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 82/18/8112         استاد زین هللا منلی
 

 تفسیر سورة الفاتحه
 د فاتحې سورت څو څپرکي دي

 
 برخهاو نهمه   اتمه

 
 
 اتم څپرکی  

 د صراط الذین انعمت علیهم، تفسیر دی.
 .{صراط الذین انعمت علیهم}د هللا د دې قول معنا چې وایي: 

د نعمت په باره کې پوهانو اختالف کړی دی. ځینو ویلي دي چې نعمت  .نعمت په حد او تعریف کې دهد لومړۍ فایده: 
هغه معقوله ګټه ده چې بل چا ته د احسان او ښېګڼې په توګه ور کول شي. ځینې وایي چې نعمت هغه ګټوره ښه معقوله  

ځکه زیات شو چې نعمت  {احسان}ي چې دا قید یدوی وا .چاته د احسان په توګه ورکړيبل یې ګټه ده چې څوک 
 داسېشکر غواړی چې باید هغه څوک چې نعمت ور کول شوی، د منعم شکر ادا کړي او که نعمت قبیح وي نو د 

 نعمت ورکوونکی د شکر مستحق نه دی.
ه ده چې یو څوک په احسان کولو سره د شکر مستحق حقه خبره دا ده چې دا قید اعتبار نه لري، ځکه چې دا جایز

استحقاق لوری د ګناه او کړاو له استحقاق څخه بېل دی. نو د د شي، اګر که دا کار ناجایز هم وي، ځکه چې د شکر 
، چا ته د کوم انعام په ورکړه ګړینه ګوري چې یو فاسق او بد کار و ؟څه مانع وجود لريپه اجتماع دې دواړو کې 

 باندېښه وکړل نو په دې یې حق دی او دی په دې بد سړی دی چې د هللا ګناهکار دی. خو دا چې له چا سره هم مست
 ده.  داسېد شکر مستحق دی چې په دې ځای خبره هم هم

اوس موږ د حد او تعریف بیا ن ته مخه کوو او وایو: موږ د منفعت او ګټې یادونه وکړه، ځکه مضرت او بد کاري 
وي، ځکه که دا ښه کار حقه ګټه وي، خو دې  ېد احسان په توګه شو چاريدا چې موږ وایو چې دا نېکنعمت نه دی. 

 يچې دا نېکچارۍ کړي دي د ځان د ګټې له پاره یې کړي دي، نه د هغه چا له پاره چې ده ورسره نېکچار ينېکچار
 او ښېګڼې کړي دي.

ښه یې ساتي، خو مطلوب یې دا وي چې که ویې او نېکې چارې کوي او  يلکه څوک چې خپلې وینځې سره نېک
 نه له وینځې سره او اعتبار نیت لري. وګړي دا ښه له ځان سره کړي دي داسېپلوري چې ښه ګټه په کې وکړي، نو 

 کله چې د نعمت تعریف او حد ښکاره شو نو دا حد بیا ډېر فروع او څانګې لري.
ضرر نه ساتل کېږي نو دا د هللا له لوري ده، لکه چې له او  لومړۍ څانګه دا ده چې هره ګټه چې وګړو ته رسېږي

 اوس وایو چې نعمت درې ډوله دی. {وما بکم من نعمة فمن هللا}هللا تعالی وایي: 
ی شي چې چاته یې ورکړي، لکه چې هللا وګړي اوخلق پیدا کوي او بیا لومړی هغه نعمت دی چې یوازي هللا کوال

چې په ښکاره له غیر هللا څخه وي، خو په حقیقت کې دا نعمت د هللا له لوري  روزي ور کوي. دوهم نعمت دا دی
او دا نعمت چې غیر هللا چاته ورکړی دی، دا نعمت هم  ،یوازي همدی خالق دی ،څخه وي او دا ځکه چې هللا تعالی

د انعام د ورکړی داعیه او  هللا پیدا کړی دی او دا غیر هللا منعم هم هللا پیدا کړی دی. د دغه ظاهري منعم په زړه کې
کله چې هللا تعالی دا نعمت د خپل بنده په الس ورکوي، نو ده ورکوونکی بنده مشکور  .هد ېمینه هم هللا تعالی اچول

 ن اشکرلی وا }بنده ګرزولی. خو په حیقیقت کې اصلي مشکور یوازي همدا هللا تعالی دی. نو ځکه یې ویلي دي: 
هللا ځکه د شکر په  (راتګ دی. ل مور او پالر شکر کوه، او ماته  موزما شکر او د خپ) {لوالدیک و الی المصیر 

