
د تثنیې کتاب

سریزه

د تثنیې کتاب د تورات پنم کتاب دی. په دې کتاب کې د حضرت موسیٰ د ویناانو هغه
سلسله ذکر کیي چې د اسراییلو خلکو ته یې د موآب په خاوره کې کې وې. هغوی هلته
په دته کې د یو اود سفر په پای کې پاتې شوي وو او نژدې وو چې کنعان ته ورننوزي او

ویې نیسي.

ینې ېرې مهمې موضوعانې چې په دې کتاب کې لیکل شوې دي هغه په دې ول دي:
(۱) حضرت موسیٰ د تېرو لوېتو کلونو پېې رایادوي. هغه د خلکو خه غواي چې
هغوی دا خبره یاده وساتي چې خدای پاک نه هغوی په دته کې رهنمایي کل او باید
خدای پاک ته تابعدار او وفادار اوسي. (۲) حضرت موسیٰ هغه لس حکمونه تکرار کل او

په دې یې تاکید وک چې د اولني حکم په معنیٰ باندې باید انونه پوه کي او د خلکو
خه یې وغوتل چې یوازې تن ته دې وقف اوسي. بیا هغه هغه مختلف قوانین تکرار
کل چې په وعده شوي وطن کې به د هغوی ژوند سمبالوي. (۳) حضرت موسیٰ خلکو ته

د خدای پاک د هغه لوظ معنیٰ وریادوي چې د هغوی سره یې کی ؤ او د خلکو خه
غواي چې د هغه لوظ د پوره کولو دپاره دې خپل عهد نوی کي. (۴) یوشع د خدای پاک
د قوم د راتلونکي مشر په توه اکل کیي. کله چې حضرت موسیٰ د خدای پاک وفاداري

وستایله او روحاني سندره یې وویله او د اسراییلو په قبیلو باندې یې برکت ووایه هغه د
اردن د سیند په ختی کې په موآب کې وفات شو.

د دې کتاب ېره مهمه موضوع دا ده چې خدای پاک خپل قوم چې ورباندې ران ؤ
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وژغوره او برکت یې ورته ورک. نو د هغه قوم به دا خبره په یاد ساتي او د هغه سره به مینه
کوي او اطاعت به یې کوي ترو هغوی ژوندي وي او برکت ورباندې وي. د دې کتاب مهم
آیاتونه د داسې کلماتو لرونکي دي چې عیسیٰ مسیح هغه د ولو حکمونو خه لوی ي او

فرمایي: <د خپل تن خدای سره د زه له کومي مینه کوئ.>

د موضوعانو فهرست:
د حضرت موسیٰ اولن وینا ۱: ۱ - ۴: ۴۹

د حضرت موسیٰ دوهمه وینا ۵: ۱ - ۲۶: ۱۹
الف: لس حکمونه ۵: ۱ - ۱۰: ۲۲

ب: قوانین، اصول او خبرداری ۱۱: ۱ - ۲۶: ۱۹
کنعان ته د داخلېدلو دپاره الروونې ۲۷: ۱ - ۲۸: ۶۸

د لوظ نوی کېدل ۲۹: ۱ - ۳۰: ۲۰
د حضرت موسیٰ اخرن خبرې ۳۱: ۱ - ۳۳: ۲۹

د حضرت موسیٰ وفات کېدل ۳۴: ۱ - ۱۲
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سریزه

 په دې کتاب کې هغه خبرې دي چې حضرت موسیٰ د اسراییلو خلکو ته په هغه وخت کې  ۱
کې وې کله چې هغوی د اردن د سیند ختیې خواته په دته کې وو. هغوی سوف ته نژدې د اردن
په دره کې وو یعنې د فاران د ار چې په یو اخ باندې ؤ او د توفل، البان، حضیروت او د ديذهب
 (د ادوم د غرن سیمې په الر د سینا د غره خه تر ارونو ترمن چې په بل اخ باندې وو. 

 د لوېتم کال د یوولسمې میاشتې په اوله قادش برنیع پورې د یوولسو ورو فاصله ده.) 
ور وروسته له دې چې د اسراییلو قوم د مصر خه ال، حضرت موسیٰ هغه ول شیان چې تن
 دا کار وروسته له د هغو په باره کې ورته حکم کی ؤ چې قوم ته یې ووایي، هغوی ته وویل. 
هغې وشو کله چې تن د اموریانو پادشاه سیحون ته چې د حشبون ار یې پایتخت ؤ او د باشان

 پادشاه عوج ته چې د عشتاروت او ادرعي په ارونو باندې یې حکومت کاوه ماتې ورکه. 
حضرت موسیٰ په داسې وخت کې د خدای پاک قوانین بیان کل چې قوم د اردن په ختی کې د

موآب په سیمه کې ؤ.

 <کله چې مون د سینا د غره سره وو، زمون تن خدای مون ته داسې هغه وفرمایل: 
 خېمې راولې وفرمایل: زیاته موده وشوه چې تاسو د دې غره په ن کې پاتې شوي یئ. 

کئ او که وکئ. د اموریانو غرن سیمې او ولو شاوخوا سیمو، د اردن درې، غرن سیمې، د
غرونو لوېدیو لمنو، جنوبي سیمې او د مدیترانې د بحیرې غاې ته ال شئ. د کنعان مکې ته او د
 دا وله هغه مکه ده چې د هغې د لبنان د غرونو په الر د فرات تر لوی سیند پورې ال شئ. 
ورکولو وعده مې ستاسو د نیکونو یعنې د ابراهیم، اسحاق او یعقوب او د هغوی د اوالدې سره کې

وه. ال شئ او هغه مکه ونیسئ.>

حضرت موسیٰ قاضیان مقرروي
(هجرت ۱۸: ۱۳ - ۲۷)

 حضرت موسیٰ قوم ته وفرمایل: <په داسې وخت کې چې مون ال د سینا د غره سره وو، ما

تاسو ته وویل: په تاسو باندې د مشر کولو مسئولیت زما په وس کې نه دی. زه دا کار یوازې نه شم
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 زمون تن خدای ستاسو شمېر دومره زیات کی دی لکه د اسمان د ستورو په شان. کولی. 
 زمون د نیکونو تن خدای دې تاسو زر چنده زیات کي او تاسو ته دې د خپلې وعدې

 خو زه په یوازې ان نه شم کولی دا دروند مسئولیت په غاه واخلم سره سم برکت درکي! 
 د هرې قبیلې خه پوه او تجربه لرونکي نفر انتخاب کئ. زه به چې ستاسو شخې حل کم. 
 نو ما ستاسو د قبیلو خه  او تاسو وویل چې دا ه کار دی.  هغوی ستاسو مشران کم. 

هغه پوه او تجربه لرونکي خلک واخیستل او په تاسو باندې مې د مشرانو په توه واکل. ینو د زرو
نفرو مسئولیت په غاه درلود، ینو د سلو، ینو د پنوسو او ینو د لسو نفرو مسئولیت په غاه

درلود. همدارنه ما د ولو قبیلو خه نور مشران هم مقرر کل.

 په هغه وخت کې ما قاضیانو ته دا الرودنې ورکې: هغو شخو ته غو نیسئ چې ستاسو په

خلکو کې رامنته کیي. په عادالنه ول د هرې شخې قضاوت کوئ، که دا یوازې ستاسو په خلکو
 په خپلو پرېکو پورې اه لري یا په هغو بېانه خلکو پورې چې ستاسو په من کې اوسیي. 
کې د هیچا پلوي مه کوئ، په هرچا باندې یوشان قضاوت کوئ، دا مهمه نه ده چې هغه بې وزلی وي

یا قدرتمند. د هیچا خه مه وېرېئ که کومې پرېکې چې تاسو یې کوئ هغه د خدای پاک له
خوا دي. که چېرې کومه دعوه ستاسو دپاره رانه وي، ماته یې راوئ او زه به یې پرېکه وکم.

 په هماغه وخت کې ما تاسو ته د نورو ولو کارونو په باره کې چې تاسو یې باید سرته ورسوئ

الرودنې وکې.

د قادش برنیع خه نفر کنعان ته لېل کیي
(شمېر ۱۳: ۱ - ۳۳)

 ه چې زمون تن خدای مون ته امر کی ؤ هغه مو سرته ورسول. مون د سینا د غره خه

د پراخې او د وېرې خه کې دتې په الر د اموریانو غرن سیمې ته الو. کله چې مون قادش
 ما درته وویل: اوس تاسو د اموریانو غرن سیمې ته راغلي یئ کومه - برنیع ته ورسېدو، 

چې زمون تن خدای، یعنې زمون د نیکونو خدای یې مون ته راکوي. وورئ، دا هماغه سیمه ده.
لکه نه چې هغه امر کی دی، زه نا زه کېئ مه او مه وېرېئ، ال شئ او هغه ونیسئ.
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 مر تاسو ول ماته راغلئ او ومو ویل: مخکې له دې چې هغې خاورې ته ورشو، رائ چې

و نفره ولېو چې هغه ووري، ترو مون ته سمه الره وایي چې ورباندې ال شو او راته ووایي
چې هلته ه ول ارونه دي.

.خه مې یو یو نفر انتخاب ک کاره شو، نو ما دولس نفره یعنې د هرې قبیلې ه  دا کار ماته
 هغوی مون  هغوی غرن سیمې ته د اشکول تر درې پورې الل او هغه ای یې وکاته. 

ته له هغې خوا خه له مېوه راوله چې هلته یې پیدا کې وه او خبر یې راو چې کومه مکه چې
زمون تن خدای یې مون ته راکوي هغه ېره حاصلخېزه ده.

 مر تاسو ونه غوتل چې هغې خاورې ته ورننوزئ او د خپل تن خدای د امر د منلو

 تاسو په خپلو خېمو کې پاتې شوئ او وغورېدئ او ومو ویل: تن خه مو سرغونه وکه. 
زمون خه کرکه کوي. هغه مون د دې دپاره د مصر خه راوویستلو چې اموریانو ته مو په الس

لي وو مونلې و. هغه نفر چې مونوېرې شو؟ مون  هلته ولې ال ورکي، ترو مون ووژني. 
ته وایي چې د هغه ای خلک زمون خه قوي او لو دي او هغوی په داسې ارونو کې ژوند کوي

ېر لو ای کې عناقیان هم ولیدل چې ي. حتیٰ هغوی په هغهچې دېوالونه یې اسمان ته رسی
قدونه یې درلودل!

 زمون تن خدای به ستاسو مشري -  مر ما وویل: د هغو خلکو خه مه وېرېئ. 

وکي او ستاسو دپاره به وجنیي لکه نه چې تاسو هغه په مصر او په دته کې ولیدل چې
همداسې یې وکل. تاسو ولیدل چې هغه نه په خیریت سره دې ای ته راوستلئ لکه نه چې
 مر زما د خبرو سره سره بیاهم تاسو په یو پالر خپل زوی د یو ای خه بل ای ته وي. 
 که ه هم هغه همېشه ستاسو په مخ کې روان ؤ چې ستاسو دپاره  ،تن باندې اعتبار ونه ک
یو ای پیدا کي چې خېمې په کې ودروئ. هغه به د شپې له خوا په اور کې ستاسو په مخ کې روان

ؤ او د ورې له خوا به په ورېې کې روان ؤ د دې دپاره چې تاسو ته الره وایي.

تن اسراییلو ته سزا ورکوي
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(شمېر ۱۴: ۲۰ - ۴۵)

  تن ستاسو شکایتونه واورېدل او په قهر شو، نو هغه قسم وخو او ویې فرمایل: 

ستاسو د دې خراب نسل خه به هیوک هغې حاصلخېزې مکې ته داخل نه شي چې د هغې د
 یوازې د یفنه زوی کالیب به ورداخل شي. هغه ورکولو قسم مې ستاسو د نیکونو سره کی ؤ. 

ماته وفادار پاتې شوی دی او زه به هغه او د هغه اوالدې ته هغه مکه ورکم چې هغه په کې
رېدلی ؤ.

 تن ستاسو په خاطر په ما باندې هم په قهر شو او راته ویې فرمایل: موسیٰ، حتیٰ ته به هم

 مر خپل مرستیال د نون زوی یوشع تشویق که. هغه به د هغې مکې ته ورداخل نه شې. 
هغې خاورې په نیولو کې د اسراییلو مشري وکي.

 بیا تن مون ولو ته وفرمایل: ستاسو ماشومان به چې ال تر اوسه دومره کوچني دي چې د

و او بدو ترمن فرق هم نه شي کولی هغې خاورې ته ورداخل شي، یعنې هغه ماشومان چې تاسو
ویل چې ستاسو د دمنانو له خوا به ونیول شي. زه به هغه مکه هغوی ته ورکم او هغوی به یې

 مر اوس تاسو بېرته ورئ او په هغې الر باندې چې سرې بحیرې ته ي بېرته ونیسي. 
دتې ته ال شئ.

 بیا تاسو ماته وویل: مون د خپل تن خدای د امر خه سرغونه وکه، خو اوس غواو

چې د هغه د امر خه اطاعت وکو. لکه نه چې هغه مون ته فرمایلي دي مون به غرن سیمې ته
ورننوزو او وبه جنېو. نو تاسو خپلې وسلې راواخیستلې او داسې فکر مو کاوه چې په غرن سیمه

باندې حمله کول به آسانه وي.

 مر تن ماته وفرمایل: هغوی ته خبرداری ورکه چې حمله ونه کي که چې زه به د

 ما تاسو ته د تن خبرې هغوی سره مل نه یم او هغوی ته به خپل دمنان ماتې ورکي. 
وکې، مر تاسو ورته هی توجه ونه که. د هغه په مقابل کې مو سرکشي وکه او په غرور سره

 بیا اموریان چې په هغې غرن سیمه کې اوسېدل د مچیو په شان غرن سیمې ته روان شوئ. 
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ستاسو په مقابل کې راووتل. هغوی د ادوم تر خاورې پورې په تاسو پسې شول او د حرمه په ار
تن ته مو د مرستې دپاره زار  نو تاسو بېرته راستانه شوئ او کې یې درته ماتې درکه. 

 نو بیا مون زیات وکې، مر هغه تاسو ته هی توجه ونه که او غوونه یې درباندې کاه کل. 
وخت په قادش کې پاتې شو.

په دته کې د سرردان کلونه

 په آخر کې مون راورېدو او د تن د امر سره سم په هغې الرې باندې چې سرې  ۲
بحیرې ته ي بېرته دتې ته الو او ېره موده د ادوم د غرن سیمې په شاوخوا کې سرردانه

رېدو.

 تاسو زیاته موده په هغو غونیو کې سرردانه ورېدئ،  بیا تن ماته وفرمایل چې 

 په خلکو باندې دغه امر وکه: پام کوئ، که چې تاسو به ژر د اوس د شمال خواته ال شئ. 
ادوم د غرن سیمې له الرې چې ستاسو د لېرې خپلوانو یعنې د عیسو د اوالدې مکه ده ال شئ.
 مر تاسو به د هغوی سره جن نه پیل کوئ، که چې زه به د هغوی ستاسو خه وېریي، 
هغوی د مکې خه تاسو ته یو متر مربع مکه هم در نه کم. ما ادوم د عیسو اوالدې ته ورکی

 تاسو کولی شئ چې د هغوی خه خواه او اوبه په بیه واخلئ. دی. 

 یاد ساتئ چې خپل تن خدای نه تاسو ته په هر کار کې برکت درکی دی. لکه نه به

چې تاسو په دې پراخه دته کې سرردانه رېدئ، هغه په تاسو باندې پام کاوه. په دغو لوېتو
کالو کې هغه ستاسو سره ؤ او هره چې ستاسو په کار وو، هغه درته رسېدل.

 مون د هغې سیمې په خوا کې تېر شو چې زمون د خپلوانو یعنې د عیسو د اوالدې سیمه وه.

هغه الره مو پرېودله چې د ایلت او عصیون جابر خه د ارام دریاب ته ي او شمال ختی خواته
 تن ماته وفرمایل: د موآب خلکو یعنې د لوط اوالدې ته د موآب د دتې په لور ورېدو. 

تکلیف ونه رسوئ او جن ورسره ونه کئ. ما هغوی ته د عار سیمه ورکې ده او تاسو ته به د
هغوی د مکې خه هی یوه برخه در نه کم.>
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 (د ېرو غو خلکو قوي نسل چې د ایمیانو په نوم یادېده په عار کې اوسېده. هغوی د عناقیانو

 هغوی هم د عناقیانو په په شان لو قدونه درلودل کوم چې د ېرو لو قدو خلکو بل نسل ؤ. 
 حوریان په ادوم شان د رفائیانو په نوم مشهور وو، مر موآبیانو هغوی د ایمیانو په نوم یادول. 

کې اوسېدل، مر د عیسو اوالدې هغوی وشل. د هغوی قوم یې له منه یوو او په خپله هلته
اوسېدل، لکه نه چې وروسته اسراییلیانو خپل دمنان د هغې مکې خه وشل چې تن

هغوی ته ورکې وه.)

 له هغه  <بیا لکه نه چې تن مون ته وفرمایل، مون د زارد د خو خه تېر شو. 

وخت خه چې مون د قادش برنیع خه الو اته دېرش کاله تېر شوي وو. لکه نه چې تن
 تن تر هغه وخته پورې د هغوی فرمایلي وو، د هغه نسل ول جني خلک مه شول. 

مخالفت کاوه ترو چې ول یې له منه یول.

 نن به تاسو د موآب د  تن مون ته وفرمایل:   کله چې هغوی ول مه شول، 

 بیا به د عمونیانو مکې ته ورنژدې شئ چې د لوط سیمې خه د عار په الره باندې تېر شئ. 
اوالده ده. هغوی ته تکلیف مه رسوئ او جن ورسره مه کوئ. هغوی ته مې خپله مکه ورکې ده

او د هغې خه به تاسو ته هی در نه کم.>

 (دا سیمه هم د رفائیانو د خاورې په نوم مشهوره ده، یعنې د هغو خلکو په نوم چې هلته

 هغوی د عناقیانو په شان لو قدونه اوسېدلي وو. عمونیانو هغوی د زمزمیانو په نوم یادول. 
درلودل. هغوی ېر وو او یو قوي نسل ؤ. مر تن هغوی تباه کل، نو عمونیانو د هغوی خاوره
تن د ادومیانو یعنې د عیسو د اوالدې دپاره چې د ادوم په غرن  ونیوله او هلته اوسېدل. 

سیمه کې اوسیي همداسې کار کی ؤ. هغه حوریان له منه یول، نو ادومیانو د هغوی مکه ونیوله
 په هغه مکه کې چې د مدیترانې د بحیرې او هلته اوسېدل او تر اوسه پورې هلته ژوند کوي. 
په غاه پرته وه، هغه خلک ای په ای شوي وو چې د کریت د جزیرې خه وو. هغوی عویان
چې د هغه ای اصلي اوسېدونکي وو له منه وي وو او د هغوی وله مکه یې په جنوب کې د

غزې تر اره پورې نیولې وه.)
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 <کله چې مون د موآب خه تېر شو، تن مون ته وفرمایل: اوس روان شئ او د ارنون د

سیند خه تېر شئ. زه د حشبون پادشاه سیحون د هغه د هېواد سره تاسو ته تسلیموم. حمله
 له همدې ورې خه به ستاسو وېره د ولو خلکو په ورباندې وکئ او د هغه هېواد ونیسئ. 

زونو کې چې په هرای کې اوسیي واچوم. هروک به ستاسو د نوم په اورېدلو سره له وېرې
لزیي.

اسراییل سیحون پادشاه ته ماتې ورکوي
(شمېر ۲۱: ۲۱ - ۳۰)

 بیا ما د قدیموت د دتې خه د حشبون پادشاه سیحون ته د سولې د الندیني واندیز سره

 مون پرېدئ چې ستاسو د هېواد خه تېر شو. مون به مستقیم ال شو او د استازي ورولېل: 
 تاسو په مون باندې خواه او اوبه خر کئ او مون به الرې خه به یو خوا بل خوا نه و. 

 ترو د اردن د هغو بیه درکو. خو یوازې دا اجازه راکئ چې ستاسو د هېواد په الره تېر شو، 
د سیند خه هغې مکې ته واوو چې خپل تن خدای یې راکوي. د عیسو اوالدې چې په ادوم
کې اوسیي او موآبیانو چې په عار کې اوسیي، مون ته اجازه راکه چې د هغوی د سیمې خه تېر

شو.

 مر سیحون پادشاه نه پرېودلو چې د هغه د هېواد په الره تېر شو. زمون تن خدای د هغه

زه سخت کی ؤ او هغه یې سرزوره کی ؤ ترو مون وکولی شو هغه ته ماتې ورکو او د هغه
سیمه ونیسو چې تر اوسه پورې زمون سره ده.

 بیا تن ماته وفرمایل: وره، ما سیحون پادشاه او د هغه خلک ستاسو په مقابل کې کمزوري

 سیحون د خپلو ولو نفرو سره راووت چې د یاهص کي دي، ال شئ او د هغه خاوره ونیسئ. 
 مر زمون تن خدای هغه مون ته په الس راک او ار ته نژدې زمون سره وجنیي، 

 په عین وخت کې مون هر یو ار ونیوه او هغه مون هغه، د هغه زامن او د هغه ول نفر ووژل. 
ر مون م مو وران ک او ول نارینه، ې او ماشومان مو ووژل. هیوک مو ژوندی پرېنود. 
 زمون تن خدای مون پرېودلو چې د هغوی حیوانات یول او ارونه مو ورته لو کل. 
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ول ارونه د عروعیر خه نیولې چې د ارنون د درې په غاه پروت دی او هغه ار چې د درې په
من کې دی تر جلعاد پورې ونیسو. د هی یو ار دېوالونو زمون په مقابل کې مقاومت نه درلود.

 مر مون د عمونیانو سیمې یا د یبوق د سیند غاې ته یا د غرن سیمې ارونو ته یا داسې بل

ای ته ورنژدې نه شو چې زمون تن خدای هغو ایونو ته د ورت خه منع کي وو.

د باشان د پادشاه عوج ماتې
(شمېر ۲۱: ۳۳ - ۳۵)

 بیا مون شمال ته د باشان په لور روان شو او عوج پادشاه د خپل ول لکر سره راووت  ۳
 مر تن ماته وفرمایل: د هغه خه مه چې د ادرعي ار ته نژدې زمون سره وجنیي. 
وېرېه. زه هغه، د هغه نفر او د هغه وله سیمه تاته درکوم. د هغه سره هماغه شان چلند وکه لکه

نه چې دې د اموریانو د پادشاه سیحون سره چې حشبون یې پایتخت ؤ کی ؤ.

  نو تن عوج پادشاه او د هغه لکر هم مون ته په الس راک او هغوی ول مو ووژل. 

په عین وخت کې مون د هغه ول ارونه ونیول، یو ار هم زمون خه پاتې نه شو. ول ارونه
چې مون ونیول شمېر یې شپېتو ته رسېده، یعنې د ارجوب وله سیمه چې د باشان پادشاه عوج
 دغو ولو ارونو لو دېوالونه او داسې دروازې درلودلې چې په ورباندې حکومت کاوه. 

 مون ول سیخونو باندې بندېدلې. همدارنه ېر داسې کلي هم وو چې دېوالونه یې نه درلودل. 
ارونه وران کل او ول نارینه، ې او ماشومان مو ووژل. مون د حشبون پادشاه سیحون په

 مون حیوانات یول او ارونه مو لو کل. ارونو کې هم همداسې کي وو. 

 په هغه وخت کې مون د اردن د سیند په ختی کې د هغو دوو اموریایي پادشاهانو خه د

 (صیدونیان د حرمون غر د سریون ارنون د سیند خه د حرمون تر غره پورې مکه ونیوله.> 
 <مون د باشان د پادشاه عوج وله سیمه په نوم یادوي او اموریان یې د سنیر په نوم یادوي.) 
ونیوله یعنې هغه ارونه چې په لوه جله باندې وو او د سلخه او ادرعي د ارونو تر ختی پورې

د جلعاد او باشان سیمې.>
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 (عوج پادشاه په رفائیانو کې آخرنی نفر ؤ. د معیاري اندازې په مطابق د هغه تابوت چې له

تیو خه جو شوی ؤ لور متره اود ؤ او نژدې دوه متره پلن ؤ. هغه تر اوسه پورې د عمونیانو د
ربه په ار کې شته.)

هغه قبیلې چې د اردن د سیند په ختی کې اوسېدلې
(شمېر ۳۲: ۱ - ۴۲)

 <کله چې مون هغه مکه ونیوله، ما د روبین او جاد قبیلو ته هغه سیمه ورکه چې د عروعیر

د ار په شمال کې وه (د عروعیر ار د ارنون سیند ته نژدې ؤ) او د جلعاد د غرن سیمې یوه برخه
 پاتې جلعاد او ول باشان چې عوج ورباندې مې هم د هغه ای د ارونو سره ورکه. 

<.ول ارجوب سیمه مې هم د منسي نیمې قبیلې ته ورک ی ؤ یعنې دحکومت ک

 یائیر چې د منسي د قبیلې خه ؤ، هغه د ارجوب وله (باشان د رفائیانو د هېواد په نوم یادېده. 
سیمه یعنې د باشان سیمه د جشور او معکې تر سرحده پورې ونیوله. د هغې سیمې کلي یې په خپل

نوم یاد کل او تر اوسه پورې د یائیر د کلیو په نوم یادیي.)

 د روبین او جاد  .خه ده ورک  <جلعاد مې د ماخیر طایفې ته چې د منسي د قبیلې

قبیلو ته مې د جلعاد خه د ارنون تر سینده پورې سیمه ورکه. هغه سیند د هغوی جنوبي سرحد ؤ
 د او د یبوق سیند د هغوی شمالي سرحد ؤ. د یبوق د سیند یوه برخه د عمونیانو سرحد ؤ. 

لوېدیې خوا خه د هغوی سیمه د اردن تر سیند پورې یعنې د جلیل د جهیل خه د ارام تر
دریاب او د پیساه د غره تر لمنې پورې غزېدلې وه.

 په عین وخت کې ما هغوی ته دا حکم وک: زمون تن خدای تاسو ته دا مکه د اردن په

ختی کې درکې ده چې ویې نیسئ. نو اوس خپلو جني نفرو ته وسلې ورکئ او د اسراییلو د
نورو قبیلو خه یې مخکې د اردن بلې غاې ته ولېئ چې د هغوی سره د هغوی د مکې په نیولو
 خو ستاسو ې، ماشومان او همدارنه ستاسو حیوانات به چې ېر زیات کې مرسته وکي. 

 کله چې تن ستاسو په شان دي په هغو ارونو کې پاتې کیي چې ما تاسو ته درکي دي. 
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نورو اسراییلیانو ته ارامي ور په برخه کي او کله چې هغوی هغه مکه ونیسي چې تن یې ورته
د اردن د سیند په بله غاه باندې ورکوي نو بیا تاسو کولی شئ بېرته دې مکې ته چې تاسو ته مې

درکې ده راستانه شئ.

