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 11/11/5115         استاد زین هللا منلی  
 

 تفسیر سورة الفاتحه
 د فاتحې سورت څو څپرکي دي

 
 لسمه برخه

 
 په اړه خبره د فاتحې د ټول سورت

 په دې اړه څو څپرکي دي
 

 لومړی څپرکی 
 راغلو عقلي اسرارو په اړه له دې سورت څخه د الس ته

او اصل او  نړۍوال عالم تیاره او خړ پړ عالم دی او د اخرت عالم روښانه او د خوشحالیو عالم دی. آخرت لکه ډډ
نړۍ لکه څانګه داسې ده. نړۍوال عالم سیوری او اخرت لکه جسم داسې. په نړۍ کې چې هرڅه شتون ولري دا ټول 

 د اخروي نړۍ مثالونه دي.
ې نه شي، نو داسې به شي لکه بې مېوې ونه او بې دلیله مدلول ، نو د روحانیاتو جهان روڼ، ځالنده او د که داس

 خوښیو او خوشحالیو جهان دی او په دې کې شک نه شته چې  د روحانیاتو جهان په کمال او نقصان اغېزمن کېږي.
پام وړ وي نور به د دې کمال په چوپړ کې وي. دا ښکاره خبره ده چې په دې کماالتو کې چې کوم یو کمال ستر او د 

د عرش د خاوند په نزد د }ذی قوة عند ذی العرش مطاع آمین{ د ده امر او نهي به مني، لکه چې هللا تعالی ویلي دي: 
قوت او پیاوړتیا خاوند دی. د ده خبره او امر منل کېږي او امانتګر دی او همدارنګه په دې نړۍ کې هم یو داسې چاته 

ړتیا ده چې په دې جهان او عالم ډېر اشرف شخص وي او د ښه کمال خاوند او پوره لوړتیا او ښېګڼه ولري. په دې ا
جهان نور ټول د ده منونکي وي او د ده امر مني، نو هغه لومړی منلی د روحانیاتو په عالم کې منلی دی او دا دوهم 

م منلی دی او دا بل د ټیټ عالم منلی دی. کله چې موږ وویل منلی د جسمانیاتو په عالم کې منلی دی. هغه د لوړ عال
چې د جسمانیاتو عالم د روحانیاتو د عالم د سیوري په څېر دی او دا عالم د هغه یو اثر دی، نو دا الزمه ده چې د دې 

م منلی د هغه د اجسامو د عال دواړو منلو تر مینځ یو تر بله کتنه او مجانست، وي. د ارواحو د عالم منلی مصدر دی،
یو ښکارندویه ده چې هغه مصدر ملکي رسول دی او دا بل منلی چې د لومړي منلي مظهر او ښکارندوی دی، دا 

 بشري رسول دی او په همدغو دواړو منلو سره د دې دنیا او د هغه آخرت نېکمرغي او ښېګڼې په الس راځي.
کې دی چې وګړي هللا ته ور وبولي او دا بلنه په اوو کله چې په دې پوه شو نو وایو چې د بشري رسول کمال په دې 

ن } والمؤمنوڅیزونو پوره کېدای شي، لکه هللا چې د بقرې د سورت په پای کې یاد کړي دي چې دا مبارک آیت دی: 
 }ال نفرق بین احدمنتر پایه پوري. د رسوالنو او استازو په احکامو کې د هللا تعالی دا آیت راځی. کل امن باهللا{ 

نو دا څلور واړه د مبدا په معرفت پوري اړه لري چې د ربوبیت معرفت دی او بیا یې  –آیت  15۱بقره  -رسوله{ 
ورپسې هغه څه یاد کړي دي چې د عبودیت په معرفت پوري اړه لري، چې د دې بنا پر دوو چارو ده، چې لومړی 

 مبداء دی او دوهم کمال دی.
ځکه چې معنا ته هغه څوک اړ دی چې   -آیت  5۸۱بقره  -وقالو اسمعنا واطعنا{ }مبداء د هللا دا قول دی چې وایي: 

بنا{ }غفرانک رهللا تعالی ته ورتګ غواړي او کمال پر هللا باندي توکل دی او همده ته پوره تمه ده، لکه چې هللا وایي: 
دي او ورڅخه د رحمت او لور او چې دا د بشري اعمالو او طاعاتو څخه بې تمې کېدل  دي. پر هللا باندي تکیه کول 

