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 تفسیر سورة الفاتحه
 د فاتحې سورت څو څپرکي دي

 
 برخه دریم

 
 رحیم  تفسیر د رحمن - درېیم څپرکی

 :یې په باره کې فوایدو د
 

سېک او توان نه لري. له ابراهیم بن ادهم  نعمت د ورکړې داسېنعمت ور کوونکی چې بندګان د  داسېرحمن یعني 
ی او یوه ډوډۍ یې وتښتوله، دسترخوان وغوړېده، یو کارغه راغ څخه حکایت دی چې وایي: زه د یو چا مېلمه وم، نو

او  له السونوبیا دا کارغه پر یوه غونډۍ باندې کښېناست چې هلته یو سړی  نو ما ورته تعجب وکړ اوهکپک شوو.
 بندي په مخکې ولوېدله.، نو کارغه دا ډوډۍ هغه ته ور وغورځوله چې د وپښو څخه کلک پلک تړلی پروت 

او په دې ولوله له ځان څخه بې  هچې زه په کور کې وم چې ناڅاپه مې په زړه یوه ولوله پیدا شو :ویلي دي ذوالنون
دا  .هلته مې یو غټ لړم ولید، چې منډه یې اخیستي وه .ځانه شوم. نو له کور څخه ووتلم او د نیل غاړې ته ورسېدلم

ودرېد او چونګښه روانه وه او المبو  باندېګښې پر شا بیا دې لړم ټوپ کړ او د یوې چونلړم د سین غاړې ته ورسېد.
له شا  یې یې وهله، نو بیا دا چونګښه په یوه بېړۍ کې ور وختله چې چونګښه د نیل پوري غاړې ته ورسېدله او لړم

 زه هم ور پسې وم، نو هلته مې له یوې ونې الندې یو زلمی ویده ولید.څخه کوز شو. نو په منډو روان شو، 
پر لیده مې چې یو مار ورته راغی او کله چې مار دې زلمي ته ورسېده، دا لړم هغه مار ته ورسېد، نو لړم ټوپ کړ 

دا له ونې الندې پروت زلمی  دواړه مړه شول. .مار هم لړم وچیچه .ویې چیچه ،یې نېش ورکړ ته او هغه باندېمار 
  له دواړو مار او لړم څخه روغ رمټ پاتي شو.

او ۍ بوټ هرښکاري لکه د غوښې یوه س داسېحکایت دی چې د کارغه بچی له هکۍ څخه ووځي، بڼکې نه لرې او 
میاشي راټول شي ځکه چې دا د کارغه بچی یوه  باندې بیا په دغه سره بوټۍ .ساتي کارغه ورڅخه وتښتي او نه یې

شي او په بڼکو کې پټ شي. نو په دغه  پیدا باندېدی په همدې حال وي چې بڼکې ور  .سره د غوښې بوټۍ ښکارې
غو نو له د« ای، په ځالو کې د بچیو ساتونکیه!: »عاء ګانو کې ویل کېږيځکه خو د عربو په د .مهال یې مور راشي

 هر چاته رسېږي او رحمت یې پراخه دی. ،چې د هللا فضل عام دی او احسان یې شامل دیمثالونو څخه ښکاري 
ښې پېښې دي خو هغه ښې نه وي، دي چې سړی ګمان کوي چې دا  داسېحوادث او پېښې دوه ډوله دي: ځینې پېښې 

 خو په حقیقت کې د هللا يپېښې دي چې په ښکاره کړاو ښکار داسېعذاب او کړاو وي. ځینې  کې په حقیقت بلکې
 احسان او رحمت وي. ،فضل

چې هر څه یې زړه وي هغه کوي او پالر یې ادب نه ورکوي او که پالر خپل زوی پرېږدي  لومړی قسم دا دی: 
ي کوي خو په واقعیت کې ور سره مهربانلور چې علم زده کړي، نو په ښکاره خو دا پالر پر زوی  يورته نه وای
 دښمني کوي.

ښکاره  کوي نو دا خو پهزده  باندېعلم ور لکه پالر چې زوی په ښوونځي کې را ایسار کړي او  :دا دی دوهم قسم
او دی خو په حقیقت کې یو ښه په زړه پوري لور او نعمت دی. په همدې راز  که د کوم وګړي په الس یو لوی کړ

د نور سرایت له کبله پرې کړي، نو دا خو په ښکاره یو ستر کړاو  کې وژونکی ټپ پیدا شي او دا وګړی دا خپل الس
 ر غولېږي او هوښیار عاقبت او اسرارو ته ګوري.ه باطن کې راحت او رحمت دی، نو احمق په ظاهدی، چې پ

نو هر کړاو که په دنیا کې کړاو او درد او خوږ ښکاري، خو په حقیقت کې رحمت او حکمت دی. حکمت یې په دې 
توګه دی چې که ډېره ګټه او ښېګڼه د لږې ګټې او ښېګڼې له پاره پرېښودل شي، نو دا ډېر بد کار دی. نو په هغه 