و لیدلي دي چې زمونول کارونه په خپلو ستر تا هغه : بیا مې یوشع ته داسې حکم وک

تن خدای په هغو دوو پادشاهانو یعنې سیحون او عوج باندې وکل. هغه به د هغو نورو ولو
 د هغوی خه مه وېرېئ خلکو سره هم همداسې وکي چې ته یې په وطن باندې حمله کوې. 

که چې زمون تن خدای به ستاسو دپاره وجنیي.

حضرت موسیٰ ته اجازه نه ورکول کیي چې کنعان ته ورداخل شي

 تن تعالیٰ، زه پوهېم چې تا ماته یوازې د  په هغه وخت کې ما داسې زار وکې: 

خپلې لوی او قدرت رندول پیل کل. په اسمان کې او په مکه باندې هی داسې خدای نشته
 تنه، ما پرېده چې د اردن د چې داسې لوی لوی کارونه وکولی شي کوم چې تا کي دي! 
ایسته غرن ه باندې پرته ده اومکه ووینم چې په بله غا خه تېر شم او هغه حاصلخېزه سیند

سیمه او د لبنان غرونه ووینم.

 مر تن ستاسو په خاطر په ما باندې په قهر ؤ او ماته یې غو نه نیوه. د دې په ای هغه

 د پیساه د غره وکې ته وخېژه او د وفرمایل: بس که! بیا د دې خبرې یادونه ونه کې! 
شمال او جنوب، ختی او لوېدی خواته ووره. ه چې درته کاري هغه په غور سره ووره، که
 یوشع ته الروونې وکه. د هغه عزم قوي چې ته به هیکله د اردن د سیند خه تېر نه شې. 

که، که چې هغه به خلک بلې غاې ته پورې باسي چې هغه مکه ونیسي چې ته یې وینې.

 نو مون په هغې درې کې پاتې شو چې د بیت فغور ار ته مخامخ وه.>

حضرت موسیٰ قوم د خدای پاک اطاعت ته هوي
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 بیا حضرت موسیٰ قوم ته وفرمایل: <د هغو ولو قوانینو اطاعت وکئ چې زه یې تاسو ته  ۴
درزده کوم ترو تاسو ژوندي پاتې شئ او هغې مکې ته به ورداخل شئ او وبه یې نیسئ چې

 زما امرونو ته هی شی ورزیات او هی شی ورخه ستاسو د نیکونو تن خدای یې درکوي. 
 تاسو په کم نه کئ. د خپل تن خدای د امرونو خه چې ما درکي دي اطاعت وکئ. 
خپله ولیدل چې تن د فغور غره ته نژدې ه وکل. تن هغه ول خلک له منه یول چې

 مر له تاسو خه چې وک ستاسو تن خدای ته وفادار وو، هلته یې د بعل عبادت کاوه، 
هغوی تر نن ورې پورې ژوندي دي.

 ما د خپل تن خدای د وینا سره سم تاسو ته ول قوانین درزده کي دي. د هغو اطاعت په

 په وفادار سره د هغو هغه خاوره کې کوئ چې تاسو به ورداخل شئ او هغه به ونیسئ. 
اطاعت وکئ، نو دا کار به نورو قومونو ته دا خبره په اه کي چې تاسو ومره پوه خلک یئ. کله

چې هغوی د دغو ولو قوانینو په هکله واوري، داسې به وایي: دا لوی قوم ومره حکمت او پوهه
لري!

 بل هی قوم چې هرومره لوی وي داسې خدای نه لري چې هغوی ته د ضرورت په وخت

کې دومره نژدې وي لکه نه چې مون ته خپل تن خدای نژدې دی. هرکله چې مون د مرستې
 بل هی قوم چې هرومره لوی وي داسې عادالنه قوانین نه دپاره سوال وکو، هغه یې قبلوي. 

لري لکه کوم چې ما تاسو ته نن درزده کي دي.

 ېر پام کوئ ترو پورې چې تاسو ژوندي یئ هغه ه چې تاسو په خپلو سترو لیدلي -

دي هېر یې نه کئ. خپلو اوالدونو او لمسیو ته د هغې ورې په باره کې ووایئ چې کله تاسو د سینا
د غره سره د خپل تن خدای په حضور کې وال وئ چې هغه ماته وفرمایل: د اسراییلو قوم

راغون که. زه غوام چې هغوی زما خبرې واوري چې تره وخته پورې هغوی ژوندي وي زما
احترام او اطاعت به کوي او خپلو اوالدونو ته یې هم ورزده کي چې همداسې وکي.

 خپلو اوالدونو ته ووایئ چې تاسو رنه الئ او د هغه غره په لمنه کې ودرېدلئ چې هلته

 هغوی ته ووایئ چې تن ینه ورې او توره تیاره وه او اور ورخه اسمان ته پورته کېده. 
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نه ستاسو سره د اور له من خه خبرې وکې، نه تاسو د هغه خبرې واورېدلې مر د هغه
 هغه درته وفرمایل د دې دپاره چې په هغه لوظ باندې ودرېئ چې هغه ېره مو ونه لیدله. 

ستاسو سره کی دی ه باید وکئ. تاسو باید د هغو لسو حکمونو اطاعت وکئ چې هغه د تیو په
 تن ماته وفرمایل چې تاسو ته هغه ول قوانین درزده کم چې دوو لوحو باندې لیکلي دي. 

باید په هغه خاوره کې یې اطاعت وکئ چې نژدې ده چې حمله ورباندې وکئ او هغه ونیسئ.

د بت پرست په ضد خبرداری

 کله چې تن د سینا په غره باندې ستاسو سره د اور له من خه خبرې وکې، تاسو -

هی یوه ېره ونه لیدله. نو بیا پام کوئ چې تاسو به د انونو دپاره د هی شي په شکل کې بت نه
جووئ، که هغه د سي په شکل وي یا د ې، د حیوان یا مارغه، خزندې یا د ماهي په شکل او

 کله چې تاسو اسمان ته ورئ او لمر، سپوم او ستوري په دې کار به انونه نه ناهکاروئ. 
وینئ نو وسوسه کېئ مه چې هغو ته سجده وکئ یا یې عبادت وکئ. ستاسو تن خدای دا

 مر تاسو هغه قوم یئ شیان د دنیا د نورو قومونو دپاره پیدا کي دي چې عبادت یې وکي. 
چې هغه د مصر خه راوویست، یعنې له اوره ک داش خه. هغه د دې دپاره راوویستلئ چې

 تن ستاسو په خاطر په ما باندې په ستاسو خه خپل قوم جو کي لکه نه چې نن یئ. 
قهر شو، قسم یې وخو او ویې فرمایل: ته نه شې کولی د اردن د سیند خه هغې حاصلخېزې

 نو زه موسیٰ به په دې خاوره کې م شم او مکې ته واوې چې زه یې خپل قوم ته ورکوم. 
هیکله به د سیند خه تېر نه شم، مر تاسو دې ته نژدې یئ چې ورخه تېر شئ او هغه

 پام کوئ هغه لوظ به نه هېروئ چې ستاسو تن خدای تاسو سره حاصلخېزه مکه ونیسئ. 
کی دی. د هغه د امر اطاعت وکئ چې تاسو به د خپل انونو دپاره هی ول بت نه جووئ،
 که چېرې تاسو د نورو خدایانو عبادت وکئ، نو ستاسو تن خدای غیرتي خدای دی او

هغه د داسې اور په شان دی چې هر شی یې مخې ته ورشي له منه یې وي.

 کله چې په هغه وطن کې ېره موده واوسېئ او اوالدونه او لمسیان مو پیدا شي نو د هی شي

په شکل کې به د بت په جوولو سره ناه نه کوئ. دا د تن په نظر کې بد کار دی او هغه به په
 زه همدا نن اسمان او مکه ستاسو په مقابل کې شاهدان نیسم، که چېرې دې کار په قهر شي. 
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زما خه نافرماني وکئ، نو ژر به د هغې مکې له مخ خه ورک شئ. تاسو به په هغه خاوره کې
ېره موده ژوند ونه کئ کومه چې د اردن په بله غاه باندې پرته ده او تاسو یې نیسئ. تاسو به

 تن به تاسو په نورو قومونو کې خپاره کي چې ستاسو خه به یوازې و بېخي تباه شئ. 
 تاسو به هلته د داسې خدایانو عبادت کوئ چې د انسانانو په تنه په کې ژوندي پاتې شي. 

السونو جو شوي وي، داسې خدایان چې د لریو او تیو خه جو شوي وي چې لیدلی یا
 مر که چېرې هلته د خپل تن خدای د اورېدلی نه شي او ه خولی یا بوی کولی نه شي. 

 کله چې تاسو د لولو پرېکه وکئ او تاسو هغه د زه له کومي ولوئ، نو هغه به ومومئ. 
ستونزو سره مخامخ شئ او دا ول شیان درباندې راشي، نو آخر به تن ته رجوع وکئ او د هغه
 هغه زه سواندی خدای دی. هغه به ستاسو خه مخ نه اوي او نه به تاسو اطاعت به وکئ. 

تباه کي او هغه لوظ به هېر نه کي چې هغه په خپله ستاسو د نیکونو سره کی دی.

 تېر شوي وخت ته وورئ یعنې هغه وخت چې تاسو پیدا شوي نه وئ او له هغه وخت خه

چې خدای پاک د مکې په مخ انسانان پیدا کل. وله دنیا ولوئ، آیا داسې لوی لوی کارونه مخکې
 آیا داسې قوم شته چې کوم خدای د هغه کله شوي دي؟ آیا داسې شیان چا کله اورېدلي دي؟ 

سره د اور له من خه خبرې کې وي او هغه یې ستاسو په شان اورېدلې وي او ژوندی پاتې شوی
 آیا کوم خدای داسې جرأت کی دی چې ال شي او د بل قوم خه هغه قوم راواخلي وي؟ 

کوم چې د هغوی سره غالمان وو او خپل قوم ورخه جو کي لکه نه چې ستاسو تن
خدای په مصر کې ستاسو دپاره وک؟ هغه ستاسو د سترو په واندې د خپل لوی قدرت او قوت
خه کار واخیست. هغه آفتونه او جن راوست، معجزې یې وودلې او عجیبه عجیبه کارونه یې

 تن دا شیان د دې دپاره دروودل چې تاسو ته وکل او وېروونکې پېې یې رامنته کې. 
 هغه تاسو پرېودئ چې د دا خبره ثابته کي چې یوازې هغه خدای دی او بل خدای نشته. 

اسمان خه د هغه غ واورئ، ترو تاسو په سمه الره برابر کي. هغه په مکه باندې تاسو ته خپل
 د دې په خاطر چې وېروونکی اور وود او تاسو د اور له من خه د هغه خبرې واورېدلې. 

هغه ستاسو د نیکونو سره مینه درلودله، نو د هغوی خه وروسته یې د هغوی اوالده یعنې تاسو
 اوس تاسو د نورو انتخاب کئ او په خپل لوی قدرت یې په خپله د مصر خه راوویستلئ. 
قومونو سره چې ستاسو خه قوي دي مخامخ یئ، خو تن ال د مخه د خپلې خاورې خه د
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 نو همدا نن یاد ساتئ او هیکله دا هغوی په شلو شروع کې ده او هغه تاسو ته درکوي. 
 د هغه د هغو خبره هېره نه کئ چې تن د اسمانونو او مکې خدای دی. بل خدای نشته. 

ولو قوانینو اطاعت کوئ چې نن مې تاسو ته درکل، نو ستاسو او ستاسو د اوالدې هر کار به سم
وي. تاسو به په هغه وطن کې چې ستاسو تن خدای یې تاسو ته د تل دپاره درکوي اود ژوند

ولرئ.>

د پناه اخیستلو ارونه چې د اردن د سیند په ختی کې وو

 چې داسې سی  بیا حضرت موسیٰ د اردن د سیند په ختی کې درې ارونه جدا کل 

هلته وتتي او خوندي پاتې شي چې په سهوې سره یې یو داسې نفر وژلی وي چې دمن یې نه
 د وي. هغه کولی شي چې د دغو ارونو خه یو ار ته وتتي او خپل ژوند وژغوري. 

روبین د قبیلې دپاره د باصر ار ؤ چې د دتې په لوه جله باندې پروت ؤ. د جاد د قبیلې دپاره
راموت ؤ چې د جلعاد په سیمه کې پروت ؤ او د منسي د قبیلې دپاره د جوالن ار ؤ چې د باشان

په سیمه کې پروت ؤ.

د خدای پاک د شریعت پېژندلوي

 هغه دا قوانین هغوی -  حضرت موسیٰ د اسراییلو قوم ته د خدای پاک قوانین ورکل. 

خه راوتلي وو او د اردن د سیند ختی ل چې هغوی د مصرخه وروسته ورک ته د هغه وخت
خواته په دره کې وو چې د بیت فغور ار ته مخامخ وه. دا د اموریانو د پادشاه یعنې د سیحون په

سیمه کې وه چې د حشبون ار یې پایتخت ؤ. مر حضرت موسیٰ او د اسراییلو قوم هغه ته ماتې
 هغوی د سیحون او د باشان د پادشاه یعنې د عوج خاوره ونیوله. عوج د اموریانو بل ورکه. 

 دا خاوره د عروعیر د ار خه چې د ارنون د پادشاه ؤ چې د اردن په ختی کې اوسېده. 
 په سیند په غاه پروت ؤ، په شمال کې د سریون یعنې د حرمون تر غره پورې غزېدلې وه. 

هغې کې د اردن د سیند وله ختیه سیمه د ارام تر دریاب او د پیساه د غره تر لمنې پورې شامله
وه.
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لس حکمونه
(هجرت ۲۰: ۱ - ۱۷)

 حضرت موسیٰ د اسراییلو ول قوم راوغوت او ورته ویې فرمایل: <ای د اسراییلو  ۵
خلکو، هغو ولو قوانینو ته غو ونیسئ چې زه یې نن تاسو ته درکوم. هغه زده کئ او په غور سره د
 زمون تن خدای د سینا د غره سره نه یوازې زمون د پلرونو - هغو خه پیروي وکئ. 

 تن په  .ې پورې ژوندي یو وکولو سره یې چې تر نن ور بلکه زمون ،سره لوظ وک
 په هغه وخت کې زه هماغه غره باندې د اور له من خه ستاسو سره مخامخ خبرې وکې. 

ستاسو او تن ترمن ودرېدم چې د هغه خبرې تاسو ته ورسوم، که چې تاسو د هغه اور خه
وېرېدئ او غره ته نه ورختلئ.

 زه ستاسو تن خدای یم چې تاسو مې له مصر خه چې په کې غالمان تن وفرمایل: 
وئ راوویستلئ.

 زما خه پرته د بل خدای عبادت مه کوئ.

 د خپلو انونو دپاره د هی شي په شکل چې هغه په اسمان کې یا په مکه باندې یا د مکې

 هی بت ته سجده یا عبادت مه کوئ که چې زه الندې په اوبو کې وي بتان مه جووئ. 
ستاسو تن خدای یو غیرتي خدای یم. وک چې زما خه کرکه کوي زه به هغوی او د هغوی
 مر زه د هغو زرونو نسلونو سره چې اوالدې ته تر دریم او لورم نسله پورې سزا ورکم. 

زما سره مینه کوي او زما امرونو ته غاه دي مینه کوم.

 زما نوم د بدو مقصدونو دپاره مه استعمالوئ، که چې زه ستاسو تن خدای به هغه چاته

سزا ورکم وک چې زما نوم په غلطه استعمال کي.

ی دی، د سبت ورتن خدای په تاسو باندې امر ک ه چې ما یعنې ستاسون  لکه

 مر اوومه ور د  تاسو د کار کولو دپاره شپ ورې لرئ،  ولمانئ او هغه مقدسه وئ. 
ارام کولو ور ده چې تن خدای ته وقف شوې ده. په دې ور به تاسو هی کار نه کوئ، نه
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تاسو، نه ستاسو زامن یا لورانې، نه غالمان، نه ستاسو غوایان یا خره یا نور حیوانات او نه هغه
بېانه خلک چې ستاسو په وطن کې اوسیي. ستاسو غالمان باید ستاسو په شان استراحت وکي.

 دا په یاد ولرئ چې تاسو په مصر کې غالمان وئ او ما یعنې ستاسو تن خدای په خپل لوی

قدرت او قوت سره ازاد کئ. نو که تاسو ته امر کوم چې د سبت یعنې د ارام کولو ور لمانئ.

 لکه نه چې زه، یعنې ستاسو تن خدای تاسو ته امر کوم، د خپل پالر او مور احترام کوئ

ترو ستاسو ول کارونه سم وي او په هغه خاوره کې چې زه یې درکوم زیات عمر ولرئ.

 قتل مه کوئ.

 زنا مه کوئ.

 غال مه کوئ.

 د هیچا په ضد د دروغو شهادت مه ورکوئ.

 د بل سي ې ته د طمعې په ستره مه ورئ. د هغه کور، مکې، غالمانو، غوایانو، خرو یا

هره چې هغه یې لري، ورته د طمعې په ستره مه ورئ.

 دا هغه حکمونه دي چې تن په هغه وخت کې تاسو ولو ته درکل کله چې د سینا د غره تر

ن سره راغون شوي وئ او هغه په لو اواز سره د اور او ینې ورېې له من خه خبرې
وکې. هغه نور ه نه بلکه همدا حکمونه راکل. بیا یې هغه د تیو په دوو لوحو باندې ولیکل او

ماته یې راکل.

د خلکو وېره
(هجرت ۲۰: ۱۸ - ۲۱)

 کله چې ول غره اور واخیست او تاسو هغه غ واورېد چې د تیارې خه راتله، نو ستاسو

 او ویې ویل: کله چې مون د هغه خبرې واورېدلې مشران او ستاسو د قبیلو رئیسان ماته راغلل 
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ود! نن مونتن خدای خپله لویي او جالل راو ته خپل خه یې کولې، مون چې د اور له من
ولیدل چې د یو انسان دپاره که خدای پاک ورسره خبرې هم کې وي دا ممکنه ده چې ژوندی پاتې
 خو مون ولې خپل انونه د مر په خطر کې واچوو؟ هغه هیبتناکه اور به مون له منه شي. 
 آیا داسې یو یوسي. مون یقین لرو که چېرې د خپل تن خدای غ بیا واورو نو مه به شو. 

انسان چې د اور له من خه یې د حقیقي خدای خبرې اورېدلې وي کله ژوندی پاتې شوی دی؟
 حضرت موسیٰ، نژدې ورشه او زمون د تن خدای ولو خبرو ته غو ونیسه. بیا بېرته راشه

او هغه خبرې چې هغه درته وکلې مون ته یې ووایه. مون به ورته غو ونیسو او وبه یې منو.

 کله چې تن دا خبرې واورېدلې، هغه ماته وفرمایل: ما د دغو خلکو خبرې واورېدلې،

 کاشکې هغوی همېشه داسې احساس ولري! کاشکې هغوی همېشه زما هغوی صحیح وایي. 
خه ووېریي او زما ولو امرونو ته غاه کېدي، ترو د تل دپاره د هغوی او د هغوی د اوالدې
 مر  ال شه او هغوی ته ووایه چې بېرته خپلو خېمو ته ورستانه شي.  هر کار سم وي. 

موسیٰ، ته دلته زما سره پاتې شه. زه به تاته خپل ول قوانین او امرونه درکم. هغه قوم ته ورزده
که، ترو هغوی په هغه خاوره کې ورته غاه کېدي چې زه یې ورکوم.

 د اسراییلو خلکو، تاسو باید په غور سره د خپل تن خدای هر امر په ای کئ. د هغه د

 د هغو ولو خه پیروي وکئ، ترو ستاسو ول هی یو قانون خه سرغونه ونه کئ. 
کارونه صحیح روان وي او په هغه وطن کې چې تاسو به یې ونیسئ، خپل ژوند ته دوام ورکئ.

ېر مهم حکم

 تن ماته وفرمایل چې تاسو ته دغه ول قوانین درکم، ترو وکولی شئ په هغې  ۶
خاورې کې د هغو اطاعت وکئ کومه چې هغه یې درکوي. تاسو به ژر د اردن د سیند خه تېر شئ
 ترو پورې چې تاسو ژوندي یئ، تاسو او ستاسو اوالده باید د خپل او هغه خاوره به ونیسئ. 
تن خدای عزت کوئ او د هغه د ولو قوانینو اطاعت کوئ چې زه یې درکوم، ترو تاسو په هغه
 ای د اسراییلو خلکو، غو ونیسئ او په غور سره هغو قوانینو ته خاوره کې زیات عمر ولرئ. 
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غاه کېدئ! بیا به ستاسو هر کار سم شي او ستاسو خه به یو لوی قوم جو شي او زمون د نیکونو
د تن خدای د وعدې سره سم به په هغې غني او حاصلخېزې خاوره کې واوسېئ.

 ای د اسراییلو خلکو، غو ونیسئ! یوازینی خدای چې وجود لري هغه زمون تن خدای
 د زه له کومي په خپل ول ان او ول قوت سره د خپل تن خدای سره مینه کوئ. دی. 

 هغه خپلو اوالدونو ته  دا قوانین چې زه یې نن تاسو ته درکوم هغه هیکله مه هېروئ. 

 ورزده کئ. که په کور کې یئ یا په الره روان یئ یا ارام کوئ یا کار کوئ هغه بیا بیا ووایئ. 
هغه ولیکئ او په خپلو مو او تندیو باندې یې وتئ چې د هغو په اطاعت کولو کې درسره مرسته
 دا قوانین د خپلو کورونو د دروازو په چوکاونو او د خپلو ارونو په دروازو باندې وکي. 

ولیکئ.

د نافرمان په ضد خبرداری

 تن خدای ستاسو د نیکونو یعنې حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب سره

وعده کې وه چې هغه به تاسو ته دا مکه درکي. اوس به هغه تاسو هلته ورولي او تاسو ته به
 لوی لوی ارونه چې داسې ې ودان په کې وي چې تاسو خپله نه دي جوې کې درکي. 

کورونه به د و و شیانو خه ک وي چې تاسو په کې نه وي ایي او کوهیان به وي چې تاسو به
نه وي کیندلي او د انورو او د زیتونو باغونه به وي چې تاسو به نه وي کرلي. کله چې تن تاسو
 پام کوئ چې تن به نه دې مکې ته ورولي او تاسو ته د خوراک دپاره هره درورسیي، 

 د خپل تن خدای هېروئ چا چې تاسو د مصر خه چې په کې غالمان وئ، راوویستلئ. 
 نورو خدایانو خه ووېرېئ. یوازې د هغه عبادت کوئ او یوازې د هغه په نوم قسم خورئ. 

 که چېرې تاسو یعنې د هغو قومونو خدایانو ته عبادت مه کوئ چې ستاسو په شاوخوا کې دي. 
د نورو خدایانو عبادت وکئ، د تن قهر به د اور په شان درباندې نازل شي او تاسو به د مکې

له مخ خه ورک کي که ستاسو تن خدای چې ستاسو په من کې حاضر دی، هغه غیرتي
خدای دی.

 همېشه په غور  خپل تن خدای مه ازمایئ، لکه نه چې تاسو په مسا کې وازمایه. 
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 هغه کارونه کوئ چې د - سره د هغو ولو قوانینو اطاعت کوئ چې تاسو ته یې درکي دي. 
تن په نظر کې صحیح او ه دي، نو ستاسو هر کار به سم شي. بیا به وکولی شئ چې د هغې

حاصلخېزې مکې ملکیت ترالسه کئ که چې تن به ستاسو دمنان وشي، لکه نه چې
هغه ستاسو د نیکونو سره وعده کې ده.

 په راتلونکي کې به ستاسو اوالدونه پوتنه وکي چې زمون تن خدای ولې په مون باندې

 بیا هغوی ته ووایئ: مون په مصر کې د امر کی دی چې دغو ولو قوانینو ته غاه کېدو؟ 
 مون په خپلو سترو ولیدل چې فرعون غالمان وو او تن په خپل لوی قدرت ازاد کو. 

معجزې یې وکې او په مصریانو او فرعون او د هغه په ولو درباریانو باندې یې وېروونکي کارونه
 هغه مون د مصر خه ازاد کو چې دلته مو راولي او دا مکه راکي لکه نه چې وکل. 
 بیا زمون تن خدای په مون باندې امر وک چې هغه زمون د نیکونو سره وعده کې وه. 

دغو ولو قوانینو ته غاه کېدو او د هغه خه ووېرېو. که چېرې مون داسې وکو، نو هغه به همېشه
 که چېرې مون په وفادار سره د زمون په قوم باندې پام کوي او هغه به خوشبخته وساتي. 

خدای پاک هر امر ته غاه کېدو، هغه به زمون خه خوشاله شي.

د تن خپل قوم
(هجرت ۳۴: ۱۱ - ۱۶)

 کله چې ستاسو تن خدای تاسو هغې خاورې ته ورولي چې تاسو به یې ونیسئ، نو هغه  ۷
به ېر قومونه ستاسو له مخې خه لېرې کي یعنې حیتیان، جرجاشیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان،
 کله چې ستاسو تن حویان او یبوسیان. دا اووه قومونه ستاسو خه لوی او ېر قوي دي. 
خدای دغه قومونه تاسو ته په الس درکل او تاسو هغوی ته ماتې ورکه، نو هغوی ول به وژنئ. د

 د هغوی سره ودونه مه کوئ. هغوی سره کوم تون مه جووئ او نه ورباندې رحم وکئ. 
 که خپلې لورانې د هغوی زامنو ته مه ورکوئ او د هغوی لورانې خپلو زامنو ته مه کوئ، 

چې بیا به هغوی ستاسو اوالدونه د تن خه د نورو خدایانو عبادت ته راواوي. که چېرې داسې
 نو بیا داسې وکئ وشي نو تن به په تاسو باندې په قهر شي او تاسو به ژر له منه یوسي. 
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چې د هغوی د قربان ایونه راوغورزوئ، هغه لویې تیې چې د هغوی د عبادت دپاره استعمالیي
 داسې کار وکئ که وې وې کئ، د اشیره بتان یې راچپه کئ او نور بتان یې وسوزوئ. 

چې تاسو د خپل تن خدای یئ. هغه د مکې پر مخ د ولو قومونو خه تاسو د خپل خاص قوم
په توه انتخاب کئ.

 تن د دې په خاطر ستاسو سره مینه نه کوله او د دې په خاطر یې تاسو انتخاب کي نه یئ

چې ستاسو شمېر د نورو قومونو خه زیات ؤ، بلکه ستاسو قوم د مکې پر مخ ترولو کوچنی قوم
 خو تن ستاسو سره مینه کوله او غوتل یې چې په هغې وعدې باندې ودریي چې ؤ. 

