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 11/11/1114         استاد زین هللا منلی
 

 تفسیر سورة الفاتحه
 د فاتحې سورت څو څپرکي دي

 
 برخه مهاووم او شپږ

 شپږم څپرکی  
 د ایاک نستعین په باره کې

 
 د هللا د دې قول }وایاک نستعین { معنا:

په عقلي دالیلو ثابته شوې ده، چې له ګناه څخه مخ اړول د هللا عصمت سره کېږي او په اطاعت باندي الس بري دا 
 هم د هللا په توفیق کېږي او په دې باندي عقلي او نقلي وجوه دلیل دی. عقلي دلیل څو وجهي لري:

نو تر څو چې مرجح نه وي پیدا شوي نور لومړۍ وجهه دا ده چې هللا پر فعل او د فعل پر ترک علی السویه قادر دی. 
هم نه شته. دا مرجح د بنده له لوري څخه نه دی، که داسي وای نو بیا بیا به یې غوښتنه کوله، نو دا مرجح د  جهان

 هللا له لوري دی. نو دا ثابته ده چې بنده کوم کار ته اقدام نه شي کوالی مګر که هللا وغواړي او د ده مرسته وي.
ه دا ده چې حق دین او سم اعتماد او باور غواړي، خو ځینو وګړي د یو مرستندوی په مرسته حق موندالی دوهمه وجه

شي چې دا مرستندوی یوازي هللا دی، ځکه که دا مرستندوی بشر واي او یا کوم ملک او فرښته وای، بیا به هم له هللا 
 څخه غوښتنې ته اړتیا وه.

واړي خو په الس نه. یوازي د هللا په مرسته هغه څیز موندالی شي چې غواړي درېمه وجهه: دا ده چې وګړي یو څه غ
 یې.

 دا چې څوک له ګناه څخه ساتل کېږي او نېکچاري یې په برخه کېږي د دې دالیل هم دا آیتونه دي: 
 ه اضطراب}وایاک نستعین{، دوهم دا دی: }استعینو باهلل{ په دې آیت کې جبریه اوقدریه دواړه پ :لومړی آیت دا دی
 او تشویش کې دي.

جبریه ډلې ویلي دي که بنده مستقل او خپلواک وای، بالفعل، نو دې صورت کې استعانت ته اړتیا نه وه او په استعانت  
غوښتلو کې کومه فایده نه وه، چې څه یې غوښتل هغه یې په خپله کوالی شول. قدریه ډلې ویلي دي: که د بنده په واک 

مرسته غوښتل یو ښه کار ؤ. نو د بل چا مرسته غوښتل باطل دی او چې کوم کار یې نه شو کې چارې وای بیا هم 
 کوالی نو بیا په استعانت کې هم کومه ګټه نه وه.

ده په بنمطلوبه اعانت زه وایم چې د کوم کار له پاره داعي نه وي، نو قدر د کوم کار په کولو کې کوم اغېز نه لري،
ولو څخه عبارت دی. موږ به د هغو لطایفو او فوایدو یادونه وکړو چې په دې کلمه کې کې د الزمې داعیې د پیدا ک

 شته.
لومړۍ فایده: کېدای شي چې یو څوک ووایي چې په یو کار باندي مرسته غوښتل هغه مهال ښه کار دی چې دغه کار 

وایاک نستعین، نو په دې کې څه  باندي پیل نه وي شوی او دلته لومړی دا یادونه وشوه چې، ایاک نعبد او بیا وایي،
 حکمت دی؟

 ځواب څووجهې لري:
ما په عبادت شروع وکړه نو زه د دې شروع کړي عبادت په سرته رسولو کې »لومړۍ وجهه: لمونځ کوونکی وایي 

 «له تا څخه مرسته غواړم. له دې عبادت څخه مې په مرګ سره یا په ناروغۍ سره او د داعیو په بدلولو مه منع کوه.
ای هللا! زه په خپله دا کار کوم خو زه یو زړه لرم چې له ما څخه تښتي، نو زه له تا څخه »دوهمه وجهه: وګړي وایي 