ي: واحو پاکي او سپېڅلتیا ده، لکه چې هللا تعالی فرمایلتکالیفو کې چې هللا پر بنده ایښي دي له بدني اړیکو څخه د ار
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نېکیو  شي، ښېګڼو او ېاو د دوزخ د پیدا کولو مقصود دا دی چې وګړي له بدیو څخه لیر .{ان احسنتم احسنتم النفسکم}
کیسه  لسالمما اهاو خضر علی ښه مثال د موسی په دې باره کې {ففروا الی هللا}ته مخه کړي. کله چې هللا تعالی وایي: 

، نو د بېړۍ ورانول ورته ښه ښکاره نه شول او د هلک وژل او د دېوال وده. د موسی حکم د امورو پر ظاهر بناء 
 الیه السالم چارې په پټو اسرارو بنخو د حضر ع ورته بد معلوم شول او خضر علیه السالم مالمت وګاڼه. لجوړو

اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فى البحر فاردت ان }وې نو حضر علیه سالم، ورته اسرار بیان کړل او ویې ویل: 
منین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا،  واعیبها و کان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا، و اما الغالم فکان ابواه م

رب رحما، و اما الجدار فکان لغالمین یتیمین فى المدینه و کان تحته کنز فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکوه و اق
 . {لهما، و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمة من ربک 
، نو ېو، نه پر ظاهر باندړنوله دې قصې څخه دا ښکاره ده حکیم محقق هغه ذات دی چې خپل کار پر حقایقو بنا ک

م کامل حک د چې ستا کوم څیز نه خوښېږي او عقل دي ور څخه کرکه کوي نو پوه شه چې په دې کې پټ اسرارکله 
 ، د اسرارو سمندر ښکاره کېږي.{الرحمن الرحیم}په دې مهال تا ته د  .شته او د ده حکمت او رحمت دا غوښتنه

که وویل شي چې پر او هم نورو ته. نو  د هللا خاص نوم دی او رحیم هم هللا ته ویل کېږي {الرحمن  }دوهمه فایده: 
 هللا تعالی دانی یعني الرحیم له اعلی پسي یعني الرحمن پسي یاد کړی دی؟ ېاعظم دی،نو ول دې توګه الرحمن

 څوک کوم سترږي چې د دې پوښتنې ځواب دا دی چې له ستر لوی څخه لږ او سپک څیزونه غوښتل کېږي. ویل کې
وویل چې د دې لږ کار له  هغه ورته نو له پاره تا ته راغلی یم.ی ورته یې وویل د یو اسان او لږ کار ته ورغ شخص

ړه وا او د ېتر کار غواړهللا ورته وایي چې له ما څخه س باندې }الرحمن الرحیم{. نو پاره یو ووړ سړی چېرته وګوره
غواړې نو له ما  ته ما رحمان ګڼې او سترې چارې را څخهچې غوښتل درته ستونزمن ښکاري، خو لکه څرنګه  کار

د څپلۍ پیاړمه وغواړه او هم را څخه د کټوۍ له پاره مالګه وغواړه. لکه چې هللا تعالی موسی علیه السالم  ېڅخه د
 .ه له ما څخه غواړهه او د خپل پسه او مږ واښمالګ ې کټوۍته وویل: یا موسی د خپل

ا اسالم، ته یو رحمت ورکړ، لکه چې مریم علیه ستایلی دی. بیا ده } الرحمان الرحیم {درېیمه فایده: هللا خپل ځان په 
یخ او ګواښ بد دې د نجات سبب شو چې د کفارو او فجارو له تو . نو دغه رحمت{مقضیا ا  ورحمة منا وکان امر}وایي: 

 ،چې دی رحمان دی، دی رحیم دی او وایمیادوم هللا هره ورځ کې څلور دیرش واره چې څخه وژغول شوه. بیا زه 
ار کې او یو ویو وار په }بسم هللا الرحمن الرحیم { ، } الرحمن الرحیم { په هر رکعت کې دوه ځله ویل کېږياو لفظ د 

ر له ستونزو څخه د مریمې له پاره د . نو کله چې یو وار د رحمت ذک} الحمدهلل رب العالمین الرحمن الرحیم { کېپه 
 له دوزخ څخه د نجات سبب نه شي؟ به دا ډېر تکرار  } الرحمن الرحیم {نجات سبب شو نو ایا د مسلمانانو له پاره د 

 ارو مرو به شي.
 په برکت به یې له اور او عار او همدارنګه  له هالکت څخه خالص شي.

