
د ردان کتاب ‐ د تورات شريف پينم
کتاب

پېژندلو

د ردان کتاب د تورات شريف آخرى کتاب دے. په دې ک درې پېغامونه دى
په کومو ک چ حضرت موس عليه السالم د هجرت د کتاب، د ليويانو د

کتاب او د شمېر د کتاب تعليمات او واقع دوباره بيان کى دى. په دې کتاب
ک نوى نسل ته د حضرت موس عليه السالم آخرى خطبه شامله ده يعن د

هغه وخت کله چ هغوئ د لوظ کے شوى وطن قبض اخستلو ته تيار ۇو. په
دې کتاب ک حضرت موس عليه السالم هغوئ ته د خُدائ پاک مينه او

وفادارى رايادوى او دې سره هغه ورته د بن اسرائيلو د تېر شوى نسل بغاوت هم
سرائيلو ته فرمائا عليه السالم بار بار بن موس تاب کرايادوى. په دې ک
چ د واحد خُدائ پاک فرمانبردارى وکئ او د هغۀ سره مينه وکئ. خُدائ

پاک د عبادت الئق دے او د هغۀ شريعت زمون د هدايت الرودن دپاره دے.
او د خُدائ پاک تابعدارى د لوئ برکت سبب ر. د حفظ کولو دپاره د ردان

۳۱: ۶ آيت، ”ته او زړور اوس. د هغوئ نه مۀ يرېئ. مال خُدائ ستاسو
خُدائ پاک به په خپله تاسو سره وى. هغه به کله هم تاسو سره بوفائ ونۀ کى

او نۀ به مو يوا پرېدى.“
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 په دې کتاب ک هغه خبرې دى کوم چ موس ولو بن اسرائيلو ته  ۱
وکې کله چ هغوئ د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف ته په صحرا ک ۇو. هغوئ
سوف ته نزدې د اُردن په مېدان ک ۇو، دا د هغ ارونو په مين ک دے

چ د فاران ار ي يو طرف ته دے او د طوفل، البن، حصيروت، او د ديذهب
 د غرونو مل ادوم په الره د سينا غرۀ نه واخله ارونه ي په بل طرف دى. 
 د هغوئ د مصر نه د راوتلو تر قادِس برنيع پورې د يوولسو ورو مزل دے. 
نه لوېت کاله پس د يوولسم مياشت په وړومب ورځ، موس بن اسرائيلو ته
 دا د هغه هر ۀ وفرمائيل چ مال خُدائ هغۀ ته د وئيلو حم ورکے وو. 

هغ نه وروستو ۇو چ مال خُدائ د اموريانو بادشاه سيحون له شست
ورکے وو، چ هغۀ د حسبون په ار بادشاه کوله او د بسن بادشاه عوج،

 دا هغه وخت وو چ هغۀ د عستارات او ادرع په ارونو بادشاه کوله. 
کله چ اسرائيليان د اُردن نمرخاتۀ طرف ته د موآب په عالقه ک ۇو چ د
خُدائ پاک په قانون او حمونو باندې موس هغوئ پوهول شروع کل. هغۀ

خُدائ زمون د سينا غرۀ سره ۇو نو مال مون  ”کله چ  ،وفرمائيل چ
.تاسو د دې غرۀ سره ډېر زيات ايسار شوى ي ته وفرمائيل چ خُدائ پاک مون

 خېم اوچت کئ او په سفر روان ش. د اموريانو د غرونو مل او ولو

ېرچاپېره عالقو ته الړ ش چ د اُردن مېدان، د غرونو مل او الندې عالق، د
صحرا عالقه او د مديتران د سمندر غاړه په ک ده. د کنعان مل ته او د

 ورئ، دا هغه وله  .لبنان غرونو نه اخوا د فرات لوئ سيند پورې الړ ش
زمه ده د کوم چ ما، مال خُدائ، ستاسو پالر نيۀ، ابراهيم، اسحاق،