همدارنګه د بخښنې غوښتل دي. کله چې د دغو څلورو اصولو په واسطه معرفت حاصل شو او بیا په دې نورو دواړو 
اصلونو عبودیت حاصل شو نو نور یوازي د هللا حضور ته ورتګ پاتې دی او دا چې څوک په ځان کې هللا ته د 

او تا ته در تګ دی(. له دې }والیک المصیر{ )مطلب هللا داسې بیان کړی دی،  ورتګ استعداد پیدا کړي، لکه چې دا
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څخه دا را څرګندېږي چې دا درې پړاوونه مبداء، وسط او معاد دي. د مبداء پېژندنه د څلورو چارو په پېژندنه کېږي، 
 چې هغه څلور دا دي: د هللا، مالئیکو، کتابونو او استازو معرفت او پېژندنه.

دي چې دا د اجسادو د عالم برخه ده او دا چې وایي:  }اطعنا{او  }سمعنا{دوو چارو پېژندل کېږي چې وسط په 
دا د ارواحو د عالم برخه ده، خو پای او پایله بیا په یو څیز په الس راځي چې هغه د هللا دا قول دی: }غفرانک ربنا{ 

 .5۸۱بقره ایت  -او تا ته در تګ دی( }والیک المصیر{ )
تداء د امر څلور دي او وسط دوه شیان دي او پای یو دی. کله چې په معرفت سره دا اوه مراتب او پړاوونه نو اب

 حاصل شول نو له دې معرفت څخه بیا په دوعا او تضرع کې اوه نور پړاوونه حاصلېږي.

  :ِسیَنا أَْو أَْخَطأَْنا }لومړی: د هللا تعالی دا قول دی َنا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ او د نسیان ضد ذکر . 5۸۲بقره آیت -{ َربَّ
َ ِذْكًرا َكِثیًرا}دی لکه چې هللا وایي:  َها الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا هللاَّ }واذکر  او د هللا دا قول:. ۱1احزاب آیت  – {َیا أَیُّ

ُروْا }را یاد کړه چې هېر دي کړ( او د هللا دا قول چې وایي:  خپل رب) 5۱کهف آیت  -ربک اذا نسیت{  َتَذكَّ
ْبِصُرونَ  دا ذکر .  5۱االنسان آیت  -{ َواْذُكِر اْسَم َربِّكَ د هللا دا قول: }او  – 511االعراف آیت  – {َفإَِذا ُهم مُّ

 په دې حاصلېږي چې څوک ووایي: }بسم هللا الرحمن الرحیم{

  َنا َوالَ َتْحِمْل َعلَْیَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذیَن ِمن َقْبلَِنااړه هللا وایي: }دوهم چې وسط دی په دې ه بقر - {َربَّ
آیت )ای پروردګاره پر موږ داسې بار مه ږده لکه چې له موږ څخه په وړاندینیو دي ایښی ؤ( چې دا  5۸۲

 وایي: }الرحمن الرحیم{.د هللا پوره رحمت ته اشاره ده، او د هللا دا قول چې 

 د هللا دا قول: }واعف عنا{ )موږ پرېږده( ځکه چې د قیامت د ورځې مالک یې او په دې ورځ حکومت ستا په  دریم

ینِ }الس کې دی چې هغه دا قول دی:   .آیت ۱ – {َمالِِك َیْوِم الدِّ

  :ستا عبادت او بنده ګي کړي ده او په ټولو موږ ته بخښنه وکړه( چې په دنیا کې موږ }واغفرلنا{ )پنځم د هللا دا قول
اَك َنْسَتِعینُ چارو کې مو له تا څخه مرسته غوښتي ده او ویل به مو } اَك َنْعُبُد وإِیَّ خاص ستا بنده ګي ) –آیت  ۱ – {إِیَّ

 کوو او خاص له تا څخه مرسته غواړو(.

