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 90/91/5912         استاد زین هللا منلی
 

 تفسیر سورة الفاتحه
 د فاتحې سورت څو څپرکي دي

 
 برخه یوولسمه

 
 څلورم څپرکی 

 په دې باره کې دی چې هللا لمونځ د خپل ځان او بنده تر مینځ وېشلي دي.

هللا صلی هللا علیه وسلم، له هللا څخه حکایت کوي چې هللا وایي: }لمونځ زما او زما د بنده ترمینځ وېشل شوی دی، کله رسول 

چې بنده وایي: بسم هللا الرحمن الرحیم. نو هللا تعالی ووایي: چې زه خپل بنده یاد کړم او چې ووایي، الحمدهللا رب العالمین، نو 

ه په حمد وستایلم. کله چې ووایي، الرحمن الرحیم، نو ووایي چې خپل بنده ستر وګڼلم او چې ووایي هللا ووایي، چې زه خپل بند

مالک یوم الدین، نو هللا ووایي چې زما بنده زما تمجید وکړ. کله چې ووایي، ایاک نعبد، نو هللا ووایي، چې زما بنده زما عبادت 

 ا بنده پر ما باندي توکل وکړ.وکړ، چې ووایي ایاک نستعین، نو هللا ووایي، چې زم

په بل روایت کې راغلي چې بنده ووایي: ایاک نعبد وایاک نستعین، نو هللا تعالی ووایي، دا زما او زما د بنده تر مینځ دی. چې 

 ووایي، اهداناالصراط المستقیم، نو هللا وایي، دا زما د بنده برخه ده او زما بنده د هغه څه خاوند کېږي چې غواړي یې.

 د دې حدیث ګټې:

د هللا دا خبره «. لمونځ زما او د بنده تر مینځ به دوو برخو وېشل شوی دی»لومړۍ ګټه دا ده چې هللا تعالی ویلي دي  -
ُكْم َوإأْن أََسأُْتْم َفلََهاإ}پر دې داللت کوي چې د وګړو ګټې په نظر کې نیسي. لکه چې وایي:  َنفُسأ سرا، آیت ا -{ ْن أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ِلأ

که ښه مو وکړل دا ښه مو د ځان له پاره دي او که بدي مو وکړه  نو دا بدۍ هم تاسو ته در اوړي( دا ځکه چې د بنده له ) - ۷
پاره ډېره ښه چاره هغه ده چې د ده زړه د هللا په معرفت روڼ شي او په دې پوه شي چې عبادت څه څیز دی. ځکه چې بنده د 

)ما پیریان  – ۶۵ذاریات، آیت  –دا شوی دی، لکه چې هللا وایي: }وما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون{ همدغه عبادت له پاره پی
یًرا}او انسانان د عبادت له پاره پیدا کړي دي( او دایې هم ویلي دي:  یًعا َبصأ ْبَتلأیهأ َفَجَعْلَناهُ َسمأ ْطَفٍة أَْمَشاٍج نَّ ن نُّ ا َخلَْقَنا اْْلأنَساَن مأ  - }إأنَّ

)موږ انسان له ګډي شوي نطفې څخه پیدا کړی دی چې ازموو یې. نو ځکه مو اورېدونکی او کتونکی کړ(.  – 5االنسان، ایت 
ُكمْ }دا هم هللا ویلي دي  ي أُوفأ بأَعْهدأ )ای بني  – ۴ت بقره، ای – {َیا َبنأي إأْسَرائأیَل اْذُكُرواْ نأْعَمتأَي الَّتأي أَْنَعْمُت َعلَْیُكْم َوأَْوفُوْا بأَعْهدأ

اسرائیلو زما نعمت در په زړه کړئ چې در کړی مې دی تاسو زما عهد او تړون پوه کړئ زه به ستاسو تړون پوره کړم(. د دې 
تړون د پوره کولو له پاره هللا دا سورت نازل کړ. چې نیم یې د رب د معرفت په باره کې دی او نیم نور د عبودیت د معرفت په 

 نسان د اړتیاؤ د پوره کولو هر څه په کې راشي.باره کې دی چې د ا

دویمه ګټه یې دا ده چې هللا تعالی د دې سورت نوم فاتحه کړ او ورته صلوة او لمونځ وایي. دا په څو احکامو  -
 داللت کوي:

ي رلومړی حکم دا دی چې که په لمانځه کې فاتحه ونه لوستل شي لمونځ یا نه کېږي او یا نیمګړی کېږي. دا داسې ښکا
چې د دې دلیل تاکید په نورو دالیلو کېږي چې یو دلیل دا دی چې نبي علیه السالم، په لمانځه کې د فاتحې په لوستلو 

د ده متابعت وکړئ( }فاتبعوه{ )مواظبت کړی، نو واجب ده چې دا پر موږ هم واجب شي. ځکه چې هللا تعالی ویلي دي 
چې ما  لکهئ داسې لمونځ وکړ} صلواکما رآیتمونی اصلی{ )ویلي دي: او بله دا چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، 

 ګورئ چې څرنګه لمونځ کوم(. 
ؤ ور باندي مواظبت کړی دی، نو پر موږ واجب ده چې ور باندي مواظبت دوهم حکم یې دا دی چې راشدینو خلفا

زما او ) خلفاء الراشدین من بعدی{ }علیکم بسنتی و سنة الوکړو ځکه چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، ویلي دي 
 تر ما وروسته خلفاوو سنت پر تاسو الزم دي(. 

درېیم حکم دا دی چې ټول مسلمانان شرفا دي او که غربا دا ټول په لمانځه کې فاتحه لولي. نو واجب دی په دې  د 
نأینَ }دوی متابعت ځکه هللا تعالی ویلي دي:  بأْع َغْیَر َسبأیلأ اْلُمْؤمأ یًرا َوَیتَّ َم َوَساءْت َمصأ نساء،  – {ُنَولِّهأ َما َتَولَّى َوُنْصلأهأ َجَهنَّ
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)کافران د مؤمنانو په الره نه ځي نو موږ یې په هماغه الره روانوو چې دوی یې غواړي او په پای کې  – 11۶ایت 
 یې په دوزخ کې ورننباسو(. 

 چې فاتحه په کې ونه لوستل شياالبفاتحة الکتاب{ ) } الصلوةڅلورم حکم دا دی چې رسول هللا علیه سالم، ویلي دي 
 هغه لمونځ لمونځ نه دی(. 

َن اْلقُْرآنأ }پنځم حکم دا دی چې هللا تعالی ویلي دي:  َر مأ د هللا دا قول چې وایي  - 59مزمل، ایت  –{ َفاْقَرُؤوا َما َتَیسَّ
رآن هغه ځای لوستل چې اسان وي واجب دی. }فاقرؤ{ امر دی او ښکاره دا ده چې امر د وجوب له پاره وي، نو د ق

له فاتحې پرته د کوم بل ځای لوستل واجب نه دي نو واجب ده چې د فاتحې لوستل واجب دي. د دې له پاره چې د هللا 
 د امر په ظاهر باندي عمل وشي.  
م صلی هللا علیه وسلئت احوط او ښه دی نو باید چې ولوستل شي، ځکه رسول هللا شپږم حکم دا دی چې د فاتحې قرا

 )پرېږده هغه چې تا په کڼه کې اچوي هغه ته چې تا په کڼه کې نه اچوي(.   }دع مایریبک الی ما ال یریبک{ ویلي دي
اووم حکم دا دی، چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، ور باندي مواظبت کړی دی، نو واجب ده چې عدول ورڅخه 

هأ : }حرام وي، ځکه چې هللا تعالی ویلي دي یَن ُیَخالأفُوَن َعْن أَْمرأ  . ۵۶نور، آیت  –{ َفْلَیْحَذرأ الَّذأ
اتم حکم،دا دی چې د مسلمانانو په مینځ کې په دې کې اختالف نه شته چې په لمانځه کې د فاتحې لوستل افضل دي او 

وه نو موږ وایو چې د دا لمونځ له هغه لمانځه څخه ښه دي چې فاتحه په کې نه وي لوستل شوې. نو کله چې ثابته ش
لوستلو تکلیف بنده ته متوجه دی چې لمونځ وکړي او اصل په ثابت کې بقاء ده نو موږ حکم وکړ چې د ورکړي پر 
مهال دې هرڅوک ځان له عهدې څخه وکاږي یعني چې لمونځ دي وکړي او فاتحه دي په کې ولولي. موږ خووویل 

څومره ښه دی. کامل خروج له عهدې څخه په ناقص خروج باندي نه چې فاتحه واال لمونځ له بې فاتحې لمانځه څخه 
 راځي، نو څوک چې بې فاتحې لمونځ وکړي عهده یې په غاړه پاتې ده. 