ستاسو د نیکونو سره یې کې وه. نو په دې خاطر هغه تاسو په خپل لوی قوت سره وژغورلئ او د
 زه ستاسو خه غوام په دې پوه شئ چې مصر د پادشاه فرعون د غالم خه یې ازاد کئ. 
هغه تن خدای چې عبادت یې کوئ هغه حقیقي او وفادار خدای دی. که چېرې د هغه سره مینه

وکئ او امرونه یې ومنئ نو تاسو کولی شئ په هغه باندې باور ولرئ چې هغه به همېشه په خپل
 خو هغه خلک چې د هغه خه کرکه کوي، لوظ باندې وال وي او ستاسو سره به مینه کوي. 

 نو اوس په غور سره د هغو ولو قوانینو خه هغوی ته به ژر داسې سزا ورکي چې تباه شي. 
چې نن مې تاسو ته درکل پیروي وکئ.

د اطاعت کولو برکتونه
(الویان ۲۶: ۳ - ۱۳ او تثنیه ۲۸: ۱ - ۱۴)

 که چېرې تاسو دغو امرونو ته غو ونیسئ او په وفادار سره د هغو اطاعت وکئ، بیا به

ستاسو تن خدای لکه نه یې چې زمون د نیکونو سره وعده کې ده په خپل هغه لوظ باندې
 هغه ودریي چې ستاسو سره یې کی دی او هغه به ستاسو سره په دوامداره توه مینه کوي. 
به ستاسو سره مینه وکي او برکت به درکي ترو ستاسو شمېر زیات شي او ېر اوالدونه مو پیدا

شي. ستاسو په پیو کې به برکت واچوي ترو تاسو غلې دانې، شراب او د زیتونو تېل ولرئ او د
ېرو پادو او رمو په درکولو سره به تاسو ته برکت درکي. هغه به دا ول برکتونه په هغه خاوره کې

 په دنیا کې به د درکي چې زمون د نیکونو سره یې وعده کې وه چې تاسو ته به یې درکي. 
هی قوم سره ستاسو په شان زیات برکت نه وي. ستاسو او ستاسو د حیواناتو خه به هی یو شن نه
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 تن به تاسو د ولو ناروغیو خه وساتي او هغه به تاسو په هی داسې وېروونکې وي. 
ناروغ باندې اخته نه کي چې تاسو په مصر کې ورسره بلد وئ، بلکه ستاسو ول دمنان به

 هغه ول قومونه له منه یوسئ چې خپل تن خدای به یې تاسو ته په ورباندې اخته کي. 
الس درکي او په هغوی باندې هی رحم مه کوئ. د هغوی د خدایانو عبادت مه کوئ که چې دا

به ستاسو دپاره یو وژونکی دام وي.

 د ان سره داسې مه وایئ چې د دې قومونو شمېر زمون خه زیات دی او مون هغوی شلی

 د هغوی خه مه وېرېئ. هغه کارونه په یاد ساتئ چې ستاسو تن خدای په فرعون نه شو. 
 هغه هیبتناکه بالانې په یاد ساتئ چې تاسو په خپلو او د مصر په ولو خلکو باندې وکل. 

سترو ولیدلې، هغه معجزې او عجیبه عجیبه کارونه او هغه لوی قدرت او قوت چې ستاسو تن
خدای تاسو ورباندې ازاد کئ. هغه به په هماغه ول چې مصریان یې تباه کل، دا ول قومونه به
 هغه به حتیٰ د هغوی په من کې سخته وېره چې تاسو اوس ورخه وېرېئ هم تباه کي. 

 نو د دغو خلکو خه مه پیدا کي او هغه ول خلک به له منه یوسي چې تتي او پیي. 
 وېرېئ. که چې ستاسو تن خدای ستاسو سره مل دی، هغه لوی او هیبتناکه خدای دی. 

ستاسو تن خدای به دا قومونه ورو ورو ستاسو له مخې خه لېرې کي. تاسو به ونشئ کولی
چې هغوی په یو وار سره له منه یوسئ که که چېرې داسې وکئ، د وحشي حیواناتو شمېر به
 تن به تاسو ته خپل دمنان په الس زیات شي او دا به تاسو ته د خطر سبب وري. 
 هغه به د هغوی درکي او په هغوی باندې به داسې سخته وېره راولي ترو چې تباه شي. 

پادشاهان تاسو ته په الس درکي او تاسو به د هغوی نوم او نان د مکې له مخ خه ورک کئ.
 د هیوک به ونه شي کولی چې ستاسو په مقابل کې ودریي، تاسو به هغوی له منه یوسئ. 

هغوی بتان وسوزوئ. هغو سرو او سپینو زرو ته چې دا بتان ورخه جو شوي دي د طمعې په
ستره مه ورئ او هغه د خپلو انونو دپاره مه اخلئ. که چېرې داسې وکئ، دا به وژونکی دام وي
 د دغو بتانو خه هی یو یې خپلو کورونو ته که چې تن د بت پرست خه کرکه کوي. 

مه راوئ. که نه، نو په تاسو باندې به هم هماغسې لعنت وویل شي لکه نه چې په هغو باندې
ویل شوی دی. تاسو باید له دغو بتانو خه کرکه وکئ او په سپکه ستره ورته وورئ، که چې

په هغو باندې د تن لعنت ویل شوی دی.
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تن مه هېروئ

 په وفادار سره د هغو ولو قوانینو خه پیروي وکئ چې نن یې تاسو ته درکوم ترو  ۸
ژوند وکئ، شمېر مو زیات شي او هغې خاورې ته چې د هغې وعده تن ستاسو د نیکونو سره

 در په یاد کئ چې په تېرو لوېتو کلونو کې ستاسو تن کې ده ورننوزئ او هغه ونیسئ. 
ه. په تاسو باندې یې سختودنه وکده سفر کې الرته کې په دې اوه تاسو ته په دن خدای

راوستلې چې ومو ازمایي ترو هغه پوه شي چې ستاسو په زونو کې ه دي او د هغه په حکمونو
،ه راوستله او بیا یې د خوراک دپاره من درک هغه په تاسو باندې لو باندې عمل کوئ یا نه. 
یعنې هغه خواه چې تاسو او ستاسو نیکونو مخکې هیکله خولي نه وو. هغه د دې دپاره دا کار

وک چې تاسو ته دا خبره درزده کي چې انسان یوازې په و نه بلکه په هره خبره باندې ژوندی
 د دغو لوېتو کلونو په دوران کې ستاسو کالي نه دی چې د تن د خولې خه راوزي. 

 په یاد لرئ چې ستاسو تن خدای تاسو اصالح دي زاه شوي او نه مو پې پسېدلې دي. 
 نو بیا هغه کوي او داسې سزا درکوي لکه نه چې یو پالر خپلو اوالدونو ته تربیه ورکوي. 
کار کوئ چې تن یې درباندې امر کی دی یعنې د هغه د قوانینو په مطابق ژوند کوئ او د هغه

 ستاسو تن خدای تاسو یوې حاصلخېزې مکې یعنې داسې مکې ته خه وېرېئ. 
راولي چې سیندونه او چینې لري او د مکې الندې داسې ویالې لري چې اوبه یې درو او غونیو ته

 یوه داسې مکه چې غنم او اوربشې، انور، اینر، انار، زیتون او شات په کې پیدا راوزي، 
 دا داسې وطن دی چې خواه په کې پرېمانه دي او د هی شي کمی په کې نشته. د دې کیي. 

 هره چې ای تیې د اوسپنې خه کې دي او د غونیو خه یې مس راویستلی شئ. 
تاسو غوائ وخورئ هغه به درورسیي او تاسو به د هغې حاصلخېزې مکې دپاره چې ستاسو

تن خدای درکې ده د هغه شکر ادا کئ.

 پام کوئ چې تاسو به هیکله خپل تن خدای نه هېروئ. هیکله د هغه د هغو قوانینو

 کله چې تاسو ته د خوراک دپاره هره خه سرغونه ونه کئ چې نن یې تاسو ته درکوم. 
 او کله چې ستاسو پادې او رمې، درورسیي او د اوسېدلو دپاره ه ه کورونه ودان کئ 

 نو پام کوئ چې تاسو به نه مغروره ستاسو سپین زر او سره زر او نور ول شیان زیات شي، 
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 هغه د کېئ او خپل تن خدای به چې تاسو یې د مصر د غالم خه ازاد کئ نه هېروئ. 
هغې پراخې او وېروونکې دتې په الره تاسو بوتللئ چې زهرجن ماران او لمان په کې وو. هغه په
 هغه په دته هغې وچې او بې اوبو مکه کې د کلک  خه ستاسو دپاره اوبه راوویستلې. 

کې تاسو ته د خوراک دپاره من درک چې داسې خواه وو چې ستاسو نیکونو هیکله خولي نه
وو. له دې کبله هغه په تاسو باندې سخت راوستلې چې تاسو وازمایي، ترو په آخر کې هغه تاسو

 نو بیا باید هیکله داسې فکر ونه کئ چې تاسو په ته د و و شیانو سره برکت درکي. 
 په یاد ولرئ چې دا ستاسو تن خپل قدرت او قوت سره خپل انونه شتمن کي دي. 

خدای دی چې تاسو ته دا توان درکوي چې شتمن شئ. تن که دا کار کوي چې هغه نن هم هغه
 زه نن تاسو ته خبرداری - لوظ ته وفادار پاتې دی چې ستاسو د نیکونو سره یې کی ؤ. 
درکوم که چېرې تاسو خپل تن خدای هېر کئ او د نورو خدایانو عبادت وکئ، نو تن به

تاسو لکه د نورو قومونو په شان چې تاسو به ورسره جن کوئ له منه یوسي.

د اسراییلو د قوم نافرماني
(هجرت ۳۲: ۱ - ۳۵)

 ای د اسراییلو خلکو واورئ! تاسو به ژر د اردن د سیند خه تېر شئ چې هغې خاورې ته  ۹
ورننوزئ او هغه قومونه وشئ چې ستاسو خه لوی او قوي دي. د هغوی ارونه لوی لوی دي او
 د دې قومونو خه ینې یې د عناقیانو اوالده ده. داسې دېوالونه لري چې اسمان ته رسیي. 

تاسو پوهېئ چې هغوی ومره لو قدي او قوي خلک دي او تاسو اورېدلي دي چې هیوک
 مر اوس به تاسو په خپله ووینئ چې ستاسو هغوی ته په جن کې ماتې نه شي ورکولی. 

تن خدای به د قوي اور په شان ستاسو په مخ کې روان شي. کله چې تاسو په هغوی باندې حمله
وکئ هغه به هغوی ته ماتې ورکي، نو د تن د وعدې سره سم به تاسو هغوی وشئ او ژر به

یې له منه یوسئ.

 کله چې ستاسو تن خدای د دې قومونو په شلو کې ستاسو سره مرسته وکي او د -

هغوی هغه حاصلخېزه خاوره ونیسئ، نو داسې فکر ونه کئ چې هغه دا کار په دې خاطر وک چې
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تاسو داسې ه خلک یئ. تاسو ه خلک نه یئ، تاسو سرزوري خلک یئ! نه، تن په دې خاطر
ستاسو سره مرسته کوي چې هغه قومونه چې هلته اوسیي هغه بدکاره قومونه دي او په دې خاطر

چې هغه غواي خپله هغه وعده پوره کي چې ستاسو د نیکونو حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق او
حضرت یعقوب سره یې کې ده.

 دا خبره هیکله هېره نه کئ چې تاسو خپل تن خدای په دته کې نه په قهر ک. د

هغې ورې خه نیولې چې تاسو د مصر خه الئ تر هغې ورې پورې چې دلته راورسېدلئ، د
 تاسو حتیٰ د سینا د غره سره هم تن په قهر ک. هغه هغه په مقابل کې مو سرکشي کې ده. 

 زه غره ته وختلم چې د تیو لوحې مو دومره په قهر ک چې غوتل یې تاسو تباه کي. 
راواخلم چې تن ورباندې هغه لوظ لیکلی ؤ چې ستاسو سره یې کی ؤ. هلته لوېت شپې او
 بیا تن ماته د تیو دوه لوحې ورې پاتې شوم او نه مې ه وخول او نه مې ه ول. 
ولې خبرې ورباندې لیکلې وې چې ستاسو سره یې د اور له من ې چې په خپل الس یې هغهراک

 هو، د هغو لوېتو خه په هغه ور کې وې چې د غره په ن کې راغون شوي وئ. 
شپو او ورو خه وروسته تن ماته د تیو دوه لوحې راکې چې هغه لوظ یې ورباندې لیکلی ؤ.

 بیا تن ماته وفرمایل: پاه، همدا اوس د غره خه کوز شه که چې ستا قوم چې د مصر

خه دې راوویست فاسد شوی دی او بد کار یې کی دی. هغوی ال پخوا زما د امرونو خه
سرغونه کې ده او د انونو دپاره یې یو فلزي بت جو کی دی.

  تن ماته دا هم وفرمایل: ما دا خلک لیدلي دي چې هغوی ومره سرزوري دي. 

پرېده چې هغوی له منه یوسم ترو د هغوی نومونه د مکې له مخ خه ورک شي. بیا به زه تا د
یو داسې قوم پالر کم چې د دوی خه به لوی او قوي وي.

 نو زه بېرته د غره خه راکوز شوم. په داسې حال کې چې د غره خه د اور لمبې پورته
کېدلې، ما د تیو هغه دوه لوحې په خپلو السونو کې نیولې وې چې لوظ ورباندې لیکل شوی ؤ.

 ما ولیدل چې تاسو ال پخوا د خپل تن خدای د هغه امر خه سرغونه کې وه چې هغه

درکی ؤ او د انونو دپاره مو د خوسي په ېره کې د فلزي بت په جوولو سره د هغه په مقابل کې
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 نو هلته مې ستاسو په مخکې د تیو هغه دوه لوحې وغورزولې او وې وې مې ناه کې وه. 
 نو زه یو ل بیا د تن په حضور کې لوېت شپې او ورې پمخې پرېوتم او کې. 

خوراک او اک مې ونه ک. ما دا کار د دې دپاره وک چې تاسو د تن په مقابل کې ناه کې
 زه د تن د سخت قهر خه ووېرېدم که چې هغه دومره ېر وه او هغه مو په قهر کی ؤ. 
 تن په حضرت هارون په قهر ؤ چې تاسو تباه کي، مر یو ل بیا یې زما دعا قبوله که. 

باندې هم دومره په قهر ؤ چې هغه ووژني، نو په هماغه وخت کې مې د حضرت هارون دپاره هم دعا
 ما هغه خوسی چې تاسو د سرو زرو خه جو کی ؤ او ستاسو د ناه نتیجه وه وکه. 

راواخیست او اور ته مې واچاوه. بیا مې هغه وې وې ک، په رد مې بدل ک او د هغه رد مې په
هغې ویالې کې وغورزاوه چې د غره خه رابهېدله.

 کله چې تاسو په تبعیره، مسا او قبروت هتاوه کې وئ تاسو هلته هم خپل تن خدای په قهر

 بیا کله چې هغه تاسو د قادش برنیع خه ولېلئ او داسې حکم یې وک چې ال شئ او  .ک
هغه خاوره ونیسئ چې تن تاسو ته درکوله، نو د هغه په مقابل کې مو سرکشي وکه. تاسو نه په

 له هغه وخته راهیسې چې تن تاسو پېژندلي یئ،  .او نه مو د هغه اطاعت وک هغه اعتبار وک
تاسو د هغه په مقابل کې سرکشي کوئ.

 نو زه د تن په حضور کې هغه لوېت شپې او ورې پمخې پرېوتم که زه پوهېدم چې

 او ما داسې دعا وکه: تن تعالیٰ، خپل قوم یعنې هغه قوم هغه ستاسو د تباه کولو اراده لري. 
 چې تا په خپل لوی قدرت او قوت سره وژغوره او د مصر خه دې راوویست، مه تباه کوه. 
خپل خدمتاران یعنې حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب در په یاد که او د دې

 که نه، نو مصریان به وایي چې تا نه شو کولی خپل قوم سرزور، بدکار او ناه ته مه وره. 
قوم هغې مکې ته بوې چې تا ورسره وعده کې وه. هغوی به وایي چې تا د دې دپاره خپل قوم
 آخر دا هغه خلک دي چې دتې ته یوو چې هغوی ووژنې که چې ته ورخه کرکه کوې. 

تا د خپل قوم په توه انتخاب کل او کوم چې تا په خپل لوی قدرت او قوت سره د مصر خه
راوویستل.
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د تیو نوې لوحې
(هجرت ۳۴: ۱ - ۱۰)

 بیا تن ماته وفرمایل: د اولنیو لوحو په شان د تیو دوه لوحې تیارې که او د لریو  ۱۰
 زه به په دې لوحو باندې یو صندوق جو که چې هغه په کې کېدې. بیا ماته غره ته راوخېژه. 

هغه خبرې ولیکم کومې چې په هغو لوحو باندې لیکلې شوې وې چې تا ماتې کې او بیا هغه په
صندوق کې کېده.

 نو ما د غز له لریو خه یو صندوق جو ک او د اولنیو لوحو په شان مې د تیو دوه لوحې

 بیا تن په دې لوحو باندې هماغه خبرې ولیکلې کومې تیارې کې او غره ته مې وخېژولې. 
چې هغه اول ل لیکلې وې، یعنې هغه لس حکمونه چې په هغه وخت کې هغه درکل کله چې

ن وشو چې تاسو د غره تر ې. دا کار په هغه ورخه خبرې وک ستاسو سره یې د اور له من
 بیا زه بېرته د غره خه راکوز شوم. د تن راغون شوي وئ. تن هغه لوحې ماته راکې، 

د امر سره سم مې هغه لوحې په هماغه صندوق کې کېودلې کوم چې ما جو کی ؤ او د هماغه
وخته راهیسې په کې پرتې دي.>

 (اسراییلیان د یعقان د خلکو د کوهیانو خه روان شول او موسیره ته الل. هلته حضرت

 هغوی د هغه هارون وفات شو او خ کای شو او د هغه زوی العازار د هغه په ای کاهن شو. 
ای خه جدجوده ته او بیا یطبات ته سفر وک یعنې یوې خاورې ته چې د اوبو ویالې په کې وې.

 په هغه وخت کې تن د الوي قبیله انتخاب کله چې د لوظ صندوق یوسي، د کاهنانو په
توه د تن خدمت وکي او د هغه په نوم برکت ورکي. تر اوسه پورې دا د هغوی وظیفې دي.

 نو که د الوي قبیلې د نورو قبیلو په شان مکه ترالسه نه که. ستاسو د تن خدای د

وعدې سره سم ه چې هغوی ترالسه کل هغه د تن د کاهنتوب امتیاز ؤ.)

 <زه د لومي ل په شان لوېت شپې او ورې په غره کې پاتې شوم. تن یو ل بیا

 بیا هغه ماته وفرمایل چې ال زما دعا قبوله که او په دې راضي شو چې تاسو تباه نه کي. 
شم او ستاسو مشري وکم ترو تاسو وکولی شئ هغه مکه ترالسه کئ چې هغه وعده کې وه
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چې ستاسو نیکونو ته به یې ورکي.

د تن خه ووېرېئ

 د اسراییلو خلکو، ستاسو خه خپل تن خدای ه غواي؟ د هغه خه ووېرېئ او ول

 او د هغه د امرونه یې په ای کوئ. د هغه سره مینه کوئ او د زه له کومي یې خدمت کوئ 
 ول اسمانونه ولو قوانینو اطاعت کوئ. زه نن دا قوانین تاسو ته ستاسو د ې په خاطر درکوم. 
 خو تن ستاسو د تن خدای دي. مکه او هره چې په کې دي هغه هم د تن دي. 

ستاسو د نیکونو سره دومره زیاته مینه کوله چې تاسو یې د مکې په مخ د ولو قومونو خه
 نو بیا د تن اطاعت کوئ انتخاب کئ او تر نن ورې پورې د هغه انتخاب شوی قوم یئ. 
 ستاسو تن خدای د ولو خدایانو او حاکمانو خه ېر قدرتمند او نور سرزوري مه کوئ. 
دی. هغه لوی او قوي دی او د هغه خه وېره په کار ده. هغه د چا پلوي نه کوي او همېشه عادالنه

 تن د یتیمانو او کونو د حقونو خه دفاع کوي. هغه د هغو بېانه خلکو سره فیصلې کوي. 
 نو بیا د هغو مینه کوي چې زمون د قوم سره اوسیي او هغوی ته خواه او کالي ورکوي. 
 د خپل بېانه خلکو سره مینه کوئ که چې تاسو خپله یو وخت په مصر کې بېانه وئ. 

تن خدای خه وېره کوئ او یوازې د هغه عبادت کوئ. هغه ته وفادار اوسئ او یوازې د هغه په
 د هغه ستاینه کوئ. هغه ستاسو خدای دی او تاسو هغه لوی لوی او عجیبه نوم قسم خورئ. 
 کله چې ستاسو نیکونه مصر ته کارونه په خپلو سترو ولیدل چې ستاسو دپاره یې کي دي. 
الل چې هلته واوسیي، هغوی یوازې اویا تنه وو. مر اوس ستاسو تن خدای ستاسو شمېر د

اسمان د ستورو په شان زیات کی دی.

د تن سره مینه کوئ او د هغه اطاعت کوئ

 د خپل تن خدای سره مینه کوئ او همېشه د هغه د ولو قوانینو خه اطاعت کوئ.  ۱۱
 نن ور دا په یاد ساتئ چې دا تاسو وئ، نه ستاسو اوالدونه چې د خپل تن خدای انتظام،

 او معجزې مو لیدلې دي. تاسو ولیدل چې هغه د مصر د پادشاه د هغه لویي، قدرت، قوت، 
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 تاسو ولیدل چې تن نه د مصریانو لکرې فرعون او د هغه د ول هېواد سره ه وکل. 
د هغوی د اسونو او جني ایو سره تباه کې او هغوی یې په داسې وخت کې په سره بحیره کې
غرق کل کله چې تاسو یې تعقیبولئ. تن هغوی د داسې تباه سره مخامخ کل چې تر اوسه

 تاسو پوهېئ مخکې له دې چې تاسو دلته راورسېدلئ تن ستاسو دپاره په پورې دوام لري. 
 در په یاد کئ چې هغه د روبین د قبیلې د الیاب په زامنو یعنې په داتان او دته کې ه وکل. 

ابیرام باندې ه وکل. د ولو خلکو په مخ کې مکه پرانیستل شوه او هغوی یې د خپلو کورنیو،
 هو، تاسو هماغه خلک یئ چې دا ول خېمو او ولو غالمانو او حیواناتو سره ژوندي تېر کل. 

لوی لوی کارونه چې تن کي دي، هغه مو لیدلي دي.

د وعده شوې مکې برکتونه

 د هغو ولو قوانینو اطاعت کوئ چې نن مې درکل. نو بیا به د دې قوت پیدا کئ چې د اردن

 تاسو به په هغه غني او له سیند خه تېر شئ او هغه خاوره ونیسئ چې تاسو ورننوزئ. 
حاصلخېزه خاوره کې ېره موده ژوند وکئ چې تن یې د ورکولو وعده ستاسو د نیکونو او د

 کومه خاوره چې تاسو یې اوس نیسئ د مصر د خاورې په شان هغوی د اوالدې سره کې ده. 
نه ده چې مخکې په کې اوسېدلئ. تاسو چې کله هلته تخم کاره، مجبور وئ چې پیو ته د اوبو

 خو هغه خاوره چې تاسو ورداخلېئ، هلته غرونه او درې دي ورکولو دپاره ېر زیار وباسئ. 
 ستاسو تن خدای په دې مکه باندې پام او د باران په واسطه ورته اوبه ورکول کیي. 

کوي او ول کال هغه تر خپل نظر الندې ساتي.

 نو بیا د هغو امرونو اطاعت کوئ چې نن مې درکل. د خپل تن خدای سره مینه کوئ او د

 که چېرې داسې وکئ نو هغه به د اتیا په وخت یعنې په زه له کومي د هغه خدمت کوئ. 
مني او پسرلي کې ستاسو په مکه باندې باران واوروي ترو تاسو ته غلې دانې، شراب او د زیتونو
 او حیواناتو ته به مو واه ورورسیي. هرومره خواه چې غوائ تاسو ته به تېل درورسیي 
 پام کوئ. که نه، نو تاسو به وغولېئ او بې الرې به شئ او د نورو خدایانو عبادت درورسیي. 
 که چېرې تاسو داسې وکئ نو تن به درباندې په قهر به وکئ او هغو ته به سجده وکئ. 
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شي. هغه به درباندې باران ودروي، ستاسو مکه به وچه شي او فصلونه به په کې نه راشنه کیي. که
ه هم هغه مکه چې هغه یې تاسو ته درکوي ه ده، خو تاسو به په کې ژر مه شئ.

 دا قوانین په یاده زده کئ او د هغو په هکله فکر کوئ. هغه ولیکئ او په خپلو مو او تندیو

 هغه خپلو اوالدونو ته باندې یې وتئ چې د هغو په اطاعت کولو کې درسره مرسته وکي. 
ورزده کئ. هر وخت د هغو په هکله خبرې کوئ، که په کور کې یئ یا په الره روان یئ یا ارام کوئ

 دا قوانین د خپلو کورونو د دروازو په چوکاونو او د خپلو ارونو په دروازو یا کار کوئ. 
 بیا به تاسو او ستاسو اوالده په هغه خاوره کې ېره موده ژوند وکئ چې تن باندې ولیکئ. 
ستاسو د نیکونو سره د هغې د ورکولو وعده کې ده. ترو پورې چې مکه او اسمان وي، تاسو به

هلته ژوند کوئ.

 د هغو ولو قوانینو چې ما درکي دي په وفادار سره اطاعت کوئ. د خپل تن خدای سره

 بیا به تن هغه ول قومونه مینه کوئ، د هغه هر امر په ای کوئ او هغه ته وفادار اوسئ. 
ستاسو له مخې خه لېرې کي او تاسو به د هغو قومونو مکه ونیسئ چې ستاسو خه لوی او

 په هرای باندې چې تاسو قدم دئ هغه به ستاسو وي. ستاسو سیمه به د جنوبي قوي دي. 
خه به چې په ختی ي او د فرات د سیندخه په شمال کې د لبنان تر غرونو پورې وغزی تېد

 د هغې خاورې هرای ته کې دی د مدیترانې تر بحیرې پورې چې په لوېدی کې ده وغزیي. 
چې تاسو ال شئ، ستاسو تن خدای به د خپلې وعدې سره سم د هغو خلکو په زونو کې وېره
واچوي چې ستاسو خه ووېریي او هیوک به ونه شي کولی چې ستاسو په مقابل کې ودریي.

 زه نن تاسو ته دا فرصت درکوم چې د تن خه برکت غوائ یا غوائ چې لعنت درباندې

 که چېرې د خپل تن خدای د امرونو خه چې زه یې نن درکوم اطاعت وکئ، وشي. 
 خو که چېرې د دغو امرونو خه سرغونه وکئ او د هغو نورو خدایانو برکت به ومومئ. 