ېیم در باره له ځان څخه پیل وکړ چې وګړو ته انعام نه رسېږي،مګر د هللا له لوري څخه هرچا ته انعام ورکول کېږي.
هللا طاعت دی، خو دا اطاعت هم د نعمت دا دی چې دا نعمتونه چې موږ ته د هللا له لوري را رسېدلي سبب یې زموږ ا

هللا موږ ته دا اطاعتونو د کولو توفیق نه وای راکړی، نو موږ بیا دا اطاعت نه  که په ورکړه شوی توفیق کېدای شي
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شو کوالی. دا هم د هللا له لوري دی چې موږ ته یې د اطاعت توفیق راکړی او له موږ سره په دې اطاعت کې مرسته 
، چې څرنګه د ده اطاعت او عبادت وکړو او په دې چاره کې یې زموږ له مخې ېه یې را ته کړکوي او دا الر ښوون

کړي دي او که د ده لور نه وای نو موږ نه شوای کوالی. نو دا ښکاره ده چې ټول نعمتونه د هللا لېرې څخه خنډونه 
 له لوري دي.

 باندېچې خلک یې ژوندي پیدا کړي دي، چې په دې  دوهمه څانګه دا ده چې د هللا په نعمتونو کې لومړی نعمت دا دی
 عقل او نقل دواړه داللت کوي. 

مت او له هر نع ېي چې تر هغې پوري یو څیز نعمت کېدالی نه شي، تر څو چې ګټه ترې نه وي اخیستل شویعقل وا
و دا جوته ده چې د ټولماد او مړی له هیڅ څیز څخه ګټه نه شي اخیستالی، نو ج .څخه ګټه اخیستل په ژوند سره کېږي

 نعمتونو  اصل همدا ژوند دی.
حال دا دی  ئتاسو څرنګه کافران کېږ) {فا احیاکم کیف تکفرون باهلل وکنتم امواتا  }نقلي دلیل، دا دی چې هللا تعال ویلي 

غه  ههللا {هوالذی خلق لکم مافی االرض جمیعا  }، بیا یې ورپسې ویلي دي: (چې تاسو مړه وئ او بیا یې ژوندي کړئ
ذات دی چې د ځمکې ټول شیان یې ستاسو له پاره پیدا کړي دي، نو هللا لومړی د ژوند یادونه وکړه او بیا یې هغه 

 بیان د دې دلیل دی چې ژوند ډېر ستر نعمت دی. اد چې ګټه ورڅخه اخیستل کېدای شي.څیزونه یاد کړل 
وږ ځینو اصحابو ویلي دي چې هللا کافر ته نعمت نه دی درېیمه څانګه: ایا هللا کافرو ته نعمت ورکوي او که نه؟ زم

ورکړی او معتزله وایي: هللا کافر ته دیني نعمت هم ورکړی دی او دنیا وي نعمت یې هم ورکړی دی. زموږ اصحابو 
اط راهدنا الص}استدالل کړی دی. په قران کې خو څو آیاتونه شته چې یو یې دا دی هللا وایي:  باندېپه قران او معقول 

خلېدل. دې ایت کې دا ته نعمت ورکړی وای نو دوی بیا په هللا کافر که دا ځکه چې {صراط الذین انعمت علیهمالمستقیم 
د کفارو د  {اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم}وای نو دا قول چې وایي  داسېاو که  {انعمت علیهم}

 .لی کفارو ته نعمت نه دی ورکړیدا ثابته ده چې هللا تعا باندېالرې غوښتنه وه او دا خبره خو باطله ده، نو په دې آیت 
دا اعتراض دفع کوي. موږ وایو چې د هللا دا قول:  {صراط}اعتراض کوونکي وایي، چې د هللا دا قول چې وایي 

شو چې موږ ته د هغو الر را وښیه چې  داسېبدل دی. نو تقدیر یې  {ستقیمصراط الم}د  {صراط الذین انعمت علیهم}
َوالَ  }دوهم آیت دا دی چې نعمت کړی دی، چې په دې توګه هغه ذکر شوی. محذور بېرته عود کوي. باندېتا ور

َما ُنْملِ  َنفُِسِهْم إِنَّ َما ُنْملِي لَُهْم َخْیٌر ِّلأ معقول دلیل دا دی چې د دنیا نعمتونه د اخرت  .{ي لَُهْم لَِیْزَداُدوْا َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َكَفُروْا أَنَّ
نعمت په  داسې .یو څاڅکی په سمندر کې له دی داسېاو  يډېر لږ د -لري  چې د عذاب دوام -د عذاب په مقابله کې 