يعقوب او د هغوئ د اوالد سره د ورکولو وعده کې ده. الړ ش او هغه قبضه
کئ.“

د حضرت موس د خلقو دپاره مشران مقررول

 موس خلقو ته وفرمائيل، ”کوم وخت چ مون ال د سينا غرۀ سره ۇو، نو
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ما تاسو ته وفرمائيل چ زۀ په يوا ان ستاسو ذمه وارى نۀ شم اخستے.
 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو د آسمان د ستورو په شان بشمېره

 مال خُدائ، ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک دې تاسو يو په زر  .ى يک
 زيات کى او هغه دې تاسو دولتمند کى، له نه چ هغۀ وعده کې ده. 
خو زۀ يوا د النجو فېصله کولو دا دومره لويه ذمه وارى نه برداشت کم؟
 د هرې قبيل نه يو و هويار، پوهه لرون او تجربهکار سى خوښ کئ

 او تاسو زما سره متفق شوئ او او زۀ به هغوئ په تاسو مشران جوړ کم. 
 نو ما هغه هويار او تجربهکاره  .ۀ کار وش دا به ډېر ومو وئيل چ

مشران واخستل چ تاسو د خپلو قبيلو نه خوښ کى ۇو او هغوئ م ستاسو
مشران جوړ کل. چ ۀ د زرو، ۀ د سلو، ۀ د پنوسو، او ۀ د لسو کسانو
 په هغه وخت ذمه وار ۇو. ما ستاسو د قبيلو دپاره نور مشران هم مقرر کل. 
النج کوم ک ستاسو د خلقو په مين و چم ورکما ستاسو قاضيانو له ح
را نو هغ ته غوږ نيس. هره يوه النجه په انصاف سره فېصله کوئ، کۀ د دې

النج تعلق صرف ستاسو خپلو خلقو سره وى يا کۀ په ک هغه مسافر هم
 په فېصلو ک د چا طرفدارى شري وى کوم چ ستاسو سره اوسيى. 

مۀ کوئ، د هر چا سره يو شان انصاف کوئ، دې خبرې ته مۀ ورئ چ هغه
مالدار دے او کۀ غريب. د هيچا نه مۀ يرېئ، ه چ کوم فېصل تاسو کوئ

هغه د خُدائ پاک د طرف نه وى. کۀ يوه النجه ستاسو دپاره ډېره مشله وى نو
 هم په هغه وخت ما د هغه نورو ولو ما له ي راوړئ چ زۀ ي هواره کم. 

يزونو حم درکو چ تاسو ي کوئ.

قادِس برنيع ته د جاسوسانو لېل

 مون هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ زمون خُدائ پاک حم

راکے وو. مون د سينا غرۀ نه الړو او په هغه لوئ او خطرناک بيابان ک د
- اموريانو غرونو مل پورې روان ۇو. کله چ مون قادِس برنيع ته ورسېدو، 
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 نو ما وفرمائيل چ اوس تاسو د اموريانو د غرونو مل ته راغل ي، کوم

چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک، زمون د پالر نيۀ خُدائ پاک مون له
راکوى. ورئ، هغه دا دے. الړ ش او هغه قبضه کئ هم هغه شان له نه

 خو تاسو ما له چ هغۀ حم کے دے. يرېئ مه او مۀ بحوصل کېئ. 
راغل او ومو وئيل چ د ان نه مخ به سى ولېو چ هغه مل وورى

او مون ته ووائ چ د ورتلو دپاره کومه الر ۀ ده او هلته ارونه نه دى.

 دا خبره په ما ۀ ولېده، نو ما د دولسو قبيلو نه يو يو سے خوښ کو.
 هغوئ د اسال وادى پورې د غرونو مل ته د معلوماتو حاصلولو دپاره

 هغوئ چ هلته کومه مېوه وموندله نو له ي ترې نه راوړه او هغوئ الړل. 
وفرمائيل چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک چ کوم مل مون له راکوى هغه

 خو تاسو د مال خُدائ زمون د خُدائ پاک د حم نه ډېر آباد دے. 
 تاسو يو بل ته وغورېدئ او سرکش وکه او هغه مل ته وردننه نۀ شوئ. 