عبادت وکئ چې مخکې مو هیکله د هغو عبادت نه دی کی، نو تن به درباندې لعنت ووایي.
 کله چې تن تاسو هغې خاورې ته ورولي چې تاسو یې نیسئ، نو د جرزیم د غره خه به د

 (تاسو پوهېئ چې دا دوه برکت اعالن وکئ او د عیبال د غره خه به د لعنت اعالن وکئ. 
کې په هغې خاوره کې دي چې اوس د هغو کنعانیانو تر واکمن غرونه د اردن د سیند په لوېدی
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الندې ده چې د اردن په دره کې اوسیي. دا غرونه د جلجال بلې خواته د موره مقدسو ونو ته نژدې
 تاسو به ژر د اردن د سیند خه تېر شئ او هغه خاوره به ونیسئ چې ستاسو تن دي.) 

 نو تاسو به په غور سره خدای یې درکوي. کله چې تاسو هغه خاوره ونیسئ او په کې اوسېئ، 
د هغو ولو قوانینو اطاعت کوئ چې زه یې نن درکوم.

یوازینی ای چې د تن عبادت په کې وشي

 کله چې تاسو هغې خاورې ته ورننوزئ چې ستاسو د نیکونو تن خدای تاسو ته  ۱۲
 مر هغه درکې ده، نو ترو پورې چې ژوندي یئ په دې قوانینو باندې باید عمل وکئ. 
قومونه چې هلته اوسیي د نورو خدایانو عبادت کوي. نو کله چې تاسو هغه خاوره ونیوله باید د

هغوی د عبادت ایونه په بشپه توه وران کئ یعنې هغه ایونه چې په غرونو او په غونیو باندې
 د هغوی د قربان ایونه راوغورزوئ او هغه لویې تیې چې دي او یا د لویو ونو الندې دي. 
د هغوی د عبادت دپاره استعمالیي وې وې کئ. د هغوی د اشیره بتان وسوزوئ او نور بتان یې

راچپه کئ ترو بیا هیکله په هغو ایونو کې د هغو بتانو عبادت ونه شي.

 د خپل تن خدای عبادت په داسې ول مه کوئ لکه نه چې دا خلک د خپلو خدایانو

 ستاسو د ولو قبیلو د سیمو خه به تن یو ای انتخاب کي او هلته باید عبادت کوي. 
 تاسو باید هلته خپلې سوزېدونکې نذرانې تاسو د هغه حضور ته راشئ او د هغه عبادت وکئ. 
او نورې قربان، خپل عشر او هدیې، هغه سوغاتونه چې د نذر په توه یې تن ته ورکوئ، خپلې
 تاسو او ستاسو رضاکارانه نذرانې او د خپلو پادو او رمو اولني زېېدلي بچیان واندې کئ. 

کورن او نوکران به هلته د خپل تن خدای په حضور کې چې برکت یې درکی دی خوراک کوئ
او د هغو و شیانو دپاره به خوشالي کوئ چې تاسو د هغو دپاره کار کی دی.

 په هغې خاوره کې چې تاسو یې نیسئ، باید داسې کارونه ونه کئ لکه نه چې دلته یې

 که چې تاسو ال تر کوئ. تر اوسه پورې تاسو ول د خپلې خوې په مطابق عبادت کوئ، 
اوسه هغې خاورې ته چې خپل تن خدای یې درکوي او تاسو په کې په سوله کې ژوند کولی شئ
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 کله چې تاسو د اردن د سیند خه تېر شئ، تن به تاسو پرېدي چې نه یئ داخل شوي. 
هغه خاوره ونیسئ او هلته واوسېئ. هغه به تاسو د خپلو ولو دمنانو خه په امن کې وساتي او په

 تن به د خپل عبادت دپاره یوازې یو ای انتخاب کي او تاسو سوله کې به ژوند کوئ. 
باید هلته هغه ته هر هغه شی چې ما یې امر کی دی راوئ یعنې ستاسو سوزېدونکې نذرانې او

 نورې قربان، عشر او هدیې او هغه خاص سوغاتونه چې د نذر په توه یې تن ته ورکوئ. 
هلته د هغه په حضور کې د خپلو اوالدونو، نوکرانو او د هغو الویانو سره خوشالي کوئ چې ستاسو

 په هرای کې چې په ارونو کې اوسیي. په یاد لرئ چې الویان به هی خپله مکه ونلري. 
 تاسو باید یوازې په یو ای کې ستاسو خوه وي باید هلته خپلې قربان واندې نه کئ. 
هغه قربان واندې کئ یعنې هغه ای چې تن به یې ستاسو د قبیلو خه په یوې قبیلې کې

انتخاب کي. تاسو باید یوازې په هغه ای کې خپلې سوزېدونکې نذرانې واندې کئ او هغه ول
کارونه وکئ چې ما یې درته امر کی دی.

 مر تاسو په ازادانه ول کولی شئ چېرته چې اوسېئ هلته حیوانات حالل کئ او ویې

خورئ. ومره چې تن درکوي هغه وخورئ. تاسو ول که په مذهبي لحاظ پاک یئ یا ناپاک
 مر د کولی شئ چې هغه داسې وخورئ لکه نه چې د هوس یا د غره غوه خورئ. 

 هی شی هغوی وینه باید ونه خورئ، تاسو باید هغه د اوبو په شان په مکه باندې توی کئ. 
چې تاسو یې تن ته واندې کوئ باید ستاسو د اوسېدلو په ایونو کې ونه خول شي یعنې

ستاسو د غلو دانو عشر، د شرابو یا د زیتونو د تېلو عشر، د پادو او رمو اولني زېېدلي بچیان، هغه
 سوغاتونه چې تن ته یې د نذر په توه ورکوئ، رضاکارانه نذرانې یا داسې نورې نذرانې. 

تاسو او ستاسو اوالدونه دې ستاسو د نوکرانو او هغو الویانو سره چې ستاسو په ارونو کې اوسیي
دا نذرانې یوازې د خپل تن خدای په حضور کې یعنې د عبادت په هغه ای کې وخورئ چې د

هغه له خوا انتخاب کای شوی دی. په هر کار کې چې کوئ یې د هغه په حضور کې خوشالي وکئ.
 ترو پورې چې تاسو په خپله خاوره کې اوسېئ، پام کوئ چې الویان هېر نه کئ.

 کله چې ستاسو تن خدای د خپلې وعدې سره سم ستاسو سیمه پراخه کي، هر وخت چې

 که چېرې د عبادت ای ستاسو خه لېرې هرومره غوه وغوائ تاسو یې خولی شئ. 
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وي نو لکه نه چې مې درته ویلي دي تاسو کولی شئ چې د خپلې پادې یا رمې یو حیوان چې
 هروک که په تن درکی وي حالل کئ او غوه یې په خپلو کورونو کې وخورئ. 

مذهبي لحاظ پاک وي یا ناپاک، کولی شي چې هغه غوه داسې وخوري لکه نه چې د هوس یا
 پام کوئ چې وینه ونه خورئ، که چې دا د هغه حیوان ژوند - د غره غوه خوري. 
دی، نو پرېدئ چې هغه د غوې د خولو خه مخکې د اوبو په شان په مکه باندې توی شي.
 که چېرې تاسو د دې امر اطاعت وکئ، تن به خوشاله شي او ستاسو او ستاسو د اوالدې

 هغه نذرانې او سوغاتونه چې تن ته یې د نذر په توه ورکوئ، هغه هر کار به سم شي. 
 هلته هغه قربان چې د تن په ای ته یوسئ چې تن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. 

قرباناه باندې په بشپه توه سوزول کیي واندې کئ. همدارنه هغه قربان هم واندې کئ
 په وفادار سره د دغو ولو شیانو چې غوه یې خورئ او وینه یې په قرباناه باندې تویوئ. 

چې ما درته حکم کی دی اطاعت کوئ نو ستاسو او ستاسو د اوالدې هر کار به د تل دپاره سم
وي، که چې تاسو به هغه کارونه کوئ چې هغه صحیح وي او ستاسو تن خدای ورباندې

خوشالیي.

د بت پرست په ضد خبرداری

 نه چې تاسو د هغوی په خاوره باندې حمله وکئ ستاسو تن خدای به هغه قومونه تباه

 کله چې تن هغه قومونه تباه کل، کي او تاسو به هغه ای ونیسئ او په کې به اوسېئ. 
پام کوئ چې د هغوی د مذهبي رواجونو خه پیروي ونه کئ که چې دا به ستاسو دپاره یو
وژونکی دام وي. د دې خبرې د معلومولو هه مه کوئ چې هغوی په کوم ول د خپلو خدایانو

 د خپل تن خدای عبادت عبادت کوي د دې دپاره چې تاسو هم همدا ول عبادت وکئ. 
په هغه ول مه کوئ لکه نه چې هغوی د خپلو خدایانو عبادت کوي، که چې هغوی په خپل

عبادت کې ول هغه ناوه کارونه کوي چې تن ورخه کرکه کوي. هغوی حتیٰ د قربان په
ایونو باندې خپل اوالدونه هم په اور کې قرباني کوي.

 ما چې کوم حکمونه تاسو ته درکي دي په هغو باندې عمل کوئ. د هغو خه مه ه کموئ

او مه یې ورزیاتوئ.
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د نورو خدایانو عبادت مه کوئ

 فرض کئ ستاسو په من کې یو نبي یا یو وک راپیدا شي چې خوبونه تعبیروي او  ۱۳
 که چېرې هغه نه یا تاسو ته د کومې معجزې یا کوم عجیبه کار په باره کې پېشویي وکي. 

هغه عجیبه کار چې د هغه په باره کې یې خبرې کې وي رتیا شي او هغه ووایي: رائ چې د
نورو خدایانو خه پیروي او عبادت وکو (هغه خدایان چې مخکې مو د هغو عبادت نه دی کی)،

 نو تاسو باید د هغه نبي یا د خوب تعبیروونکي خبرو ته غو ونه نیسئ. ستاسو تن خدای

په تاسو باندې د دې دپاره ازمایت کوي چې دا معلومه کي چې د هغه سره د زه له کومي مینه
 د تن خه پیروي کوئ او د هغه خه وېره کوئ. د هغه د امرونو خه کوئ او که نه. 

 مر هغه خوب تعبیروونکی یا نبي ووژنئ اطاعت کوئ، عبادت یې کوئ او ورته وفادار اوسئ. 
چې تاسو ته وایي چې د تن یعنې هغه چا په مقابل کې سرکشي وکئ چې تاسو یې د مصر خه
چې په کې غالمان وئ ازاد کئ. داسې خلک بدکاره دي او هه کوي چې تاسو د هغې الرې خه

واوي چې تن یې تاسو ته د پیرو کولو امر کی دی. د دې دپاره چې تاسو خپل انونه له دې
بدکار خه خالص کئ، نو هغوی باید ووژل شي.

 حتیٰ کېدای شي چې خپل ورور یا خپل زوی یا خپله لور یا ه چې تاسو ورسره مینه کوئ

یا خپل ترولو نژدې ملری په په تاسو دې ته تشویق کي چې د نورو خدایانو عبادت وکئ،
 کېدای شي یعنې د هغو خدایانو چې تاسو او ستاسو نیکونو یې هیکله عبادت نه دی کی. 

چې د هغوی خه کوم یو تاسو دې ته تشویق کي چې د هغو خلکو د خدایانو عبادت وکئ چې
 مر هغه مه ستاسو سره نژدې اوسیي یا د هغو خلکو چې ستاسو خه لېرې اوسیي. 

پرېدئ چې تاسو تشویق کي، حتیٰ غو هم ورته مه نیسئ. په هغه باندې رحم مه کوئ یا زه
 هغه ووژنئ! اول یې تاسو سنسار کئ او بیا ورباندې مه سوزوئ او د هغه راز پ مه ساتئ. 

 هغه سنسار کئ چې م شي! که چې د دې نور ول خلک پرېدئ چې سنسار یې کي. 
هه یې کې ده چې تاسو د خپل تن خدای خه واوي چا چې تاسو د مصر خه چې په کې

 نو د اسراییلو ول قوم به د دې پېې خه خبر شي، نو هغوی به غالمان وئ ازاد کئ. 
ووېریي او بیا به هیوک داسې بد کار ونه کي.
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 کله چې تاسو په هغو ارونو کې واوسېئ چې ستاسو تن خدای یې درکوي، کېدای شي

 چې ستاسو د قوم ینې خوشې خلکو د خپل ار خلک بې الرې کي دي چې تاسو واورئ 
 که چېرې د داسې خدایانو عبادت وکي چې مخکې تاسو هیکله د هغو عبادت نه وي کی. 
تاسو داسې اوازې واورئ، د هغو په هکله پوره ېنه وکئ او که چېرې هغه رتیا وي او داسې بده
 بیا د هغه ار ول خلک او د هغوی ول حیوانات هم ووژنئ او هغه ار په پېه شوې وي، 

 د هغه ای د اوسېدونکو ول مال او جایداد راوئ او د ار په چوک بشپه توه وران کئ. 
کې یې انبار کئ. بیا هغه ار د هره سره چې په کې دي خپل تن خدای ته د نذرانې په توه

 د هغو شیانو - وسوزوئ. هغه باید د تل دپاره کنواله پاتې شي او بیا هیکله ودان نه شي. 
خه چې باید له منه یول شي هی شی هم د ان دپاره مه ساتئ، نو بیا به د تن سخت قهر

سو شي او په تاسو باندې به رحم وکي. که چېرې تاسو د هغه د ولو امرونو چې ما نن درکي دي
اطاعت وکئ او د هغه غوتنې ومنئ، هغه به په تاسو باندې رحم وکي او لکه نه چې یې

ستاسو د نیکونو سره وعده کې ده، ستاسو خه به یو لوی قوم جو کي.

د ژا کولو منع شوی رواج

 تاسو د خپل تن خدای اوالدونه یئ. نو کله چې د مو دپاره ژائ، خپل انونه مه  ۱۴
 تاسو د خپل تن خدای یئ، هغه د هغو ولو غووئ یا د خپل کاکل ویتان مه خرایئ. 

قومونو خه چې د مکې په مخ باندې ژوند کوي تاسو د خپل قوم په توه انتخاب کي یئ.

حالل او حرام حیوانات
(الویان ۱۱: ۱ - ۴۷)

 تاسو کولی شئ چې د  هی داسې شیان مه خورئ چې تن هغه حرام اعالن کي دي. 

 هر ول هوس، غرني پسونه، نلي وزې دغو حیواناتو غوه وخورئ: غوایان، پسونه، وزې، 
ر د هی م  یعنې هر هغه حیوان چې خالص سوم ولري او شخوند هم وهي.  یا غرې 
داسې حیوان غوه باید ونه خول شي چې خالص سومان نه لري او شخوند نه وهي. تاسو باید د
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اوانو، سویو، یا د غرنیو سویو غوه ونه خورئ. هغه باید ناپاک ول شي، هغه شخوند وهي مر
 د خو غوه مه خورئ. خو باید ناپاکه ول شي، هغه خالص خالص سومان نه لري. 

سومان لري مر شخوند نه وهي. د دغو حیواناتو غوه مه خورئ او حتیٰ د هغو مو ته الس هم
مه وروئ.

 مر بل داسې شی  تاسو کولی شئ هر ول ماهیان چې وزرونه او پتري ولري وخورئ، 

چې په اوبو کې ژوند کوي او وزرونه او پتري ونلري خول یې روا نه دي، هغه باید ناپاک ول
شي.

 مر دا هغه ول مرغان دي چې -  تاسو کولی شئ چې هر ول پاک مرغان وخورئ. 

تاسو یې باید ونه خورئ: عقاب، ول ول پوسان، هر ول باې، هر ول کارغان، شترمرغ، ول
ول ونیان، د دریاب مرغان، ل ل، هر ول ماهي خوونکي مرغان، مالچرک او شوپرک.

 تاسو کولی شئ چې هر ول پاک  ول وزر لرونکي حشرات ناپاک دي، هغه مه خورئ. 

حشرات وخورئ.

 د داسې حیوان غوه مه خورئ چې په خپل مر م شي. تاسو کولی شئ چې دا هغو بېانه

خلکو ته چې ستاسو په من کې اوسیي ورکئ چې ویې خوري یا تاسو کولی شئ چې په نورو
بېانه خلکو باندې یې خره کئ. مر تاسو د خپل تن خدای یئ، تاسو د هغه قوم یئ.

یو سېرلی د خپلې مور په شیدو کې مه پخوئ.

د عشر په هکله قانون

 بیا هغه ای ته  تاسو باید هر کال د خپلو پیو د ولو حاصالتو لسمه برخه جدا کئ. 

ال شئ چې ستاسو تن خدای به یې د خپل عبادت دپاره انتخاب کي او هلته د هغه په حضور
کې د خپلو غلو دانو، شرابو او زیتونو د تېلو عشر او د خپلو پادو او رمو اولني زېېدلي بچیان

 که وخورئ. دا کار وکئ ترو د همېش دپاره خپل تن خدای ته احترام کول زده کئ. 
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چېرې د عبادت ای ستاسو د کور خه ېر لېرې وي چې د خپلو هغو محصوالتو عشر چې تن
 چې خپل حاصالت خر تاسو ته په کې برکت درکی دی هلته ولی نه شئ، بیا داسې وکئ 

 په هر شي باندې چې تاسو غوائ دا پیسې کئ او د هغو پیسې د عبادت ای ته یوسئ. 
مصرف کئ یعنې په غواانو، پسونو، وزو، شرابو او بیرو باندې او د خپلو کورنیو سره یې هلته د

خپل تن خدای په حضور کې وخورئ او خوشالي وکئ.

 د  هغه الویان مه هېروئ چې ستاسو په ارونو کې اوسیي، هغوی خپله مکه نه لري. 
هر دریم کال په پای کې د خپلو ولو حاصالتو عشر راوئ او په خپلو ارونو کې یې ذخیره کئ.

 هغه الویانو ته چې ستاسو په من کې خپله مکه نه لري او همدارنه هغو بېانه خلکو،

یتیمانو او کونو ته چې ستاسو په ارونو کې اوسیي ورکئ چې ویې خوري او ورباندې ماه
شي. نو بیا به ستاسو تن خدای تاسو ته په ولو کارونو کې برکت درکي.

د قرضونو د بخلو کال
(الویان ۲۵: ۱ - ۷)

 دا کار  د هر اووم کال په پای کې باید تاسو د خپلو قرضدارانو قرضونه وروبخئ.   ۱۵
به په دې ول کیي: ستاسو خه هروک چې کوم بل اسراییلي ته یې پیسې په قرض ورکې وي

باید د هغه قرض وروبخي. هغه دې د هغه اسراییلي خه دا پیسې بېرته ونه غواي، که چې
 تاسو کولی شئ چې د یو بېانه خه تن په خپله دا قرض بخل شوی اعالن کی دی. 

خپل قرض واخلئ، مر باید د خپلو خلکو خه قرض بېرته ونه غوائ.

 په اسراییلو کې به هیوک غریب نه وي، په دې شرط چې تاسو د خپل تن خدای -

اطاعت وکئ او په غور سره د هغه په ولو حکمونو باندې چې زه یې نن درکوم عمل وکئ. ستاسو
تن خدای تاسو ته دا خاوره درکوي او هغه دا وعده کې ده چې تاسو ته به په ولو کارونو کې

بری درکوي. تاسو به ېرو قومونو ته پیسې په قرض ورکوئ، مر د هیچا خه به قرض اخیستلو ته
ا نه شئ. تاسو به په ېرو قومونو باندې حکومت وکئ، مر هی قوم به په تاسو باندې حکومت
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ونه کي.

 که چېرې ستاسو د خاورې په کوم ار کې چې ستاسو تن خدای یې درکوي کوم بل
اسراییلی وي چې محتاج وي، نو زه مه سختوئ او د هغه سره د مرستې کولو خه انکار مه کوئ،
 پام کوئ چې  بلکه سخي اوسئ او ومره پیسو ته چې اتیا ولري په قرض یې ورکئ. 

د خپل ان سره داسې ونه وایئ چې اووم کال به ژر راورسیي بیا به زه ونشم کولی چې خپلې
پیسې بېرته واخلم. که تاسو داسې فکر وکئ نو دا به ېره بده وي چې د هغه غریب سره د کومک
کولو خه انکار وکئ. که چېرې د هغه سره کومک ونه کئ هغه به ستاسو په ضد تن ته فریاد

 هغه ته په ویا توه او د پېرزوینې له مخې ورکئ نو وکي او تاسو به ناهکار ول شئ. 
 همېشه به ینې غریب او محتاج اسراییلیان تن به تاسو ته په هر کار کې برکت درکي. 

موجود وي، نو زه تاسو ته امر کوم چې د هغوی سره د سخاوت خه کار واخلئ.

د غالمانو ازادول
(هجرت ۲۱: ۱ - ۱۱)

 که چېرې کوم نارینه یا ینه عبرانی خپل ان په تاسو باندې د غالم په توه خر کي او

 د شپ کاله ستاسو خدمت وکي، نو په اووم کال باید هغه پرېدئ چې ازاد شي او ال شي. 
 ومره چې تن د برکت په توه درکي دي ازادېدلو په وخت کې هغه تش الس مه لېئ. 

 په یاد لرئ چې د هغو خه د سخاوت له مخې ورکئ یعنې پسونه، وزې، غلې دانې او شراب. 
تاسو په مصر کې غالمان وئ او خپل تن خدای ازاد کئ، نو په دې خاطر زه نن تاسو ته دا امر

درکوم.

 مر کېدای شي چې ستاسو غالم ونه غواي چې ال شي. کېدای شي چې هغه تاسو او ستاسو

 بیا هغه د خپل کور د کورن سره مینه ولري او ورته بهتره وي چې ستاسو سره پاتې شي. 
دروازې ته بوئ او هلته د هغه غو په رینه باندې سوری کئ، بیا به هغه ول عمر ستاسو غالم

 کله چې تاسو یو غالم ازادوئ نو خفه کېئ مه. وي. د ینه غالمانو سره هم همداسې کوئ. 
آخر هغه د مزدور په نیمه بیه شپ کاله ستاسو خدمت کی دی. که چېرې داسې وکئ نو تاسو ته به
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خپل تن خدای په هر کار کې برکت درکي.

اولني زېېدل شوي حیوانات

 د خپل تن خدای دپاره د خپلو پادو او رمو خه ول اولني زېېدل شوي نران بېل کئ. د

 هر اولنیو زېېدل شویو غوایانو خه کار مه اخلئ او اولني زېېدل شوي پسونه مه سکولئ. 
کال باید تاسو او ستاسو کورن د هغو غوه د تن په حضور کې یعنې په هغه ای کې وخورئ
 مر که چېرې په حیواناتو کې کوم عیب وي، هغه چې هغه یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. 
معیوب یا وند وي یا کوم بل غ عیب ولري، تاسو باید هغه خپل تن خدای ته قرباني نه کئ.
 تاسو کولی شئ چې د داسې حیواناتو غوه په خپل کور کې وخورئ. تاسو ول که په مذهبي

ه چې د هوسن ه داسې وخورئ لکهلحاظ پاک یئ یا ناپاک کولی شئ چې د هغو حیواناتو غو
 خو تاسو باید هیکله د حیوان وینه ونه خورئ، بلکه هغه د اوبو په یا غره غوه خورئ. 

شان په مکه باندې توی کئ.

د فسحې اختر
(هجرت ۱۲: ۱ - ۲۰)

 د ابیب په میاشت کې خپل تن خدای ته د فسحې د اختر په لمانلو سره د هغه  ۱۶
احترام وکئ، که چې په همدې میاشت کې تن د شپې له خوا تاسو د مصر خه راوویستلئ.

 د فسحې د اختر قربان باید یو غویی، پسه یا وزه وي او تاسو باید دا په هغه ای کې خپل

 کله چې تاسو د تن خدای ته واندې کئ چې هغه یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. 
قربان غوه خورئ، داسې و ورسره مه خورئ چې خمیره ولري. اووه ورې باید تاسو د هغه

وخت په شان فطیره و وخورئ کله چې تاسو په بیه د مصر خه وتلئ. دا و وخورئ، دا به
د ورېدلو د و په نوم یاده شي، نو ترو پورې چې تاسو ژوندي یئ، هغه ور به مو په یاد وي

 ستاسو په وله خاوره کې باید چې تاسو د مصر یعنې د ورېدلو د ای خه راووتلئ. 
هیوک اووه ورې خمیره ونلري او د هغه حیوان غوه چې د اولې ورې په ماام حالل شوی
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وي باید په هماغه شپه وخول شي.

 تاسو باید د فسحې د اختر قرباني په هی ار کې چې خپل تن خدای یې درکوي واندې

 دا قرباني باید یوازې په هغه ای کې واندې شي چې تن یې د خپل عبادت نه کئ. 
دپاره انتخابوي. د قربان حیوان د لمرپرېواته په وخت کې حالل کئ، که چې تاسو له مصر خه

 بیا د هغه غوه پخه کئ او د عبادت په ای کې یې د لمرپرېواته په وخت کې راووتلئ. 
و و کې باید فطیرهو ور په راتلونکو شپ وخورئ او سهار خپلو خېمو ته ستانه شئ. 

وخورئ او په اوومه ور د خپل تن خدای د عبادت دپاره راغون شئ او په هغه ور هی کار
مه کوئ.

د لو کولو اختر
(هجرت ۳۴: ۲۲ او الویان ۲۳: ۱۵ - ۲۱)

 او بیا -  د هغه وخت خه چې تاسو د غلو دانو رېبل پیل کئ اووه هفتې وشمېرئ 

هغه ای ته ال شئ چې تن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي او د خپل تن خدای د احترام
دپاره د لو کولو اختر ولمانئ او د هغه په حضور کې خوشالي وکئ. هغه ته د خپل وس په مطابق

یوه رضاکارانه نذرانه راوئ یعنې ومره چې تن تاسو ته درکي وي د هماغې په مطابق یې
راوئ. خپل اوالدونه او خپل نوکران د ان سره بوئ. الویانو، بېانه خلکو، یتیمانو او کونو ته

 تاسو به په غور سره د دغو امرونو اطاعت کوئ. هم بلنه ورکئ چې ستاسو سره ون وکي. 
دا خبره مه هېروئ چې تاسو په مصر کې غالمان وئ.

د جونو اختر
(الویان ۲۳: ۳۳ - ۴۳)

 کله چې تاسو خپلې غلې دانې غوبل کلې او خپل انور مو وکول، اووه ورې د جونو

 د خپلو اوالدونو او نوکرانو او د هغو الویانو، بېانه خلکو، یتیمانو او کونو سره اختر ولمانئ. 
 په هغه ای کې چې چې ستاسو په ارونو کې اوسیي په دې اختر کې خوشالي وکئ. 
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تن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي اووه ورې د دې اختر په لمانلو سره د خپل تن
خدای احترام وکئ. تاسو به ېر خوشاله شئ که چې تن به ستاسو په ولو حاصالتو او په هر

کار کې برکت واچوي.

