
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 
           

  ۰۴/۰۶/۲۰۱۷        یمحمد عارف رسول

 ش،یخو راتیعتراف به تقصا

 راه حل مشکالت کنوني کشور است انهیګتوبه و رجوع بخداوند متعال 

ما انسانها بشمول مسلمانها  د،یدار یاهګو توبه آ ماندارانیا ریبه تقص کهیکسان یدران مسلمان افغانستان، او برا خواهران
بر بندگانش  م،یکنیپا م ریز یرا با هللا سبحانه و تعال شیتعهدات خو م،یشویم شیسرکش خو یاوقات تابع نفس ها یبعض

هم  یاهګخورد و  یگاه یسرکش نی. امیشویغرق م یکرده در حرام خور مال شان را غصب م،یداریظلم و ستم روا م
 . سازندیگوناگون مبتال م یبتهایزود به مص ای ری. در بدل آن خداوند ما را دباشندیمدهش م اریبس

فو اشتباهات شده اند، اعتراف کرده و توبه کرده اند و مورد ع یالسالم هم مرتکب بعض همیعل امبرانیکه پ میباش متوجه
 . میینما یرویپ شیخو یروش را در زندگ نیو ا میریقرار گرفتند تا باشد که ما از آن عبرت بگ

و قتل مسلمانها  یبرادر کش ،یتعصبات قوم ،یکه ما مسلمانان افغانستان امروز اکثرا در گناه وسرکش داستیهمه هو بر
 شینه متوجه خود و اعمال خو یول میدانیم رهیدعوتگر و غ ن،یمگر خودرا مسلمان، مجاهد، عالم د م،یغرق هست

 .  میکنیو نه توبه م میهست

آورده است. باور  یو دربدر گانگانیب اجیظلم، احت ،یبرادر کش ،یاساس است که خداوند متعال برما بي اتفاق نیبهم
 راتیتقص به م،یرا نشناس شیخو یها تیمسلمانان مسئول ثیمنح م،یخود مکمل دقت نه کن یها یتا به سرکش دیکن

حال ما بهتر  میبگذار شیخو یرا باال رهیمجاهد و غ نندکالن ما یهر قدر نامها میاعتراف نکرده و توبه نه کن شیخو
 میاگر توبه کن یول میکنیکه گناه م دهیآفر یما را طور یهللا تعال کند،یخلقت انسان است که اشبتاه م نینخواهد شد. ا

 . مییخود را اصالح نما کهیبشرط بخشندیو هم ما را م شودیخداوند عز و جل هم خوش م

السالم که از  هیعل ونسیجا قصه اشتباه حضرت  نیبلکه قرآن بر آن گواه است. در ستیمن ن یشخص یادعا نیا
. کنمیکم و کاست نقل قول م دونیب« وااسالماه»معتبر اهل سنت و الجماعت بنام  تیاز سا تانیهست برا یقصص قرآن

آنرا به اخالص بار بار بتضرع تالوت  ندیب یمرا  نیکه هر مسلمان افغان که ا نستیاهش عاجزانه من اعرض و خو
 .  دیدعا نما شینجات وطن و مردم مظلوم خو یو برا دینما شیخو بانیسر در گر د،یکرده، بمفهوم آن فکر نما

و به  م،ینده یخود را باز م،ییفکر نما شیخو یو اجتماع یمانیا ،یوطن یتهایهمه افغانها در اعمال و مسؤل دییایب
مساجد و  بانیو خط نی. از عالمان دمیینظر نما دیتجد شیو در اعمال خو مییاعتراف کرده، توبه نما شیخو راتیتقص
. در خاتمه همه ما ندیرا ادا نما شیخو تیداده و مسئول ادی شیخو انیمقتد یدعا را برا نیآرزو دارم که ا زین ایتکا
تاباشد  م،یینما ریخ یدعا گانگانینفاق و تسلط ب ،یگوناگون، برادر کش یرفع فتنه ها ،یاز دربار هللا تعال تیهدا یبرا

 . نیرب العالم ای نینجات بدهند. آم یحالت بدبخت نیاز یکه ملت مظلوم ما را هللا سبحانه و تعال

اِلِمینَ » یدرباره دعا یمطلب   «الا إِلَهَ إاِلا أَنَت ُسْبَحانََک إِنِِّی ُکنُت ِمَن الظا
  «وا اسالماه» از سایت

هنگامی که یونس علیه السالم از هدایت قومش نا امید شد و آنها را رها کرد و در دریا سوار کشتی شد، خدای متعال »
ند برای نجات جان سرنشینان قرعه کشی کنند تا یکی وی را امتحان نمود؛ دریا طوفانی شد و کشتی بانان تصمیم گرفت

از افراد سوار بر کشتی را به دریا بیاندازند تا کشتی سبک تر شود، آنها سه بار قرعه کشی کردند و هر سه بار نام 
ختند اما یونس علیه السالم درآمد، بناچار تصمیم گرفتند یونس علیه السالم را به دریا بیاندازند، یونس را به دریا اندا

به امر هللا متعال یک نهنگ بزرگ یونس را بلعید و او را در شکم خود جایی داد، آنگاه یونس در شکم آن نهنگ توبه 
  :کرد و دعای زیر را خواند