ومو وئيل، مال خُدائ زمون نه نفرت کوى. هغۀ مون د مصر مل نه صرف د
  .ووژن هغوئ مون ى چاموريانو ته مو حواله ک دې دپاره راوويستلو چ

مون هلته ول الړ شُو؟ مون يريو. کوم سى چ مون هلته لېل ۇو هغوئ
مون ته ووئيل چ د هغه ائ خلق زمون نه ته او لوړ لوړ دى او هغوئ په

داس ارونو ک اوسيى چ دېوالونه ي آسمان ته رسيى. هغوئ هلته دېوان
 مال  خو ما درته ووئيل چ د هغه خلقو نه مۀ يرېئ.  هم وليدل. 
خُدائ ستاسو خُدائ پاک به ستاسو الرودنه وکى او هغه به ستاسو دپاره

صر کپه م هغۀ ستاسو په مخ ه چن هکوى، هم هغه شان ل جن
 او په بيابان ک ي چ ۀ وکل. نو تاسو په خپلو سترو وليدل وکل 
چ هغۀ تاسو په حفاظت سره تر دې ائ پورې داس راوستل، له چ پالر

 خو د دې هرې خبرې باوجود، تاسو بيا هم په مال خُدائ  .خپل زوئ بو
 ار کۀ هغه همېشه ستاسو نه مخ روان وو چ ستاسو يقين نۀ کولو، 

دپاره د خېمو لولو ائ ولوى. ستاسو د الرودن دپاره هغه به ستاسو په
مخ د شپ د اور په ستن ک او د ور د وري په ستن ک روان وو.
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د مال خُدائ بن اسرائيلو له سزا ورکول

 مال خُدائ ستاسو شايتونه واورېدل او په غصه شو، نو هغۀ دا قسم

 ستاسو د دې بدعمله نسل نه يو کس به هم هغه وخوړو او وې فرمائيل، 
زرخېز مل ته ورننه نۀ و چ د کوم د ورکولو لوظ ما ستاسو پالر نيۀ سره
 صرف د يفُنه زوئ کالب به ورننو .ه چ هغه په ما ايمان کے دے. 

لرى او زۀ به هغۀ او د هغۀ اوالد له هغه مل ورکم د کوم چ هغۀ معلومات
 ه چ ستاسو په وجه مال خُدائ ما ته هم غصه شو حاصل کى دى. 
 خو د  .ته ورننه نۀ و لتۀ به هم هغه م ،اے موس او وې فرمائيل چ

سرائيليان بوه. هغه به اع، حوصله مضبوطه کار، د نون زوئ يشوخپل مدد
،ولو ته وفرمائيل چ خُدائ مون  بيا مال چ هغه مل قبضه کى. 

ستاسو واړۀ بچ به هغه مل ته ورننه و، چ هغوئ په ۀ او بد نۀ پوهيى.
هغه ماشومان چ تاسو ووئيل چ ستاسو دشمنان به ي ونيس. زۀ به هغوئ له
ر خو اوس تاسو واپس و هغه مل ورکوم او هغوئ به ي قبضه کوى. 

 تاسو ووئيل،  . بحرِقُلزم ته کومه چ او واپس بيابان ته په هغه الر الړ ش
موس، مون د مال خُدائ خالف ناه کې ده. خو اوس به مون حمله وکو،

چ نه مال خُدائ زمون خُدائ پاک مون ته حم کے دے. بيا ستاسو هر
يو کس د جن دپاره تيار شو، خيال مو دا وو چ د غرونو مل قبضه کول به

 خو مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ هغوئ له خبردارے آسان کار وى. 
ورکه چ حمله ونۀ کى، ه چ زۀ به د هغوئ مل نۀ يم او دشمن به هغوئ

 مال خُدائ چ ۀ فرمائيل ۇو نو هغه ما تاسو ته له شست ورکى. 
الف سرکشه. تاسو د هغۀ ختوجو ورنۀ ک ته هي وفرمائيل، خو تاسو هغ

 نو په هغه غرونو وکه او د خپل غرور سره د غرونو مل ته روان شوئ. 
ک چ کوم اموريان اوسېدل هغوئ ستاسو خالف له د مچو په شان راووتل.

