهلل}خو ویلي یې دي چې  {احمدهلل}لومړۍ فایده: هللا نه دي ویلي چې 
 عبادت څخه اولی او ښه دی.
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ولي یې دا ور څخه ښکارېده چې دا ویونکی په خپل حمد قادر دی، نو  {احمدهلل}لومړۍ وجهه: که یې ویلي وای:  -
دا ښکاره کوي چې هللا د حامدانو له حمد څخه او د شاکرانو له شکر څخه د مخه محمود  {الحمدهلل}دا  {الحمدهلل}وویل: 

څوک حمد او شکر ووایي او که یې ونه وایي، خو هللا له ازل څخه تر ابده پوري محمود اومشکور که او مشکور دی. 
 .باندېدی، په خپل قدیم حمد او شکر 

معنی دا ده چې حمد اوثناء د ده حق او ملک دی، ځکه همدا د ډېرو ورکړو او  {الحمدهلل}دوهمه وجهه: دا ده چې د  -
دا عبادت د حمد په دې  {هللااحمد}ډېرو نعمتونو خاوند دی چې خپلو بنده ګانو ته یې ورکوي. که ویلي یې وای چې: 

 داللت نه کوي چې هللا په خپله د حمد مستحق دی.
کاره ده چې هغه لفظ ښه دی د حمد په دوام او استمرار داللت کوي، له هغه لفظ څخه چې یو شخص د ده حمد دا ښ

 وایي. 
نو حمد یې ویلی دی. خو په هغه توګه چې دی یې وړی دی او چې ویلي  {هللاحمدا}درېیمه وجهه: که یې ویلي وای 

ک یم چې د ده حمد وویالی شم؟ ځکه دی د حامدانو د ویلي یې دي، زه څو چې کېږي داسېنو دا  {الحمدهلل}یې دي: 
 حمد محمود دی. مثال یې دا دی:

نعمت کړی؟ ته په ځواب کې ووایې: هو! نو تا یې حمد ویلی دی خو  تا باندې که له تا څخه پوښتنه وشي آیا فالنی پر
ویلی دی او که ووایې چې د ده نعمتونه د ټولو وګړو له پاره وي. نو په دې عبارت تا د ده ډېر کامل  ېضعیف حمد د
 حمدونه وویل.
اعتقاد دی چې دا محمود  باندېچې له زړه څخه وي او دا په دې څخه هغه صفت  لهحمد عبارت دی : څلورمه وجهه

له دې سره چې په زړه کې   {حمدهلللا}ووایي:  یکوم وګړ د فضیلت خاوند، منعم او د تعظیم او اجالل خاوند دی. چې
حمد  ا، دیې حمد وي، او که نه وي نو دی ریښتونی دی، ځکه چې معنا یې دا ده چې حمد د هللا حق او ملک دی

او مثال  {هللااحمد}ویل اولی دي له دې څخه چې ووایي:  {الحمدهلل}نو دا ثابته ده چې  .ویونکی غافل وي او پوه وي
اشهد ان الاله }ځکه په دې قول کې دروغ نه راځي. په خالف د دې قول چې وایي:  {الاله اال هللا} دی ې زموږ دا قولی

چې دا ویونکی په خپل دې قول کې کاذب او دروغجن وي. نو له همدې امله هللا  د منافقانو د  ممکنه ده ځکه {اال هللا
 ر اوراز له کبله یې په اذان کې په دېاو د همدې س   {بونذالمنافقین لکاوهللا یشهد ان }تکذیب په باره کې ویلي دي چې 

 .{ان الاله اال هللا}او بیا یې خبره په دې پای ته رسولي ده چې  {اشهد}قول امر کړی چې 
 کې د الم معنی: {الحمدهلل}په 

 ډېرې وجهې لري: {الم}کې  {الحمدهلل}دوهمه فایده: په 
ره دی. نو د الحمدهلل معنا دا ځل خاص داس له پا {الجل للفرس}لومړۍ وجهه: وړ اختصاص دی. لکه چې ته ووایې: 

 ده چې حمد خاص د هللا دی.
 دا کور خاص د زید دی نه د بل چا. {الدار لزید}دوهمه وجهه: ملک یعني څښتنتوب دی، لکه چې ته ووایې: 

دا ښار د سلطان دی نه د بل چا. الم، په  {للسلطان البلد}ده، لکه چې ته ووایې:  یئالدرېیمه وجهه: د هللا قدرت او است
یادي شوی، درېواړه وجهې راځي. که دا معنی واخیستل شي چې یوازي هللا، د حمد  {الحمدهلل}دې عبارت کې چې 

ښکاره ده چې  هم دا .لري وړتیا لري. دا خو یوه ښکاره خبره ده چې د حمد وړ یوازي هللا دی او بل څوک دا وړتیا نه
هللا د هر څه مالک دی، نو واجب ده چې هللا د حمد ویونکو د حمد خاوند او مالک دی. که د حمد معنی استیالء او 