نعمت حساب نه دی. ځکه هغه څوک چې په حلوا او خوږه کې زهر ګډ کړي، نو هغه ګټه چې له دې حلوا څخه راپیدا 
 .ی شينو دلته هم همدا عقلي مثال کېدال .هغه نعمت نه دید هغه ډېر ضرر په مقابل کې  کېږي

و یې چې ی دوی پر څو ایاتونو استدالل کوي. نواو هغه وګړو چې ویلي دي، هللا کافرانو ته ډېر نعمتونه ورکړي دي، 
ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذیَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّقُونَ  }چې هللا تعالی وایي:  دا دی َها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَّ ُم اِّلَْرَض الَِّذي َجَعَل لَكُ  .َیا أَیُّ

َماء ِبَناء   لوی داسېبرې پوهول شول چې پر ټولو وګړو د هللا اطاعت واجب دی، ځکه چې دي خد . نو دا {ِفَراشا  َوالسَّ
په  چې ایاتونه یې د امتنان {فااحیاکم ا  کیف تکفرون باهلل وکنتم اموات } بل آیت دا دی لوی نعمتونه یې ورکړي دي.
یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت  }درېیم آیت دا دی چې  په توګه یاد کړي دي. حېمعرض او نعمتونه یې د شر

 {اکثروهم شاکرین والتجد}دا قول دی :کې د ابلیس  بل آیت .{وقلیل من عبادی الشکور}څلورم ایت دا دی:  .{علیكم 
په نه شکر کولو به نه ملزم کېدل  ،وبه شکر الزم نه  باندېنو که کافرو ته نعمت نه وای ورکړای شوی، نو پر دوی 

 او دا به کومه بده خبره نه وه، ځکه چې شکر یوازي پر نعمت الزمېږي.
مام چې ادا آیت په دې داللت کوي  {اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم}دوهمه فایده: هللا تعالی وایي: 

دې آیت مطلب دا دی چې هللا موږ ته د هغو الره راوښیه د ابوبکر رض، دی لکه چې موږ د ایت په باره کې وایو چې 
، دا انعام کړی باندېانعام کړی دی او هللا تعالی په یوه بل آیت کې ویلي دي، هغه وګړي چې هللا وردې  باندېچې ور 

نَ  }نو ویې ویل:  څوک دي؟ ُ َعلَْیِهم مأ یِقیَن  َفأُْولَـِئَك َمَع الَِّذیَن أَْنَعَم هللاه دأ ِبیأیَن َوالصأ په دې کې شک نه شته چې د  .{النَّ
ابوبکر ظالم وای اقتداء به ورپسي سمه نه وای. نو ثابته شوه چې داایت  صدیقینو په سر کې ابوبکر صدیق دی نو که
 ابوبکر صدیق د امامت په صحت دلیل دی.

 .نعمت کړی دی باندېهللا ور چېصادق دی  باندېغه چا پر هر ه {انعمت علیهم}درېیمه فایده: د هللا دا قول چې وایي 
دین  نعمت  ړی باطل دی نو ښکاره ده چې مراد دلومکله چې  .دا نعمت به یا د دنیا نعمت وی او یا به د دین نعمت وي

د دې نعمت حاصلول د او دی، نو موږ وایو چې هر دینې نعمت د ایمان پر صحت پوري اړه  لري او د ایمان نعمت 
د دې . څخه دایمان نعمت دی  {انعمت علیهم}دې داللت کوي چې مراد له : پر دا شان دی نوه نورو دیني نعمتونو پ
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 صل ثابت شو نومونږا دایمان طلب دی اوکله چې دا {اهدناالصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم}قول حاصل په 
 احکامه بنا دی: وڅ باندېوایو چې پردې 
د دې ایت لفظ صریح دی چې هللا په خپله دا  ایمان نعمت دی او چې کله مراد له دې نعمت څخه د یلومړی حکم داد

هللا تعالی دی اودا د معتزله د قول په فساد داللت  ورکونکی همدا نعمت ورکوي نو ثابته شوه چې د ایمان خالق او
د هللا له انعام څخه او دا چې ایمان ډېر لوی نعمت دی که د دې فاعل او وروکونکی بنده وای نو د بنده انعام به کوي. 