 په هر کال کې درې اخترونه دي چې باید ول نارینه اسراییلیان په کې هغه ای ته ال شي

چې تن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي. هغه اخترونه دا دي: د فسحې اختر، د لو کولو اختر او
 ومره چې هغه حاصالت چې د جونو اختر. هیوک دې تن ته تش الس نه وري. 

تن درکي دي ېر وي، هغومره باید ستاسو سوغات غ وي.

قاضیان

 د خپلې هرې قبیلې دپاره په هر ار کې چې ستاسو تن خدای یې تاسو ته درکوي،

 قاضیان او نور ماموران مقرر کئ. هغوی دې په خلکو باندې د انصاف له مخې قضاوت کوي. 
هغوی دې په خپلو قضاوتونو کې بې انصافي یا طرفداري نه کوي او رشوت دې نه اخلي که چې
رشوت حتیٰ د پوهو او صادقانو خلکو سترې هم ندوي او د دې سبب ري چې هغوی غلطې

 همېشه عادل او باانصافه اوسئ، ترو تاسو هغه خاوره ونیسئ چې خپل فیصلې واوروي. 
تن خدای یې درکوي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکئ.

هغه عبادت چې منع دی

 کله چې تاسو خپل تن خدای ته د قربان ای جووئ، د هغه په ن کې د لریو د

 همدارنه د بت پرست دپاره تیې مه ودروئ، که چې تن د دغو اشیره بت مه ودروئ. 
شیانو خه کرکه کوي.

هغه قربان چې کوم عیب په کې وي

 خپل تن خدای ته داسې غویی او پسه مه قرباني کوئ چې کوم عیب په کې وي،  ۱۷
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تن له دې کار خه کرکه کوي.

هغه خلک ووژنئ چې د بتانو عبادت کوي

 ستاسو تن خدای تاسو ته د اوسېدلو دپاره ارونه درکوي. خو وروسته کېدای شي یو -

سی یا یوه ه په دې ارونو کې د نورو خدایانو یا حتیٰ د لمر، سپوم یا ستورو ته عبادت
شروع کي. خو ما تاسو ته خبرداری درکی دی چې د نورو خدایانو عبادت به نه کوئ، که

هروک چې هغوی ته عبادت کوي هغه د تن د امر خه سرغونه کوي او هغه لوظ ماتوي چې
 که چېرې تاسو داسې خبر واورئ، نو د هغې په هکله پوره ېنه تن ستاسو سره کی دی. 
 نو بیا هغه نفر وکئ. که چېرې دا خبره رتیا وي چې په اسراییلو کې داسې بد کار شوی دی، 
 خو بیاهم هغه دې یوازې په هغه د ار خه دباندې بوئ او سنسار یې کئ چې م شي. 
صورت کې ووژل شي چې دوه یا زیات شاهدان د هغه په ضد شاهدي ورکي. که چېرې یوازې یو

 اول باید شاهدان تیې وزارې کي او بیا دې نور ول شاهد وي، هغه دې نه وژل کیي. 
خلک هغه نفر سنسار کي. په دې ول به تاسو د دې بدکار خه خالص شئ.

مشکلې دعوې

 کېدای شي چې داسې دعوې وي چې د محلي قاضیانو دپاره یې فیصله کول ېر ران وي، لکه

د جایداد د حقونو یا د چا د پي کولو دعوې یا داسې دعوې چې د قتل او د داسې مر ترمن فرق
په کې شامل وي چې په سهوې سره شوی وي. کله چې داسې کار کیي نو د عبادت هغه ای ته

 نو خپله دعوه الوي کاهنانو او د هغه وخت ئ چې ستاسو د تن خدای له خوا انتخابیي. 
 هغوی به خپله فیصله قاضي ته واندې کوئ او هغوی پرېدئ چې د دعوې فیصله وکي. 

 د هغوی فیصله واوروي او تاسو باید ک م هماغسې وکئ نه چې هغوی یې درته وایي. 
 هروک چې دا جرأت وکي چې د قاضي ومنئ او په الروونو باندې یې پوره عمل وکئ. 

یا هغه کاهن د امر خه سرغونه وکي چې ستاسو د تن خدای خدمت کوي، هغه دې ووژل
 بیا به ول خلک له دې خه شي. په دې ول به تاسو د اسراییلو خه دا بدکاري لېرې کئ. 

خبر شي او وبه وېریي او بل هیوک به دا جرأت ونه کي چې داسې عمل وکي.
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د پادشاه په هکله الرودنې

 کله چې تاسو هغه مکه ونیسئ چې ستاسو تن خدای یې درکوي او هلته اوسېئ، نو وبه

 ورئ، کوم سی چې وایئ چې مون هم لکه د خپل شاوخوا قومونو په شان پادشاه غواو. 
تاسو د پادشاه په توه انتخابوئ باید هغه وک وي چې د تن له خوا انتخاب شوی وي. هغه

 د پادشاه لکر باید زیات باید ستاسو د قوم خه وي. کوم بېانه سی خپل پادشاه نه کئ. 
اسونه ونلري او هغه باید مصر ته خلک د دې دپاره ونه لېي چې هلته اسونه په بیه واخلي که چې

 پادشاه باید ېرې ې تن فرمایلي دي چې د هغه قوم دې هیکله هلته بېرته نه ي. 
ونلري که چې هغوی به هغه ولمسوي چې د تن په مقابل کې بې وفا شي. بااالخره، پادشاه باید

 کله چې هغه د دې هه ونه کي چې په زیاته اندازه سره زر او سپین زر الس ته راوي. 
پادشاه شي، هغه دې د دې قوانینو د نسخې یو نقل جو کي چې اصلي نقل یې د الوي کاهنانو سره
 د قوانینو دا نقل دې د هغه سره وي او ول عمر دې هغه لولي ترو د تن احترام کول دی. 

زده کي او په وفادار سره د هغو ولو امرونو اطاعت وکي چې په دې قوانینو کې راغلي دي.
 په دې کار سره به هغه داسې فکر نه کوي چې هغه د نورو اسراییلیانو په پرتله ه سی دی او

د تن د امرونو خه به هی سرغونه نه کوي. بیا به هغه او د هغه اوالده د ېرو کلونو دپاره په
اسراییلو باندې حکومت وکي.

د کاهنانو او الویانو برخه

 د الوي د قبیلې خلک به د کاهنانو په شمول د نورو قبیلو سره هی مکه ترالسه نه  ۱۸
 کي. د هغې په ای به هغوی د هغو قربانیو یوه برخه چې تن ته واندې کیي اخلي. 
هغوی دې هی مکه ونلري لکه نه چې نورې قبیلې یې لري. د تن د وعدې سره سم د

هغوی برخه دا امتیاز دی چې هغوی د تن کاهنان دي.

  کله چې غوایان یا پسونه قرباني کیي، کاهنانو ته دې اوه، ژامه او لری ورکول کیي. 

 هغوی ته دې د غلو دانو، شرابو، د زیتونو د تېلو او د پسونو د ویو اولنی حاصل ورکول کیي. 
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ستاسو تن خدای ستاسو د ولو قبیلو خه د الوي قبیله انتخاب که چې د تل دپاره د کاهنانو په
توه د هغه خدمت وکي.

 هر الوي چې زه یې وغواي کولی شي د اسراییلو د هر ار خه چې په کې اوسیي هغه

 او کولی شي د نورو ولو الویانو ای ته ورشي چې تن یې د خپل عبادت دپاره انتخابوي 
په شان چې هلته خدمت کوي هغه هم هلته د خپل تن خدای د کاهن په توه خدمت وکي.

 که ه هم کېدای شي چې هغه د خپلې کورن د مال د خرولو په وسیله پیسې ترالسه کې

وي، هغه دې د نورو کاهنانو په اندازه خواه ترالسه کوي.

د بې دینه خلکو د رواجونو خه انونه وساتئ

 کله چې تاسو هغې خاورې ته ورداخل شئ چې خپل تن خدای یې درکوي، د هغه ای د

 په خپلو قرباناوو باندې خپل اوالدونه په اور قومونو د ناوه رواجونو خه پیروي مه کوئ. 
کې مه قرباني کوئ او خپل خلک مه پرېدئ چې فال ووري یا کوو پسې وري یا جادو وکي

و سره د مشورې کولو کودئ چې د مه خلک مه پرېي. همدارن یا تعويذ استعمال ک

 ستاسو تن خدای د هغو خلکو خه کرکه کوي وک چې داسې ناوه کارونه کوي، وکي. 
 تن ته پوره وفادار نو په دې خاطر تن هغه قومونه ستاسو له مخې خه لېرې کوي. 

اوسئ.>

د نبي د رالېلو وعده

 بیا حضرت موسیٰ وفرمایل: <په هغه خاوره کې چې تاسو به یې ژر ونیسئ، خلک د هغه چا

د مشورې خه پیروي کوي وک چې کوې کوي او فال وري. مر تاسو ته خپل تن خدای
 د دې په ای به هغه تاسو ته ستاسو د قوم خه زما اجازه نه درکوي چې داسې کار وکئ. 

په شان یو نبي درولېي او تاسو باید د هغه اطاعت وکئ.

 په هغه ور چې تاسو د سینا د غره سره راغون شوئ نو ومو ویل چې مون نور نه غواو د

 نو خپل تن خدای اواز واورو او دا وېروونکی اور ووینو که مون وېرېو چې مه به شو. 
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 زه به هغوی ته د هغوی د خپل قوم خه ستا په تن ماته وفرمایل: هغوی صحیح وایي. 
شان یو نبي ورولېم. زه به ورته ووایم چې ه باید ووایي او هغه به قوم ته هغه ه وایي چې زه یې
 هغه به زما په نوم خلکو ته خبرې کوي او زه به هر هغه چاته سزا ورکم چې هغه ته امر کوم. 

 مر که چېرې یو نبي جرأت وکي او په داسې وخت کې د اطاعت کولو خه انکار وکي. 
شي او هغه نبي هم باید م ی، نو هغه باید مزما په نوم یو پیغام واوروي چې ما ورته امر نه وي ک

شي چې د نورو خدایانو په نوم خبرې کوي.

 کېدای شي چې ستاسو سره دا سوال پیدا شي چې مون نه پوهېدلی شو چې د نبي پیغام د

 که چېرې یو نبي د تن په نوم خبرې وکي او د هغه خبرې تن له خوا خه نه دی؟ 
رتیا نه شي، بیا هغه د تن پیغام نه دی. هغه نبي له خپله انه دا خبرې کې دي نو باید د هغه

خه ونه وېرېئ.

د پناه اخیستلو ارونه
(شمېر ۳۵: ۹ - ۳۴ او یوشع ۲۰: ۱ - ۹)

 کله چې ستاسو تن خدای هغه خلک تباه کي چې مکه یې تاسو ته درکوي او  ۱۹
 هغه سیمه په دریو برخو - تاسو د هغوی ارونه او کورونه ونیسئ او په کې واوسېئ، 

ووېشئ. په هرې برخې کې یو داسې ار انتخاب کئ چې خلک وکولی شي د خوندي پاتې کېدلو
دپاره ال شي. دغو ارونو ته الرې جوې کئ ترو خلک وکولی شي په اسان سره هغو ایونو

ته ورورسیي. بیا که وک یو نفر ووژني هغه به وکولی شي چې د دې ارونو خه کوم یو ته
 که چېرې وک په سهوې سره یو نفر ووژني چې د هغه دمن نه وتتي او خوندي پاتې شي. 
 د مثال په ول، که چېرې ؤ، هغه کولی شي چې دغو ارونو ته وتتي او خپل ژوند وژغوري. 
دوه تنه د لریو د ماتولو دپاره نل ته ال شي او په داسې حال کې چې یو تن ونه په تبر وهي، د

تبر سر د الستي خه ووزي او بل نفر ورباندې ووژل شي، بیا هغه کولی شي چې د دغو دریو
 که چېرې د پناه اخیستلو ار ېر ارونو خه یو ار ته وتتي او خپل ژوند وژغوري. 

لېرې وي نو کېدای شي چې هغه بدل اخیستونکی چې ېر په قهر دی وکولی شي په هغه قاتل پسې
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 په ورورسیي او هغه ووژني. که ه هم اولنی قتل یوه تصادفي پېه وه خو هغه به ووژل شي. 
دې خاطر زه تاسو ته حکم کوم چې د پناه اخیستلو دپاره درې ارونه بېل کئ.

 کله چې ستاسو تن خدای ستاسو سیمه پراخه کي لکه نه چې هغه ستاسو نیکونو ته

 بیا باید تاسو درې فرمایلي وو او هغه وله مکه درکي چې د هغوی سره یې وعده کې ده، 
نور ارونه انتخاب کئ. (هغه به په دې شرط دا مکه درکي چې تاسو هغه ول امرونه په ای

کئ چې زه یې نن درکوم او د خپل تن خدای سره مینه وکئ او همېشه د هغه د تعلیم سره سم
 دا کار وکئ ترو بې ناه خلک مه نه شي او تاسو په هغه خاوره کې چې ژوند وکئ.) 

تن یې درکوي د هغوی د وژلو مجرم نه شئ.

 مر فرض کئ یو نفر خپل دمن په سه سینه په قصدي توه په قتل رسوي او بیا د هغو

 په هغه صورت کې دې د قاتل د ارونو خه یو ار ته د خوندي پاتې کېدو دپاره وتتي. 
ار مشران هغه راوغواي او د وژل شوي نفر خپلوان ته دې چې د قتل د بدل اخیستلو مسئولیت په

 په هغه باندې هی رحم مه کوئ. تاسو باید اسراییل د غاه لري وسپاري ترو ووژل شي. 
بې ناه وینې توئېدلو د جرم خه پاک کئ، ترو ستاسو هر کار په ه ول پرمخ ال شي.

د جایداد د حدونو تیې مه بېایه کوئ

 په هغه خاوره کې چې تن یې تاسو ته درکوي، هلته له مخکې خه تیې ودرول شوې دي

چې ستاسو او ستاسو د اونیانو د پیو ترمن د جایداد حد په نه کي. نو هغه تیې مه بېایه
کوئ.

د شاهدانو په هکله قوانین

 د دې دپاره یو شاهد بس نه دی چې په یو چا باندې د جرم تور ثابت کي، دوه یا درې

 که چېرې وک دا هه وکي چې شاهدان ضرور دي چې په یو چا باندې جرم ثابت کي. 
 هغه دواه دې هغه ای ته ال شي بل چاته د درواغو د تور لولو په وسیله زیان ورسوي، 
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چېرته چې د تن عبادت کیي او د کاهنانو او د هغه وخت د قاضیانو له خوا دې ورباندې
 قاضیان باید د دعوې پوره ېنه وکي او که چېرې چا په خپل اسراییلي ورور قضاوت وشي. 

 هغه ته دې هغه سزا ورکل شي چې تورن شوي نفر ته به باندې د درواغو تور لولی وي، 
 بیا به ورکل شوې وای. په دې ول به تاسو خپل انونه د دې بدکار خه خالص کئ. 

نور ول خلک د دې پېې خه خبر شي او وبه وېریي او هیوک به بیا هیکله داسې بد کار نه
 په داسې صورت کې هی رحم مه کوئ: د ژوند په بدل کې سزا ژوند دی، د سترې په کوي. 

بدل کې ستره، د غا په بدل کې غا، د الس په بدل کې الس او د پې په بدل کې په.

د جن په هکله قوانین

 کله چې تاسو د خپلو دمنانو سره د جې دپاره ال شئ او ووینئ چې د هغوی  ۲۰
جني ا او اسونه او لکر ستاسو په پرتله زیات دي، د هغوی خه مه وېرېئ. ستاسو تن

 مخکې له دې چې خدای چې تاسو یې د مصر خه ازاد کئ هغه به ستاسو سره مل وي. 
 د اسراییلو تاسو جه پیل کئ، یو کاهن دې مخکې راشي او لکر ته دې داسې ووایي: 

خلکو، واورئ! تاسو نن جې ته روان یئ. د خپلو دمنانو خه ونه وېرېئ او جرأت له السه
 که چې ستاسو سره خپل تن خدای روان دی چې ستاسو ورنه کئ او وارخطا نه شئ. 

په خاطر ستاسو د دمنانو په مقابل کې وجنیي او تاسو ته بری درکي.

 بیا دې منصبداران لکرو ته وینا وکي او ودې وایي: آیا دلته داسې سی شته چې نوی کور

یې ودان کی وي مر ال تر اوسه پورې یې ورته که نه وي وروې؟ که چېرې وي نو هغه دې کور
ته ال شي. که نه، نو که چېرې هغه په جه کې ووژل شي، بل وک به د هغه په کور کې واوسیي.

 آیا دلته داسې سی شته چې د انورو باغ یې جو کی وي، مر ال تر اوسه یې دا موقع نه

وي موندلې چې د هغه خه انور راول کي؟ که چېرې وي نو هغه دې کور ته ال شي. که نه، نو
 آیا دلته که چېرې هغه په جه کې ووژل شي، بل وک به یې د مېوو خه خوند واخلي. 

داسې وک شته چې کوژدن یې کې وي او تر اوسه پورې یې واده نه وي کی؟ که چېرې وي نو
هغه دې کور ته ال شي. که نه، نو که چېرې هغه په جه کې ووژل شي، بل وک به د هغه د
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کوژدن شوې ې سره واده وکي.

 منصبداران به لکرو ته دا هم ووایي: آیا دلته داسې سی شته چې خپل جرأت یې له السه

ورکی وي او وېریي؟ که چېرې وي نو هغه دې کور ته ال شي. که نه، نو هغه به د نورو رویه
 کله چې منصبداران د لکرو سره خپلې خبرې خالصې کي، نو قوماندانان دې کمزورې کي. 

د لکرو مشري په غاه واخلي.

 کله چې تاسو په یو ار باندې د حملې کولو دپاره ال شئ، اول د هغه ای خلکو ته د

 که چېرې هغوی دروازې خالصې کي او تسلیم شي، هغوی ول دې تسلیمېدلو موقع ورکئ. 
 مر که چېرې د هغه ار خلک ستاسو غالمان شي او ستاسو دپاره دې سخت کارونه کوي. 
 کله چې هغه تسلیم نه شي بلکه وجنیي، د خپلو لکرو په وسیله هغه ار محاصره کئ. 

 مر تاسو کولی ار تاسو ته خپل تن خدای په الس درکي، بیا د هغه ول سي ووژنئ. 
شئ چې د هغه ار ې، ماشومان، حیوانات او نور ول شیان د غنیمت په توه د ان دپاره

واخلئ. تاسو کولی شئ چې د خپلو دمنانو هر شی استعمال کئ. تن هغه تاسو ته درکی دی.
 تاسو باید د هغو ارونو سره چې د وعده شوې مکې خه لېرې دي همداسې چلند وکئ.

 مر کله چې تاسو په هغه خاوره کې چې خپل تن خدای یې درکوي، ارونه ونیسئ د هغه

 د تن د حکم په مطابق ول خلک په بشپه توه له ای ول خلک او حیوانات ووژنئ. 
 هغوی ووژنئ، ترو منه یوسئ یعنې حیتیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان، حویان او یبوسیان. 
په تاسو باندې د هغو ولو ناوه شیانو په درزده کولو سره د تن په مقابل کې ناه ونه کي چې

هغوی یې خپلو خدایانو ته په عبادت کې کوي.

 کله چې تاسو یو ار د زیات وخت دپاره تر محاصرې الندې نیسئ او د هغه په مقابل کې

جنېئ چې ویې نیسئ، نو د هغه ای د مېوې ونې مه وهئ که چې تاسو کولی شئ د هغو مېوه
 کېدای شي چې تاسو وخورئ. ونې یې له منه مه وئ که چې ونې ستاسو دمنان نه دي. 
د زینو او برجونو د جوولو دپاره لریو ته اتیا ولرئ چې دېوالونو ته په ختلو او د ار په نیولو کې

درسره مرسته وکي. خو یوازې د هغو ونو خه کار واخلئ چې په دې پوهېئ چې هغه د مېوې
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ونې نه دي.

نامعلومه قتل

 فرض کئ د هغه هېواد په یوه بانه کې چې خپل تن خدای یې تاسو ته درکوي یو  ۲۱
 ستاسو مشران او قتل شوی نفر موندل کیي او تاسو نه پوهېئ چې هغه چا وژلی دی. 

قاضیان دې ال شي او له هغه ای خه چې می په کې موندل شوی دی تر شاوخوا ارونو
 بیا د هغه ار مشران چې هغه ای ته ترولو نژدې وي چېرته پورې دې فاصله اندازه کي. 
چې می موندل شوی وي، یوه داسې خوس انتخاب کي چې هی کار ورخه اخیستل شوی نه
 هغوی دې دا خوس یوې داسې ویالې ته نژدې یو وي او جغ ورباندې نه وي ایودل شوی. 

ای ته کوزه کي چې هی نه وچیي او چېرته چې مکه هیکله قلبه شوې نه وي او ه په کې
 الوي کاهنان دې هم هلته ال کرل شوي نه وي او هلته دې هغوی د هغې اورمې مات کي. 

شي که چې هغوی د هرې قانوني دعوې پرېکه کوي چې ظلم او زیاتی په کې وي. ستاسو تن
خدای هغوی د عبادت ای د خاص خدمت دپاره او د دې دپاره انتخاب کي دي چې د هغه په

 بیا به د هغه ار ول مشران چې هغه ای ته ترولو نژدې وي چېرته چې نوم برکت ورکي. 
 او داسې اعالن دې وکي: می موندل شوی وي، خپل السونه د مې خوس دپاسه ومیني 
 تنه، خپل مون دا نفر په قتل نه دی رسولی او په دې نه پوهېو چې چا دا قتل کی دی. 

قوم اسراییل چې تا د مصر خه ازاد کی دی وبخه. مون وبخه او د یو بې ناه نفر د قتل
 نو تاسو به خپل انونه د بې ناه وینې د تویولو د جرم خه مسئولیت زمون په غاه مه اچوه. 

پاک کئ که چې تاسو داسې کار وک چې د تن په نظر کې صحیح دی.

د یوې اسیرې نجل سره واده کول

 کله چې تاسو ته خپل تن خدای په جه کې بری درکي او تاسو خلک اسیران کئ،
 نو کېدای شي چې د هغوی په من کې یوه داسې ایسته نجل ووینئ چې ستاسو خویي او

 هغه خپل کور ته راولئ. هلته به هغه خپل سر وخرایي، خپل غوائ چې واده ورسره وکئ. 
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 او خپل د اسیرتوب کالي به وباسي. هغه دې یوه میاشت ستاسو په کور کې نوکان به پرې کي 
پاتې شي او د خپل مور او پالر دپاره دې وژاي. له هغې خه وروسته تاسو کولی شئ چې واده
 وروسته که چېرې تاسو د هغې سره خوشاله نه وئ، نو طالق ورته ورکئ او ورسره وکئ. 

هغه پرېدئ چې هر چېرته چې غواي اله شي. هغه د یوې غالمې په توه نه شئ خرولی او نه
یې خپله غالمه کولی شئ که چې تاسو د هغې سره یوای شوي یئ.

د مشر زوی حقونه

 فرض کئ یو سی دوه ې لري چې یوه ورباندې رانه وي او بله ورباندې رانه نه وي او

هغوی دواه هغه ته زامن وزېوي، مر مشر زوی یې د هغې ې اوالد وي چې د هغه خوه نه
 کله چې هغه سی پرېکه کوي چې نه به هغه د خپلو زامنو ترمن خپل جایداد ده. 

ووېشي، نو هغه دې د مشر زوی د برخې په ورکولو سره د خپلې هغې ې د زوی طرفداري نه
 هغه دې د خپل مال خه مشر زوی ته دوه چنده برخه ورکي، کوي چې هغه یې خوه ده. 
که ه هم هغه د هغې ې زوی نه دی چې د هغه خوه ده. یو سی باید خپل مشر زوی قبول

کي او هغه برخه ورته ورکي چې هغه یې په قانوني توه مستحق دی.

یو سرکش زوی

 فرض کئ یو سی یو سرزوری او سرکش زوی لري، سره له دې چې مور او پالر ورته سزا

 د هغه مور او پالر دې هغه د ار دروازې ته چېرته هم ورکوي خو د هغوی اطاعت نه کوي. 
 هغوی دې مشرانو ته داسې ووایي: زمون زوی چې د ار مشران غونه کوي ورولي. 

 سرزوری او سرکش دی او زمون اطاعت نه کوي، هغه پیسې بې ایه مصرفوي او شرابي دی. 
بیا دې د ار خلک هغه سنسار کي چې م شي او په دې ول به تاسو خپل انونه د دې

بدکار خه خالص کئ. په اسراییلو کې به ول خلک د دې پېې خه خبر شي او وبه وېریي.

د یوه مجرم می
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 که چېرې یو نفر د یو جرم له کبله وژل شوی وي او د هغه می په یوه ونه کې وند وي،
 دا می باید وله شپه هلته پاتې نه شي. هغه باید په هماغه ور خ شي که چې یو داسې

می چې په ونه کې وند وي په وطن باندې د خدای پاک لعنت راولي. نو هغه می خ کئ
ترو تاسو هغه وطن ناپاکه نه کئ چې خپل تن خدای یې درکوي.

د نورو سره مرسته کول

 که چېرې تاسو د خپل اسراییلي ورور غویی یا پسه ووینئ چې الره یې ورکه کې وي،  ۲۲
 مر که چېرې د نو خپلې سترې ورباندې مه پوئ، هغه حیوان بېرته د هغه خاوند ته بوئ. 
هغه خاوند لېرې اوسیي یا تاسو نه پوهېئ چې هغه حیوان د چا دی، بیا یې خپل کور ته بوئ.

 که چېرې یو خر، وکر، کله چې خاوند یې د هغه د لولو دپاره راشي، هغه ورته بېرته ورکئ. 
یا بل داسې شی پیدا کئ چې د یو اسراییلي ورور خه ورک شوی وي، همدا ول کار ورسره

 که چېرې د یو اسراییلي ورور خر یا غویی په الره باندې لوېدلی وي، په هغه باندې وکئ. 
خپلې سترې مه پوئ، بلکه د هغه سره مرسته وکئ چې خپل حیوان بېرته پورته کي.

د کالیو په باره کې قانون

 ې دې د سیو کالي نه اغوندي او سي دې د و کالي نه اغوندي. ستاسو تن خدای

د هغو خلکو خه چې داسې کارونه کوي کرکه کوي.

د مرغیو مور مه اخلئ

 که چېرې تاسو په یوه ونه کې یا په مکه باندې د مرغیو یوه اله پیدا کئ چې د مرغیو مور

 تاسو کولی په هیو باندې یا د خپلو بچیانو سره ناسته وي، تاسو باید د مرغیو مور وانخلئ. 
شئ چې د مرغ بچیان واخلئ، مر د مرغیو مور باید خوشې کئ ترو اود او خوشبخته ژوند

ولرئ.
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د بام ردچاپېره دېوالونه

 کله چې تاسو یو نوی کور جووئ، د بام ردچاپېره یو دېوال جو کئ. بیا که چېرې وک

ورخه راغورزیي او وژل کیي، مسئولیت به یې ستاسو په غاه نه وي.