  څخه نور ټولته له هللاکه چې هللا واجب لذاته دی او پرقدرت واخیستل شي نو هللا د استیالء او قدرت خاوند دی، ځ
 {الحمدهلل}دا معنا لري چې د حمد وړتیا یوازي هم دی لري نه بل څوک. د  {الحمدهلل}د ده له پاره  .دي شیان ممکن لذاته

 معنا دا ده چې هم دی د قدرت او برالسۍ خاوند دی نه بل څوک.
اته توري لري او د جنت هم اته دروازې دي، نو څوک چې په پاک  {الحمدهلل}درېیمه فایده: درېیمه فایده دا ده چې 

 دا اته توري ووایي، دا ویونکی د اتو واړو دروازو مستحق دی. زړه
ترې جوړ شوی  {الحمد}مفرد لفظ دی چې د تعریف توري ور سره مله شوي دي او  {حمد}څلورمه فایده: دا ده چې 

 دی او په دې باره کې دوه قوله دي.
د معهود  {الم}دا  که ی چې معهود دی.لومړی قول دا دی چې هللا معلوم او معهود دی، نو حمد یوازي د همده حق د

راق له پاره دی، ځکه که د استغراق له پاره هم نه شي نو کالم به مجمل پاتي غد است {الم}له پاره نه دی نو بیا همدا 
 شي.

عموم نه افاده کوي او یوازي ماهیت او حقیقت افاده کوي. نو په دې صورت کې چې  {الم}دا دی چې دا  دوهم قول
عنا م داسېپه باره کې لومړی قول واخلو نو  {الحمدهلل}ماهیت او حقیقت د افادې له پاره شي نو وایو چې که د د  {الم}
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دي مهال دا په کار ده چې وویل شي چې په دا ټول د هللا حق او ملک دی. نو  رکوي چې، چېرته چې حمد او ثنا دهو
ېږي چې د حمد ماهیت ک داسېله هللا څخه پرته هرڅه د حمد او ثناء مستحق نه دی. که دوهم قول واخلو، نو معنا یې 

معنا ورکوي چې د دغه ماهیت او حقیقت افراد یعني ټول حمدونه  داسېد هللا تعالی حق او ملک دی. دا عبارت بیا 
 او بل مستحق نه لري. یوازي د هللا دي

ل له پاره. که څوک ووایي چې منعم یوازي هللا له پاره دی نه د بل چا {الحمدهلل}نو په دواړو قولونو دا ثابته شوه، چې 
د شاګرد د حمد مستحق دی او عادل سلطان د  نعمت ورکول شوی دی، استاد د هغهد حمد مستحق دی چې  دهغه

 .{من لم یحمدالناس لم یحمدهلل}ویلي دي: مستحق دی. رسول هللا  رعیت د حمد
 م یوازي همدا هللا دی، ځکهمنعباندی انعام وکړي په حقیقت کې  چا هر څوک پر کومکه چې  موږ په ځواب کې وایو

ی. نو دا انعام نه شو کوال ابنده د ېنو بیا د ېدا د انعام کولو داعیه نه وای پیدا کړکې هللا تعالی د دغه بنده په زړه  که
 ثابته ده چې اصلي او حقیقي منعم او ورکوونکي هللا تعالی دی.

له دې عبارت څخه دا ښکاري چې محمود یوازي همدغه خدای تعالی دی چې عقل  ،{الحمدهلل} : هللا وایيپنمځه فایده
 ی شي.نېدالدا خبره په څو وجوهو بیاهم همدا وایي. 

ه ی او کنو ده دا انعام نه شو کوال ېدا دانعام داعیه نه وای پیدا کړکې لومړۍ وجهه دا ده چې هللا تعالی د بنده په زړه 
م بنده پر بل منَعم هللا تعالی دا نعمت چې دې منعم  و د انعام نه ش باندېبنده ورکړی دی نه وای پیدا کړی نو دې منع 

صلي منعم یوازي هللا تعالی م له دې انعام څخه ګټه نه شوای اخیستالی. نو له دې څخه دا ښکاره ده ای او دې منعَ کوال
 دی.

محمود نه شته او عقل هم دا  داسېداللت کوی پرته له هللا څخه بل پر دې چې  {الحمدهلل}شپږمه فایده: د هللا دا قول 
 دا خبره په څو وجهو بیان شوي ده. .وایي

 ی نو اصلينو ده دا انعام نه شو کوال ېلومړۍ وجهه: که هللا تعالی د دې منعم په زړه دا د انعام داعیه نه وای پیدا کړ
 منعم یوازي هللا دی.