 وای نو بیا هللا سره دا ښه نه ښکارېده چې دا راز ایمان عظیم نعمت وبولي. داسېاشرف او اعلی وای. او که 
دا د  {انعمت علیهم}ي، ځکه چې د هللا دا قول وایي: من په اور کې تل پاتي نه اوسودوهم حکم: دا واجب ده چې م

که ایمان د عذاب په دفع کې اغېز نه درلودای فایده به یې لږه  .لی دیراغاره کې ه بر کې د همدې انعام پتعظیم په ډګ
 هللا تعالی نه ذکر کاوه.به نو د تعظیم په ځای کې  .وه

ه الرښوونکه نه دی، ځکه د صالح او اصلح رعایت واجب  باندېدرېیم حکم: دا آیت دلیل دی چې په دین کې پر هللا 
دی او حال دا دی چې هللا نه ښوونه انعام نه کېده، ځکه چې واجب اداکول انعام واجب وای، نو بیا دا الر باندېپر هللا 

 د بنده ایمان واجب نه دی. باندېتعالی ایمان ته انعام ویلی دی. نو ښکاره ده چې پر هللا 
ی چې هللا تعالی پر ایمان مکلف  ته دا قدرت ورکړی دی چې ومراد له ایمان څخه دا چې څلورم حکم: دا جایزه نه ده 

ده او د ایمان په راوړلو کې یې د بنده له مخې څخه خنډونه او  ېد ایمان راوړلو الره یې ور ښوودل ي،ایمان راوړ
. کله چې د هللا تعالی خپل ځینې بنده ګان د يکې هم حاصل دځکه چې دا ټول د کفارو په حق  دي. انع لیري کړيوم

کړي  ېرېایمان په درلودلو شرف کړي دي، سره له دې چې د ایمان راوړلو موانع او خنډونه یې د هر چا له مخې ل
دي، نو موږ پوهېږو چې له ایمان څخه مراد پر ایمان راوړلو قدرت او د ایمان د راوړلو پر مخ کې خنډونه لیري 

 کول دي.
 

** * ** 
 

 نهمه برخه
 

 نهم څپرکی
 .{غیر المغضوب علیهم وال الضالین}د هللا د دې قول په باره کې دی چې وایي: 

 معنی:
 

  من }همدا یهودان دي، ځکه چې هللا تعالی ویلي دي:  {مغضوب علیهم}لومړۍ فایده: مشهوره خبره دا ده چې
را قد ضلوا من قبل و اضلو کثی }او ضالین نصاری دي، لکه چې هللا تعالی ویلي دي:  {لعنه هللا وغضب علیه

په دې باره کې ویل شویدي، چې دا خبره ضعیفه ده، ځکه چې د صانع منکران  .{و ضلوا عن سواء السبیل 
رای د او مشرکان له دوی څخه ډېر ککړ او ناولې دي، نو د دوی له دین څخه ځان ژغورنه د یهودو او نصا

ښه دا ده چې له یو غیر المغضوب څخه هغه څوک واخیستل شي چې په  .دین له ژغورنې څخه ډېره ښه ده
وګړي واخیستل شي، چې په اعتقاد کې هغه لون څخه کې خطا وي چې فاسقان دي او له ضآ ظاهرې اعمالو

 ی.خطا کاران دي، ځکه چې لفظ عام دی او د دې لفظ مقید کول یو خالف االصل عمل د
دا ځکه چې هللا  .لون منافقان ديآدا احتمال هم شته چې وویل شی چې مغضوب علیهم همدا کفار دي او ض

ارو او بیایې د کف (ی د سورت په اول کې)په پنځو ایاتو کې د بقرمنانو په یادونه پیل کړی دی وتعالی د م
 ومن}ر کړي دي. لکه چې وایي: بیا ورپسي منافقان ذک {ان الذین کفرو}وایي:  چې یادونه کړي ده، لکه
انعمت }منان یاد کړي دي، لکه چې وایي: ویې په دې ځای کې لومړی م داسېنو هم {الناس من یقول امنا

ه او بیا یې وروست {غیرالمغضوب علیهم}او بیا یې ورپسي د کفارو یادونه کړي ده، لکه چې وایي:  {علیهم
 .{والالضالین}منافقان یاد کړي دي، لکه چې وایي: 

 
  منان ور څخه وچې پر دوی حکم وکړ چې دوی ضالین دي نو نه شي کوالی چې میې دوهمه فایده: کله

 ضی قمهللا صادق خبر به کذب شي او دا محال دی. هغه چې محال ته د نو وي نه  داسېواخیستل شي او که 
 وي هغه محال دی.
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 5تر 2 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