د مختلفو شیانو د یوای کولو په هکله قوانین

 که چېرې تاسو د انورو باغ جووئ نو په هغه کې د نورو مېوو ونې یا فصل مه کرئ، که

چېرې داسې وکئ نو تاسو ته د انورو یا د نورو حاصالتو استعمالول حرام کیي.

 یو غویی او خر د قلبې دپاره د یو بل سره یوای مه تئ.

 داسې کالي مه اغوندئ چې د دوه مختلفو ولونو تار خه یعنې د اوبدل شویو ویو او کتان

دواو خه  جو شوي وي.

 د خپلې چپنې په لورو کنجونو پورې زوني ونئ.

د جنسي پاکوالي په هکله قوانین

 فرض کئ یو سی د یوې نجل سره واده کوي او د هغې سره یوای کیي خو وروسته یې

 او په هغې باندې د درواغو تور ولوي او هغه بدنامه کي ووایي: ما د دې هغه نه خویي 
نجل سره واده وک، مر کله چې مون سره مالستو نو ماته معلومه شوه چې هغه پېغله نه وه.

 که چېرې داسې وشي، نو د نجل مور او پالر دې د واده هغه روجایي چې په وینه باندې ککه

وي واخلي چې دا خبره ثابته کي چې هغه پېغله وه. هغوی دې دا روجایي د ار مشرانو ته د هغه
 د هغې پالر به هغوی ته داسې ووایي: ما خپله لور دې سي ته ار په دروازه کې وروایي. 

 په هغې باندې یې د درواغو تور لولی په نکاح ورکې ده او اوس زما لور د هغه نه خویي. 
دی او داسې وایي: کله چې ما د هغې سره واده وک هغه پېغله نه وه. مر دا زما د لور د پېغلتوب

۵۳ / ۹۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


 بیا دې د ار مشران د هغې مېه ثبوت دی. د واده په روجایي باندې د وینې داغونه وورئ! 
 هغوی دې هغه سی سل مثقاله سپین زر جریمه هم کي او هغه دې په قمچینه باندې ووهي. 
د ې پالر ته ورکي که چې هغه یوه اسراییل ه بدنامه کې ده. له دې سره سره به هغه د

هغه سي ه پاتې شي او ترو پورې چې هغه ژوندی وي هغې ته طالق نه شي ورکولی.

 بیا دې  مر که چېرې دا تور حقیقت ولري او د هغې د پېغلتوب هی ثبوت نه وي، 

هغوی هغه ه د خپل پالر د کور د دروازې خولې ته وباسي او د هغه ار خلک دې هغه هلته
سنساره کي چې مه شي. که چې هغې په داسې حال کې چې ال د خپل پالر په کور کې

اوسېدله د واده خه مخکې د کوم سي سره د زنا کولو په سبب زمون د قوم په من کې له شرمه
ک کار کی دی. نو د هغې په وژلو سره باید تاسو خپل انونه د دې بدکار خه خالص کئ.

 که چېرې یو سی د بل سي د ې سره د زنا کولو په حال کې ونیول شي، هغوی دواه دې

ووژل شي. په دې ول به تاسو د دې بدکار خه خالص شئ.

 فرض کئ په یو ار کې یو سی د یوې داسې پېغلې سره د زنا کولو په حال کې نیول کیي

 تاسو باید هغوی دواه د ار خه بیرون وباسئ او چې د بل چا سره یې کوژدن شوې وي. 
سنسار یې کئ چې مه شي. هغه پېغله دې که مه شي چې د مرستې دپاره یې چیغې نه دي

وهلې، که ه هم هغه په ار کې وه او کېدای شو چې هلته د هغې چیغې اورېدل شوې وای. او
سی دې که م شي چې هغه د هغه چا سره زنا کې ده چې کوژدن شوې وه. تاسو باید خپل

انونه د دې بدکار خه خالص کئ.

 فرض کئ یو سی د ار خه بیرون په یوه بانه کې یوه داسې پېغله بې عزته کي چې د

 پېغلې ته دې هی شی ونه بل چا سره یې کوژدن شوې وي. بیا دې یوازې سی ووژل شي، 
ویل شي که چې هغې داسې ناه نه ده کې چې د مر الیقه وي. دا هماغه شان دعوه ده لکه

 هغه سي په بانه نه چې یو سی په بل سي باندې حمله وکي او هغه په قتل ورسوي. 
کې کوژدن شوې پېغله بې عزته که او که ه هم هغې د مرستې دپاره چیغې ووهلې، خو هلته

هیوک نه ؤ چې د هغې سره مرسته وکي او هغه وژغوري.
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 فرض کئ یو سی د یوې داسې پېغلې په بې عزته کولو نیول کیي چې کوژدن شوې نه وي.
 هغه سی دې د هغې پالر ته د مهر بیه یعنې پنوس مثقاله سپین زر ورکي او د هغې پېغلې

سره دې واده وکي، که چې هغه یې مجبوره کې وه چې ورسره ملي. ترو پورې چې هغه
ژوندی وي هغې ته طالق نه شي ورکولی.

 هی سی دې د خپل پالر د کومې ې سره د زنا کولو په سبب خپل پالر نه سپکوي.

هغه خلک چې د تن په قوم کې نه شي شاملېدلی

 هی داسې سی چې خصي شوی وي یا د هغه تناسلي آله پرې کل شوې وي د  ۲۳
تن په قوم کې نه شي شاملېدلی.

 هی داسې نفر چې حرامي وي او د داسې نفر اوالده حتیٰ تر لسم نسله پورې د تن په قوم

کې نه شي شاملېدلی.

 هی عمونی یا موآبی او د هغوی اوالده حتیٰ تر لسم نسله پورې د تن په قوم کې نه شي

 دا په دې سبب کله چې تاسو د مصر خه راوتلئ، هغوی تاسو ته د و او اوبو د شاملېدلی. 
برابرولو خه انکار وک او د بعور زوی بلعام یې چې په بین النهرین کې د فتور د ار خه ؤ اجیر

 مر ستاسو تن خدای به بلعام ته غو نه نیوه، د ونیوه چې په تاسو باندې لعنت ووایي. 
 تاسو او هغې په ای یې لعنت په برکت بدل ک که چې هغه ستاسو سره مینه درلودله. 

ستاسو راتلونکي نسلونه د هغو قومونو سره د هی شي مرسته ونه کئ او د هغوی خوشبختي مه
غوائ.

 ادومیانو ته په سپکه ستره مه ورئ، که چې هغوی ستاسو خپلوان دي. مصریانو ته هم په

 کېدای شي سپکه ستره مه ورئ، که چې یو وخت تاسو د هغوی په خاوره کې اوسېدلئ. 
چې د هغوی لمسیان د تن په قوم کې شامل شي.
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د کمپ پاک ساتل

 کله چې تاسو د جن په وخت کې په کمپ کې یئ، باید د هر هغه شي خه چې تاسو په

 که چېرې د شپې له خوا شیطان یو سی وغولوي او مذهبي لحاظ ناپاکه کوي انونه وساتئ. 
 هغه دې له دې کبله هغه ناپاک شي، هغه دې د کمپ خه بیرون ووزي او هلته دې پاتې شي. 

مازدیر غسل وکي او ماام کولی شي چې بېرته کمپ ته راشي.

 د کمپ خه بیرون یو داسې ای جو کئ چې د تشناب په توه ورخه کار واخیستل

 په خپلو سامانونو کې یو داسې شی ولرئ چې مکه ورباندې وکیندل شي. کله چې تاسو شي. 
د حاجت د رفع کولو دپاره ئ، په هغه باندې یوه کنده وباسئ. بیا وروسته له دې چې خپل حاجت

 رنه چې ستاسو تن خدای ستاسو رفع کئ، خپل غایطه مواد په هغې کندې کې خوئ. 
په کمپ کې ري چې ستاسو ساتنه وکي او په خپلو دمنانو باندې بری درکي، نو ستاسو کمپ

باید مقدس وي ترو هغه ستاسو په من کې کوم خراب شی ونه ویني او ستاسو خه مخ ونه
روي.

ول ول قوانین

 که چېرې یو غالم د خپل بادار خه وتتي او تاسو ته د پناه اخیستلو دپاره راشي، هغه بېرته

 هغه کولی شي ستاسو په هر ار کې چې د هغه خوه وي خپل بادار ته په الس مه ورکوئ. 
واوسیي او تاسو باید د هغه سره بده رویه ونه کئ.

 همدارنه  هی اسراییلی سی یا ه باید د عبادتخانې لواطت کار یا فاحشه نه شي. 

هی داسې پیسې چې په دې ول ل شوې وي د نذر د ورکولو دپاره دې ستاسو د تن خدای
کور ته رانه ول شي. تن د عبادتخانې د لواطت کارانو او فاحشو خه کرکه کوي.

 کله چې تاسو یو اسراییلي ورور ته پیسې یا و یا بل شی په قرض ورکئ، د هغه خه

 تاسو کولی شئ چې د بېانه نفر خه سود واخلئ، مر د اسراییلي خه نه. دا سود مه اخلئ. 
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کار وکئ، نو ستاسو تن خدای به ستاسو په هر کار کې چې تاسو یې په هغه خاوره کې کوئ
چې تاسو یې نیسئ برکت واچوي.

 کله چې تاسو خپل تن خدای ته نذر منئ، د خپلې وعدې په پوره کولو کې ن مه کوئ،

که چې ستاسو تن خدای به ستاسو خه وغواي چې هغه وعده پوره کئ. که نه، نو تاسو به
 ه چې تاسو  دا کومه ناه نه ده چې تاسو تن ته نذر ونه منئ.  ناهکار ول شئ. 
ویلي دي هغه باید خامخا پوره کئ، که چې تاسو په خپله خوه او په خپلې خولې تن ته

نذر منلی دی.

 کله چې تاسو د بل چا د انورو باغ ته ورننوزئ، ومره انور چې غوائ خولی یې شئ،

 کله چې تاسو د بل چا د غلو دانو پي مر هغه باید په یو لوي کې د خپل ان سره یونسئ. 
ته ورننوزئ، کولی شئ چې په خپلو السونو باندې وي راول کئ او هغه وخورئ، مر هغه باید

په لور باندې ونه رېبئ.

د طالق په هکله قانون

 فرض کئ یو سی د یوې نجل سره واده وکي او وروسته یې بد ایسي که چې په  ۲۴
هغې کې یو داسې شی وري چې د هغه نه خویي. نو هغه طالقنامه لیکي، هغې ته یې ورکوي او د

 او د دوهم  بیا فرض کئ هغه د یو بل سي سره واده کوي  خپل کور خه یې شي. 
مېه هم هغه ه نه خویي، نو هغه هم طالقنامه لیکي، هغې ته یې ورکوي او د خپل کور خه
 په دواو صورتونو کې دې د هغې اولنی یې شي. یا فرض کئ د هغې دوهم مېه م کیي. 

مېه بیا د هغې سره واده نه کوي، که چې هغه نجسه شوې ده. که چېرې هغه ورسره بیا واده وکي،
د هغوی واده به هغه مکه ناپاکه کي کومه چې خپل تن خدای یې درکوي او تن د دې کار

خه کرکه کوي.
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هغه سی چې نوی واده کوي

 که چېرې یو سي نوی واده کی وي، هغه دې جن یا کومې بلې وظیفې ته نه لېل کیي.

هغه دې یو کال د وظیفې خه معاف وي ترو هغه په کور کې پاتې شي او خپله ه خوشاله
وساتي.

د قرض ورکولو په هکله قانون

 کله چې تاسو چاته کوم شی په قرض ورکوئ، باید د هغه د مېچنې پلونه چې د غلو دانو د

میده کولو دپاره ورخه کار اخیستل کیي د ضمانت په توه وانخلئ. په دې کار سره به د هغې
کورن هغه وسیله له منه اله شي کوم چې هغوی ورباندې د ژوندي پاتې کېدلو دپاره خواه

تیاروي.

د اسراییلي ورونو تتول

 که چېرې یو نفر ونیول شي چې خپل اسراییلی ورور یې تتاوه چې هغه خپل غالم کي یا

یې د غالم په توه خر کي، نو تتوونکی دې ووژل شي. په دې ول به تاسو د دې بدکار خه
خالص شئ.

د پوستکي د ساري ناروغیو په هکله قانون

ه چې الوي کاهنان درته وایي ک اخته شئ نو  کله چې تاسو د پوستکي په ساري ناروغ

 په یاد م هماغسې وکئ. د هغو الرودنو خه پیروي وکئ چې ما هغوی ته ورکي دي. 
ساتئ کله چې تاسو د مصر خه راوتلئ، ستاسو تن خدای په مریم باندې ه وکل.

د ضمانت اخیستلو په هکله قانون

 کله چې تاسو چاته کوم شی په قرض ورکوئ، د هغه کور ته د دې دپاره مه ورننوزئ چې د
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 بیرون انتظار وباسئ او پرېدئ چې هغه یې په هغه خه کوم شی د ضمانت په توه واخلئ. 
 فرض کئ یو نفر دومره غریب وي چې یوازینی شی چې هغه یې کولی خپله تاسو ته راوي. 

شي تاسو ته د ضمانت په توه درکي هغه چپنه ده، نو د هغه چپنه د شپې د خپل ان سره ونه
 هغه د لمرپرېواته خه مخکې بېرته ورکئ ترو د هغې خاوند وکولی شي هغه ساتئ. 

واغوندي او ویده شي او د تن خه ستاسو دپاره برکت وغواي. نو دا کار به ستاسو د تن
خدای په نظر کې ه عمل ول شي.

د غریبانو اجوره

 که چېرې تاسو غریب خلک د خپل کار دپاره مزدوران ونیسئ، نو د هغوی اجوره مه نوئ،

 د هرې ورې که هغه اسراییلیان وي یا هغه بېانه خلک چې ستاسو په ارونو کې اوسیي. 
اجوره د لمرپرېواته خه مخکې ورکوئ. هغوی خپل ژوند په نېست کې تېروي او د ژوندي پاتې

کېدلو دپاره پیسو ته ضرورت لري. که چېرې هغوی ته په خپل وخت سره اجوره ورنه کئ، هغوی
به ستاسو په ضد تن ته فریاد وکي او تاسو به ناهکار ول شئ.

د مر سزا

 مور او پالر دې د هغو جرمونو په خاطر نه وژل کیي چې د هغوی اوالدونو کي وي او

اوالدونه دې د هغو جرمونو په خاطر نه وژل کیي چې د هغوی مور او پالر کي وي. هروک دې
یوازې د هغو جرمونو دپاره ووژل شي چې هغوی په خپله کي وي.

د بې وسې خلکو سره بده رویه مه کوئ

 بېانه خلک او یتیمان د خپلو حقونو خه مه محروموئ او د قرض په خاطر د یوې کونې

 په یاد ساتئ چې تاسو په مصر کې غالمان وئ او خپل کالي د ضمانت په توه مه اخلئ. 
تن خدای ازاد کئ، نو که زه تاسو ته دا حکم کوم.
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د خپلو حاصالتو خه ل غریبانو ته پرېدئ

 کله چې تاسو خپل فصلونه لو کوئ او په پي کې درخه کومه ې پاتې شي، د هغې پسې

بېرته مه ورئ. هغه بېانه خلکو، یتیمانو او کونو ته پرېدئ ترو ستاسو تن خدای ستاسو په
 کله چې تاسو یول خپل زیتون راول کل، نو د پاتې شویو زیتونو هر کار کې برکت واچوي. 
 پسې بېرته مه ورئ چې هغه هم راوئ. هغه د بېانه خلکو، یتیمانو او کونو دپاره پرېدئ. 

کله چې تاسو یول خپل انور راول کل، دوهم ل تاکونو ته مه ورئ. کوم انور چې پاتې وي
 دا خبره هیکله مه هېروئ چې تاسو په مصر هغه د بېانه خلکو، یتیمانو او کونو دپاره دي. 

کې غالمان وئ، نو که زه تاسو ته دا حکم کوم.

د سزا په هکله قانون

 فرض کئ دوه اسراییلیان محکمې ته وري چې یوه دعوه حل کي او یو تن یې  ۲۵
 که چېرې په مجرم باندې د وهلو حکم وشي، قاضي دې بې ناه او بل یې مجرم ول شي. 
هغه پمخې ملوي او په قمچینه باندې دې ووهي. د قمچینې د وزارونو شمېر به د هغه په جرم

 هغه به د لوېتو وزارونو خه زیات نه وهل کیي، د هغې خه زیات به پورې اه ولري. 
په عام محضر کې د هغه د سپکاوي سبب شي.

د غویي خوله مه تئ

 د غلو دانو د غوبل کولو په وخت کې د غویي خوله مه تئ.

د مه ورور دپاره زوی

 که چېرې دوه ورونه په یو جایداد باندې ژوند کوي او د هغو خه یو تن م شي او هی زوی

ورخه پاتې نه شي، بیا دې د هغه کونه د کورن خه بیرون د بل چا سره واده نه شي. دا د مه
 د هغوی اول زوی چې پیدا شي، شوي سي د ورور وظیفه ده چې د هغې سره واده وکي. 
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 هغه به د م شوي سي زوی ل کیي ترو د هغه نوم د اسراییلو له قوم خه ورک نه شي. 
مر که چېرې د م شوي سي ورور نه غواي چې د هغې سره واده وکي، نو هغه ه دې د ار
مشرانو ته چې د ار په دروازه کې غونه کوي ورشي او داسې دې ورته ووایي: زما لېور زما په حق
کې خپل مسئولیت نه ترسره کوي، هغه د دې خبرې خه انکار کوي چې د هغه ورور دې د اسراییلو

 بیا دې د ار مشران د هغې لېور راوغواي او خبرې دې ورسره په قوم کې اوالده ولري. 
 نو د هغه د ورور کونه دې د وکي. که چېرې بیاهم د هغې سره د واده کولو خه انکار کوي، 

ار د مشرانو په حضور کې هغه ته ورشي، د هغه یوه پل دې وباسي، په مخ دې ورته لیاې
توکي او داسې دې ووایي: د هغه سي سره چې نه غواي د خپل م ورور کور یې ودان شي داسې
 پس له دې به د هغه سي کورن په اسراییلو کې د پل ویستل شوي د کورن په نوم کیي. 

مشهوره شي.

نور قوانین

 که چېرې دوه نفره یو د بل سره جن کوي او د یو سي ه هه وکي چې خپل مېه د

 نو په هغې باندې هی رحم هغه سي خه وژغوري او هغه سی د تناسلي آلې خه ونیسي، 
مه کوئ. د هغې الس پرې کئ.

 دوه قسمه وزنونه یا اندازې چې خلک ورباندې وغولوئ مه استعمالوئ چې یو یې د کوم -

شي د اخیستلو دپاره استعمال کئ چې زیاته ه ترالسه کئ او بل یې د خرالو دپاره چې خلکو
 د صحیح وزنونو او اندازو خه کار اخلئ ترو تاسو په هغه خاوره کې ته کم شی ورکئ. 

 تن د داسې خلکو خه چې ي او چې خپل تن خدای یې درکوي زیات عمر ولرئ. 
منافقت کوي، کرکه کوي.

د عمالیقیانو د وژلو امر

  در په یاد کئ کله چې تاسو د مصر خه راتللئ، عمالیقیانو په تاسو باندې ه وکل. 

هغوی د خدای پاک خه هی وېره نه درلودله، په داسې حال کې چې تاسو ېر ستي وئ نو د شا
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 نو بیا کله چې له خوا یې درباندې حمله وکه او هغه نفر چې شاته پاتې وو هغه ول یې ووژل. 
خپل تن خدای تاسو ته هغه وطن درکي او د خپلو ولو دمنانو خه مو چې ستاسو په

شاوخوا کې اوسیي خوندي وساتي، دا خبره هېره نه کئ چې عمالیقیان باید په بشپه توه د
مکې له مخ خه ورک کئ، ترو هیوک نور هغوی یاد نه کي.

د حاصالتو نذرانې او عشر

 کله چې تاسو هغه خاوره ونیسئ چې خپل تن خدای یې درکوي او هلته واوسېئ،  ۲۶
 تاسو هر یو باید د هر فصل اوله برخه چې تاسو یې رېبئ په یوې وکر کې واچوئ او د

خپلو انونو سره یې هغه ای ته یوسئ چې ستاسو تن خدای یې د خپل عبادت دپاره
 بیا د هغه وخت کاهن ته ورشئ او داسې ورته ووایئ: زه نن خپل تن خدای ته دا انتخابوي. 
اقرار کوم چې زه هغه وطن ته ورداخل شوی یم چې هغه یې زمون د نیکونو سره وعده کې وه چې

مون ته به یې راکي.

 کاهن به ستاسو خه وکر واخلي او د تن خدای د قربان د ای په مخ کې به یې

 بیا به تاسو د تن په حضور کې دا خبرې بیان کئ: زما نیکه چې د ارام خه ؤ یو کېدي. 
در په در رېدونکی سی ؤ. هغه خپله کورن مصر ته بوتله چې هلته واوسیي. کله چې هغوی

 مصریانو زمون هلته الل، د هغوی شمېر کم ؤ، مر یو لوی او قدرتمند قوم ورخه جو شو. 
 بیا مون د سره بده رویه کوله او مون یې دې ته مجبورولو چې د غالمانو په توه کار وکو. 
خپلو نیکونو تن خدای ته د مرستې دپاره فریاد وک. هغه زمون فریاد واورېد او ویې لیدل چې

مون ومره بې وزلي وو چې مصریانو راباندې ظلم کاوه او مون یې مجبورولو چې سخت کار وکو.
 هغه د زورورو معجزو په ودلو سره مصریان سخت ووېرول او په خپل لوی قدرت او قوت

 هغه مون دلته راوستلو او دا غني او حاصلخېزه مکه یې سره یې مون د مصر خه ازاد کو. 
 نو اوس زه تاته د هغو حاصالتو اولن برخه راوم چې تا تن راته راکي مون ته راکه. 

دي.

 بیا ال شئ او د هغو ولو و وکر د تن په حضور کې کېدئ او هلته عبادت وکئ. 
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شیانو په خاطر چې ستاسو تن خدای تاسو او ستاسو کورنیو ته درکي دي جشن ونیسئ. دا یاد
ساتئ چې الویانو او هغه بېانه خلکو ته چې ستاسو په من کې اوسیي په دې جشن کې بلنه

ورکئ.

د حاصالتو لسمه برخه

 په هر دریم کال د خپلو حاصالتو لسمه برخه یعنې عشر هغو الویانو، بېانه خلکو، یتیمانو او

 کونو ته چې ستاسو په ارونو کې اوسیي ورکوئ، ترو هغوی د خوراک دپاره هره ولري. 
بیا تن ته داسې ووایئ: ما د خپل کور خه هغه لسمه برخه چې مقدسه ده واخیستله او هغه مې

ستا د امر سره سم الویانو، بېانه خلکو، یتیمانو او کونو ته ورکه. ما ستا د هغو امرونو خه چې د
 ما د غمراز عشر په هکله دي، د هی یو خه سرغونه نه ده کې او نه مې هېر کی دی. 

په وخت کې د دې مقدس عشر خه هی شی نه دی خولی. کله چې زه ناپاک وم هغو ته مې الس
نه دی وروی او نه مې د هغو خه د مو په نوم ه ورکي دي. ای تنه، ما ستا اطاعت کی
 ای تنه، د خپل مقدس دی او تا چې ماته هر حکم کی دی هغه مې په ای کی دی. 

ای خه چې په اسمان کې دی الندې ووره او خپل قوم یعنې اسراییلو ته برکت ورکه. په هغې
غني او حاصلخېزې مکې کې هم برکت واچوه چې تا مون ته د هغې وعدې سره سم راکې ده

چې زمون د نیکونو سره دې کې وه.

د تن خپل قوم

دئ. نو په وفاداره کېولو قوانینو ته غا تن خدای امر کوي چې د هغه  نن تاسو ته خپل

 نن تاسو اقرار وک چې تن ستاسو خدای دی. سره او د زه له کومي هغو ته غاه کېدئ. 
تاسو وعده کې ده چې د هغه اطاعت به کوئ، د هغه د ولو قوانینو خه به پیروي کوئ او د هغه په

 تن د خپلې وعدې سره سم نن دا اقرار کی دی چې ولو حکمونو باندې به عمل کوئ. 
 تن تاسو د هغه خاص قوم یئ او تاسو ته امر کوي چې د هغه ولو قوانینو ته غاه کېدئ. 
به ستاسو قوم د نورو ولو قومونو خه چې هغه پیدا کي دي لوی کي او ستاسو صفت او عزت به

کیي. تاسو به د تن د وعدې سره سم د هغه خپل قوم یئ.>

۶۳ / ۹۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


د عیبال په غره باندې قرباناه

 بیا حضرت موسیٰ د اسراییلو د مشرانو سره وال ؤ او قوم ته یې وویل: <هغو ولو  ۲۷
 تاسو به ژر د اردن د سیند خه - حکمونو ته غاه کېدئ چې زه یې نن تاسو ته درکوم. 
تېر شئ او هغې خاورې ته به ورداخل شئ چې ستاسو تن خدای وعده کې ده چې تاسو ته به
یې درکوي. دا هغه خدای دی چې ستاسو نیکونو یې عبادت کاوه. دا غني او حاصلخېزه خاوره ده.
نه چې هغې خاورې ته ورننوزئ نو د عیبال غره ته ال شئ. هلته لویې لویې تیې ودروئ او د
 په هغه ای کې یوه قرباناه چ اخې ورته ورکئ. بیا په هغو باندې دا ول قوانین ولیکئ. 
جوه کئ، خو د داسې تیو خه په کې کار مه اخلئ چې د اوسپنیز سامان په وسیله پرې کل
 که تاسو چې خپل تن خدای ته د قربان ای جووئ باید د داسې تیو شوې وي، 

 خه جو شي چې پرې کل شوې نه وي. هلته باید تاسو سوزېدونکې نذرانې واندې کئ 
او هلته باید خپلې د سالمت نذرانې قرباني کئ او هغه وخورئ او د خپل تن خدای په حضور

 په هغو تیو باندې چې د چ اخې ورته ورکل شوی دی، په واضیح ول کې خوشالي وکئ. 
د خدای پاک د قوانینو ولې خبرې ولیکئ.>

 بیا حضرت موسیٰ او الوي کاهنانو د اسراییلو ول قوم ته وویل: <ای د اسراییلو خلکو، غلي

 نو د هغه اطاعت کوئ او د هغه د شئ او غو ونیسئ. نن تاسو د خپل تن خدای قوم شوئ. 
ولو قوانینو خه چې زه یې نن درکوم پیروي کوئ.>

د سرغونې په خاطر لعنتونه

 <کله چې تاسو د اردن له  :حضرت موسیٰ د اسراییلو قوم ته حکم وک  په هماغه ور

سیند خه تېر شوئ، دغه قبیلې دې د جرزیم په غره باندې ودریي چې قوم ته برکتونه اعالن کي:
 دغه قبیلې به د عیبال په غره باندې ودریي شمعون، الوي، یهودا، یساکار، یوسف او بنیامین. 
 الویان به د اسراییلو کله چې د لعنتونو اعالن کیي: روبین، جاد، اشیر، زبولون، دان او نفتالي. 