ورکړی یې انعام چې  –دوهمه وجهه: هر څوک چې بل چاته انعام ورکوي نو دا انعام ورکوونکی له هغه بل څخه 
ل ددی. د ب لیا د حق حاصلول دي او یا ځان د بخل نه خالصو ،یا ثناء ده  ،بدل غواړي چې دا بدل یا ثواب دی  -دی 

 داسېخو هللا تعالی په خپل ذات کې کامل دی او  انعام ورکوونکی نه دی نو د حمد مستحق هم نه دی. یغوښتونک
عبث او  ،کمال غوښتل تحصیل د حاصل دی، او تحصیل د حاصل باطل داسېکامل نور کمال نه غواړي، ځکه چې 
 نو دا جوته .نو ځکه هللا تعالی د حمد مستحق دی پاک سپېڅلی  جود او احسان دیمحال دی. نو د هللا ورکړه او انعام 

 ده چې دا حمد یوازي د هللا له پاره دی نه د بل چا.
نعمت ممکن الوجود دی او هر ممکن الوجود هللا  نعمتونو څخه دی او هر موجود ودجودرېیمه وجهه: نعمت له مو

او د حمد معنا ثناء ده پر انعام  {نعمة فمن هللاومابک من }تعالی موجود کړی دی، لکه چې په خپله هللا تعالی وایي: 
 مستحق دی. {الحمدهلل}ی شي نو یوازي همدا د . نو هر کله چې په انعام یوازي هللا تعالی کوالېباند

ه نعمت څخه لڅلورمه وجهه: نعمت په درې څیزونو بشپړېږي، لومړی دا چې نعمت هغه څیز دی چې ګټه ولري او 
دا پوهه او ژوند هم د هللا تعالی ورکړه  و دا چې کوم څوک پوه او ژوندی دی،ا .تالی شيکوم پوه ژوندی ګټه اخیس

ده. دوهمه دا چې منفعت کامل نعمت نه شي کېدالی مګر پر دې نعمت کېدالی شي چې کوم ضرر او غم په کې نه 
هغه مهال کامل نعمت ګڼل  درېیم دا چې نعمت .خالصون هم د هللا تعالی کار دید منافعو له ضرر او غم څخه وي او 

نعمت خوندي ساتل هم د هللا کار دی. کله چې له ډار څخه د  دي وي اوکېدالی چې د بندېدلو له ډاره په امن او خون
همدا هللا تعالی د کامل حمد مستحق دی، نو دا سمه  ځکه خوده نو ښکاره ده چې بشپړ نعمت هللا ورکوالی شي  داسې

 .{الحمدهلل}ده چې وویل شي 
. څوک چې په نعمت پوه نه وي دونکی دیاوومه فایده: څرګنده ده چې حمد د هغه چا مدح ده چې هغه منعم او لورې

. انسان د هللا له حمد او شکر کولو څخه عاجز دی چې د ده د يوګړي په حمد او شکر ویلو مکلف نه د داسېنو 
 عاجزۍ وجهي دا دي.

ی ځکه چې ډېر دی. لکه چې نه شي پوهېدال باندېلومړۍ وجهه: هللا انسان ته ډېر نعمتونه ورکړي دي چې عقل ور 
دونه رنګه حمهمدااو کله چې انسان د هللا نعمتونه نه شي شمېرلی نو  {ان تعدوا نعمة هللا التحصوها}هللا تعالی وایي: 

 او شکرونه هم ډېر دي.
کله چې هللا تعالی د ده په  .قدرت ور کړی وي د ویلو مد او شکر ویلی شي چې هللا یېدوهمه وجهه: انسان هومره ح

ل یې له مخې لیري کړي چې دا ټول د هللا ید حمد او شکر عوایق او حوا ،زړه کې د دې حمد او شکر داعیه پیدا کړي
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

خپل عظیم نعمت  باندېروکه هللا او شکرونو د ویلو طاقت نه لري مګر  نوله لوري انعامونه دي. انسان د دومره حمدو
په دې توګه دا دومره ډېر حمدونه او شکرونه  .، چې پر دې نعمت هم شکر واجب دیينازل کړی او طاقت یې ورکړ

ال کار دی چې بې نهایته حمدونه او شکرونه ووایي او پر محال حی ځکه چې بې نهایته دي او دا منه شي اداء کوال
د ده د ناسېکۍ او عجز  .ی چې هللا یې وړتیا لريانسان هغه شکر او حمد نه شي کوالپوري موقوف محال دی نو 

 وجوه دا دي:
د هللا نعمتونه ډېر دي چې د ده عقل دا سېک نه لري چې دا نعمتونه وشمېرالی شي.  باندېلومړۍ وجهه: پر انسان 

 ه چې وګړي د هللا تعالی نعمتونه نه شي شمېراللاو کل {ان تعدو نعمة هللا التحصوها}لکه چې په خپله هللا تعالی وایي: 
نو د دغو نعمتو په مقابل کې له شکر او حمد څخه هم بې سېکه او عاجز دی او هغه حمد او شکر نه شي ادا کوالی، 

 چې هللا یې وړتیالري.
او قوت ور کړي دوهمه وجهه: وګړي هغه مهال د هللا تعالی حمد او شکر ادا کوالی شي چې هللا د حمد او شکر سېک 

او په زړه کې یې دا مینه واچوي چې د هللا تعالی حمد او شکر وکړي او هغه مهال د هللا تعالی حمد او شکر کوالی 
 شي، چې هللا یې له مخې څخه د حمد او شکر موانع لیري کړي.