 

  وداللت کوي چې په مالیکو او انبیاپه دې  {لینآوال الضغیر المغضوب علیهم }درېیمه فایده: د هللا دا قول 
نه د او  هللا انعام کړی دی. باندېچې هللا ور - د هغو له قول څخه مخالف - عمل نه دی کړی داسېکې هیچا 

 شوی وایکار  داسېځکه که ور څخه  .هللا انعام کړی دی باندېچې پر هغوی  يقاد مخالف دتهغه چا د اع
نو که دوی  {فماذا بعد الحق إال الضالل  }هللا تعالی ویلي  ي وای.شو رېې البنو د حق له الرې څخه به 

لین ول نو په دوی پسي اقتداء کول به جایز نه ول او نه به د دوی الر الرښوونه وه او دوی به د هللا له ضآ
 وپه دې ایت د انبیا ږنو مو کله چې دا خبره باطله شوه .{انعمت علیهم}چې وایي:  څخه وتلي وای دې قول

 .پوه شولو باندېمالیکو علیم السالم 
  څلورمه فایده: غضب: د انتقام د شهوت له پاره د زړه د وینې د جوش په مهال تغیر پیدا کېدو ته وایي. خو

، سرور، عضب، حیاء غرت، حاعده شته او هغه دا ده چې نفساني اعراض، لکه رحمت، فرقدلته یوه کلیه 
مکر، غولول، تکبیر او استهزاء ابتداء او انتها لري، چې یو مثال یې غضب دی، ځکه د غضب اول د زړه 
د وینو جوش دی. انتها او غایه مغضوب علیه ته ضرر رسول دي، نو د هللا په حق کې د غضب لفظ لومړي 

کله هغه وروستنۍ معنی یې مراد ده چې هغه د حال ته نه ویل کېږي، چې د زړه د وینو جوش ته وایي، ب
ضرر رسولو اراده ده همدارنګه حیاء هم اول او هم پای لري، د حیاء معنی په زړه کې د انکسار پیدا کېدو 
ته وایي او حیا غرض لري چې هغه کار پرېښودل دي، چې د کولو له پاره یې شوي وی، نو د هللا تعالی په 

ي نه د نفس انکسار او دا په دې باب او باره ی په باره کې د فعل ترک ته واحق کې حیاء د لفظ څخه د هللا
 کې یوه ښه شریفه قاعده ده.

  :غضب هللا علیهیم څخه مراد دا دی چی دامغضوب علیهیم په خپله خوښه بدچاري معتزله وایی له پنځمه فایده
و زموږ صحابه وایي کله چې په دهللا له لوري ظلم دی اغضب پردوي باندی  نو ينه ش داسېکوي اوکه 

 ینضآلپر دوی د هللا د غضب ذکر راغلی دی او بیا ورپسي دا وویل شول چې دوی  باندېمغضوب علیهم 
ین کېدلو علت دی په دې صورت ضآلدي، نو دې خبرې پردې داللت وکړ چې پر دوی د هللا غضب د دوی د 

 کېدل د دې سبب کېږيضآلین ووایو چې د دوی که  خواغېز کوي،  باندېد بنده پر صفت صفت کې د هللا 
په غضب شي، نو له دې څخه پایله اخیستل کېږي چې د بنده صفت  د هللا پر صفت اغېز  باندېچې هللا ور 

 لری او دا محال دی.
  ه په مدح شامل دی او د دې سورت پاراو د ده له  باندېشپږمه فایده: د دې سورت اول په الحمدهلل او پر ده

شامل دی او دا په  باندېم د اقرار نه کوونکو پر ذ باندېاو د ده په طاعت  پر مخ اړوونکو باندېهللا  پراخر 
دې داللت کوي چې هللا تعالی ته مخ کول او د ده اطاعت ته غاړه ایښودل د سعادت او نېکمرغیو سرچینه ده 
او د بدیو او افتونو سرچینه د هللا له عبادت څخه سرغړونه ده او د هللا له طاعت څخه لیري کېدل او د ده 

 خدمت نه کول د بدبختیو منبع ده.
  یو اهل اطاعت دی او دوی ته هللا  :درې ډوله دي ننامسلما داللت کوي چې باندېاوومه فایده: دا آیت پر دې

بله ډله اهل المعصیت دی او دوی ته یې په خپل دې  ، {انعمت علیهیم} ېتعالی په خپل دې قول اشاره کړ
ل دي او دوی ته یې په دې هجال. بله ډله په دین او کفر کې اهل {غیر المغضوب علیهیم} ېقول ااشاره کړ