ادوم ک لد غرونو په م ۇو او هلته ي رمه پورې په تاسو پسهغوئ د ح
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 بيا تاسو د مال خُدائ په مخ وژړل، خو نۀ هغۀ شست درکو. 
ستاسو فرياد واورېدو او نۀ ي درته غوږ ونيوو.

په بيابان ک ډېره موده پات کېدل

 نو د هغ نه پس مون په قادِس ک ډېر وخت ايسار ۇو.

و کومه چېدو او په هغه الر بيابان ته الړرراو مون  په آخر ک  ۲
بحرِقُلزم ته تل وه، هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم کے وو او ډېره
 بيا مال خُدائ ما ته موده د غرونو مل ادوم ک سرردانه رېدو. 

 تاسو ډېره موده په دې غرونو ک په رېدو تېره کې ده نو  وفرمائيل چ
 هغۀ ما ته وفرمائيل چ دوئ ته دا اصول وايه،  .د شمال طرف ته الړ ش
تاسو به د غرونو مل ادوم نه تېر ش، چ هغه ستاسو د لرې خپلوانو د عيسو
 خو تاسو به هغوئ نۀ راپاروئ، ه عالقه ده. هغوئ به ستاسو نه ويريى، 
چ زۀ تاسو له د هغوئ د مل يو قدم ائ هم نۀ درکوم. ادوم ما د عيسو اوالد
 ياد  . تاسو به خوراک او اوبۀ د هغوئ نه په پېسو اخل له ورکے دے. 
سات چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک نه تاسو له په هر کار ک برکت
درکے دے. کله چ تاسو په دې لوئ بيابان ک سرردانه رېدئ نو هغۀ
ستاسو خيال ساتلے دے. هغه په دې لوېتو کالو ک ستاسو مل وو او په

 نو مون روان ۇو او هغه الر تاسو باندې د يو يز کمے هم نۀ دے راغلے. 
درياب ته تل ارونو نه د مال د ايالت او عصيونجابر وده کومه چمو پرې

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل وه او مون د موآب صحرا په طرف تاو شُو. 
چ د موآب خلقو له تليف مۀ ورکوئ، چ د لوط اوالد دے او نۀ چ ورسره
جن وکئ. ما هغوئ له د عار ار ورکے دے او زۀ به تاسو له د هغوئ د
 د دېوانو يو طاقتور نسل چ د ايميان په نوم زم نه له هم نۀ درکوم.“ 
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يادېدو هغوئ د عار په ار ک اوسېدل. هغوئ د عناقيانو په شان لوړ لوړ ۇو،
 د عناقيانو په شان هغوئ هم د رفائيانو په نوم کوم چ د دېوانو بل نسل وو. 

 حوريان په ادوم ک مشهور ۇو، خو موآبيانو هغوئ ته ايميان وئيل. 
اوسېدل، خو د عيسو اوالد هغوئ وشل، د هغوئ قوم ي تباه کو او د هغوئ په
ائ په خپله اوسېدل، له نه چ وروستو بن اسرائيلو خپل دشمنان د هغه

 موس خپله مل نه وشل کوم چ مال خُدائ هغوئ له ورکے وو. 
خبره جارى وساتله او وې فرمائيل، ”بيا مون د زرد سيند نه پورې وتلو له

 دا د هغ نه اتۀ دېرش کاله پس نه چ مال خُدائ مون ته فرمائيل ۇو. 
ۇو چ مون د قادِس برنيع نه تل ۇو. د هغه نسل د جن ول سى مۀ شوى

 مال خُدائ هغوئ له تر هغه ۇو، له نه چ مال خُدائ فرمائيل ۇو. 
 کله چ جن ته د سزا ورکوله چ هغوئ ول د قوم نه ختم شوى نۀ ۇو. 
ته وفرمائيل چ خُدائ مون  نو مال برابر عمر ول سى مۀ شوى ۇو، 

 بيا به تاسو د  نن به تاسو د عار په الره د موآب عالق نه تېرېئ. 