حمد هغه مهال پوره  دي واجب دی.نو وګړي دا شکر او باندېنو دا ټول امکانات د هللا تعالی انعام دی چې شکر ور
کوالی شي چې بې نهایته شکر اوحمد وکړي او دا راز شکر اوحمد کول محال دی او په محال پوري موقوف هم 

 محال دی. نو وګړو هغه راز شکر او حمد نه شي کوالی چې د هللا تعالی له شان سره وړتیا لري.
بلکه دا حامد دا علم او پوهه ولري چې  {الحمدهلل} درېیمه وجهه: شکر او حمد دا نه دی چې وګړي په خوله ووایي چې

هللا تعالی د دې راز حمد او شکر مستحق دی. خو وګړي د هللا تعالی د کمال او جالل د عظمت څخه بې سیکه او 
 عاجز دی. څوک چې بې سېکه او عاجز وي نو هغه په سمه توګه د هللا حمد او شکر نه شي کوالی.

ر دا کمال کوي چې ده ګوندي د هللا پوره حمد او شکر ادا کړی دی، دا راز حمد او شکر څلورمه وجهه: حامد او شاک
چې یوه وجهه یې دا ده چې د هللا نعمتونه ډېر دي چې  باندېچې له هللا تعالی سره وړ وي ناممکن دی په څو وجوهو 

چې د ده حمد او شکر د هللا له  ادا کول یې په یو لفظ ناممکن دی. بله وجهه یې دا ده چې که څوک دا با ور ولري
ځکه یوه پوه ویلي دي چې دا پوه واسطې   دا شاکر او حامد مشرک شو. باندېنعمتونو سره برابر دي نو په دې باور 

 . {شکر کفر دی }نومېږي چې 
و شاکرانو درېیمه وجهه: دا ده چې وګړي په هرڅه کې هللا تعالی ته اړتیا لري او خپلواک نه دی او هللا د حامدانو ا

 حمد او شکر ته کومه اړتیا نه لري. نو څرنګه به وګړي د هللا تعالی حمد اوشکر وکړای شي؟
ي دد دغو وجوهو له مخې دا ثابته ده چې بنده د هللا تعالی حمد او شکر نه شي کوالی. ځکه هللا تعالی بندګانو ته نه 

 الیکلف هللا}ځکه چې دا چاره د دوی له السه پوره نه ده او هللا ویلي :  (د هللا تعالی حمد ووایئ) {احمدو هللا}ویلي چې 
حمدونو اوشکرونو وړ او مستحق یوازي هللا  ونو ده دا وویل چې د  ټول {الحمدهلل}چې بنده ووایي  . {ااالوسعه نفسا  

پل ځان حامد او شاکر دی. هللا په خپله د خ. یې نه شي ویالیوی شي او که ویالو. وګړي دا حمد او شکر - تعالی دی
رض ف باندېچې ستا حمد او شکر خو پر ما  د علیه سالم هللا تعالی ته وویلود بل چا حمد او شکر ته اړتیا نه لري، دا

دی او دا راز حمد او شکر خو زما په وس او سېک کې نه دی. هللا تعالی ورته وویل چې تا په خپله بې سیکې او 
 ایت کوي.عجز اعتراف وکړ همدومره کف

 یقول هللا تعالیف  اذا انعم هللا علی عبیده نعمة فیقول العبد الحمدهلل}اتمه فایده: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ویلي دي: 
د دې حدیث تفسیر دا دی چې کله چې هللا تعالی خپل بنده  {قیمة له انظرو ا الی عبدی اعتیته ماال قدر له فاعطایی ماال

او دی  ويته نعمت ورکړی او دا نعمت یو معتاد څیز وي لکه چې دا بنده وږی وي نو هللا خواړه ورکړي او یا تږی 
 د دې نو {الحمدهلل}چې بنده ووایي  نو ،یا لوڅ لپړ وي کالي ورکړي چې پټ شي ،اوبه ورکړي چې تنده یې ماته شي

هغه حمدونه هم د ده دي چې حامدانو ال تر اوسه پوري  الحمد معنی دا ده چې ټولو حامدانو حمدونه ټول د هللا دي او
نه دي ویلي خو کېدای شي چې ویې وایي. نو ټول حمدونه د هللا دي هغه د عرش او کرسي د مالیکو حمدونه وي او 

غه ه سالم څخه نیولي تر رسول هللا پوري ټولو استازو ویلي دي.که نور او هغه ټول حمدونه د ده دي چې د آدم علیه ال
چې حامدانو ال تر اوسه پوري نه دی ویلي، خو کېدای شي چې ویې وایي. هغه ټول حمدونه   د ده دي هم ټول حمدونه

و  م فیها سالموتحییته دعوا هم فیها سبحانک اللهم}یې د ده بنده ګان ده ته وایي:  ېد ده دي چې  د هللا د دې قول پور
بیا هم دغه محامد متناهي دي او ټول هغه محامد چې تر ابده ویل کېږي، دا   . {دعوا هم ان الحمدهلل رب العالمین اخر

. نو ځکه هللا تعالی ویلي {الحمدهلل رب العالمین}دا ټول محامد د هللا په دې  قول کې دا خل دي چې وایي:  .ټول د ده دي
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. ما بې نهایته {له وال نهایة لهقدر لها فاعطانی من الشکر ماال حد واحداة النعمة انظروا الی عبدی قد اعطیته }دي: 
 نعمت ورکړ او ده راته بې نهایته شکر راکړ.

