
د حضرت يونس نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د حضرت يونس د کتاب بنيادى پېغام دا دے چ د خُدائ پاک پېغام د ول دنيا
دپاره دے، نۀ صرف د هغه خلقو دپاره چ زمون په شان وى يا زمون خوښ
وى. خو خُدائ پاک هر يو قوم ته په يوه ستره ورى. خُدائ پاک د هر چا نه
ۀ چ ر نۀ کوى پهو اعمالو فتوبه غواړى. خُدائ پاک د خلقو د نې حقيق
انسانان خوشحاليى بل هغه زمون د زړونو او احساساتو په حقله فرمند

دے. کله چ خُدائ پاک حضرت يونس نينوه ته لېلو چ خلقو ته د عدالت د
ور خبردارے ورکى، نو هغۀ بغاوت وکو او په نتيجه ک هغه يو غ کب

د خُدائ پاک مرض ۀ نه پس ي ه او د دې هرتوبه وک و بيا يثابت تېر ک
پوره که. کله چ د نينوه خلقو توبه وکه نو د حضرت يونس د بغاوت وجه
رنده شوه. هغه په دې خبره پرېشانه وو چ هس نه چ خُدائ پاک به د

نينوه خلق معاف کى، او چ کله خُدائ پاک هغوئ معاف کل نو حضرت
يونس په دې باندې نارضا شو. د حفظ کولو دپاره ۳: ۸ آيت ”هر يو په راست سره

د زړۀ له کوم خُدائ پاک ته دعا وکى، او هر يو د خپل بدعمل نه واوړى او
ظلم زياتے پرېدى.“
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د حضرت يونس د مال خُدائ نه تتېدل

 ”سمدست د  د مال خُدائ کالم د امت په زوئ يونس نازل شو،   ۱
نينوه لوئ ار ته الړ شه او د هغ خالف زما د فېصل اعالن وکه، ه چ ما

ونس د مال خو ي ليدل دى چ د دغه ار خلق ومره بدعمله دى.“ 
خُدائ نه وتتېدو او ترسيس ته روان شو. هغه يافا ار ته ورسېدو، هلته هغۀ

وکتل چ يو سمندرى جهاز ترسيس ته تلو واال دے. هغۀ کرايه ورکه او
.تخُدائ نه وت د مال سمندرى جهاز ته وختو او ترسيس ته روان شو چ

 خو مال خُدائ په سمندر يو لوئ طوفان راوستو، او طوفان دومره تېز وو

 د سمندرى جهاز مايان ډېر يرې واخستل چ د جهاز د ماتېدو خطره وه. 
او هر يو خپل خُدائ ته چغ وهل. او هغوئ د جهاز د وزن سپولو دپاره سامان

سمندر ته وغورزولو. خو يونس ته کوز شوے وو، هلته هغه په خوږ خوب
 د جهاز مشر هغۀ له ورغلو او ورته ي ووئيل چ، ”تۀ نه اودۀ پروت وو. 

اودۀ ي؟ پاه او خپل خُدائ ته سوال وکه. کېدے ش چ هغه زمون خيال
،يانو يو بل ته ووئيل چ د جهاز ما وسات، او مون تباه نه بچ شُو.“ 
”را چ پچه واچوو چ پته ول چ وک د دې افت ذمه وار دے.“ نو

، نو هغوئ ورته ووئيل چ هغوئ پچه واچوله او پچه د يونس د نوم راووتله. 
”مون ته ووايه چ وک د دې ذمه وار دے چ مون ولو ته ي دا مصيبت
جوړ کو؟ تۀ ۀ کار کوې؟ تۀ د چرته نه راغلے ي؟ تۀ د کوم مل ي؟ تۀ د
 هغۀ جواب ورکو، ”زۀ عبرانے يم او زۀ د مال خُدائ کوم قوم ي؟“ 

 عبادت کوم، د آسمان خُدائ پاک، چا چ زمه او سمندر پېدا کى دى.“ 
يونس هغوئ ته دا هم وفرمائيل چ، ”زۀ د مال خُدائ د حضور نه تتم.“ دې

هر ۀ اورېدو سره مسافر سخت ويرېدل او ورته ي ووئيل، ”دا تا ۀ کى
 د سمندر چپ ال نورې هم زياتېدې نو هغوئ هغۀ نه تپوس وکو، دى؟“ 