رسول هللا علیه « مرسته غواړم چې دا زړه مې را ایسار کړم چې را څخه الړ نه شي او زه دا شروع کړی کار وکړم.
ن اصابع الرحمن{ نو دا په دې داللت کوي چې انسان د هللا له الصلوة والسالم ویلي دي: }قلب المؤمن بین اصبعین م

 مرستې څخه پرته خپل زړه نه شي په خپل واک کې کوالی.
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ه بلک -دا بل څوک جبرائیل وي او که مېکایل وي  -درېمه وجهه: زه په اعانت کې پرته له تا څخه بل څوک نه غواړم 
 علیه سالم پر مذهب عمل کوم. ځکه، کله چې نمرود د ده الس او یوازي تا غواړم او په مذهب کې د ابراهیم خلیل هللا

پښې وتړلې او اور ته یې ور غوزار کړ، نو جبرائیل علیه سالم ورته راغی او ورته یې وویل: ما ته دي کومه اړتیا 
 څخه سوال وکړه. شته؟ نو هغه ورته وویل: }اما الیک فال{ )تا ته خو اړتیا نه لرم(، نو جبرائیل ورته وویل: له هللا

ابراهیم علیه سالم ورته وویل: }حسبی من سوالی علمه بحالی{ )زما له پاره همدا بس دی چې هغه مې ښه په حال پوه 
دی، سوال ته اړتیا نه شته(. خو زه په دې باره کې پر خلیل هللا علیه سالم یو څه زیاتوم او هغه دا چې نمرود د ده 

ه او زما پښې تړلې شوې دي تالی نه شم، السونه مې تړل شوي دي زه یې نه شم الس اوپښې وتړلې نه نور ځایون
خوزوالی، سترګې یې زما تړلي دي زه پرې څه نه ګورم، غوږونه یې زما بند کړي دي څه پرې نه اورم او ژبه یې 

نګه چې خلیل هللا زما تړلي ده خبره نه شم کوالی. نمرود اورته نږدې و او زه د دوزخ اور ته نږدې یم. نو لکه څر
علیه سالم، له چا څخه مرسته ونه غوښتله پرته له تا څخه، زه هم پرته له تا څخه د بل چا مرسته نه غواړم. خاص تا 
ته عبادت کوم او خاص له تا څخه مرسته غواړم. داسي شوه لکه چې هللا تعالی ورته وایي: } قیا ناُر کونی َبرداً و 

اوره پر ابراهیم علیه سالم، سوړ او سالم شه!( ته مې له اور څخه وژغورلې، جنت ته مې َسالماً َعلی ابراهیم { )ای 
 ننباسلې، خپل قدیم کالم مې درواوراوه او د قدیم موجود لیدل مې در په برخه کړل.

 څلورمه وجهه: }ایاک نستعین{ پرته له تا څخه د بل چا مرسته نه غواړم، ځکه چې پرته له تا څخه بل څوک له ما
سره مرسته نه شي کوالی مګر که ته ورته له ما سره د مرستې کولو مرسته وکړې، نو موږ هم پرته له تا څخه د بل 

 چا مرسته نه غواړو.
پنځمه وجهه: دا ده چې بنده وایي: }ایاک نعبد{ په دې عبارت کې د بنده په زړه داسي یو څه ګرزي چې زه هم ګوندي 

عجب له بنده سره نه ښایي نو ځکه ورپسي وایي زه چې ستا عبادت کوم دا هم یو څه یم، چې دې ته عجب وایي او
ه خپل زما پ -که ستا مرسته نه وي  –ستا مرسته ده. بنده وایي: }وایاک نستعین{ یعنې که زه ستا عبادت هم کوم دا هم 