نهمه فایده: په دې کې کڼه او شک نه شته چې وجود له عدم څخه خیر او ښه دی، نو ویالی شو چې د هللا له وجود 
ور ټول وجودونه د هللا ورکړه ده او دا ورکړه د ده فضل او احسان دی اود هللا فضل او احسان د شکر او څخه پرته ن

، معنایې دا ده چې ټول  {الحمدهلل}چې بنده ووایي  حمد واجبوونکی دی، نو په ټولو موجوداتو د هللا حمد واجب دی.
ی او یوازي هللا یې مستحق دی. بنده وایي چې په دې حمد چې د هر حامد له خوا څخه وي دا راز حمد یوازي د هللا د

 حمد کې ته هیڅ شریک نه لرې دا حمد ټول یوازي ستا دی اوبس.
حمد  . نو ولي{سبحان هللا والحمدهلل}لسمه فایده: که څوک ووایي چې تسبیح پر تمحید مقدم دی لکه چې ویل کېږي: 

بالتضمن داللت کوي ځکه چې د تسبیح معنا دا ده چې  ندېبایوازي یاد کړی شو؟ ځواب دا دی چې تمحید پر تسبیح 
او افاتو څخه مبراء او پاک دی. حمد په دې معنی هم  نو، نیمګړتیاووهللا تعالی په خپل ذات او صفاتو کې له نقصانو

منعم، رحیم دی، تسبیح دې ته اشاره ده چې هللا تام او پوره دی او تمحید  باندېداللت کوي چې هللا پر بندګانو او خلکو 
 دې ته اشاره ده چې هللا ال ډېر تام او پوره دی. نو له همدې کبله پر حمد پیل اولی او ډېر ښه دی.

ته نعمتونه  اتوخپلو بندګانو او مخلوقیې په ماضي کې  .کې ماضي او مستقبل دواړه راځي  {الحمدهلل}: په یوولسمه فایده
پر  دېبان. په حمد {دنکملئن شکرتم ألزی}ورکړي دي او په مستقبل او وروستمهال کې یې هم ورکوي، لکه چې وایي: 

حامد د دوزخ دروازې بندېږي. د جنت دروازې ورته پرانیستل کېږي چې همدا د حمد ستر برکت او کمال دی او له 
 له برکته پرانیستل کېږي دې سورت ته فاتحه وایي. {الحمدهلل}همدې امله چې د جنت دروازې د 

 دوولسمه فایده: 
ری س»خو په خپل ځای کې او که بې ځایه وي نو بیا مقصود په الس نه راځي  ،الحمدهلل ډېره لویه او مبارکه کلمه ده

 وویل چې طاعت او عبادت باید څرنګه وشي؟ چا - چې یو روحاني تېر شوی دی -ته  «سقطی
چې ما یو ځل بې ځایه الحمدهلل وویله، د دې بې ځایه الحمدهلل ویلو له کبله دا دېرش کاله کېږي استغفار کوم هغه وویل: 

له دې بې ځایه الحمدهلل  چې ده ېڅرنګه دي الحمدهللا بې ځایه ویل او له هللا څخه بخښنه غواړم. ورته وویل شول چې
 ویلو څخه بخښنه غواړې؟

 چا را ته وویل .کانونه وسول خو زما دکان نه وسوکې اور ولګېده او د ټولو وګړو د سقطي ورته وویل په بغداد ښار
ل خو یوازي ستا د کان ونه سو. نو ما وویل الحمدهلل چې زما دکان نه دی سوی. زما و وګړو دکانونه وسود ټول چې

وای. ما وویل الحمدهلل چې زما لو خوا بدي کړي زېدسوپه دکانونو  دځکه چې ما باید د نورو وګړو  ودا حمد بې ځایه 
نو خوابدی  - نه سوځېدو مې خوښي وکړهپه خپل دکان  دیوازي  - دکان ونه سو. کله چې زه پوه شوم چې غلط شوم

لحمدهلل ا له کبله دا دی دېرش کاله کېږي چې له هللا څخه استغفار او بخښنه غواړم. او د دغه بې ځایه الحمدهلل ویلو شوم
 د جالل او کمال کلمه ده خو باید چې په ځای وویل شي.خو لویه او ستره 
هغه لومړۍ کلمه چې زموږ پالر آدم علیه السالم، یاده کړي ده هغه الحمدهلل ده او هغه وروستۍ کلمه دیارلسمه فایده: 