و ن که وویل شی چې ولي یې د عاصیانو ذکر د کافرانو پر ذکر مقدم کړ {واالالضالین}قول اشاره کړي ده: 
په ځواب کې وایو چې هر څوک له کفر څخه ځان ژغوري خو کله کله له بدکارۍ څخه ډډه نه کوي، نو دا 

 مخه ذکر کړای شول. ترکافرانو څخه ښه دي، ځکه له کفارو څخه بد کاران له 
  هللا غضب د بنده په ناکارۍ او بدکارۍ او جنایت د اتمه فایده: په دې آیت کې یوه پوښتنه ده او هغه دا ده چې

و ي، نله علم څخه راپیدا شوی، نو د هللا دا علم به یا قدیم وي اویا محدث وي، که د هللا دا علم قدیم و باندې
حال کې چې هللا پوهېده چې که یې  داسېپه  استهولي یې دا بنده پیدا کاوه او له عدم څخه یې وجود ته راو

په غضب وي نو ولي  باندېکې به وي. بله دا ده چې څوک چې پر چا  ه دایمي عذاب او کړاوپیدا کړي نو پ
بنده ښه نه دی. نو هللا تعالی په دې نوي دا علم حادث وي او هللا اوس پوه شوي وئ چې دا که  یې پیدا کوي؟

حادث علم له ده  اهللا دې راز علم ته اړ دی چې دا علم پیدا کړي او د علم د حوادثو محل ګرزي او دا چې
د دې سوال جواب  او تسلسل محال دی. ي چې په دې توګه خبره تسلسل ته وځيڅخه یو بل علم ته اړتیا لر

 غواړي یې او هغه حکم کوي چې اراده یې وکړي.دا دی چې هللا هغه کوي چې 
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 5تر 5 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

 

  پر چا باندې چې هللا انعام کړی وي نه شي نهمه فایده: په دې آیت کې یو بل سوال هم شته او هغه دا دی چې
 وګڼل شي. نو کله چې هللا وویل دې لینو له ډلې څخهآهغه دی مغضوب علیه وي او د ضکېدالی چې هم

 .{غیرالمغضوب علیهم وال الضالین}فایده ده چې ورپسي وایي:  نو په دې کې څه {انعمت علیهم}
 که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم چېد دې سوال جواب دا دی چې ایمان په رجاء اوخوف کامل کېږي ل 

صراط }، نو  د هللا دا قول چې وایي: اینو دواړه به برابر  ختلي و {همن ورجاءولو وزن خوف الم}ویلي دي: 
 {لینغیر المغضوب علیهیم وال الضآ}او د هللا دا قول چې وایي: یو جب الرجاء الکامل  {ت علیهمالذین انعم

واجبوي او په دې مهال ایمان په دواړو رکنونو او طرفونو قوي کېږي او د کمال حد  باندېکامل ډار پر بنده 
 ته رسېږي.

  ېزولن یوه ډله ګرقبولیڅه دلیل دی چې هللا تعالی م .و بل سوال هم شتهیلسمه فایده: دا ده چې په دې ایت کې 
او مردودان یې دوه ډلې کړي دي.چې یوه ډله ی انعام کړی د باندېده چې دا هغه وګړي دي چې هللا ور

 ؟المغضوب علیهم دي او بله ډله ضالین دي
 

دي چې دوی د هللا د ذات د دې سوال جواب دا دی چې هغه وګړي چې ور ته د هللا پوره نعمت رسېدلی دا هغه وګړي 
مراد  {انعمت علیهیم}دې قول چې وایي:  د. نو همدغه کسان د هللا ید یله معرفت سره د عمل خیر هم یو ځای کړ

نو دوی مغضوب علیهیم دي، لکه چې هللا تعالی ویلي  ،چې فاسقان شوي دي ی،تل کړخچا عمل مکې که په دوی  .دي
اګر د علم قید یې مختل کړی دی، نو  {فیها وغضب هللا علیه و لعنه ه جهنم خالدا  فجزاء منا  متعمدا  وومن یقتل م}دي: 

. دا زموږ اخر کالم دی د دې سورت د {اللضفما ذا بعدالحق اال ال}دوی ضالون دي ځکه چې هللا تعالی ویلي دي: 
 شو. وهللا اعلم. فسیر کې چې په تفصیل سره بیان کړټولو ایتونو په ت

 
 پای برخهاو نهمه   اتمهد 

 
 لریادامه 

 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