 هم له مینځه ځي.وس کې نه ده. په }وایاک نستعین{ باندي د بنده له زړه څخه نعبد د عجب د احتمال وجهه 
 
 

  
 

 مه برخهاوو
 اووم فصل

 د اهدنا الصراط المستقیم، په باره کې
 په دې څو فایدې دي:

 د }اهدنا الصراط المستقیم{.، معنی
لومړۍ فایده: کېدای شي چې وویل شي چې لمونځ کوونکی به ارومرو مؤمن وي او هر مؤمن الره موندلې ده او 

دی. کله چې مؤمن ووایي: }اهدنا{ نو دا تحصیل د حاصل دی، ځکه ال د مخه  مهتدي دی، نو لمونځ کوونکی مهتدي
یې هدایت موندلی دی نو نور څه غواړي او تحصیل د حاصل محال دی. پوهانو ددې پوښتنې ځواب په څو وجهو 

 ویلی دی:
به ډېر ځله ویل: لومړۍ وجهه: چې دا هدایت غوښتونکی د لومړنیو په شان هدایت غواړي وایي چې نوح علیه سالم، 

}اللهم اهد قومی فا نهم الیعلمون{ که څوک ووایي چې رسول هلل صلی هللا علیه وسلم. دا هدایت یو ځل غوښتی دی او 
 نوح علیه سالم، په وار وار غوښتی دی، نو کېدای شي چې وویل شي چې نوح علیه سالم، رسول هللا څخه افضل دی.

نځه کې څو ځله }اهدنا الصراط المستقیم { وویل. چې د لمانځه په هر رکعت ځواب داسي دی چې رسول هللا په هر لما
 کې فاتحه سورت ویل کېږي نو پردې کلمه باندي د رسول هللا تعلم د نوح علیه سالم څخه ډېر دی.

ه بل ځواب دا دی چې پوهانو ویلي دي، د اخالقو په هر خلق کې افراط او تفریط شته او دا دواړه مذموم دي اوحق پ
کې د افراط او تفریط مینځ او وسط دی. ددې ادعا تاکید د هللا په دې قول کوي چې وایي: }و کذلک جعلناکم امة وسطاً{ 
)ما تاسو یو وسط امت پیدا کړي یاست(. وسط عدل او انصاف دی، نو مؤمن چې په دلیل باندي هللا وپېژانده نو دی 

 مهتدي مؤمن شو.
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د هغه عدل پېژندل په کار دی چې د افراط او تفریط په مینځ کې په شهواني د دې حالت له حصول څخه وروسته 
اعمالو کې، په غضبیه اعمالو کې او د مال د انفاق په کیفیت کې متوسط حال ته اړتیا ده. نو مؤمن له هللا غواړي هغه 

 ع کېږي.صراط مستقیم ور وښیي چې په ټولو اخالقو او اعمالو کې وسط وي نو په دې تفسیر سوال دف
درېمه وجهه: چې مؤمن په یوه دلیل هللا تعالی وپېژانده خو په ممکناتو کې په هر موجود کې د هللا تعالی پروجود، 
قدرت، رحمت او حکمت باندي دلیل وجود لري، او د انسان دین خو په یو دلیل هم صحیح دی او له نورو دالیلو څخه 

صفاتو ټول  موږ ته په خبر اوا الصراط المستقیم{ دا معنی لري چې بې خبره دی. نو د ده دا قول چې وایي: }اهدن
 دالیل راوښیه نو بیا سوال نه واردېږي.