 دله روح چې جنتیان یې وایي هغه هم همدا الحمدهلل کلمه ده. لومړۍ کلمه آدم علیه السالم په دې توګه ویلي ده چې ک
او دا چې جنتیان یې بیا د وروستي ځل له پاره وایي هغه  .ده وویل: الحمدهلل رب العالمینته ورسېده نو  (هسر) ده نو
ېل او فاتحه هم په الحمدهلل شوي ده او همدارنګه یې پای پنو د عالم  {و اخر دعواهم ان الحمدهلل رب العالمین}ده:  داسې

 ده.او اخر هم په الحمدهلل شوي 
نو  عالم ووړ دی انساند په همدې مبارکه کلمه وي، ځکه چې د الحمدهلل  ېنو ته هم هڅه کوه چې لومړی او پای د

 چې  د ستر عالم په شان په الحمدهلل وي.ده  چاره یې په کار
کړی او همدا الحمدهلل یې د ځان له پاره سند  تمسکجبریه او قدریه دواړو ډلو عالمانو په الحمدهلل څوارلسمه فایده: 

 ه څو وجهو په الحمدهلل تمسک کړی دی.پ وجبریه  ګرزولی دی.
لومړۍ وجهه: هر کله چې د چا فعل اشرف او اکمل وي او د ده نعمت ډېر ښه او اعلی وي نو همدی د ډېر حمد او 

که ایمان د بنده فعل وای نو  ف څیز ایمان دی.قاتو کې ډېر اشرپه دې کې شک نه شته چې په مخلو  ثنا مستحق دی.
نه ده نو موږ پوه یو چې ایمان د هللا مخلوق دی نه د  داسېڅرنګه چې  بنده به له هللا څخه د حمد ډېر مستحق وای.

 بنده. 
امت په دې اجماع کړي ده چې الحمدهلل د ایمان په نعمت دی. که دا ایمان د بنده فعل وای او د هللا فعل  :دوهمه وجهه

چې هغه د  باندېبه باطله وه ځکه چې حمد د فاعل پر هغه څه  {هلل علی نعمة االیمانالحمد}نه وای نو د وګړو دا وینا 
 . {ویحبون ان یحمدو بما لم یفعلو}ده فعل نه دی، باطل دی، ځکه چې هللا تعالی ویلي دي: 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

درېیمه وجهه: موږ دا خبره ثابته کړي ده چې الحمدهلل څخه بل هیڅوک د حمد مستحق نه دي، نو ټول حمد به هغه 
چې ټول نعمتونه د ده له لوري وای. ایمان ډېر افضل نعمت دی نو واجب ده چې ایمان د هللا له لوري  ومهال د هللا 

 وي.
قبیح ګڼل کېږي. نو کله چې و بد ا الحمدهلل په خپله د خپل ځان مدح کوي او د ځان ستایل په وګړو کېڅلورمه وجهه: 

چې دا الحمدهلل په خپله د ده مدح ده نو له دې څخه دا جوته شوه چې د هللا  هللا خپل کتاب قرآن کریم په الحمدهلل پیل کړ
ه کار دی خو هللا تعالی په خپله خپله مدح بد ښکاري او قبیح حال د بندګانو له حال څخه بېل دی. هغه دا چې بندګان پ

کېږي چې په کوم څیز بنده بد ښکاري په هغه څیز هللا ښه ښکاري او دا خبره په  داسېستاینه او حمد ښه ښکاري نو 
 دې داللت کوي چې هللا مقدس دی او د ده افعال د بندګانو په افعالو نه قیاسېږي.

اعتزال ټول اصول  د باندېد هللا ټولې چارې ښې او حسنې دي چې په دې  خو بیحي ديد بندګانو ځینې چارې ق
 ړنګېږي.

ت بل صف په حسن سربېره یوپه نزد د هللا ټول افعال حسن دي او په کار ده چې د ده افعال  وپنځمه وجهه: د معتزله 
یز هغه څ .هللا عبث کار نه کوي - محاله ده کې عبثکاري د هللا په باره هم ولري او که نه نو د ده افعال به عبث شي.

نېکچارو ته د  زاید دی هغه به یا واجب وي او یا به د ده تفضل او مهرباني وي. د واجب مثال باندېچې پر حسن 
دوی د اعمالو ثواب ورکوي او د تفضل مثال دا دی چې څه د چا حق وي هغه خو ور کولی شي او ال نور هم ور 

 کولی شي.
چې وایو الحمدهلل صحت وینا عیب پیدا کوي او زموږ د دې دی دا خبره په دې کې چې هللا تعالی د حمد مستحق 

 اندېباداء د واجب د حمد استحقاق نه لري، لکه د یو چا چې پر یو بل چا د دې خبرې بیان او بفصیل دا دی:  .باطلوي
وم ک باندېکه پر هللا  .ی د حمد او ستاینې مستحق نه دیحقدار ته ورکوي نو دا پوروړ رپور وي او هغه پور وړی پو

ې یآل ښه وکړي نو په دفعل واجب وي نو د دغه په مقابل کې د حمد استحقاق نه لري او که هللا تعالی له چا سره تفض
او د  و راز ښو کولو د مدح حقدار شو او چې دا حق ور ورسېده نو کامل شو چې د دې حق تر رسېدو د مخه ناقص