  :له تا څخه الر ښوونه غوښتي ده او ویل به  په موږ باندي رحم وکړه( ځکه چې موږ}وارحمنا{ )شپږم د هللا دا قول
َراَط الُمسَتقِیمَ }مو  )سمه الره را وښیه!(  -آیت  ۲ -{ اهِدَنا الصِّ

 :ته زموږ واکمن یې له موږ سره ) – 5۸۲بقره آیت   -{ أَنَت َمْوالََنا َفانُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِرینَ } اووم د هللا دا قول دی
الِّینَ }پر کافرانو باندي مرسته او کومک وکړه( چې د دې غوښتنې مراد دی چې   ۷ –{ َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِهْم َوالَ الضَّ

 الر نه وي(. -بې الرو -هغه الر را وښیه چې سمه ده او چې د مغضوب علیهم او ضالینو ) –آیت 
هللا علیه وسلم یاد کړي دي چې د بقره سورت په پای کې راغلي دي. دا یادونه یې د روحانیاتو په دا اوه مراتب رسول هللا صلی 

څخه بېرته راغی نو د مصدر اثر مظهر ته ورسېد، چې په فاتحه   عالم کې معراج ته د ختلو په مهال کړي ده. کله چې له معراج

  سورت ورڅخه تعبیر وشو. څوک چې فاتحه په لمانځه کې ولولي نو له دغه مظهر څخه مصدر ته انوار ور وخېژي لکه چې دا

ن لمونځ د مؤمراج المؤمن{ )}اصلوة معانوار د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، په مهال را کوزېدل. نو ځکه رسول هللا ویلي دي: 

 معراج دی(.

 

 دویم څپرکی 
 .ید شیطان د شیطانۍ او ګوتوهنې په اړه د

 د شیطان ګوتوهنې:

 ې کوي په اصل کې درې دي او هغه دا دي: شهوت، غضب او هواء.یهغه ګوتوهنې چې شیطان 

شیطاني صفت دی. شهوت یو آفت شهوت د بهایمو او څارویو خاصیت دی، غضب د څیرونکو ژویو خاصیت دی او هواء یو 

دی خو غضب لوی افت او بدبختي ده. هواء له دواړو څخه ناکاره شیطاني صفت دی ځکه چې د دوی په اړه هللا تعالی ویلي دي: 

اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ }  آیت. ۱۱عنکبوت،  –{ إِنَّ الصَّ

 دي او بغي د هواء اثار دي.  فحشاء د شهوت اثار دي، منکرې چارې د غضب اثار

په شهوت وګړي پر خپل ځان تېری او ظلم کوي او په غضب پر نورو ظلم کوي، پر هواء د هللا پر احکامو ظلم کوي )مأمور به 

ې یو ظلم هغه دی چ}الظلم ثالثة{ نه کوي او منهي منه ته به شین ناست وي( نو ځکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ویلي دي: 

خښل کېږي او دا بل ظلم نه پرېښودل کېږي، حتمی جزاء لري، ځکه چې د بنده حق دی او درېیم بیا د هللا په خوښې پورې نه ب

 تړلی دی چې بخښي یې که نه؟
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هغه ظلم چې هللا یې نه بخښي هغه له هللا سره شرک دی او هغه ظلم چې هللا یې نه بخښي هغه پر بنده ګانو باندي ظلم دی چې 

پر بل باندي کوي. هغه چې کېدای شي چې هللا یې وبخښي هغه د وګړو هغه ظلم دی چې پر خپلو ځانونو باندي یې  یو بنده یې

 کوي.

د هغه ظلم بنسټ چې هللا یې نه بخښي هواء ده او د هغه ظلم بنسټ چې نه پرېښودل کېږي، او جزاء یې حتمي ده، هغه غضب 

 وبخښي هغه د وګړو ظلم دی پر خپلو ځانو باندي. دی او د هغه ظلم بنسټ چې کېدای شي چې هللا یې

د هغه ظلم بنسټ چې نه بخښل کېږي هواء ده، د هغه ظلم منشاء او بنسټ چې نه پرېښودل کېږي، غضب دی او د هغه ظلم 

ت پایله او بخل د شهوګیډورتوب بنسټ چې کېدای شي چې هللا یې وبخښي شهوت دی. بیا دا درېواړه پایلې لري. نو حرص یعني 

ده، عجب او کبر د غضب پایله ده، کفر او بدعت د هواء پایله ده. چې په چا کې دا شپږ واړه خصلتونه را ټول او جمع شي نو 

اوم خصلت ور څخه پیدا کېږي چې هغه حسد او رخه ده. دا حسد ډېر بد صفت وي، په انسان کې د شیطان په شان دی. همدا 

 .۱الفلق، آیت  –}ومن شر حاسد اذا حسد{ د شرونو په ټولنه کې حسد پیدا کوي لکه چې وایي:  وجهه ده چې هللا به