 ”ما اوچت ”مون تا سره ۀ وکو چ مون دپاره دا سمندر په آرام ش؟“ 
کئ او سمندر ته م وغورزوئ،“ يونس ورته جواب ورکو، ”نو طوفان به قالر
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 ش. ما ته پته ده چ دا زما غلط ده چ په تاسو دا لوئ طوفان راغلو.“ 
باوجود د دې، هغه سو چپو وهلو سره د سمندر غاړې ته د تلو ډېر کوشش

وکو. خو هغوئ ونۀ رسېدل، ه چ سمندر ک طوفان د مخ نه نور هم
 نو هغوئ د يونس مال خُدائ ته چغ کې، ”اے ماله خطرناک شو. 

خُدايه، مون د دې سى د ژوند د ختمولو په وجه مۀ نۀ کې. مون د يو بناه
سى په مرګ باندې راونۀ نيس ،ه چ اے ماله خُدايه، تۀ هغه ۀ کوې ۀ

و او سمندر ته يونس اوچت ک نو بيا هغوئ ي چ ستا رضا وى.“ 
 په دې کار هغه خلق د مال وغورزولو، او طوفان سمدست قالر شو. 

 خو  .ومنل ي ته او منپېش ک خُدائ نه ډېر ويرېدل او هغوئ يوه قربان
مال خُدائ يو غ کب راولېلو چ يونس تېر کى، او يونس درې ور او

درې شپ د کب په ېه ک وو.

د حضرت يونس دعا

 د کب په ېه ک يونس مال خُدائ، خپل خُدائ پاک ته دعا وکه.  ۲
 هغۀ وفرمائيل، ”مال خُدائ ته ما په خپل تليف ک آواز وکو، او هغۀ

ما له جواب راکو. ما د عالم ارواح نه د مدد دپاره آواز وکو، او تا زما فرياد ته
 تا زۀ الندې ډوبو اوبو ک د سمندر مين ته وغورزولم، او د غوږ ونيولو. 

سمندر زورورو چپو زۀ راېر کم، او هغه ول زورورې چپ چ تا رالېل وې
 ما ووئيل، زۀ ستا د حضور نه شلے شوے يم، خو زۀ به په ما تېرې شوې. 
 اوبو زۀ مرۍ پورې راېر کم، سمندر زۀ بيا هم ستا مقدس کور ته ورمه. 
 زۀ الندې د غرونو بېخ ډوب کم، او د سمندر واۀ زما د سر نه راتاؤ شُو. 
پورې ډوب شوم، الندې زم زۀ د همېشه دپاره بنديوان کم. خو تا زما ژوند د

 کله چ زما ساه وتله، نو اے کندې نه راوويستو، اے زما ماله خُدايه. 
ماله خُدايه ما ته تۀ ياد وې، او زما دعا ستا مقدس کور ک تا ته درورسېده.

 هغه وک چ د بکاره بتانو عبادت کوى، هغوئ د مال خُدائ ولو
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 خو زۀ به د شُر زارۍ آواز سره تا ته قربان وکم. رحمونو ته شا کوى. 
او ۀ منته چ ما منل ده هغه به زۀ پوره کوم. مال خُدائ خالصونے

 او مال خُدائ کب ته حم وکو، او کب يونس په اوچه زمه بهر دے.“ 
وغورزولو.

د حضرت يونس نينوه ته تلل

 ”د نينوه  بيا په دوېم ل د مال خُدائ کالم په يونس نازل شو،   ۳
لوئ ار ته الړ شه او هغوئ ته هغه پېغام واوروه کوم به چ زۀ تا له درکوم.“

 يونس د مال خُدائ حم ومنلو او نينوه ته الړو. نو د نينوه ار دومره لوئ

 په اوله ورځ چ وو چ د دې نه پېدل تېرېدو دپاره درې ور پار وې. 
يونس په ار ک روان وو، هغۀ اعالن وکو چ” ،ي لوېت ور پس
 د نينوه خلقو د خُدائ پاک په پېغام يقين وکو. هغوئ د  “.به نينوه تباه ش

روژې اعالن وکو او ولو لويو او واړو د اټ جام واچول چ خپل غم
 کله چ د نينوه بادشاه ته د يونس پېغام ورسېدو، نو هغه د رند کى. 