 ې دا معنا ده چې هللا تعالی د حمد مستحق نه دی.د
ه رشي چې دا حمد او مدح هللا تعالی لهللا تعالی محمود دی. نو ویل کېدا  شپږمه وجهه: الحمدهلل په دې داللت کوي چې

تنع مم پارهد مدحې له د بل چا ده. لومړی ممتنع دی چې حمد ور لره لذاته ثابت دی نو دا  لذاته ثابته ده او که ثابته نه
دی. دا هم ممتنع ده چې کوم څیز د ده له پاره موجب د حمد وي او هغه د ذم او بد ویلو استحاق ولري ځکه هغه چې 

 اره ثابت دی د دې څیز ثبوت د بل له پاره ممتنع دی.پات له ذد ده د 
ور  عوض نه لري چې هللا یېکوم حق  باندېهیڅ څیز واجب نه دی نو بندګان پر هللا  باندېوي نو پر هللا  داسېچې 

په دې خبره د معتزله اصول ړنګېږي او دوهم قول چې هللا لذاته د حمد مستحق نه دی نو  کړي او یا ثواب ورکړي.
په دې صورت هللا ناقص لذاته دی او پر بل څیز ورته کمال حاصلېږي او دا خبره د هللا په حق کې محاله ده ځکه چې 

 ل شئ.کام باندېهللا په خپله کامل دی او د بل کوم کمال په انتظار کې نه دی چې ور 
خو معتزله وایي: چې د هللا تعالی دا قول الحمدهلل هغه وخت ذات دی چې د ده په فعل کې قبیح نه شته او د ده په 

، موږ وایو چې هللا تعالی همدغسي دی، نو هللا قضاءګانو کې ځور او تېری نه شته او د ده په حکمونو کې ظلم نه شته
 تعالی د سترو حمدونو او مدحو مستحق دی.

دا هللا . هر عبث د ده کار دی، ځکه چې همحکم دید ده  رریه وایي چې هر قبیح د هللا تعالی فعل دی او هم جوجب
 وي خو عوض او بدل نه ورکوي نو پهځوروانات یتعالی په کافر کې کفر پیدا کوي بیا یې په همدغه کفر عذابوي. ح

 تعالی د الهیت په سبب همدغه حمد مستحق دی.دې تقدیر به څرنګه د حمد مستحق شي؟ بله دا ده چې هللا 
وي، که دا حمد پر بنده باند وي نو پر بنده  باندېوي او یا به په خپله پر همده  باندېچې دا حمد به یا پر عبد او بنده  

 قول باطل دی. باندېواجب ده چې به په حمد ویلو قادر وي چې په دې توګه د بنده په خبر 
وي نو دا واجبېږي چې هللا تعالی به په خپله د خپل ځان حمد وایي او دا قول باطل دی چې هللا که حمد پر هللا تعالی 

تعالی په خپله د خپل ځان حمد ووایي. نو ځکه قدریه وایي چې د هللا حمد پر بنده الزم دی نو بنده فاعل دی او پر حمد 
 ویلو قادر دی، ځکه چې زموږ دا وینا سمه ده.

ان په دې کې اختالف لري چې د هللا تعالی شکر په عقل واجب دی او که په سمع یعنی چې عقلي پوهپنځلسمه فایده: 
و ما كنا معذبین واجب دی او که سمعي. ځیني وایي چې د شکر وجوب په سمع واجب دی، ځکه چې هللا تعالی وایي: 

 ینېاو ځ {بعد الرسولرسآل مبشرین و منذرین لئال یکون لنابین علی هللا حجة }او دا هم وایي:  {حتي نبعث رسوال
د شرع له راتللو څخه د مخه هم ثابت او الزم دی او د شرع تر راتللو څخه  باندېپوهان وایي: چې شکر پر بنده 
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د دې خبرې بیان او توضیح  او {الحمدهلل}د دې دلیل د هللا تعالی دا قول دی چې وایي:  باالطالق. وروسته هم الزم دی.
 څو وجهې لري.
دا ده چې هللا وایي الحمدهلل نو دا به پر دې داللت کوي چې دا حمد د هللا تعالی حق او ملک دی. علی لومړۍ وجهه: 

 او دا د دې دلیل دی چې حمد د شرع له راتللو له مخي الزم او واجب دی او هللا یې مستحق دی. .االطالق
او د فقهې په اصولو کې دا ثابته شوي ده چې د حکم  {الحمدهلل رب العالمین}دوهمه وجهه: دا ده چې هللا تعالی وایي: 

یعني د دې حکم علت  باندېمعلل دی په همدغه وصف  پر دې داللت کوي چې دا حکم باندېترتیب پر مناسب وصف 
ویلي یې دي چې هللا رب العالمین  دی او پر دوی  کړی دی،لی حمد خپل ځان ته ثابت همدا وصف دی. نو دلته هللا تعا

له  يد حمد مستحق دی، د نب رحمان او رحیم دی. چې دا سي ده نو دا ثابته ده چې پر ټولو حاالتو کې هللا تعالی باندې
 راتللو له مخه وي او که د ده له راتللو وروسته وي خو دی مطلق د حمد مستحق دی.