او  ،چې دی هغه څه پیدا کوالی شي چې بنده یې د پیدا کولو سېک نه لريهللا تعالی رحمن، دی ځکه څلورمه فایده: 
ه شوه لک داسېځکه چې هغه څه پیدا کوالی شي چې بنده د هغه شي دجنس د پیدا کولو قدرت نه لري. نو دا  رحیم دی

ه چې هللا وایي: ښکلی صورت او څېره در کړه، لک چې هللا وایي: زه رحمن یم ځکه یوه نا څیزه نطفه وې او ما تا ته
 او زه تا ته سپېڅلی جنت درکوم. ېته ناقص عبادت کو ځکه چې ته ما رحیم یم او {وصورکم فاحسن صورکم}

 {اشهدان االله اال هللا}او د شهادت د کلمې له ویلو څخه چې  مي مرګ را نژدې شوی وزل پنځمه فایده: وایي چې د یو
غلل چې فالنی د شهادت کلمه نه شي ارسول هلل ته ر ی. نو وګړيده، ژبه ناتوانه پاتي وه او دا کلمه یې نه شوه ویال

ده ویالی. نو رسول هللا، هغه سړي ته ورغی او د شهادت کلمه یې ورته ور وړاندي کړه، چې ویې وایي. دی خوزې
هغوی ورته وویل، ؟ او روژه یې نیوله ل: دې سړي لمونځ کاوه، ژبې یې کار نه کاوه نو رسول هللا وویاو نا ارامه و

مور او پالر ورڅخه خوابدي ول. نو بیا هغوی وویل هو ؟ خوابدي ولورڅخه پالر او مور یې هو! رسول هللا وویل: 
 هللا دې ته نو مور یې راغله چې یوه زړه بوډۍ وه، نو رسول .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وویل: مور یې راولئ

وویل: ایا دې زوی ته دي عفوه  کوې؟ هغې ورته وویل، زه ورته عفوه نه کوم، ځکه چې زه ده په څپېړه ووهلم او 
نو د هغه ناروغه مور وویل،  .او اور راوړئ يزما سترګه یې ړنده کړه. نو رسول هللا علیه سالم، ورته وویل: لرګ

وویل چې ستا په مخکې یې په اور کې  سوزم، ځکه ده ته خوابدي کړې ؟ رسول هللا، ورته ېچې لرګی او اور څه  کو
 ده ما بخښلی دی. یې. نو هغې ورته وویل: زما ورته عفوه

نو د دې ناروغه ژبه په شهادت کلمه وچلېده. اصلي خبره دا ده چې د ده مور مهربانه وه، یعني چې رحیمه وه او 
هغه ذات  راضي نه شوه چې زوی یې په اور وسوزي. رحمن رحیم، دغه لږ رحمت له کبله یې مور درحمانه نه وه، 
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له دې څخه دا ښکاري چې هغه چا سره به څومره  .دی چې د خپلو بنده ګانو ګناهونو ته نه ګوري او عفوه ورته کوي
 ښه کوي چې همېشه د ده عبادت کوي او د شهادت کلمه وایي.

اللهم } صلی هللا علیه وسلم، رباعي غاښ، مات شو نو ویې ویل: شپږمه فایده: کله چې د احد په جګړه کې د رسول هللا
نو ښکاره خبره ده چې   (ای هللا زما قوم ته الرښوونه وکړه ځکه چې دوی نه پوهېږي.) {اهدقومی فانهم الیعلمون

و دا د ده له طرفه په دنیا او آخرت کې ډېر ستر کرم داو مهرباني ا {امتی امتی}رسول هللا، به د قیامت په ورځ وایي: 
 کله {وماارسلناک االرحمة للعالمین} مهربانه دی چې رحمت دی، لکه چې هللا تعالی وایي داسېده. رسول هللا، ځکه 

او دا هم  چې په یو رحمت کې د امت دومره ګټه او ښېګڼه ده نو هغه به څومره مهربانه وي چې رحمن او رحیم دی؟
ای هللا زما د امت ) {اللهم اجعل حساب امتی علی یدی}یو روایت دی چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، ویلي دي: 

. رسول هللا له دومره  رحمت او مهربانۍ سره بیا هم د یو سړي د جنازې لمونځ نه ې(حساب واک زما په الس کړ
په سبب له کوره فک اد  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، عایشهاو  ه پوروړی وکاوه، ځکه چې هغه سړي دوه درهم

 او یو رحمت دعالم {رحمة للعالمین وماارسلناک اال}نو هللا تعالی ورته وویل: چې ته د یو رحمت خاوند یې:  .ویستله
ستا امت سره پرېږده چې او د مخلوقاتو د اصالح له پاره کفایت نه کوي، نو ته ما او زما بنده ګان سره پرېږده او ما 

 ر سره څه کوم، ځکه چې زه الرحمن الرحیم یم.وبه زه 
دي او اب به هللا، الرحمن او رحیم شي، چې خلق یې د اور له پاره پیدا کړی دیاوومه فایده: قدریه پوهان وایي څرنګه 

بیا دا کافر عذابوي. او  کړاو به ورکوي. هغه څوک به څرنګه رحمن او رحیم شي چې په کافر کې کفر پیدا کوي او
من شي؟ جبریه وڅرنګه به هغه څوک رحمن او رحیم، شي چې وګړو ته پر ایمان امر کوي او بیا یې مخه نیسي چې م

پوهان وایي: ډېر نعمت او رحمت هغه ایمان دی. نو که ایمان د رب له لوري نه وي، بلکه د بنده له خوا څخه وي نو 
  ه لګېږي نه له هللا سره. وهللا اعلم.د رحمن او رحیم، له بنده سره ښ
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