عمونيانو مل ته نزدې ش، کوم چ د لوط اوالد دے. هغوئ له تليف مۀ
ورکوئ او نۀ چ ورسره جن وکئ، ه چ ما کومه زمه هغوئ له ورکې
 دا عالقه د رفائيانو د مل په ده د هغ زم نه له هم تاسو له نۀ درکوم.“ 
نوم هم مشهور ده، دا د هغه خلقو نوم دے چ هلته اوسېدل، عمونيانو هغوئ د

 هغوئ د عناقيانو په شان لوړ لوړ ۇو. هغوئ ډېر زمزميانو په نوم يادول. 
زيات ۇو او هغوئ يو طاقتور نسل وو. خو مال خُدائ هغوئ تباه کل، نو

 عمونيانو د هغوئ په مل قبضه وکه او د هغوئ په ائ په خپله اوسېدل. 
مال خُدائ د ادوميانو دپاره هم دغه شان وکل، چ د عيسو اوالد وو او د

غرونو په مل ادوم ک اوسېدل. هغۀ حوريان تباه کل، نو ادوميانو د هغوئ په
زمه قبضه وکه او د هغوئ په ائ په خپله اوسېدل، چرته چ تر اوسه پورې
 د مديتران د سمندر د غاړې سره دا مل په هغه خلقو آباد هغوئ اوسيى. 

اصل ل، کوم چهغوئ د کريت د جزيرې ۇو. هغوئ عويان تباه ک وو چ
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 اوسېدون ۇو او د غزه ار پورې د هغوئ په ول مل ي قبضه وکه. 
”کله چ مون د موآب نه تېر شوى ۇو، مال خُدائ مون ته وفرمائيل، اوس،

روان ش او د ارنون سيند نه پورې و. زۀ د حسبون امورى بادشاه سيحون
او د هغۀ مل تاسو له درکوم، په هغۀ حمله وکئ او د هغۀ مل قبضه کئ.

 د نن نه به د دنيا په ولو قومونو باندې ستاسو يره واچوم. هر وک به

ستاسو نوم اورېدو سره په لزان کيى.

د بن اسرائيلو سيحون بادشاه له شست ورکول

 بيا ما د قديمات د بيابان نه د حسبون بادشاه سيحون ته د صلح د

 مون پرېده چ ستا د  وئيل چ ل چورولې ونپېشکش دپاره پېغام وړ
 مل نه تېر شُو. مون به نېغ روان يو او د الرې نه به اخوا دېخوا نۀ اوړو. 

مون چ کوم خوراک وخورو او چ کوم اوبۀ وو نو د هغ پېس به
 او چ د اُردن سيند نه درکو. مون صرف ستاسو د مل نه تېرېدل غواړو، 

هغه زم ته پورې وو کومه چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک مون له
په عار ک ى او موآبيان چاوسي يسو اوالد په ادوم کراکوى. د ع

 اوسيى، هغوئ مون له اجازت راکو چ د هغوئ په عالقه ک تېر شُو. 
تېر شُو. مال ک لد هغۀ په م ودو چ پرې نۀ خو سيحون بادشاه مون

ے وو، نو مونخُدائ ستاسو خُدائ پاک هغه سخت طبيعته او ضدى ک
شست ورکو او د هغۀ عالقه مو ونيوله، چ تر اوسه پورې زمون په قبضه

 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، وره، ما سيحون بادشاه او د هغۀ ک ده. 
او قبضه ي ونيس لے دے، د هغۀ مکمزورے ک ستاسو په مخ لم

 سيحون د خپلو ولو سو سره د يهض ار سره نزدې زمون سره د کئ. 
 خو مال خُدائ زمون خُدائ پاک هغه مون له په الس جن دپاره راووتلو. 