څخه  ید له الحمدهللموږ واجب ده چې د حمد حقیقت او ماهییت وپېژنو، نو وایو چې د هللا تعالی تمحشپاړسمه فایده: پر 
مخبرعنه څخه او خبر ورکول دي او اخبار له  اخبارله حمد څخه  {الحمدهلل}عبارت  نه دی، ځکه چې زموږ دا قول 

نو اوس وایو چې د منعم حمد عبارت دی له هر  مغایر وي. نو دا واجب ده چې د هللا تمحید له الحمدهلل څخه مغایر وي
ه د یا ب ي،د ده د انعام له امله داللت کوي، دا فعل به یا د زړه فعل و باندېهغه څخه چې د منعم پر تعظیم او سترتیا 

 اندامونو فعل وي. حوارحو اوبه د  ژبي فعل وي، یا
د زړه فعل دا دی چې زړه دا باور ولري چې هللا تعالی د کمال او جالل په صفتونو موصوف دی او د ژبي فعل دا دی 

راوړل شي چې د هللا تعالی پر کمال او جالل داللت وکړي او د اندامونو فعل دا دی چې  باندېالفاظ پر ژبه  داسېچې 
داللت وکړي چې د حمد همدا معنا  باندېالی پر جمال او کمال چارې وکړي چې دا چارې د هللا تع داسېه اندامونو پ

 ده.
 په دې مقام کې پوهان په دوو ډلو وېشل شوي دي: 

امر وکړي چې د ده عبادت  باندېلومړۍ ډله هغه پوهان دي چې وایي: دا جایز نه ده چې د هللا تعالی پر خپلو بندګانو 
 استدالل کړی دی. باندېیې په څو وجهو  باندېوکړي او په دې قول 

چې د مخه یې ورکړی  يو يپر هغه نعمت واجب کړ دا تمحید او حمد ویل لومړۍ وجهه: دا ده چې پر بندګانو به یې
. لومړی صورت باطل دی چې په ورکړي نعمت له بندګانو دی او یا دا چې تر دې حمد ویلو به یې وروسته ورکوي

څخه تمحید وغواړي، ځکه چې د دې دا معنی کېږي چې هللا تعالی له خپلو بندګانو څخه په خپل نعمت ورکړه مکافات 
وکړي له هغه څخه بیا نه  باندېاو بدل غواړي او دا د کرم او مهربانۍ له پاره عیب دی، ځکه چې کرم انعام پر چا 

 واړي چې مکافات ورکړي.غ
دوهم دا ده چې له انعام څخه د مخه ور څخه حمد ویل غواړي چې دا د بل چا ستړي کول او ځور دی. دا ظلم دی. 

خوشي بې ګټې بار دی او منعم ته کومه فایده نه لري، ځکه چې منعم او  باندېبله دا ده چې دا راز حمد ویل پر حامد 
ل یل دی چې پر با مستحامل او پوره دی، کوم بل څیز ته اړتیا نه لري او کامل ته دمحمود په خپله په خپل ذات کې ک

خپل کمال حاصل کړي او تحصیل د حاصل کېږي. نو دا حمد ویل عبث او ضرر دی، نو واجب ده چې دا  باندېچا 
 راز حمد مشروع او روا نه وي.

واجب دی نو د عذاب مستحق  باندېر ونه کړي چې ور درېیمه وجهه: دا ده چې د ایجاب معنا دا ده چې که بنده دا کا
 ته کومه ګټه هللا دی نو معنا دا ده چې هللا تعالی بنده ته وایي، که دي دا واجب ونه کړ زه به عذاب در کړم او دا حمد

که دا بې ګټې کار دي ونه »دې فعل کې د هیچا ګټه نه شته نه د خالق او نه د مخلوق.  چې په هنه لري نو معنا دا شو
 .هنه د هکریم الیقله حکیم او  پرېکړه ډول دا !« دي تر ابده په عذاب کړمبه کړ نو زه 

 حمد ویل په څو وجهو بې ادبي ده: دوهمه ډله وایي
 بې ادبي ده.لومړۍ وجهه: د هللا ډېر احسان د بنده د لږ شکر په مقابل کې راځي او دا 

مشغول وي او د هللا معرفت وي او زړه په دغه نعمت  دمهال کېږي چې نعمت په زړه کې یا دوهمه وجهه: شکر هغه
 ته یې پام نه وي.

درېیمه وجهه: بنده د نعمت په مقابل کې د هللا شکر کوي او دا په دې داللت کوي چې دا بنده دا شکر او حمد د دې له 
مطلب او معبود همدا نعمت دی او خپله خوښي یې مطلب پاره کوي چې ده بنده ته دا نعمت ورکړی دی او د دې سړي 

 ده، دا ډېر ټیټ مقام دی وهللا اعلم.
 

 دوام لری
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