ِ الَِّذي لَُه َما ِفي السَّ  ْسَتِقیٍم ِصَراِط هللاَّ  َماَواِت َوَما ِفيڅلورمه وجهه: چې هللا تعالی ویلي دي } َوإِنََّك لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ
ِبُعوهُ { او دا مستقیم صراط دا دی اْْلَْرِض { ا َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَّ و دا یې هم محمد علیه سالم ته ویلي دي: } َوأَنَّ َهَٰ

چې پرته له هللا څخه نور هرڅه ته مخ ور وانه ړوي او تمه ورته ونه کړي. په ذکر او فکر هللا ته متوجه اوسي. نو د 
اط المستقیم{ مراد دا دی چې هللا تعالی دا بنده همدغي موصوفي الرې ته ور برابر هللا دا قول چې وایي: }اهدنا الصر

کړی او داسي شي چې که ورته امر وکړي چې زوی دي ذبح کړه دی یې دا امرمني او خپل زوی ذبح کوي. لکه چې 
کېږده، لکه اسماعیل دا کار ابراهیم علیه سالم وکړ. که ورته امر وکړي چې که څوک دې ذبح کوي نو ته ورته غاړه 

علیه سالم، چې ورته غاړه کېښودله او که ورت امر وکړي چې سمندر ته ځان ور وغورځوه نو دا امر مني، لکه چې 
وکړه،  تلمذ یونس علیه سالم، داسي ومانه او ځان یې سمندر ته ور واچاوه. که ورته امر وکړي چې د چا شاګردي او

نو د هللا له امر څخه سر نه غړوي او دا شاګردي مني کله موسی علیه سالم، چې د حضر علیه سالم شاګرد شو، او 
که ورته امر وکړي چې که وژل کېږې هم ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دنده اجراء کوه، دې کارته غاړه 

رسوې، لکه یحیی او ذکریا علیهما السالم، چې په همدې سبب  ږدې او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دنده سرته
ووژل شول، نو مراد په اهدنا الصراط المستقیم باندي د پیغمبرانو انقیاد او غاړه اېښودل، لکه چې د هللا امر ته یې 

م اغاړې اېښې وي، په ستونزو کې صبر کوي او ورڅخه تېښته نه کوي. په دې کې شک نه شته چې دا ډېر لوړ مق
دی. ځکه ډېر له دې ستونزو سره مقاومت نه شي کوالی، خو موږ دوی ته وایو چې وګړو مه خوابدي کېږئ، ځکه 
چې د دین کار که ستونزمن هم وي بیا اسانېږي. نو په کار ده چې سړی صابر وي او صبر ډېر اجر لري. نو د }اهدنا 

روان کړه چې ته پرې خوښېږې او ستا د استازو الره وي او الصراط المستقیم{ معنا دا ده چې ای هللا! ما په هغه الر 
 که کومه ګناه او خطا را څخه شوې وي نو ته په خپل فضل او مهربانۍ د سمې قبولې توبې توفیق راکړه.

پنځمه وجهه: چې سړی ووایي چې هللا ته مې وساته، ډېر وګړي دي چې ستا له الرې پرته نورو ناوړو الرو ته مې 
سي او جني شیاطین نو د دوی له دې شر او بدکارۍ څخه مې ته وژغورې، عقل مې بې سېکه دی، عمر بولي لکه ان

لنډ دی او په په مخ کې ستونزې ډېرې دي، ته مې په هغه الره روان کړې چې ته یې غواړې او ورباندي خوښېږې، 
 ا الره ده.مستقیمه الر، هغه ده چې کږوالی په کې نه شته او روغه د جنت او د هللا د رض

د ابراهیم بن ادهم داستان دی چې یو مهال دی بیت هللا ته روان و، یو اعرابي په خپله اوښه باندي سپور و، ورته ویې 
ویل چې شېخه چېرته ځې؟ ابراهیم ورته وویل: بیت هللا ته ځم، هغه اوښې واال ورته وویل ته خو لکه چې لېونی یې! 