 هم په هغه ک راکو، مون هغه، د هغۀ زامن او د هغۀ ول سى ووژل. 
وخت مون ول ارونه ونيول او تباه مو کل او هر يو کس، سى،  او
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 مون اروى ماشومان مو ووژل. مون هي وک هم ژوندے پرې نۀ ودو. 
 مال خُدائ زمون خُدائ پاک د عروعير نه بوتلل او ارونه مو لوټ کل. 

واخله، چ د ارنون مېدان په غاړه باندې دے او کوم ار چ د هغه مېدان په
مين ک دے، تر جِلعاد پورې ول ارونه راباندې ونيول. داس د يو ار

 خو نۀ مون د عمونيانو دېوالونه هم نۀ ۇو چ زمون مخه ي نيولے وے. 
عالق ته الړو، نۀ د يبوق سيند غاړې ته، نۀ د غرونو مل ارونو ته او نۀ بل

نزدې يو ائ ته الړو چرته چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک د تلو نه منع کى
ۇو.

د بن اسرائيلو په عوج بادشاه باندې برے موندل

 او بيا، مون د بسن عالق طرف ته الړو او د ادرع ار ته نزدې د عوج  ۳
 خو مال بادشاه د خپل ول لر سره زمون سره جن دپاره راووتلو. 

خُدائ ما ته وفرمائيل چ د هغۀ نه مۀ يرېه. زۀ هغه، د هغۀ سى او د هغۀ وله
عالقه تاسو له درکوم. د هغۀ سره هم هغه شان کار وکئ له نه چ مو د

 نو امورى بادشاه سيحون سره کے وو چ هغۀ په حسبون بادشاه کوله. 
مال خُدائ د عوج بادشاه او د هغۀ خلق هم مون له په الس ک راکل او
 هم په هغه وخت مون هغوئ ول ووژل. يو کس هم ژوندے پات نۀ شو. 

مون د هغۀ ول ارونه قبضه کل، داس يو ار هم نۀ وو چ مون نيولے نۀ
وو. مون ول شپېتۀ ارونه ونيول، د ارجوب وله عالقه چرته چ د بسن بادشاه

 د دې ولو ارونو لوړ لوړ پاخۀ دېوالونه ۇو، دروازې عوج بادشاه کوله. 
دېوالونه ي هم ۇو چ کل اړامونه ۇو او هلته داس او د دروازو بندولو دپاره ي

 مون ول ارونه تباه کل او ول سى،  او ماشومان مو نۀ ۇو. 
ووژل، هم هغه شان له نه چ مون د حسبون بادشاه چ نوم ي سيحون وو
 مون ول اروى بوتلل او ارونه مو لوټ کل. په ارونو ک کى ۇو. 
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 په هغه وخت ک مون د هغه دوه امورى بادشاهانو نه د اُردن سيند

 نمرخاتۀ طرف ته، د ارنون سيند نه واخله د حرمون غرۀ پورې عالقه ونيوله. 
  .او اموريان ورته سنير وائ ريون نوم اخل صيدانيان د حرمون غرۀ ته س

مون د بسن بادشاه عوج ول مل قبضه کو يعن د لوړې عالق ارونه، د
 عوج بادشاه د جِلعاد او بسن عالق، د سله او ادرع ارونو پورې.“ 

نه جوړ وو، چ خېدو صندوق د کا کس وو. د هغۀ د رفائيانو آخرى پات
ديارلس فه اوږد او دوه زه پلن وو. دا تر اوسه پورې د عمونيانو په ار ربه

ک شته دے.