 -}و اقیم الصلوة لذکر{ نهم حکم، دا دی چې د لمانځه څخه مقصود د زړه ذکر حصول دی، لکه چې هللا ویلي دي: 
 وکړئ(. لمونځ زما د ذکر له پاره) – 1۴طه، ایت 

دا سورت سره له دې چې ډېر لنډ دی د ربوبیت او عبودیت د مقاماتو جامع دی او دواړه په کې شته، مقصود له ټولو 
عباداتو څخه د همدغو معارفو حاصلول دي او له همدې کبله هللا تعالی دا سورت الفاتحه له ټول قرآن سره برابر بللی 

یمَ َولََقْد آَتْیَناَك }دی. لکه چې وایي:  َن اْلَمَثانأي َواْلقُْرآَن اْلَعظأ )موږ تا ته د سبع مثاني چې  – ۷۷الحجر، ایت  – {َسْبًعا مِّ
 فاتحه ده او عظیم قرآن در کړی دی(. نو واجب ده چې د ده پر ځای بل ځای ونه درول شي. 

 و لمونځ نه کېږي.لسم حکم دا دی چې د دغه خبر له مخې چې ولوستل شو په دې داللت کوي چې بې فاتحې لوستل
درېیمه ګټه دا ده چې رسول هللا، ویلي دي چې کله بنده ووایي: }بسم هللا الرحمن الرحیم{ نو هللا تعالی وایي،  -

 زه خپل بنده یاد کړم. په دې باره کې یعني د }بسم هللا الرحمن الرحیم{ په ویلو کې څو احکام دي:
)ما یاد کړئ چې زه هم تاسو یاد  – 1۶5بقره، آیت  –نی اذکرکم{ لومړی حکم دا دی چې هللا تعالی ویلي دي }فاذکرو

 کړم(. کله چې بنده د هللا په ذکر پیل وکړي نو هللا تعالی یې د مالیکو په ډله کې یاد وي.
دوهم حکم دا دی چې په عبودیت کې ذکر ډېر لوړ مقام لري، ځکه چې ابتداء د هللا په ذکر شوې ده او د ذکر کمال 

ْكًرا َكثأیًرا{ دادی چې هللا َ ذأ یَن آَمُنوا اْذُكُروا هللاَّ َها الَّذأ )ای  – ۴1احزاب، ایت  – پرې امر کړی دی. ویلي یې دي }َیا أَیُّ
ْم{  َ قأَیاًما َوقُُعوًدا َوَعلََى ُجُنوبأهأ یَن َیْذُكُروَن هللاه )هغه  – 101العمران، آیت  -مؤمنانو ما ډېر یادوئ!( بیا یې ویلي دي }الَّذأ

ُهْم َطائأ  َقوْا إأَذا َمسَّ یَن اتَّ َن ف  وګړي چې هللا په والړه او په ناسته او په اړخونو یادوي(، نو هللا تعالی ویلي دي: }إأنَّ الَّذأ  مِّ
ُروَن{  ْبصأ ُروْا َفإأَذا ُهم مُّ ْیَطانأ َتَذكَّ )هغه وګړي چې ځانونه ژغوري، چې  شیطان د شر له  – 591اعراف، آیت  –الشَّ

 الس ور وړي دوی ما یاد کړي، نو دوی ډېر روښانه وګړي دي(.پاره 
 هللا دومره بل عبادت نه دی یاد کړی لکه ذکر چې یې یاد کړی.

درېیم حکم دا دی چې وایي: }ذکرنی عبدی{ )زه خپل بنده یاد کړم(. دا په دې داللت کوي چې زموږ دا قول }هللا{ د 
نوم وای نو یو کلي مفهوم به یې درلود. که داسې وای نو د ده مخصوص ذات علم او نوم دی، ځکه که دا مشتق 

مخصوص ذات به په دې نوم نه نومول کېده. نو دا ښکاره ده چې د رحمن او رحیم لفظونه کلي لفظونه دي، نو دا ثابته 
 شوه چې د ده دا قول: }ذکرنی عبدی{ په دې داللت کوي چې هللا د علم نوم دی.