اِلِمینَ »   .(۸۷)انبیاء  «الا إِلَهَ إاِلا أَنَت ُسْبَحانََک إِنِِّی ُکنُت ِمَن الظا
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  .خدای متعال نیز توبه اش را پذیرفت و به نهنگ دستور داد که یونس را به سالمت به ساحل ببرد
لَُماِت أَن الا إِلَهَ إاِلا أَ » آمده: ءانبیا ۸۷آیه  رد نَت ُسْبَحانََک َوذَا النُّوِن إِذ ذاَهَب ُمغَاِضبًا فََظنا أَن لان ناْقِدَر َعلَْیِه فَنَاَدى فِی الظُّ
اِلِمینَ إِنِِّ    .«ی ُکنُت ِمَن الظا

علیه السالم  متی بن. او یونساست ماهی معنی به« نون»را زیرا  ماهی یعنی: صاحب« را یاد کن و ذوالنون»یعنی: 
ر خاطیعنی: او به« رفت خشمگینانه که گاهآن»بود  شده فرستاده موصل از سرزمین نینوی مردم سویبه که است

، رفت بیرون از میانشان آورند، خشمگینانهنمی او ایمان به چرا قومش کهاینبه در اعتراض پروردگار خویش
« نگیریم تنگ ما هرگز بر وی کهو پنداشت »ماند می پروردگار باقی کرد و منتظر اذنمی او باید شکیبایی کهدرحالی

؛ با گیریمنمی تنگ هرگز بر وی که . یا پنداشتاشخواستهاز اجرای وی شدنع و مان از راهش وی با بازداشتن
  .ماهیدر شکم  وی فروبردن

 دلیل به هشدار داد که قومش رود، به بیرون قومش از میان خواستمی ذوالنون که هنگامی»گوید: کثیر میابن
 گرفتند زیرا دانستند که را جدی تهدید وی شود. قومشمی نازلعذاب  آنانروز بر  از سه بر عناد پس اصرارشان

از شهر  خویش وبزرگ کوچک و همه و چهارپایان با کودکان صحرا برداشته سر به گاهگوید آننمیپیامبر دروغ 
نمودند  تضرع برداشتند و سخت آسمان به و زاری شور و ولوله افگنده جدایی و کودکان مادران رفتند و میان بیرون

 علیه السالم رفت دیگر، یونس سوی کرد. اما از آن برطرف را از آنان کرد و عذاب بر آنها رحم عزوجل خدای پس
 ترسیدند که از آن نشینانگرفتار آمد و کشتی امواج تالطم به راه در میان سوار شد، کشتی ایدر کشتی و با گروهی

انداختند،  دریا افگنند، قرعه خود را به از میان تن گرفتند تا یک تصمیم بارکشتی کردنسبک  شوند لذا برای غرق همه
علیه السالم برآمد  یونس نامبه انداختند، باز هم علیه السالم برآمد اما او را نیفگندند، بار دیگر قرعه یونس نامبه قرعه

 علیه السالم برآمد، در این یونس نام به انداختند، باز همقرعه  دریا ابا کردند، بار سوم او به بار نیز از انداختنا اینام
ماهی  عزوجل خدای گاهدریا افگند آن خود را به کرده بیرون از تن وجامه علیه السالم خود برخاست یونس هنگام
  .«رستاد تا او را فرو بلعد..را ف ایالجثهعظیم
 با این« ندا در داد» ماهی شکم دریا و تاریکی ، تاریکیشب تاریکی« هاتاریکی در دل پس»ماجرا:  ادامه اینک

از  رفتن در بیرون« بودم از ستمکاران من که راستی تو، به ، منزهیجز تو نیست معبودی»بارالها! « که»سخنش: 
  .از لغزششاست  ایو توبه علیه السالم بر قصورش از یونس است اعترافی تو. این یا فرمان اجازه بدونامتم  میان

َدْعَوهُ ِذی النُّوِن إِْذ َدَعا َوهَُو فِی بَْطِن اْلُحوِت اَل إِلَهَ »  در حدیث صحیح از پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمده که فرمودند:
اِلِمیَن فَإِناهُ لَْم یَْدُع بَِها َرُجٌل ُمْسِلٌم فِی َشْیٍء قَطُّ إاِلا اْستََجابَ إاِلا أَنْ  ُ لَهُ َت ُسْبَحانََک إِنِِّی ُکْنُت ِمْن الظا   .(۳۴۲۷ترمذی ) « َّللاا

اِلِمینَ اَل إِلَهَ إاِلا أَْنَت ُسْبَحانََک إِنِِّی ُکْنتُ » دعای ذو النون )یونس( که در شکم ماهی خواند »یعنی:   که هیچ«  ِمْن الظا
  .«شودمیاو اجابت  برای کهدعا، دعا کند مگر ایناین به که نیست گرفتاری شخص

أال أخبرکم بشیء ، إذا نزل برجل منکم کرب أو بالء من بالیا الدنیا دعا به یفرج عنه ؟ » :و در حدیث دیگری آمده
  .(۱۷۴۴” )السلسله الصحیحه”  .«فقیل له : بلى ، فقال : دعاء ذی النون : ال إله إال أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین

از بالیای دنیا وارد شد دعایی بخواند تا از آن یعنی: آیا به شما خبر دهم؛ هرگاه بر کسی گرفتاری و مشقت و بالیی 
ال إله إال أنت سبحانک إنی کنت من »خالص شود؟ یکی به ایشان گفت: آری، فرمود: دعای ذو النون را بخوانید: 

  .«الظالمین
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