الناس،  –من الجنة والناس{  ُیَوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاسِ }د شیطاني خبائثو مجامع یې پر وسوسه پای ته رسولې دي، لکه چې وایي: 

یز بل نه شته دی، لکه چې په شیطانانو کې له وسواس څخه بل بد څیز نه آیتونه . نو په وګړو کې له حسد تر ډېر بد څ ۲او  ۱

شته. دا هم ویل شوي دي چې حسد له ابلیس څخه هم ډېر بد دی، ځکه داسې روایت شوی دی چې شیطان د فرعون دروازه و 

ندلی وای. نو کله چې ور ټکوله نو فرعون ورته وویل څوک یې؟ ابلیس ورته وویل که ته هللا او خدای وای نو زه به دي پېژ

ننوت فرعون ورته وویل: آیا ته په ځمکه کې ډېر شر او بد څیز پېژنې؟ چې زه یم او که ته یې؟ چې له ما او تا څخه ډېر بد وي؟ 

شیطان ورته وویل هو؛ تر ما اوتا حسد ډېر بد دی. د حسد له کبله په دې کړاو ککړ یې. اوس وایو چې د بدو اخالقو اصول او 

 نه دا درې څیزونه دي او هغه نور اوه بد اخالق له همدغو درېواړو څخه زېږېدلي دي.بنسټو

هللا تعالی فاتحه سورت نازل کړل چې اوه آیتونه دي چې دا اوه بدخصلتونه ور باندي ورک کړي نو ځکه دې سورت ته فاتحه 

 وایي، چې د دې سورت په برکت پر بدیو بریالیتوب او فتح حاصلېږي.

ت کې درې نومونه دي: هللا، الرحمن او الرحیم. چې په دې درېواړو بد اخالق له منځه ځي او دا اوه ایتونه همدا په دې سور

فاتحه سورت دی. نو داسې ویل کېدای شي چې فاتحه سورت د ټول قرآن حاصل دی او په قرآن باندي ټولې بدي له مینځه ځي، 

 سورت یې لنډیز دی. د ټولو بدیو ورکولو عالج قرآن کریم دی چې فاتحه

شو چې همدی   دا درې ستر شیان چې د درې سترو شیانو په مقابل کې دي، په دې باره کې مونږ وایو: چاچې هللا و پېژاند او پوه

هغه هللا دی چې له ده پرته بل هللا او معبود نه شته نو له دې وګړي څخه شیطان او هوا لیري کېږي، ځکه چې هواء د کوم بل 

 هللا عبادت کوي چې هغه نه شته.

اء هللا او معبود ګڼې( )ته هغه پېژنې چې پرته له هللا څخه خپله هو  - 55جاثیه، آیت  –}افرآیت من الخذ هللا هواء{ هللا ویلي دي: 

ء مخالفت کوه، ځکه چې زما داسې پیدا نه ده چې له ما سره زما او هللا تعالی موسی علیه سالم ته وویل: ای موسی د خپلې هوا

 په واکمنۍ کې جګړه کوي، مګر هغه جګړالو همدغه هواء ده.

ټ د والیت او واک غوښتل دی او واک څوک چې پوه شي چې هللا رحمن دی هغه نه په غضب کېږي، ځکه چې د غضب بنس

واک نن د رحمان دی( نو دا درې صفتونه حاصل }الملک یومئذ الحق الرحمن{ )یوازي د رحمان دی ځکه چې ده ویلي دي: 

شول چې }رب، ملک او هللا{ دي. له همدې امله هللا د قرآن کریم وروستی سورت په همدې درې صفتونو پای ته رسولي دی. نو 

ه چې هللا وایي: که شیطان درته د شهوت له لوري درغی نو ته ووایه }اعوذبرب الناس{ او که د غضب له لوري راغی لنډه دا د

 .3-1الناس، آیه  –نو ووایه }ملک الناس{ او که د هواء له لوري راغی نو ووایه }اله الناس{ 

 اوس د هغو اوو معارضی ته راځو نو وایو:

د هللا شکر ووایه او د شکر په ګټه بسیا شو نو شهوت ورڅخه لیري الړ او څوک چې پوه شو څوک چې ووایي الحمدهللا نو ده 

چې دی }رب العلمین{ دی نو له ده څخه ګیډوتوب الړ او نور په ناموندل کېدونکي پسي هڅه نه کوي او څه چې لري په هغه 