ول قوم ته په لو اواز سره دا خبرې وکي:
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 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د تیې، لري یا د فلز خه بت جووي

او په په د هغه عبادت کوي. تن د بت پرست خه کرکه کوي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د خپل پالر او مور بې احترامي کوي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې هغه تیې بېایه کوي چې د اوني د

جایداد حد ورباندې په نه کیي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې انده ته غلطه الر ورایي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې بېانه خلک، یتیمان او کونې د خپلو

حقونو خه محروموي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د خپل پالر د ې سره د زنا کولو په

سبب خپل پالر سپکوي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د حیوان سره جنسي ایکې ساتي.
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ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د خپلې سکه یا ناسکه خور سره زنا

کوي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د خپلې خواې سره زنا کوي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې په په قتل کوي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د یو بې ناه نفر د قتلولو دپاره پیسې

اخلي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

 د خدای پاک لعنت دې وي په هر هغه چا باندې چې د هغه د دې ولو قوانینو اطاعت نه کوي.

ول قوم به په واب کې ووایي: امین!

د اطاعت کولو په خاطر برکتونه
(الویان ۲۶: ۳ - ۱۳ او تثنیه ۷: ۱۲ - ۲۴)

 که چېرې تاسو په وفادار سره د خپل تن خدای اطاعت وکئ او د هغه د ولو  ۲۸
امرونو خه چې زه یې نن درکوم پیروي وکئ، هغه به ستاسو قوم د دنیا د نورو ولو قومونو خه
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 د خپل تن خدای اطاعت کوئ، نو دا ول برکتونه به ستاسو شي: لوی کي. 

 تن به ستاسو په ارونو او پیو کې برکت واچوي.

 تن به تاسو ته ېر اوالدونه، پرېمانه فصلونه او ېرې پادې او رمې درکي.

 تن به ستاسو د غلو دانو په فصلونو او په هغو خواو کې برکت واچوي چې تاسو یې د هغو

فصلونو خه تیاروئ.

 تن به ستاسو په هر کار کې برکت واچوي.

 کله چې ستاسو دمنان په تاسو باندې حمله کوي، تن به ستاسو سره مرسته وکي چې

هغوی ته ماتې ورکئ. هغوی به د یوې الرې خه حمله کوي، مر هرې خواته به ستاسو خه
تتي.

 ستاسو تن خدای به ستاسو په هر کار کې برکت واچوي او ستاسو ودامونه به د غلو دانو

خه ک کي. هغه به تاسو ته په هغه مکه کې چې تاسو ته یې درکوي برکت درکي.

 که چېرې تاسو د خپل تن خدای اطاعت وکئ او د هغه هر امر په ای کئ، هغه به د

 بیا به د دنیا ول قومونه وویني خپلې وعدې سره سم ستاسو خه خپل خاص قوم جو کي. 
 چې تن تاسو د خپل قوم په توه انتخاب کي یاست او هغوی به ستاسو خه ووېریي. 

تن به تاسو ته ېر اوالدونه، ېر حیوانات او پرېمانه فصلونه په هغې خاوره کې درکي چې
 هغه به په صحیح وخت د ستاسو د نیکونو سره یې وعده کې وه چې تاسو ته به یې درکي. 
خپلو غني اسماني زېرمو خه په تاسو باران اوروي او ستاسو په ولو کارونو کې به برکت واچوي

 ترو تاسو ېرو قومونو ته قرض ورکئ، مر د هی قوم خه به ه شی په قرض نه اخلئ. 
که چېرې تاسو د تن هغو ولو امرونو ته چې زه یې نن درکوم په وفادار سره غاه کېدئ،

ستاسو تن خدای به ستاسو قوم د نورو قومونو په من کې پیرو نه بلکه مشر کي، تاسو به همېشه
 مر تاسو باید هیکله او په هی ول د دغو امرونو بریالي یاست او هیکله به نه ناکامېئ. 
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خه سرغونه ونه کئ او نه د نورو خدایانو عبادت او خدمت وکئ.

د نافرمان نتیجه
(الویان ۲۶: ۱۴ - ۴۶)

 مر که چېرې تاسو د خپل تن خدای نافرماني وکئ او په وفادار سره د هغه د ولو

فرمانونو او قوانینو خه چې زه یې نن درکوم پیروي ونه کئ، دا ول لعنتونه به په تاسو باندې
راشي:

 تن به ستاسو په ارونو او پیو باندې لعنت ووایي.

 تن به ستاسو د غلو دانو په فصلونو او په هغو خواو باندې لعنت ووایي چې تاسو یې

ورخه تیاروئ.

 تن به تاسو ته د لو اوالدونو، خرابو فصلونو او لو پادو او رمو په درکولو سره په تاسو

باندې لعنت ووایي.

 تن به ستاسو په هر کار باندې لعنت ووایي.

 که چېرې تاسو بد کارونه وکئ او تن رد کئ، هغه به تر هغه وخته پورې ستاسو په هر

 هغه کار کې آفت، وارخطایي او تکلیف رامنته کوي ترو تاسو ژر او په بشپه توه تباه شئ. 
به تر هغه وخته پورې تاسو په پرله پسې ناروغیو باندې اخته کوي ترو ستاسو خه هیوک په
 تن به تاسو په ساري ناروغیو، هغې خاورې کې پاتې نه شي چې تاسو به یې ژر ونیسئ. 

پسوب او تبې باندې اخته کي. هغه به وچکالي او چاسکې رامنته کي او سوزوونکي بادونه به
رانازل کي چې ستاسو فصلونه له منه یوسي. دا آفتونه به په تاسو باندې تر هغه وخته پورې وي
  باران به هی نه اوریي او ستاسو مکه به د اوسپنې په شان کلکه شي.  ترو مه شئ. 

د باران په ای به تن د ردونو او شو طوفانونه تر هغه وخته پورې په تاسو باندې نازلوي
ترو تاسو تباه شئ.
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 تن به ستاسو دمنانو ته په تاسو باندې بری ورکي. تاسو به د یوې الرې خه په هغوی

باندې حمله کوئ، مر د هغوی خه به هرې خواته تتئ او کله چې د دنیا ول خلک دا پېې
 کله چې تاسو مه شئ، وویني چې په تاسو باندې تېریي، نو هغوی به سخت ووېریي. 
مرغان او وحشي حیوانات به راي او ستاسو مي به خوري او هیوک به نه وي چې هغوی
 تن به په تاسو باندې دانې راوخېژوي لکه نه چې هغه په مصریانو باندې وشي. 

راخېژولې وې. هغه به ستاسو په بدنونو باندې زخمونه راپیدا کي. تاسو به د داغونو خه ک شئ
 تن به تاسو لېوني کي، هغه او خارت به درباندې ولیي، مر هی عالج به یې نه وي. 
 تاسو به په را ور د انده په شان الس او پې وهئ او خپله به تاسو انده او وارخطا کي. 
الره به نه شئ پیدا کولی. په خپل هی کار کې به نه کامیابېئ. په تاسو باندې به همېشه ظلم کیي

او لول کېئ به او هیوک به نه وي چې مرسته درسره وکي.

 تاسو به د یوې پېغلې سره کوژدن کوئ، مر بل وک به په زور د هغې سره ملي. تاسو به

کور جووئ، مر هیکله به په کې ونه اوسېئ. تاسو به د انورو باغ جووئ، مر هیکله به د
 ستاسو غوایان به ستاسو په مخکې حالل کای شي، مر تاسو به د هغو هغه انور ونه خورئ. 

غوه ونه خورئ. خره به مو په زور بیول کیي او تاسو به ورته ورئ خو بېرته به تاسو ته نه
درکول کیي. ستاسو دمنان به ستاسو پسونه بوي او هیوک به نه وي چې مرسته درسره وکي.

 ستاسو زامن او لورانې به ستاسو په مخکې بېانه خلکو ته د غالمانو په توه ورکول کیي.

هره ور به تاسو خپلې اوکې تویوئ او بې ایه به خپلو اوالدونو ته سترې په الره یئ چې
 یو بېانه قوم به ستاسو ول فصلونه چې تاسو په ېر زحمت سره کرلي دي راستانه به شي. 

 ه چې اخلي خو تاسو به د دوامداره ظلم او بدې رویې خه پرته هی شی ترالسه نه کئ. 
 تن به تاسو ته داسې سزا تاسو وینئ هغه به دومره وېروونکي وي چې تاسو به لېوني شئ. 
درکي چې د سر خه نیولې تر پو پورې له دردناکو دانو خه ک شئ چې هی عالج به یې نه

وي.

 تن به تاسو او هغه پادشاه چې تاسو به یې انتخاب کئ پرېدي چې یو داسې بېانه هېواد

ته د اسیرانو په توه یول شئ چې نه تاسو او نه ستاسو نیکونو پېژانده. هلته به تاسو د داسې
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 په هغو هېوادونو کې چې خدایانو عبادت کوئ چې د لریو او تیو خه جو شوي وي. 
تن به تاسو په کې خپاره کي، د هغو ایونو خلک به د دې پېو په لیدلو سره چې په تاسو

باندې تېریي له وېرې ولزیي او په تاسو باندې به ملنې وهي.

 تاسو به په کافي اندازه تخم وکرئ، مر ل حاصل به ورېبئ که چې ملخان به ستاسو فصلونه

 تاسو به د انورو باغونه جو کئ او د هغو ساتنه به وکئ، مر انور به ورخه وخوري. 
 ستاسو په راول نه کئ او د هغو شراب به ونه ئ، که چې تاکونه به چینجي وخوري. 

انونه غو ر د هغو په تېلو باندې به خپلي، مای کې د زیتونو ونې شنې کیوطن کې به په هر
 تاسو به زامن او لورانې نه کئ که چې زیتون به له پخېدلو خه مخکې راغورزیي. 

 ولرئ، مر هغوی به له السه ورکئ که چې هغوی به د جني اسیرانو په توه یول شي. 
ستاسو ولې ونې او فصلونه به د ملخانو له خوا له منه یول شي.

 هغه بېانه خلک چې ستاسو په خاوره کې اوسیي هغوی به نور هم شتمن او قدرتمند شي،

 هغوی به پیسې ولري چې تاسو ته یې په قرض خو تاسو به نور هم غریبان او بې وزلي شئ. 
درکي، مر تاسو به هی شی نه لرئ چې هغوی ته یې په قرض ورکئ. په آخر کې به هغوی

ستاسو مشران شي.

 که چېرې تاسو د هغو ولو قوانینو چې ستاسو تن خدای یې درکوي اطاعت ونه کئ، نو

هغه به دا ول آفتونه په تاسو باندې نازل کي. دا آفتونه به تر هغه پورې په تاسو باندې وي ترو
 دا به د تل دپاره په تاسو او ستاسو په اوالدې باندې د تن د قضاوت نه وي. تباه شئ. 
.ونو د هغه خدمت ونه کر تاسو په خوشاله زم ،تن تاسو ته په هر لحاظ برکت درک 

 په دې خاطر به تن ستاسو دمنان راولېي چې په تاسو باندې حمله وکي او تاسو به د

غالمانو په توه د هغوی خدمت کوئ. تاسو به وي، تي، لو او د هر شي دپاره به حاجتمند
یاست. تن به ستاسو دمنان دې ته پرېدي چې په تاسو باندې سخت ظلم وکي ترو مه

 تن به د دنیا د بل سر خه ستاسو په ضد یو داسې قوم راولي چې تاسو به یې په ژبه شئ. 
 هغوی به بې رحمه وي او په نه پوهېئ. هغوی به د عقاب په شان په تاسو باندې راکوز شي. 
 هغوی به ستاسو حیوانات او فصلونه هیچا به رحم نه کوي، نه په وانانو او نه په زو خلکو. 
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واخلي او تاسو به له لوې مه شئ. هغوی به تاسو ته هی غلې دانې، شراب، د زیتونو تېل، پادې او
 هغوی به ول ارونه چې په هغه خاوره کې دي چې خپل رمې پرېندي او تاسو به مه شئ. 

تن خدای یې درکوي محاصره کي او هغه لو او قوي دېوالونه به راوغورزوي چې تاسو
ورباندې اه یئ.

 د هغو تکلیفونو له امله چې ستاسو دمنان به یې د محاصرې په وخت کې په تاسو باندې

راولي، تاسو به دومره وي شئ چې حتیٰ خپل اوالدونه به چې خپل تن خدای درکي دي هم
 حتیٰ ترولو مهربان او نرم سی به هم د محاصرې په وخت کې دومره وی - وخورئ. 

شي چې د نورو خواو د نشتوالي له کبله به د خپلو اوالدونو غوې وخوري. هغه به خپل ورور یا
خپلې ې ته چې مینه ورسره کوي او خپلو پاتې اوالدونو ته د هغې د ورکولو خه په کلکه انکار
 حتیٰ ترولو مهربانه او نازکه ه چې دومره شتمنه وي چې د نازه خپله په په - کوي. 

مکه نه دي، هغه به هم همداسې چلند وکي. کله چې دمن د هغې ار محاصره کي، هغه ه
به دومره وې شي چې په په به خپل نوی زېېدلی ماشوم او د هغه پېروان هم وخوري. هغه به خپل

مېه چې ورسره مینه کوي یا خپل نور اوالدونه په هغې کې شریک نه کي.

خه چې په دې کتاب کې لیکلي دي په وفادار ولو قوانینو  که چېرې تاسو د خدای پاک د

 هغه به سره اطاعت ونه کئ او د خپل تن خدای د جاللي او هیبتناکه نوم احترام ونه کئ، 
تاسو او ستاسو اوالده په وېروونکو بالانو او داسې خطرناکو ناروغیو اخته کي چې عالج به یې نه

 هغه به په تاسو باندې هغه ول مرضونه راولي چې په مصر کې ورخه وېرېدلئ او کیي. 
 حتیٰ هغه به تاسو په هر ول ناروغیو او بالانو باندې چې د خدای هیکله به روغ نه شئ. 

 که ه پاک د قوانینو په دې کتاب کې ورخه یادونه نه ده شوې هم اخته کي او تباه به شئ. 
هم یو وخت ستاسو شمېر د اسمان د ستورو په شان زیات ؤ، مر ستاسو خه به یوازې و تنه

 لکه نه چې تن  .تن خدای اطاعت ونه ک که چې تاسو د خپل ژوندي پاتې شي
خوشاله ؤ چې ستاسو سره نېکي وکي او ستاسو شمېر زیات کي، همداسې به هغه خوشاله شي

چې تاسو له منه یوسي او تباهي درباندې راولي. تاسو به د هغې خاورې خه چې ژر به یې
ونیسئ بېخي وویستل شئ.

۷۱ / ۹۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


 تن به تاسو د دنیا د یو سر خه تر بل سره پورې په ولو قومونو کې خپاره کي او هلته

به د داسې خدایانو عبادت کوئ چې د لریو او تیو خه جو شوي وي، د داسې خدایانو چې نه
 تاسو به په هی ای کې ارامي نه تاسو او نه ستاسو نیکونو مخکې د هغو عبادت کی وي. 

مومئ، همېشه به د کور په ارمان یئ. تن به تاسو په اندېنو، ناامید او مایوس کې غرق کي.
 ستاسو ژوند به همېشه په خطر کې وي. تاسو به شپه او ور سخت وېرېئ او د مر په

 تاسو چې هر شي ته ورئ زونه به مو د وېرې له السه دوامداره وېره کې به ژوند کوئ. 
 تن به درزیي. هر سهار به وایئ، کاشکې شپه وای او هره شپه به وایئ، کاشکې سهار وای. 
تاسو بېرته په کشتیو کې مصر ته ولېي که ه هم هغه فرمایلي دي چې تاسو به هیکله نه مجبوره

کېئ چې بیا هلته ال شئ. هلته به تاسو د دې هه کوئ چې خپل انونه په خپلو دمنانو باندې د
غالمانو په توه خر کئ، مر هیوک به تاسو نه اخلي.>

په موآب کې د اسراییلو سره د تن لوظ

 دا د هغه لوظ شرایط دي چې تن حضرت موسیٰ ته امر کی ؤ چې د اسراییلو د  ۲۹
خلکو سره یې د موآب په خاوره کې وکي. دا د هغه لوظ خه جدا ؤ چې تن د هغوی سره د

سینا د غره سره کی ؤ.

 حضرت موسیٰ د اسراییلو ول خلک راوغوتل او ورته ویې فرمایل: <تاسو په خپله ولیدل

 چې تن په مصر کې په فرعون، د هغه په درباریانو او د هغه په ول هېواد باندې ه وکل. 
 تاسو هغه هیبتناکه بالانې، معجزې او هغه عجیبه عجیبه کارونه ولیدل چې تن کي وو. 

مر تر نن ورې پورې هغه تاسو دې ته نه یئ پریي چې په هغه ه باندې پوه شئ چې په تاسو
 تن لوېت کاله تاسو ته په دته کې الرودنه وکه او په دې موده باندې تېر شوي دي. 
 تاسو د خوراک دپاره و نه درلودله او نه مو د کې ستاسو کالي او پل هی زاه نه شول. 

اک دپاره شراب یا بیر درلودل، مر تن تاسو ته خاص خواه برابر کل د دې دپاره چې
 کله چې مون دلته راغلو، د حشبون تاسو په دې باندې پوه شئ چې هغه ستاسو خدای دی. 

پادشاه سیحون او د باشان پادشاه عوج په مون باندې حمله وکه. مر مون هغوی ته ماتې ورکه،
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 د هغوی خاوره مو ونیوله او هغه مو د روبین او جاد د قبیلو او منسي د نیمې قبیلې ترمن

 د دې لوظ د ولو شرایطو خه په وفادار سره اطاعت وکئ ترو تاسو په خپل ووېشله. 
هر کار کې بریالي اوسئ.

 نن تاسو ول یعنې ستاسو قبیلوي مشران، سپین یري او ماموران، ستاسو نارینه، ې او -

ماشومان او هغه بېانه خلک چې ستاسو په من کې اوسیي او ستاسو دپاره لري ماتوي او اوبه
 تاسو نن دلته د دې دپاره وال درته راوي د خپل تن خدای په حضور کې وال یاست. 

یاست چې په هغه لوظ کې شامل شئ چې خپل تن خدای یې ستاسو سره کوي او د هغه شرایط
 په دې لوظ کې تن دا وعده کې ده چې تاسو به د هغه قوم یئ او هغه به - قبول کئ. 

ستاسو خدای وي. دا وعده هغه اول ستاسو د نیکونو یعنې حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق او
حضرت یعقوب سره کې وه او هماغه وعده نن ستاسو سره کوي. خو دا یوازې ستاسو سره نه بلکه

ستاسو د اوالدې سره یې هم کوي.

 ستاسو په یاد دي چې په مصر کې مو نه ژوند کاوه او نه د نورو قومونو د سیمې په الره

 تاسو د هغوی د کرکې و بتان ولیدل چې د لریو، تیو، سپینو او سرو زرو باندې تېر شولو. 
 پام کوئ چې هی سی، ه، کورن یا قبیله چې نن دلته وال دي خه جو شوي وو. 

زمون د تن خدای خه به مخ نه اوي او نه به د نورو قومونو د خدایانو عبادت کوي. که چېرې
ستاسو خه کوم یو د بتانو عبادت کوي هغه به د داسې بوي په شان وي چې ترخه او زهرجنه مېوه
 ورئ چې نن باید دلته داسې وک نه وي چې د دې لوظ خبرې واوري او بیاهم خپل نیسي. 

ان ته دا ایرنه ورکي چې حتیٰ که چېرې هغه په سرزور سره هم په خپله الره ال شي، د
 تن هغه هر کار به په ه ول پرمخ ي. داسې کار به تاسو ول ه او بد یوشان تباه کي. 
به داسې سی ونه بخي، بلکه د هغه په ضد به د هغه قهر او غضب راوپاریي او هغه ول آفتونه به

چې په دې کتاب کې لیکل شوي دي په هغه باندې نازلیي ترو تن د هغه نوم او نان د
 تن به د اسراییلو ولو قبیلو ته هغه یو عبرت وروي او د مکې له مخ خه ورک کي. 
هغو ولو لعنتونو سره سم به په هغه باندې آفت نازل کي کوم چې په هغه لوظ کې شامل دي چې د

تن د شریعت په دې کتاب کې لیکل شوی دی.
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 تن به ستاسو هېواد په مرضونو او آفتونو باندې ووهي. ستاسو اوالده او د لېرې -

هېوادونو بېانه خلک به وویني چې ستاسو خاوره د مالې او وو په یوه سوزوونکې دتې بدله
شوې ده چې هلته نه ه کرل کیي، نه به تېغونه وهي او نه به په کې ه راشنه کیي. ستاسو مکه

به د سدوم، عموره، ادمه او صبوئیم د ارونو په شان وي چې کله تن سخت په قهر شو او هغه
 بیا به د ولې دنیا خلک داسې پوتنې کوي: تن ولې د هغوی په هېواد یې له منه یول. 

 او واب به داسې وي: دا که چې دې باندې داسې وکل؟ د دې سخت غضب دلیل ه دی؟ 
خلکو د خپلو نیکونو د تن خدای لوظ مات کی دی، هغه لوظ چې تن د هغوی سره هغه

 هغوی د نورو خدایانو عبادت کاوه وخت کی ؤ چې کله یې هغوی له مصر خه راوویستل. 
 نو تن په خپل قوم چې مخکې یې هیکله نه ؤ کی او تن د هغو عبادت منع کی ؤ. 

باندې په قهر شو او د هغوی په خاوره باندې یې هغه ول آفتونه نازل کل چې په دې کتاب کې
 تن سخت په قهر شو او د خپل سخت قهر په وخت کې یې هغوی د خپلې لیکل شوي دي. 

خاورې خه وویستل او پرد خاورې ته یې وشل او هغوی اوس هم هلته دي.

 ینې داسې خبرې شته چې زمون تن خدای زمون خه پې ساتلې دي، مر هغه خپل

شریعت راته کاره کی دی او مون او زمون اوالده باید د تل دپاره د هغه شریعت اطاعت وکو.

تن به تاسو بېرته خپلې خاورې ته راولي

 تاسو ته مې اوس د برکت او لعنت د انتخابولو حق درکی دی. کله چې په تاسو باندې  ۳۰
دا ولې پېې وشي او تاسو د هغو قومونو په من کې ژوند وکئ چې خپل تن خدای هلته شلي

 که چېرې تاسو او ستاسو اوالده بېرته تن ته یاست، نو زما هغه خبره به در په یاده شي. 
 بیا به رجوع وکئ او د زه له کومي د هغه د ولو امرونو چې نن یې درکوم اطاعت وکئ، 

خپل تن خدای په تاسو باندې رحم وکي. هغه به تاسو د هغو قومونو خه چې تاسو یې په کې
 حتیٰ که تاسو د دنیا په بل سر خپاره کي یاست بېرته راولي او بېرته به مو خوشبخته کي. 
 ترو ستاسو کې هم اوسئ، ستاسو تن خدای به تاسو راپیدا کي او بېرته به مو راولي، 

اوالده بیا هغه خاوره ترالسه کي چې یو وخت د هغوی نیکونه په کې اوسېدل. هغه به ستاسو اوالده
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 تاسو او ستاسو اوالدې ته به خپل د خپلو نیکونو خه نوره هم خوشبخته او زیاته کي. 
تن خدای منونکي زونه درکي ترو د زه له کومي د هغه سره مینه وکئ او په هغه خاوره
 هغه به دا ول لعنتونه ستاسو په دمنانو باندې چې ستاسو خه یې کې خپل ژوند وکئ. 

 او تاسو به بیا د تن او د هغه د ولو امرونو اطاعت کرکه کوله او تاسو یې ورولئ راولي 
 تن به تاسو ته په خپلو ولو کارونو کې زیات بریالیتوبونه کوئ چې زه یې نن درکوم. 

درکي. تاسو به ېر اوالدونه او حیوانات لرئ او ستاسو پي به پرېمانه فصلونه کوي. هغه به ستاسو
په خوشبخته کولو باندې هماغسې خوشاله وي لکه نه چې ستاسو د نیکونو په خوشبخته کولو
 مر تاسو به مجبور یئ چې د تن اطاعت وکئ او د هغو ولو قوانینو باندې خوشاله ؤ، 

خه پیروي وکئ چې په دې کتاب کې لیکل شوي دي. تاسو به مجبور یئ چې د زه له کومي هغه
ته رجوع وکئ.

مر نه بلکه ژوند انتخاب کئ

 هغه امرونه چې نن یې تاسو ته درکوم په هغو باندې پوهېدل او عمل کول ېر سخت کار نه

 هغه امرونه پورته په اسمان کې نه دي ترو تاسو دې ته مجبور شئ چې داسې پوتنه دی. 
وکئ: وک به پورته وخېژي چې هغه مون ته الندې راوي ترو هغه واورو او عمل ورباندې
 نه هغه د دریاب په بلې غاې باندې دي ترو دې ته مجبور شئ چې داسې پوتنه وکو؟ 

وکئ: وک به د دریاب خه تېر شي چې هغه مون ته راوي ترو هغه واورو او عمل ورباندې
 نه، هغه دلته ستاسو سره دي. په هغو باندې پوهېئ او هغه ویلی شئ، نو تاسو باید وکو؟ 

ورباندې عمل وکئ.

 که چېرې  نن زه تاسو ته د خوشبخت او بدبخت او ژوند او مر د انتخابولو حق درکوم. 

تاسو د خپل تن خدای امرونو ته چې زه یې نن درکوم غاه کېدئ، که چېرې د هغه سره مینه
وکئ، اطاعت یې وکئ او د هغه د ولو قوانینو خه پیروي وکئ، بیا به تاسو خوشبخته شئ او یو
لوی قوم به درخه جو شي. تاسو ته به خپل تن خدای په هغه خاوره کې چې تاسو به یې ژر

 مر که چېرې سرغونه وکئ او غو ورته ونه نیسئ او نور خلک تاسو ونیسئ برکت درکي. 
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 نو تاسو به تباه شئ. زه تاسو ته اوس همدلته بې الرې کي او د نورو خدایانو عبادت وکئ، 
خبرداری درکوم. تاسو به په هغه خاوره کې چې د اردن د سیند په بلې غاې باندې پرته ده او ژر به
 زه اوس تاسو ته د ژوند او مر، د خدای پاک د برکت او یې ونیسئ ېره موده ژوند ونه کئ. 

لعنت د انتخابولو حق درکوم او زه اسمان او مکه د دې خبرې دپاره شاهدان نیسم چې تاسو کوم
 خپل شی انتخابوئ. تاسو ژوند انتخاب کئ ترو تاسو او ستاسو اوالده ژوندي پاتې شئ. 