د اُردن نمرخاتۀ طرف ته آبادې شوې قبيل

 ”کله چ مون په هغه مل قبضه وکه، نو ما د ارنون سيند ته نزدې د

عروعير ار عالقه او د غرونو مل جِلعاد برخه، سره د دې د ارونو د روبين
ول بسن ما د منس برخه او  د جِلعاد هغه پات او جاد قبيلو په حواله که. 
نيم قبيل په حواله کو، چرته چ عوج بادشاه کې وه، هغه د ول ارجوب

 د منس قبيل يائير د عالقه وه.“ بسن د رفائيانو مل په نوم مشهور وو. 
ارجوب وله عالقه ونيوله، کوم چ بسن دے او داس د جسور او معه د

سرحد پورې. هغۀ په دې کلو باندې خپل نوم کېودو او دا تر اوسه پورې د يائير
 او  ”د منس قبيل مير ته ما جِلعاد په حواله کو.  کل په نوم ياديى. 

د جِلعاد نه واخله د ارنون سيند پورې عالقه ما د روبين او جاد قبيلو په حواله
وو او د هغوئ بل سرحد د يبوق سيند وو، چ ه. د هغوئ سرحد د سيند مينک

 د هغوئ عالقه د اُردن سيند پورې د هغ يوه برخه د عمونيانو سرحد وو. 
خوره وه او الندې د ليل درياب نه واخله د مال درياب پورې او د پِسه د

 هم په هغه وخت، ما هغوئ ته دا اصول وودل، غرۀ لمن پورې خوره وه. 
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د اُردن نمرخاتۀ طرف ته دا مل د نيولو دپاره

تاسو له درکے دے. خپلو جن سو له وسله ورکئ او هغوئ د بن اسرائيلو
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د نورو قبيلو نه مخ د اُردن نه پورې ولېئ، چ په هغه مل نيولو ک د
 ما ته پته ده چ تاسو سره ډېر اروى دى، نو صرف هغوئ مدد وکى. 

ستاسو ، بچ او اروى به په هغه ارونو ک ستاسو نه پات ش کوم
بن خُدائ ي مال چ ل هغه م چ ما ستاسو په حواله کى دى. 

رېواتۀ طرف ته دے، د هغ په نيولو ک تر اسرائيلو له ورکوى چ د اُردن نمرپ
هغ پورې د بن اسرائيلو مدد وکئ چ مال خُدائ هغوئ هلته په امن سره

اوسېدو ته پرې نۀ وى، له نه چ هغۀ تاسو په امن کى ي. د هغ نه پس،
 تاسو واپس دې مل ته راتلے ش کوم چ ما ستاسو په حواله کے دے. 
بيا ما يشوع ته دا اصول وودل، تا هغه هر ۀ وليدل چ مال خُدائ ستاسو
خُدائ پاک د هغه دوه بادشاهانو يعن سيحون او عوج سره وکل، او چ د چا

 د هغوئ نه مۀ  .هم حمله کوئ نو هم هغه شان به ورسره وش لپه م
يرېئ، ه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به ستاسو دپاره جن وکى.

د حضرت موس کنعان ته نۀ پرېودل

 اے ماله  ،ه چعا وکما د زړۀ د اخالصه دا د  په هغه وخت ک

خُدايه، ما ته پته ده چ تا صرف خپله لوئ او طاقت خپل خدمت کوون ته
رندول شروع کل. په آسمان او په زمه ک داس خُدائ نشته چ ستا په
 ماله خُدايه، ما پرېده چ د اُردن سيند نه شان لوئ لوئ کارونه وکى. 
پورې وم او چ هغه زرخېزه زمه ووينم چ په بل طرف باندې ده او چ د

 خو ستاسو په وجه مال غرونو ائسته مل او د لبنان غرونه ووينم. 
خُدائ ما ته په قهر وو او زما سوال ي وانۀ ورېدو. او راته ي وفرمائيل، بس نور
 د پِسه غرۀ سر ته الړ شه او هر طرف ته ووره. چ د دې ذِکر ونۀ کئ. 