}واذا قال الحمدهلل بقول هللا تعالی حمدنی عبدی{ نو دا په دې داللت کوي چې د حمد مقام د  خو د ده دا قول چې وایي:
ذکر له مقام څخه لوړ دی او په دې خبره دا داللت کوي چې لومړۍ خبره چې د عالم د پیدا کېدو په مهال ویل شوي 

ُس لَك{  ده، هغه د }الحمد{ ده. ځکه چې دلیل یې د آدم له پیدا کېدو د مالئیکو دا َك َوُنَقدِّ ُح بأَحْمدأ  –قول دی: }َوَنْحُن ُنَسبِّ
  –ایت  ۶9بقره، 
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وروستۍ خبره چې د عالم  له فن څخه وروسته ویل کېږي هم }حمد{ دی او دلیل یې د هللا دا قول دی چې د جنتیانو د 
ُر َدْعَواُهْم أَنأ الْ  یَن{ صفت په باره کې یې ویلي دي او هغه دا دی چې وایي: }َوآخأ أ َربِّ اْلَعالَمأ ه . 19یونس، آیت  –َحْمُد هللأ

عقل هم په همدې داللت کوي، ځکه چې د هللا د ذات په باره کې فکر کول ناممکن دی، ځکه چې رسول هللا علیه سالم، 
ویلي دي: }تفکروا فی الخلق وال تفکروا فی الخالق{ دا ځکه چې په کوم څیز کې فکر کول لومړی د هغه څیز تصور 
ته اړه لري او د هللا د حقیقت د کنه تصور غیر ممکن دی، نو په دې کې فکر کول غیر ممکن دي نو بناًء فکر یوازي 
د هللا په افعالو کې کېدالی شي او هم یې په مخلوقاتو کې فکر کېدالی شي. بیا دا دلیل ثابت ده چې خیر مطلوب بالذات 

په مخلوقاتو او مصنوعاتو کې فکر کوي نو په دې فکر کولو او شر بالعرض مطلوب دی، نو هرڅو ک چې د هللا 
بریالیتوب  د هللا په رحمت فضل او احسان پوري ډېره اړه لري. نو ارومرو د بنده لګیا کېدل په حمد او شکر ډېر دي، 

هه ه کېدو پونو ځکه یې وویل چې }الحمدهلل رب العالمین{ نو په دغه مهال هللا وایي: }حمدنی عبدی{ نو هللا دخپل بند
باندي شاهدي وویله چې د ده د بنده له خپل عقل او فکر څخه کار واخلي او دده د فضل او احسان په وجود باندي یې 

 د لوړ او ټیټ عالم د ترتیب په باره کې کار واخیست.
ډوب شي او د ده په بله داچې د ده ژبه د ده له عقل سره موافقه ده او که پر ده باندي د ایمان په سمندر کې غرق او 

 کرم باندي په زړه او ژبه او عقل او بیان اقرار وکړي نو دا به څومره لوړ مقام وي او دا بنده یې خاوند شوی دی.
دا چې څوک ووایي: }مالک یوم الدین{ نو هللا وایي چې زما بنده زما تمجید وکړ یعنی چې زه یې پاک او مقدس وګڼلم 

ړ نه دي. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې په دنیا کې ظالمان په مظلومانو سلطان له هغه څه څخه چې له ما سره و
دي او زورور په کمزوري زورور دي او دا هم ګورو چې یو زاهد عالم او کامل ډېر تنګ ژوند لري او وګورو چې 

 حیم، او احکم الحاکمینبد کاره کافر او فاسق ډېر ښه او په زړه پوري ژوند لري، نو داسې حاالت او کار د الرحمن الر
له رحمت سره نه جوړېږي. نو که معاد او حشر اونشر واي چې هللا په کې له ظالمانو او زورورو څخه د مظلومانو 
او د کمزورو انتقام واخلي او چا چې اطاعت کړی دی هغه ثواب ورکړي او کافرانو ته عذاب ورکړي، نو دا راز بې 