دی وروسته تر دې  }مالک یوم الدین{چې هللا  کې بخل نه کوي نو له ده څخه د شهوت آفت او بال الړه شي. څوک چې پوه شي

، په لومړي }ایاک نعبد و ایاک نستعین{چې پوه دی چې هللا رحمن او رحیم دی نو له ده څخه غضب الړ شي. څوک چې ووایي 

اط اهدنا الصر{یې عجیب الړ شي او په دوهم یې کبر الړ شي. نو غضب ورڅخه له خپلو دواړو بچیو سره الړ شي. چې ووایي: 

نو بدعت ورڅخه الړ شي او  }غیرالمغضوب علیهم وال الضالین{، نو د هواء شیطان ورڅخه والړ شي او چې ووایي }المستقیم

بیانه بدعتي کېږي. نو دا ښکاره شوه چې دا اوه ایاتونه د دغو بدو اخالقو توږونکي او له منځه وړونکي دي او دا اوه واړه اخالق 

 ورڅخه تښتي.
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 درېیم څپرکی 

دا څپرکی په دې باره کې دی چې فاتحه سورت د مبداء او وسط او معاد په پیژندلو هغه ټولې الرې چارې ور په ګوته کوي چې 

 دی ورته اړتیا لري.

 فاتحه سورت ټول هغه څه راټولوي چې وګړي ورته اړتیا لري.

ع په اثبات کې اغېزمن دی او په قرآن کې یې په دې پوه شه چې په الحمدهلل کې د صانع ثبات ته اشاره ده. کوم څیز چې د صان

 یادونه شوي ده هغه د انسان پر پیدایښت استدالل دی.

َي الَِّذي ُیْحیِي َوُیِمیُت } نه ګوري چې ابراهیم علیه السالم ویلي دي: الَِّذي :}په بل ځای کې یې ویلي دي. 5۱۸بقره، آیت  –{ َربِّ

زما }ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی{ ). رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ویلي دي: ۸۷ت شعراء، آی –{ َخلََقنِي َفُهَو َیْهِدینِ 

 (.۱1 ده )طه آیترب هغه دی چې هرڅه یې پیدا کړي دي او بیا یې الره ورښودلي 

ایت.  5۲ راء،شع –ستاسو او ستاسو د پخوانیو پلرونو پرودګار دی( }ربکم ورب ابآئکم االولین{ )په بل ځای کې یې ویلي دي: 

بقره  -}یاایهاالناس اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلک تتقون{ هللا تعالی د بقرې سورت په لومړي سرکې ویل دي: 

ای وګړو د خپل پرودګار عبادت چې تاسو او له تاسو څو لومړني وګړي یې پیداکړي دي. د دې له پاره چې یې ) - ایت 51

 نه وساتي.(.عبادت وکړي چې خپل ځانو

لََق خَ  اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ }هللا تعالی په هغو لومړنیو آیتونو کې، چې په خپل رسول محمد باند یې یې نازل کړل، ویلي دي. 

ولوله د هغه پروردګار په نوم چې پیدا یې کړې ده، او انسان یېله پرنډې وینې څخه ) - 5او  1العلق، آیات  –{ اْْلِنَساَن ِمْن َعلَق  

 پیدا کړی(. 

دا شپږ آیتونه پر دې داللت کوي چې هللا د صانع پر وجود باندي استدالل کړی دی او چې په قران کې فکر وکړې داسې ډېر به 

 د هللا صانع پر وجود و موندالی شي. 

په خپله دلیل دی یو ستر انعام هم دی. دا حالت له دې کبله چې د هللا پر وجود دلیل دی، پر بندګانو باندي پوه شه چې دا دلیل که 

 یو ستر نعمت هم دی. نو دا دلیل که یوې خوا دالیل دی له بلې خو یو ستر نعمت هم دی او بنده ته یې ډېره ګټه اړولې ده.

ن د بدن پیدا کول هم یو لوی نعمت دی. نو د انسان په دې ښکلي صورت پیدا هللا په دې انعام د شکر او حمد مستحق دی. د انسا

 کول د ستر صانع لوی نعمت دی. دا صانع د ډېر علم او قدرت او حکمت خاوند دی او د حمد، شکر مستحق دی.