تن خدای ته پوره وفادار اوسئ، د هغه سره مینه کوئ او ه چې درته فرمایي هغه کوئ. یوازې
تن دی چې ژوندون ورکولی شي. هغه به تاسو ته په هغه خاوره کې چې ستاسو د نیکونو حضرت

ابراهیم، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب سره یې وعده کې ده زیات عمر درکي.>

یوشع د اسراییلو مشر اکل کیي
(شمېر ۲۷: ۱۲ - ۲۳)

 او ویې فرمایل:   حضرت موسیٰ د اسراییلو د قوم سره خپلو خبرو ته دوام ورک  ۳۱
<زه اوس د یوسلو شل کالو په عمر یم او نور د دې توان نه لرم چې ستاسو مشري وکم او تن
 ستاسو تن خدای به په خپله ماته فرمایلي دي چې ته به د اردن له سیند خه تېر نه شې. 
ستاسو په مخ کې روان وي او هغه قومونه به چې هلته اوسیي له منه یوسي، ترو تاسو د هغوی

 تن به هغه خاوره ونیسئ. لکه نه چې تن فرمایلي دي یوشع به ستاسو مشر وي. 
خلک داسې له منه یوسي لکه نه چې هغه د اموریانو پادشاهانو سیحون او عوج ته ماتې ورکه
 تن به تاسو ته په هغوی باندې بری درکي او تاسو باید د  .او د هغوی هېواد یې وران ک
 قوي او زور اوسئ. د هغوی سره هماغه شان عمل وکئ لکه نه چې ما درته ویلي دي. 
هغوی خه مه وېرېئ. ستاسو تن خدای به همېشه ستاسو سره وي او تاسو به هیکله یوازې

نه پرېدي.>

 بیا حضرت موسیٰ یوشع راوغوت او د اسراییلو د ول قوم په حضور کې یې ورته وفرمایل:

<قوي او زور اوسه. د هغې خاورې په نیولو کې به ته د دغو خلکو مشري کوې چې تن یې د
 تن به په خپله تاته الرودنه کوي او درسره مل به وي. هغوی د نیکونو سره وعده کې ده. 
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هغه به ستا سره مرسته کوي او تا به یوازې نه پرېدي. نو جرأت له السه مه ورکوه او وېرېه مه.>

د شریعت د حکمونو لوستل

 نو حضرت موسیٰ د شریعت حکمونه ولیکل او هغو الوي کاهنانو ته چې د تن د لوظ

 حضرت موسیٰ هغوی ته داسې صندوق یې انتقاالوه او د اسراییلو ولو مشرانو ته یې ورکل. 
امر وک: <د هر اووم کال په آخر کې یعنې کله چې د قرضونو د بخلو کال راي هغه د جونو په
 دا په هغه وخت کې د اسراییلو قوم ته لولئ کله چې هغوی د تن اختر کې په لو اواز لولئ. 
 ول سي، ې او ماشومان خدای د عبادت دپاره هغه ای ته راي چې هغه یې انتخابوي. 

او هغه بېانه خلک چې ستاسو په ارونو کې اوسیي راوغوائ، ترو هروک هغه واوري او د
خپل تن خدای احترام کول زده کي او په وفادار سره د هغه د ولو قوانینو خه پیروي وکي.

 په دې ول به ستاسو اوالده چې د خپل تن خدای شریعت یې نه دی اورېدلی واوري. نو

هغوی به ول ژوند په هغه خاوره کې چې تاسو به یې ژر د اردن د سیند په بله غاه ونیسئ د تن
اطاعت کول زده کي.>

حضرت موسیٰ ته د تن اخرن الرودنې

 بیا تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <ستا د مینې وخت رانژدې شوی دی. یوشع راوغواه

او مقدسې خېمې ته یې راوله ترو هغه د اسراییلو مشر واکم.> حضرت موسیٰ او یوشع خېمې ته
 او تن هغوی ته هلته په یوې ورېې کې چې د خېمې د دروازې په سر باندې واله الل 

وه کاره شو.

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <ته به ژر م شې او ستا د مینې خه وروسته به خلک

زما سره بې وفایي وکي او هغه لوظ به مات کي چې ما د هغوی سره کی دی. هغوی به ما
 کله چې پرېدي او په هغه هېواد کې به چې هغوی ورداخلیي د پردیو خدایانو عبادت کوي. 

داسې وشي نو زه به په هغوی باندې په قهر شم، د هغوی خه به مخ واوم او هغوی به تباه شي. ېر
هیبتناکه آفتونه به په هغوی باندې نازل شي او هغوی به په دې پوه شي چې دا پېې که ورباندې
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 په هغه وخت کې به زه د هغوی راي چې زه یعنې د هغوی خدای نور د هغوی سره نه یم. 
سره د مرستې کولو خه انکار وکم که چې هغوی بد کار کی دی او د نورو خدایانو عبادت یې

کی دی.

 موسیٰ او یوشع، اوس دا روحاني سندره ولیکئ. موسیٰ، هغه اسراییلیانو ته ورزده که. که

چېرې هغوی دا سندره زده که نو هغوی به پوه شي چې زه ورخه ه غوام چې ویې کي او
 لکه نه چې مې د هغوی سره به کومه بهانه نه وي چې زما د امر خه سرغونه وکي. 

هغوی د نیکونو سره وعده کې ده، زه به هغوی دې غني او حاصلخېزې مکې ته بوم. ومره
خواه چې هغوی غواي هلته به ورته ورسیي او هغوی به ارام ژوند لري. مر هغوی به زما خه
مخ واوي او د نورو خدایانو عبادت به کوي. هغوی به زما خه منکر شي او زما لوظ به مات کي
 او ېر هیبتناکه آفتونه به ورباندې نازل شي. مر بیاهم دا سندره به ویل کیي او دا به د هغوی

په ضد یوه نه وي. حتیٰ اوس، مخکې له دې چې زه هغوی هغه هېواد ته بوم چې ما یې د
ورکولو وعده ورسره کې ده، زه پوهېم چې هغوی ه پالن سنجوي.>

 په هماغه ور حضرت موسیٰ سندره ولیکله او د اسراییلو قوم ته یې ورزده کله.

 بیا تن د نون زوی یوشع مشر واکه او ورته ویې فرمایل: <قوي او زور اوسه. ته به د

اسراییلو قوم هغه هېواد ته بوې چې ما یې د هغوی سره وعده کې ده او زه به ستا سره مل یم.>

 حضرت موسیٰ د شریعت حکمونه په کتاب کې ولیکل او پام یې کاوه چې ه شی ورخه

 کله چې هغه وزار شو، هغه هغو الوي کاهنانو ته چې د تن د لوظ صندوق پاتې نه شي. 
 <د شریعت دا کتاب یوسئ او د خپل تن خدای د لوظ د یې انتقاالوه داسې وفرمایل: 
صندوق په ن کې یې کېدئ. دا کتاب به د دې خبرې یو ثبوت وي چې تاسو پوهېئ چې

 زه په دې پوهېم چې هغوی ومره سرزوري تن ستاسو خه ه غواي چې ویې کئ. 
او سرکش خلک دي. هغوی زما د ژوندانه په دوران کې د تن په مقابل کې سرکشي کې ده او

 خپل ول قبیلوي مشران او ماموران زما په زما د مینې خه وروسته به نور هم سرکش شي. 
مخکې راغون کئ ترو هغوی ته دا خبرې وکم. زه به اسمان او مکه د اسراییلو د قوم په مقابل
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 زه په دې پوهېم چې زما د مر خه وروسته به قوم بېخي فاسد کې خپل شاهدان ونیسم. 
شي او د هغې الرې خه به چې ما ورته حکم کی دی وري. د وخت په تېرېدو سره به هغوی د

آفت سره مخامخ شي که چې هغوی به تن د هغو کارونو په سبب کوم چې هغه منع کي دي
په قهر کي.>

د حضرت موسیٰ روحاني سندره

 بیا حضرت موسیٰ وله سندره وویله او د اسراییلو ول قوم ورته غو نیولی ؤ.

 <ای مکې او اسمانه زما خبرې واورئ  ۳۲
واورئ په غور سره چې زه ه وایم

 زما تعلیم دې راپرېوزي لکه اکو د باران په شان

او په مکه دې راپرېوزي لکه د پرخې په شان

د باران په شان دې اوري زما خبرې په تنکیو بوو باندې

د نري باران په شان دې رااوریي په تنکیو واو باندې

 زه به کمه د تن د نوم ستاینه

او خپل قوم دې یې لویي بیانوي

 تن دی د غتلي  په شان

ول کارونه یې کامل دي او عادل دي
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ستاسو خدای دی وفادار او دی رتینی

کي کارونه دی صحیح او باانصافه

 مر تاسو بې وفا یئ او د دغې الیق نه یئ

چې قوم د هغه اوسئ

ستاسو قوم ناهکار او چلباز قوم دی

 ای احمقانو بې شعوره خلکو

آیا دا الر ده چې تن سره کوئ دا رویه؟

ستاسو پالر دی او هغه ستاسو خالق دی

دی جو کی هغه ستاسو خه قوم

 د تېر شوي وخت په هکله فکر وکئ

هغه وخت چې دی تېر شوی ېر پخوا

د خپل مور او پالر نه وکئ تپوسونه چې ه وشول

د تېر وخت په هکله وکئ تپوسونه له سپین یرو

 قومونو ته ورکې خدای تعالیٰ دي خپلې مکې

د قومونو د هستونې په خاطر هغه اکلي دي ایونه

هر یو قوم ته یې مقررې کې ساتونکې فرتې
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 خو خپل ان ته یې انتخاب که اوالده د یعقوب

 هغه وموندل په دته کې هغوی

چې سرردانه رېدل

یوه خوشې او یوه داسې صحرا

چې زیات بادونه لري

ده ساتنه د هغو که او په هغوی یې پام کاوه

لکه د خپلو سترو د کسیو په شان

 تن دی لکه عقاب چې خپله اله ساتي

او الوتل کوي په سر باندې د خپلو بچو

همېشه تن تیار دی چې خپاره کي خپل وزرونه

او چې راونیسي خپل خلک چې کله لویي هغوی

 په سفر کې د خپل قوم مشري وکله تن خپله یوازې

مرسته نه وه د هغه سره د بل خدای

 تن پرېودل هغوی چې حکومت وکي

د کنعان په لوو مکو باندې

او ه چې پیو کې شنه کېدل دوی به خول
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هغه هغوی ته د ونو من کې شات ورکل

د زیتون ونې یې شوې شنې په برینه مکه

 د هغوی غواوو او وزو به ورکولې شیدې او مستې

هغوی لرل ېر ه پسونه او وزې او پادې

او هغوی لرل ېر ه غنم او شراب

 د تن قوم شتمن شو خو یاغي شو

هغوی چاغ وو او و یې ېره خوله

هغوی مخ وااوه له خپل خالقه خدایه

او هغوی خپل قوي نجات ورکوونکی رد ک

 بت پرست د هغوی تن ک په غضب

په خپلو بدو عملونو یې هغه ک په قهر

 هغوی واندې قربان کې شیطانانو ته

خوشې خدایانو ته چې هیکله یې کومک ورسره نه دی کی

هغو نویو خدایانو ته چې هیکله یې نیکونو عبادت د هغو نه ؤ کی

 هغوی هېر کلو خپل خدای

خپل قوي نجات ورکوونکی
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هغه وک چا چې ژوند ورکی دوی ته

 چې تن کله دا ولیدل په قهر شو

او کل رد یې خپل زامن او خپلې لوې

 هغه وویل زه نور نه کومه مرسته د هغوی

بیا به وورم ه کیي په دې قوم

چې سرزوری بې وفا دی

 هغوی زما قهر د خپلو بتانو په سبب راپارولی دی

زما غیرت یې د خپل تش په نامه خدایانو په سبب راپارولی دی

هغه داسې خدایان دي چې رتیني خدایان نه دي

نو زه به کار واخلم د یو تش په نامه قوم خه چې یې په قهر کم

زه به غیرت د دوی راوپاروم د احمقانو په قوم

 زما قهر به د اور په شان لمبې ووهي

او فصلونه به په مکه باندې وسوزوي

هغه به ورسیي د مو دنیا ته

او د غرونو تهدابونه به وسوزوي

 نه ختمېدونکي آفتونه به نازل کم په هغوی باندې
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او خپل ول غشي به وزار کم په هغوی باندې

 له لوې او تبې به هغوی مه شي

د هیبتناکو ناروغیو له کبله به هغوی مه شي

زه به نازل کمه وحشي حیوانات

چې حمله وکاندي هغوی باندې

او زه به نازل کم زهرجن ماران چې هغوی وچیچي

 په سبب د جن به مي وي پراته کوو کې

او په کورونو به راپرېوزي وحشت

پېغلې او وانان به مه شي

نه به کوچنیان پاتې شي نه به سپین یري

 ما به بېخي وای تباه کي هغوی

ترو چې پاتې نه وای د هیچا یاد کې هغوی

 خو زه له دې نه وېرېدم چې دمنان به د هغوی وایي

چې هغوی ماتې ورکې زما قوم ته

خو دا زه وم چې په خپله مې هغوی ته ماتې ورکه

 اسراییل یو بې شعوره قوم دی
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هی عقل نشته دوی کې

 په دې نه پوهیي دوی چې ولې ماتې وخوله

په دې نه پوهیي دوی چې ه ورپې شول

 د اسراییلو زرو تنو ولې ماتې وخوله

د دمن د یوه تن له السه

او لسو زرو وخوله ماتې له دوه تنو؟

خپل تن خدای له هغوی خه خپل مخ ؤ اولی

هغوی خپل قوي خدای وو پریي

 دمنان د دوی پوهیي چې د هغوی خپل خدایان کمزوري دي

او د اسراییلو د خدای په شان قوي نه دي

 د سدوم او عموره په شان فاسد دي د هغوی دمنان

هغوی دي په شان د هغو تاکونو چې زهرجن او ترخه انور نیسي

 داسې شرابو په شان چې وي جو شوي

د چمچه مار له زهرو

 دا د تن په یاد دي چې دمنانو د هغوی ه وکل

هغه کوي انتظار صحیح موقعې ته
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چې سزا ورکي ورته

 تن به واخلي بدله له هغوی

او سزا به ورکي ورته

وخت به راشي د هغوی د پرزېدلو

د هغوی د تباه ور رانژدې ده

 چې کله وویني تن

چې قوت د ده د قوم له منه تللی

نو د هغوی سره به وکي انصاف

کله چې وویني تن

چې هغوی ومره بې وزلي دي

هغه به وکي دلسوزي په هغو خلکو

چې خدمت د هغه کاندي

 بیا به تن وکي پوتنه داسې له خپله قومه خه

چېرته دي هغه غتلي خدایان چې مو باور پرې درلود؟

 تاسو هغوی ته ورکوله د خوراک دپاره

د خپلو قربانیو وازه
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او د اک دپاره مو شراب ورکول

اوس پرېدئ چې دوی راشي

او کومک درسره وکي

او راشي چې ساتنه ستاسو وکي

 آیا دا نه پوهېئ؟

یوازینی خدای یم زه چې بل خدای نشته

مر او ژوند زما په الس کې دی

پي کول او روغول زما په الس کې دي

او نه شي کولی هیوک مخالفت زما د کار سره

 لکه نه چې زه یمه تل ژوندی خدای

زه خپل الس پورته کوم او دا وعده کومه

 زه به تېره کمه خپله النده توره

او زه به انصاف وکم

زه به له خپلو دمنانو خه واخلم بدل

او هغو خلکو ته به ورکمه سزا

وک چې کرکه کي له ما
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 وبه یي د دوی وینه زما د غشو خه

او وبه وژني زما توره هغه خلک

چې زما مخالفت کي

زه به ول اسیران مه کم

او زه به پرې کمه سرونه

د دمنانو د مشرانو

 ای اسمانونو! خوشالي وکئ د تن د قوم سره

ولو خدایانو! د تن په مخکې وکئ سجده

هغه له خپلو دمنانو خه اخلي بدل

چا چې وژلی دی قوم د هغه

او پاکوي د خپل قوم مکه د هغې ناپاک خه

چې پیدا شوې په سبب د ناهونو د دوی>

 حضرت موسیٰ دا سندره وویله ترو د اسراییلو خلک یې واوري او یوشع ورسره مرسته -

 هغه وفرمایل: <تاسو به هرو مرو د دغو ولو امرونو وکه. کله چې حضرت موسیٰ وزار شو، 
اطاعت کوئ چې نن ما درکي دي. دا خپلو اوالدونو ته تکراروئ ترو هغوی په وفادار سره د

 دا تعلیم تشې خبرې نه دي بلکه ستاسو ژوند دی. د خدای پاک ولو تعلیمونو ته غاه کېدي. 
هغه په وسیله کولی شئ چې په هغه خاوره کې ېره موده ژوند وکئ چې د اردن د سیند په بلې

غاې باندې پرته ده او تاسو به یې ژر ونیسئ.>
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حضرت موسیٰ د نبو د غره په سر باندې وفات کیي

 <د عباریم غرونو ته چې د اریحا  په هماغه ور تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

ار ته مخامخ د موآب په خاوره کې دي ال شه. د نبو غره ته وروخېژه او د کنعان خاورې ته
 ته به په هغه غره باندې م شې لکه نه ووره چې زه به یې ژر د اسراییلو قوم ته ورکم. 

 که چې تاسو دواو زما سره د اسراییلو د چې ستا ورور هارون د هور په غره باندې م شو. 
قوم په حضور کې د مریبه د چینې سره د صین په دته کې چې د قادش ار ته نژدې ده بې وفایي
وکه. زه خدای یم، خو تاسو هلته د اسراییلیانو په مخکې زما سره داسې د عزت او احترام له مخې
 ته به هغه خاوره چې زه یې د اسراییلو قوم ته ورکوم د یو رویه ونه که چې زه یې الیق یم. 

لېرې ای خه ووینې، مر هغې ته به ورداخل نه شې.>

حضرت موسیٰ د اسراییلو قبیلو ته برکتونه ورکوي

 دا هغه برکتونه دي چې د خدای پاک نبي حضرت موسیٰ د خپل مر خه مخکې د  ۳۳
اسراییلو قوم ته ورکل:

 <تن راغی د سینا له غره نه

هغه ادوم باندې د لمر په شان راپورته شو

او ولېده د فاران له غره نه په خپل قوم باندې

د هغه سره لس زره فرتې وې

او په ي الس کې یې د اور لمبه وه

 تن مینه کوي له خپله قومه سره
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او ساتنه کاندي د هغو خلکو کوم چې د هغه دي

نو مون یېو د هغه پو ته

او د امرونو اطاعت یې کوو

 مون اطاعت کوو د هغه شریعت کوم چې موسیٰ راکی

چې زمون د قوم ده قیمتي شتمني

 کله چې راغون شول قبیلې د اسراییلو او مشران

نو تن د هغوی پادشاه شو>

 حضرت موسیٰ د روبین د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:

<روبین دې هیکله له منه نه ي

که ه هم چې قبیله د دوی کوچن ده>

 هغه د یهودا د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:

<تنه! فریاد د هغوی واوره

چې کوي یې د کومک دپاره

هغوی بېرته د نورو قبیلو سره یوای که

ته قوي که السونه د یهودا

د دمنانو مقابل کې د هغوی مرسته کوه>
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 هغه د الوي د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:

<ای تنه تا ورکي دي اوریم او تمیم

الویانو ته یعنې خپل وفادارو خادمانو ته

تا په مسا کې هغوی وازمایل

او رتیني دې ثابت کل هغوی

د مریبه د چینې ن کې

 هغوی وودله تاته وفا زیاته

د مور او پالر، ورونو او خوېندو اوالدونو خه

ستا امرونو ته هغوی کېوده غاه

او شول پاتې وفادار د ستا د لوظه سره

 هغوی ستا قوم ته زده کوي ستا د قانون اطاعت

هغوی دي خوشبویي ستا په حضور کې

او سوزېدونکې نذرانې ستا قرباناه باندې

 مرسته وکه د هغوی د قبیلې سره تنه

چې قوي شي

خوشاله اوسه ته د هغوی د کارونو خه
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ول دمنان د هغوی له منه یوسه

هغوی مه پرېده چې بیا سر کي راپورته>

 هغه د بنیامین د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:

<دا هغه قبیله ده چې تن تعالیٰ ورسره مینه کوي

هغه اوسیي د هغوی د غونیو من کې

او وله ور د هغوی ساتنه کوي>

 هغه د حضرت یوسف د اوالدې په باره کې داسې وفرمایل:

<تن دې واوروي پرخه د هغوی په مکه

او برکت دې واچوي د مکې الندې اوبو کې

 د هغوی مکه دې که شي له هغو مېوو

چې پخې شوې وي په لمر باندې

او شي دې غني د هر موسم

په ېرو و مېوو باندې

 د هغوی پخوان غون دې پې شي

په ېرو و مېوو کې

 د هغوی مکه دې که شي له ولو نعمتونو خه
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هغه تن دې د هغوی سره نېکي وکي

چې په سوزېدونکي بوي کې کاره شو

دا برکتونه دې نازل شي د یوسف په اوالدې باندې

که رهبر ؤ هغه د خپلو ورونو من کې

 په قوت کې دی یوسف لکه د وان غویي په شان

د وحشي غویي د کرو په شان

د هغه کرونه د منسي زرونه خلک دي

او د افرایم لس ونه زره خلک دي

نور قومونه وهي هغو کرونو باندې

او ېل وهي هغوی د دنیا آخر سرته>

 هغه د زبولون او یساکار د قبیلو په باره کې داسې وفرمایل:

<زبولون دې وي خوشاله تجارت کې په دریاب باندې

او د یساکار دولت دې ېر شي خپل وطن کې

 هغوی خپل غره ته نورې قبیلې رابولي

اندې کوي هلته صحیح قرباناو و

الس ته راوي هغوی دولت خپل له دریابه خه
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او د دریاب د غاې شو خه>

 هغه د جاد د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:

<ودې شي ستاینه د خدای چې یې پراخه

د هغوی سیمه که

جاد وباسي انتظار د زمري په شان

چې د کار مه یا کوپ غوه کي

 هغوی د ان دپاره واخیستله ه ه مکه

د یو مشر برخه ورکل شوه هغوی ته

کله راغون چې شول مشران د اسراییلو

د جاد خلکو کېودله غاه

د تن امرونو او قوانینو ته>

 هغه د دان د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:

<دان د زمري بچی دی

چې په باشان کې له خپل غاره خه

د خپل دمن پسې وپونه وهي>

 هغه د نفتالي د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:
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<د نفتالي سره د تن د نېک ېر برکت دی

د هغوی مکه رسي د جلیل له جهیل تر جنوبه پورې>

 هغه د اشیر د قبیلې په باره کې داسې وفرمایل:

<نسبت نورو قبیلو ته د اشیر د قبیلې سره دی ېر برکت

هغه دې غوره اوسي د خپلو ورونو من کې

او د هغه مکه دې وي که د زیتون له تېلو

 په هغو دروازو دې د هغه د ارونو ساتنه وشي

چې امونه وي د اوسپنې او برنجو په کې

او ژوند دې کوي هغه همېشه امن کې

 ای د اسراییلو خلکو! هی یو خدای نه دی

زمون د خدای په شان

هغه سپریي د اسمان په ورېو

د خپل شوکت او شانه سره

چې راشي تاسو ته کومک دپاره

 ابدي خدای زمون د پېدلو ای دی

هغه نیسي مونه په ابدي غېه کې
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خدای لېرې دمنان کل ستاسو

ستاسو له مخې خه

او درته ویې ویل چې هغوی تباه کئ

 نو اوالده د یعقوب کوي په سوله کې ژوند

دي په امن هغوی په داسې خاوره کې

چې ده که له غلو او له شرابو خه

او چېرته چې پرخه له اسمانه خه

مکې ته اوبه ورکوي

 اسراییلو! تاسو ومره یئ خوشاله

چې هیوک نشته لکه ستاسو په شان

یو داسې قوم چې تن ژغورلی

د دې دپاره چې دفاع وکي له تاسو خه

او بری درکاندي

تن په خپله ستاسو سپر او ستاسو توره ده

رحم دپاره به راي دمنان ستاسو

او زاري به کوي
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او تاسو تر پو الندې کوئ به هغوی>

د حضرت موسیٰ وفات کېدل

 حضرت موسیٰ د موآب د اونو خه د نبو غره ته وخوت، یعنې د پیساه د غره  ۳۴
سرته چې د اریحا په ختی کې دی. هلته ورته تن وله خاوره یعنې د جلعاد سیمه د دان تر اره

 د نفتالي وله سیمه، د افرایم او منسي سیمې، د مدیترانې تر بحیرې پورې د یهودا وله پورې، 
 د یهودا جنوبي برخه او هغه ا وروود چې د صوغر خه تر اریحا پورې چې د سیمه، 

 بیا تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <دا هغه خاوره ده چې ما خرما د ونو ار دی رسیي. 
د ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره وعده کې وه چې د هغوی اوالدې ته به یې ورکم. ما ته پرېودلې

چې هغه ووینې، خو ته به د اردن له سیند خه تېر نه شې او هلته به ورداخل نه شې.>

 نو لکه نه چې تن فرمایلي وو، د تن خدمتار حضرت موسیٰ هلته د موآب په

 هغه د موآب په هغې دره کې خ کای شو چې د بیت فغور ار ته خاوره کې وفات شو. 
مخامخ وه. مر تر نن ورې پورې هیوک نه پوهیي چې حضرت موسیٰ چېرته خ شوی دی.
 حضرت موسیٰ یوسلو شل کلن ؤ چې وفات شو، د هغه بدن ال قوي ؤ او د سترو نظر یې هم

 د اسراییلو قوم د موآب په اونو کې دېرش ورې د هغه دپاره وژل. ه ؤ. 

یوشع د اسراییلو مشر کیي

 حضرت موسیٰ د خپل مر خه مخکې د نون د زوی یوشع په سر باندې خپل السونه

کېودل او هغه یې د خپل ان په ای واکه. تن هغه د حکمت خه ک ک. د اسراییلو قوم د
یوشع اطاعت کاوه او په هغو امرونو باندې یې عمل کاوه چې تن هغوی ته د حضرت موسیٰ په

وسیله ورکي وو.

حضرت موسیٰ یو لوی نبي ؤ
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 په اسراییلو کې هیکله د حضرت موسیٰ په شان نبي نه دی پیدا شوی. تن د هغه سره

 بل هی نبي داسې لویې معجزې نه دي ودلې لکه نه چې تن مخامخ خبرې کولې. 
حضرت موسیٰ رالېلی ؤ چې د فرعون، د هغه د درباریانو او د مصر د ولو خلکو په حضور کې یې
 بل هی نبي داسې قدرت نه درلود چې هغه لوی او وېروونکي کارونه وکي کوم چې وایي. 

حضرت موسیٰ د ولو اسراییلیانو په مخکې وکل.
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