 هللا له لوري ظلم او تېری ؤ.به پر بنده ګانو باندي د   پروایي
یَن  َي الَّذأ نو کله چې د جزاء ورځ راتلونکي ده نو د ظلم وهم له منځه الړ، له همدې کبله هللا تعالی ویلي دي: }لأَیْجزأ

یَن أَْحَسُنوا بأاْلُحْسَنى {  َي الَّذأ لُوا َوَیْجزأ زما بنده »چې وایي هللا د دې قول مراد همدا دی  - ۶1نجم، آیت –أََساُؤوا بأَما َعمأ
 «.زما تمجید وکړ او له ظلم او د ظلم اغېزو څخه یې زه پاک او مقدس وګڼلم

کله چې بنده ووایي }ایاک نعبد و ایاک نستعین{ نو هللا تعالی وایي چې دا زما او زما د بنده په مینځ کې ده. نو په دې 
ر او راز ته چې هغه جبر او قدر دی. ځ که چې د ده دا قول }ایاک نعبد{ دا معنا ور کوي اشاره ده د یوې مسئلې سأ

چې بنده د دې اخبار ور کوي چې عبادت ته یې مال تړلي ده. بیا د جبر او قدر بحث پیل شو هغه دا دی چې بنده وایي 
 زه ستا عبادت کوم. دا بنده په دې عبادت کولو کې د خپل واک دی او که واک نه لري او بل څوک یې ور باندې کوي.

خبره  خو دا ده چې بنده په دې طاعت او عبادت خپلواک نه دی او د اځکه چې د بنده قدرت به یا دا واک لري  حقه
چې دا عبادت وکړي او یا یې پرېږدي او یا به یې نه لري. که لومړی قسم وي نو دا نه شي کېدای، چې دا قدرت دې 

بادت کوالی شي خوترک کوالی یې نه شي، نو دا د کوم کار د کولو مصدر شي، نو دا به داسې شي چې بنده دا ع
بالمرجح ترجیح ده او دا ترجیح که د بنده له لوري وي نو بحث په کې بېرته عود کوي او که دا ترجیح د بنده له لوري 
نه وي نو دا ترجیح به د هللا لوري څخه وي، چې د }ایاک نستعین{ همدا معنی ده، د دې ایت چې وایو: } ربنا التزع 

وبنا بعد اذهدیتنا{ معنی دا ده چې ای هللا زموږ په زړونو کې داسې داعیه مه پیدا کوه چې باطل عقاید په کې پیدا شي قل
او نا کاره اعمال وکړو. له خپلې خوا رحمت راکړه چې دا رحمت د هغې داعیې پیدا کول دي چې موږ عبادت 

ی او هرڅوک چې داسې ونه وایي نو هغه د دې قول اونېکچارۍ ته اړباسي، چې همدغه رحمت اعانت او استعانت د
په معنی نه پوهېږي چې وایو }ایاک نعبد و ایاک نستعین{ او چې دا خبره ثابته شوه نو د هللا د دې قول صحت ښکاره 
شي چې وایي: }هذا بینی وبین عبدی{ نو هغه چې د ده له لوري دي هغه د دې داعیې خلق او پیدا یښت دی چې د 

یه ده او هغه څه چې د بنده له لوري دي هغه دا دي چې کله داعیه او د بنده قدرت سره یو ځای شي نو یو عبادت داع
 اثر ورڅخه پیدا کېږي چې دا اثر همدا عبادت دی، دا دقیق کالم دی او تأمل په کې په کار دی.

برخه ده او چې بنده هرڅه وغواړي هغه  د بنده دا قول چې وایي: }اهدنا الصراط المستقیم{ نو هللا تعالی وایي دا د بنده
موږ د هللا په ټولو مسئلو کې په اثبات اونفي کې پوهان سره اختالف به ور کول شي. د دې خبرې بیان داسې دی چې 

او د نبوتونو په ټول مسئلو کې او د معاد په ټولو مئسلو کې کڼې  غالبه دي او تیارې په کې په زور کې دي او  لري
نو که د هللا عنایت او اعانت ې حق ته رسېدلي دي. په دې اړه ډېرو بحثونو او مشاجرو ته ځای شته دی لږ وګړي په ک