او دی یې مالک دی، له ده د دې دلیل دی چې هللا یو دی او دا ټول عالمونه د ده ملک دي }رب العالمین{ د هللا دا قول چې وایي 

پرته بل هللا نه شته او نه بل معبود شته. د هللا دا قول: }الرحمن الرحیم{ د ده پر سترو کماالتو دلیل دی. هللا د رحمت، کرم، فضل 

د  او احسان خاوند دی، د بنده له مرګ څخه د مخه اوله مرګ څخه وروسته هم. د هللا دا قول: }مالک یوم الدین{ د ښه او بد

د صانع مختار د  }الحمد هلل{معلومولو، د ظالم او مظلوم د معلومولو د ورځې خاوند دی. چې په دې پوه شوې نو د هللا دا قول 

وجود دلیل دی او دا قول یې }رب العالمین{ د ده د یو والي دلیل دی. دا قول }الرحمن الرحیم{ یې په دنیا او اخرت کې د رحمت 

 یې چې وایي }مالک یوم الدین{ پر وګړو  باندي د ده د رحمت دلیل دی . او لور دلیل دی. دا قول

دا قول چې وایي }ایاک نعبد{ د دې سورت تر پایه پوري په دې کې هغو چارو ته اشاره ده چې د عبودیت د معرفت په باره کې 

 ورته ډېره اړتیا ده چې دا چارې دوه رازه دي.

هغه آثار چې له دې چارو څخه پیدا شوي دي اوبل راز هغه چارې دي چې بنده یې  یو راز هغه چارې دي چې بنده یې کوي او

کوي او د بنده دا چارې د ده رکنونه لري چې یو یې د ده عبادت کول دي او دی هللا په خپل دې قول }ایاک نعبدو{ اشاره کړي 

پرته نه شم کولی چې په }ایاک نستعین{ سره همدې  ده. بل یې دا دی چې دا بنده پوهېږي چې زه دا د هللا عبادت د هللا له مرستې

 راز ته اشاره شوي ده.

اوس نو د جبر او قدر ترمینځ لوی سمندر پیدا کېږي او هغه اثار چې له دې راز چارو څخه پیدا کېږي هغه د هدایت او انکشاف 

 لمستقیم{.او تجلي حاصلول دي. دې ته په دې قول اشاره شوي ده چې هللا وایي }اهدنا الصراط ا

 اوس وایو چې عالمیان  درې طایفې دي. 

لومړۍ طایفه کامآل محققان او مخلصان دي. دا هغه وګړي دي چې حق تعالی او ښې چارې یې درک کړي دي او دوی  -
 ته هللا په خپل دې قول اشاره کړي ده }انعمت علیهم{

بدکاران او فاسقان وګړي دي او هللا ورته داسې دویمه طایفه هغه وګړي دي چې ښې چارې یې ورانې کړې دي چې دا  -
 اشاره کړي ده: }غیرالمغضوب علیهم{

 درېیمه طایفه هغه وګړي دي چې بدعتیان او کافران دي او هللا په }والالضالین{ اشاره ورته کړې ده. -
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ومو حاصلېږي. یو ډول اوس نو د دې خبرې یادونه ضروري ده چې ووایو چې د انساني نفس کمال په دوه رازه معارفو او عل

دا دی چې د فکر او نظر په هڅولو حاصلېږي او استدالل کوي. دوهم ډول دا دي چې پخوانیو وګړو څه کړي دي د هغوی تقلید 

وکړي او ځان په دې تقلید کمال ته ورسوي. او د هللا دې قول }اهداناالصراط المستقیم{ لومړي ډول ته اشاره کړې ده او دا قول 

ن انعمت علیهم{ دوهم قسم ته اشاره ده. په دې دوهم ډول کې د نېکچارو، رسېدلو وګړو تقلید کوي او په دې وسیله } صراط الذی

خپل ځان رسوي او کمال حاصلوي. د بد چارو له چارو څخه په کلکه ځان ژغوري چې دا بد چاري مغضوب عیلهم دي. بل 

 دا، بدو عقیده واال، ضآلون دی.ډول د هغو بدو عقیده واالوو له عقیدو څخه ځان ژغوري. 

دا د فاتحې سورت پای دی او څه چې موږ په لنډ ډول وویل پر هغوی ځان پوهول دا را څرګندوي چې دا سورت د ربوبیت د 

 معرفت او عبادت د معتبرو مقاماتو ګڼل دي.

 

 د لسم برخه پای

 

 ادامه لری
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