سفر اوږد دی. نو ابراهیم ورته وویل زه مرکبونه لرم، خو زما مرکبونه تا ته مرکب نه لرې، د حج توښه نه لرې او 
نه ښکاري. هغه ورته وویل، هغه څه دي؟ هغه ورته وویل: که له کومې ستونزې سره مخامخ شې نو صبر کوه او 

ول ا غواړه دا ټکه په کوم نعمت واوښتې نو بیا شکر کوه، کله چې د هللا له قضا سره مخامخ شوې نو بیا د هللا رض
مرکبونه دي چې ته پرې مقصود منزل ته رسېږې. نو په دې اوښ واال ابراهیم ادهم ته وویل چې ځه خپل سفر ته 

 دوام ورکړه، ته سپور یې او زه پلی یم.
شپږمه وجهه: ځینو ویلي دي چې مستقیم صراط اسالم دی. ځینو ویلي دي چې مستقیم صراط قرآن دی او دا خبره 

ه د هللا دا قول چې وایي: }صراط الذین انعمت علیم{ دا د صراط المستقیم بدل دی. چې داسي شي نو معنا سمه ده ځک
به داشي چې د پخوانیو نېکانو په الره مې روان کړه چې تا ورسره ښه کړي دي او په ښه الره دې روان کړي دي. 

هللا »سمه نه شوه. نو دا خبره صحیح ده چې  څوک چې پخوا تېر شوي دي هغوی قرآن او اسالم نه درلود نو دا خبره
وویل او سبېل یې یې ونه ویل او نه  {صراط}هللا «. د هغو الره را وښیه چې هغوی ته تا د جنت الره ورښودلي ده

یې طریق وویل اګر که دا ټول یوه خبره ده. د دې له پاره چې د جهنم صراط مذکر شي او جهنم ور یاد شي، نو د 
ه د انسان په زړه کې ډېره وېره او ډار پیدا شي او هغه چارې به کوي چې پرې له جهنم څخه ژغورل جهنم په اړه ب

 کېږي.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 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

 

د اهدنا په تفسیر کې دوهم قول دا دی چې ای هللا په هغه الره موږ کلک کړه چې تا را ښودلې ده. د دې نظیر او مثال 
یتنا{ معنا یې داسي چې ای هللا موږ په هدایت باندي ټینګ کړه، د هللا دا قول دی چې وایي: }ربنا التزع قلوبنا بعد اذ هد

 ځکه ډېر پوهان بې الرې شوي دي او دین یې پرې ایښی دی.
دوهمه فایده: کېدای شی چې څوک پوښتنه وکړي ولي یې اهدنا وویل، اهدنی یې ولي ونه ویل؟ د دې ځواب په دوو 

 وجهو دی.
کان یې ډېر دی، ځینو پوهانو به خپلو شاګردانو ته ویل، که تاسو په دعا لومړۍ وجهه: دا ده چې اعم وي د قبول ام

کې ووایاست چې }رضی هللا عنک وعن جماعة المسلمین{ که په دې قول چې رضی هللا عنک، زه مراد یم نو دا ښه 
عن جماعة  خبره ده او که نه نو بیا هم پروا نه شته خو پام چې دې قول کې مې هېرنه کړې چې ووایې: }رضی هللا

المسلمین{ . رضی هللا عنک، په دعا کې تخصص دی، نو کېدای شي چې هللا دا دعا قبوله نه کړي. په دې قول چې 
عن جماعة المسلمین، نو په دې هر هغه راتالی شي چې د دعا د اجابت مستحق وي او چې په دې ډله کې هللا د یو 

کېدای شي، د ټولو په باره کې دا دعا قبوله کړي. له همدې کبله وګړي په باره کې دعا قبوله کړي، نو هللا لوی ذات 
سنت دا دی چې که څوک دعا کوي چې نبي علیه سالم په کې یاد کړي چې دعا یې قبوله شي، نو لومړی به نبي علیه 

راز  ه دېسالم یادوي بیا به دعاکوي او په پای کې به بیا نبي علیه سالم یادوي چې داسي دعا ارومرو هللا قبلوي. پ
دعا نبي علیه سالم، د ده ور یادېږي او دا دعا د نبي علیه سالم، په برکت قبلېږي، نو الزمه ده چې د ده په برکت د 