ي اټ جام وويستله، د وغه يچ خپل تخت نه کوز شو، خپله شاه
 بيا هغۀ د نينوه خلقو ته يو فرمان واغوستل او په خاورو ک کېناستو. 

جارى کو چ، ”د بادشاه او د هغۀ د وزيرانو حم دے چ، هيچا ته د خوراک
اک اجازت نشته. غوا مېه او ې چېل سره سره ول ناور هم په دې

 خو پرېدئ ک شامل دى. مۀ ي خوراک ته پرېدئ او مۀ اوبۀ ورکوئ. 
چ ول خلق او ناور د اټ جام واغوندى. او هر يو په راست سره د زړۀ له

کوم خُدائ پاک ته دعا وکى، او هر يو د خپل بدعمل نه واوړى او ظلم
 ۀ پته ل؟ کېدے ش چ خُدائ پاک خپله فېصله بدله زياتے پرېدى. 

 کله کى او خپل سخت غضب ختم کى، او مون د تباه کېدو نه بچ شُو.“ 
چ خُدائ پاک وليدل چ هغوئ ۀ وکل او نه هغوئ د خپلو بدو عملونو نه
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واوړېدل، نو هغه ورحمېدو او په هغوئ ي هغه تباه رانۀ وستله کومه چ هغۀ
وئيل وه.

د حضرت يونس غصه

 هغۀ مال  خو يونس په دې ډېر خفه وو او هغه سخت غصه شو.   ۴
تۀ به داس هم دا زما خيال نۀ وو چ ه خُدايه، وله، ”اے مالعا وکخُدائ ته د
کوى کله چ زۀ ال په خپل کور ک وم؟ نو په هم دې وجه زۀ دومره زر ترسيس
ته وتتېدم. ما ته پته وه چ تۀ رحمان او رحيم خُدائ ي، تۀ په غصه ک صبر

لو کپه افت رالې چ خُدائ ي مال داس ،نه ډک ي ے او د مينکوون
 نو اوس، اے ماله خُدايه، ما م که، ه چ د دې خپله فېصله بدلوى. 

 مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”آيا تا ته د غصه ژوند نه به مرګ ۀ وى.“ 
 يونس بهر ووتلو او د ار د نمرخاتۀ طرف ته په يو کېدو ۀ حق شته؟“ 

ائ ک کېناستو. هغۀ هلته د ان دپاره داالن جوړ کو، او د هغ د سورې
 بيا الندې کېناستو او انتظار ي کولو چ دې ار سره به ۀ چل کيى. 
مال خُدائ د يو بو بندوبست وکو او دا ي د يونس دپاسه لوئ کو چ د

هغۀ په سر باندې سورے جوړ کى او د هغۀ غصه سه کى، او يونس د دې په
 خو بل سحر وخت خُدائ پاک يو چينجے راولېو، ليدو ډېر خوشحاله شو. 
 کله چ نمر راوختلو، چ هغه بوے ي وخوړو او هغه بوے ماوے شو. 

نو خُدائ پاک د مشرق د طرف نه توده هوا راولېله، او د يونس په سر نمر
،تو، او وې فرمائيل چووهلو. هغۀ مرګ وغو رم هغه ېدو چدومره تېز ل

 خو خُدائ پاک يونس ته ”د دې ژوند نه به زما دپاره مرګ ۀ وى.“ 
ۀ حق لرې؟“ ”آو، زۀ ي په حقله د غصه کېدو تۀ د دې بو وفرمائيل، ”ول

لرم،“ يونس ورته وفرمائيل، ”زۀ دومره غصه يم چ د دې ژوند نه راله مرګ ۀ
 خو مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”تۀ په دې بو دومره غمين شوې، دے.“ 
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ار چ تا د دې دپاره ۀ نۀ دى کى او نۀ دې غ کے دے. دا په يوه شپه
 خو په نينوه ک د يو سل او ک زرغون شو او په يوه شپه ک اوچ شو. 
شلو زره نه زيات خلق اوسيى وک چ په ۀ او بد نۀ پوهيى، او ورسره ډېر

ناور هم دى. ول ما ته دا نۀ دى پار چ زۀ په دغه غ ار رحم وکم؟“
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