 لکه چې هللا نه وي چې حق ځینو ته ښه ښکاره کوي او ځینې په حق پېژندنه کې ورک دي او له مخې یې تیاره وي.
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 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

 

َ َحبََّب إألَْیُكُم اْْلأیَماَن وَ  نَّ هللاَّ ْصَیاَن{ تعالی وایي }َولَكأ َه إألَْیُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلعأ َنُه فأي قُلُوبأُكْم َوَكرَّ  ۷رات، آیت الحج –َزیَّ
)هللا تاسو ته ایمان ګران کړی دی او ستاسو په زړونو کې یې ښایسته ښکاره کړی، کفر او فسوق او عصیان یې  –

 ته رسېدل ډېر سخت او ستونزمن کار دی.درته بد ښکاره کړي دي(، که دا د هللا لور نه وای نو حق 
نو د ده دا قول چې وایي: }اهدنا الصراط المستقیم{ همدې حال ته اشاره ده چې د وارخطایۍ حال دی او په دې دا 
داللت کوي چې مبطل او بدچاري په باطل باندي نه خوښېږي او حق اعتقاد او متین دین او سمه خبره غواړي. نو که 

کې وای هیڅکله به بې الرې شوی نه وای او څوک به بې الریو او ضاللتونو په سمندر کې نه کار د ده په واک 
ډوبېدای. نو حق ته رسېدل د هللا په مرسته کېږي او د بنده واک په کې نه شته. ټول مالیکه او انبیاء په دې خبره موافقه 

ْلَم لََنا إأالَّ َما َعلَّ  یُم{ لري نو ځکه وایي: }ُسْبَحاَنَك الَ عأ )پاک یې ته، موږ علم  – ۶5بقره، ایت  –ْمَتَنا إأنََّك أَنَت اْلَعلأیُم اْلَحكأ
 نه لرو پرته له هغه علمه چې تا راښوولی دی همدا ته علیم او حکیم یې(.
یَن{  رأ َن اْلَخاسأ )که ته موږ ونه بخښې  – 5۶آیت  اعراف، –آدم علیه سالم ویلي دي: }َوإأن لَّْم َتْغفأْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ مأ

نأي  او رحم را باندي ونه کړې نو موږ به ارومرو له زیان کارو څخه شو(. ابراهیم علیه سالم ویلي دي }لَئأن لَّْم َیْهدأ
الِّیَن{   َن اْلَقْومأ الضَّ رو له بې )که زما رب ماته الره نه وای ښوودلي نو زه به اروم – ۷۷انعام، آیت  -َربِّي ِلُكوَننَّ مأ

 الرې قوم څخه وم(.
الأحأیَن{  ْقنأي بأالصَّ )ما مسلمان وفات کړه او له  – 191یوسف، آیت  –یوسف علیه سالم وایي: }َتَوفَّنأي ُمْسلأًما َوأَْلحأ

 نېکچارو سره مې ملګری کړه(.
ي{   ینه مې پراخه کړه(.)پرودګاره س – 5۶طه ، آیت  -موسی علیه سالم ویلي دي }َقاَل َربِّ اْشَرْح لأي َصْدرأ

ن لَُّدنَك َرْحَمًة إأنََّك أَ  ْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إأْذ َهَدْیَتَنا َوَهْب لََنا مأ َنا الَ ُتزأ اُب{ محمد علیه سالم ویلي دي: }َربَّ العمران،  -نَت اْلَوهَّ
ې شوي دي هغه . دا هغه لطایف دي چې په دې خبر یعنی حدیث کې راغلي دي کوم لطایف چې له موږ څخه پات۷آیت

 له دې یادوشوو لطایفو څخه ډېر دي.
څلورمه ګټه: د دې خبرپه لطایفو یو دا هم دی چې سورت فاتحه اوه ایتونه دي او په لمانځه کې محسوس اعمال  -

هم اووه دي. لکه قیام، رکوع، قومه، سجده، جلسه، بیا سجده او قعده. د فاتحې د سورت دا اووه ایتونه د لمانځه د دې 
 اعمالو له پاره داسې دي لکه روح.اوو 

 
 دوام لری
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