 ټولو دعا قبوله شي. چې د دعا طرفین قبول شول منځ یې هم ور سره قبلېږي.
په کومو ژبو مو چې ګناه کړي  دوهمه وجهه: چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، ویلي دي په هغو ژبو دعا وکړئ

ده. ورته وویل شول چې یا رسول هللا په هغو ژبو زموږ له پاره څه دي؟ هغه ورته وویل ځینې په تاسو کې ځینو 
 نورو ته دعا کوي، ځکه چې د هغه په ژبه تا ګناه نه ده کړي او هغه ستا په ژبه ګناه نه ده کړي.

چې الحمدهلل او دي نه ویل احمدهلل نو تا لومړی  ې سورت په اول کې ونه ویلدرېیمه وجهه: هللا وایي: ای بنده آیا د د
 د ټولو حامدانو حمد یاد کړ، همداسي یې په دعا کې هم یاد کړه او له ځان سره یې شریک کړه، نو وایه اهدنا.

نو کله  {ة عذابالجماعة رحمة والفرق}څلورمه وجهه: بنده ویل چې ما ستا له رسول څخه اورېدلي چې ویل به یې: 
ید اراده وکړه نو د ټولو حمد مې یاد کړو ومې ویل چې الحمدهلل، د ټولو عبادت مې یاد کړ، نو ومې مچې ما ستا د تح

ویل چې ایاک نعبد، او کله مې چې استعانت ذکر کاوه نو د ټولو استعانت مې یاد کړو ومې ویل} وایاک نستعین{ نو 
پاره مې وغوښت ، و مې ویل: }اهدنا الصراط المستقیم{، کله مې چې د صالحانو کله مې چې هدایت وغوښت د ټولو له 

اقتداء وغوښتله نو د ټولو له پاره مې اقتداء وغوښتله او ومې ویل: }صراط الذین انعمت علیهم{ کله مې چې مردودانو 
ه لضالین{ نو کله چې زه لڅخه تېښته وغوښتله نو له ټولو څخه وتښتېدلم، نو ومي ویل }غیرالمغضوب علیهم و ال ا

 انبیاء او صالحانو څخه په دنیا بېل نه شولم، هیله لرم چې په قیامت کې به هم ورڅخه بېل نه شم.
 هللا تعالی ویلي دي: }فاؤلئک مع الذین انعم هللا علیهم من النبین{.

کو کې لنډ وي چې دوه ټکې درېمه فایده: مهندسانو ویلي دي، مستقیم خط او لیک هغه ده چې په ټولو هغو کږو  لی
 سره نښلوي، مستقیم خط او لیکه لنډه ده. نو بنده ویل: }اهدنا الصراط المستقیم{ په څو وجهو سره.

لومړۍ وجهه: دا مستقیم خط له نورو ټولو خطونو څخه لنډ دی او زه بې وزله یم، زما له بې وزلۍ سره دا نه ښایي 
 الره ښه ده.چې اوږده الره ونیسم، زما له پاره لنډه 

دوهمه وجهه: مستقیم خط یو دی او نور خطونه کاږه دي او یو بل ته په کږوالي کې ورته دي. که پر ته له مستقیم خط 
او الرې څخه په کومه الره ور برابر شم کړاو به مې زیات شي. نو ته په خپل فضل مطالب ته د رسېدلو همدا لنډه او 

 مستقیمه الره را وښیه.
 سمه الره سړی ژرمطلوب ته رسوي او کږه الره ستونزي لري او اوږده ده.درېمه وجهه: 

څلورمه وجهه: مستقیمه الره تغیر نه مومي او په کږه الره کې به لږ تغیر راځي، نو د همدغو اسبابو له کبله چې 
 یادونه یې وشوه د سمې الرې غوښتنه بنده ته په کار ده. وهللا اعلم.

 
 پای برخه مهاووم او شپږد 

 
 دوام لری
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