چ ۀ درته ارى نو هغه په غور سره ووره، ه چ تۀ به هيله هم د
 د دې په ائ يشوع ته خپل اصول وايه. د هغۀ  .اُردن نه پورې نۀ و
لهغه م ودنه کوى چهغه به د خلقو الر ه چ ،هحوصله مضبوطه ک
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 نو مون بيتفعور ار ته  .تۀ وين کوم چ قبضه کولو له ورپورې و
مخامخ په هغه مېدان ک پات شُو.“

د حضرت موس بن اسرائيلو ته د خُدائ پاک د تابعدارۍ نصيحت
کول

 بيا موس خلقو ته وفرمائيل، ”نو اوس به تاسو په هغه ولو حمونو عمل  ۴
کوئ کوم چ زۀ درته ايم، نو تاسو به ژوندى پات ش او هغه مل به قبضه
 کئ چ مال خُدائ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک ي تاسو له درکوى. 
زۀ چ تاسو له کوم حم درکم په هغ ک مۀ ۀ زياتوئ او مۀ ۀ کموئ.
چ ما مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک کوم حمونه درکى دى په هغ عمل

 تاسو په خپله وليدل چ د فعور په غرۀ ک مال خُدائ ۀ وکل. کوئ. 
 خو ستاسو هغه کسان هغۀ هغوئ ول تباه کل چا چ د بعل عبادت کولو، 

چ د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک وفادار ۇو، هغوئ تر نن ور پورې
مال ودلے دے، کوم چ ول قانون  ما تاسو ته هغه ژوندى پات دى. 

ک لتاسو هغه قانون په هغه م ودلے دے چ خُدائ زما خُدائ پاک ما ته
 په وفادارۍ سره په پوره کئ چ د قبضه کولو دپاره ورباندې حمله کوئ. 
دې عمل کوئ، نو د نورو قومونو خلقو ته به پته ول چ تاسو ومره هويار

خلق ي. کله چ هغوئ د دې ول قانون نه خبر ش، نو هغوئ به ووائ، دا
 بل داس يو قوم هم نشته چ هغه عظيم قوم ومره حمت او پوهه لرى. 
هر ومره لوئ وى، چ د هغوئ داس خُدائ وى چ په ضرورت ک ورته
دومره نزدې وى له ومره چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک مون ته نزدې

دے. مون چ کله هم د مدد دپاره هغۀ ته سوال وکو نو هغه زمون سوال
 بل داس يو قوم هم نشته چ هغه هر ومره لوئ وى، چ د هغوئ قبلوى. 

 پام سره داس د صداقت قانون وى له چ نن ما تاسو ته ودلے دے. 
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کوئ. او دا خبره يقين کئ چ تر کوم پورې تاسو ژوندى ي نو ۀ چ مو په
خپلو سترو ليدل دى هغه مۀ هېروئ. خپل بچ او نمس د هغه ور نه خبر
 چ تاسو د سينا په غرۀ باندې د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په کئ، 
حضور ک والړ وئ، کله چ هغۀ ما ته وفرمائيل چ، خلق راغون که. زۀ

غواړم چ د هغوئ سره خبرې وکم، نو چ تر کوم پورې هغوئ ژوندى وى
نو زما فرمانبردارى به زده کوى او خپلو بچو ته به ائ چ هم دغس کوى.

 چ تاسو نه د غرۀ لمن ته الړئ او هلته ودرېدئ په کوم چ اور لېدلے

 هغوئ ته وو او لمب ي آسمان ته ختل او وري او ته توره تيارۀ شوه. 
وواي چ مال خُدائ ستاسو سره نه د اور نه خبرې وکې، تاسو نه د
 هغۀ تاسو ته وفرمائيل هغۀ خبرې واورېدل خو د هغۀ صورت مو ونۀ ليدو. 
چ د هغه لوظ پوره کولو دپاره به ۀ کوئ، تاسو به په هغه لسو حمونو عمل

 مال خُدائ ما کوئ، کوم چ هغۀ د کاو په هغه دوه تختو باندې ليل ۇو. 
لبه تاسو په هغه م په هغ ايم چول قانون و تاسو ته هغه ته وفرمائيل چ

.په کوم باندې تاسو حمله کوئ او قبضه کوئ ي عمل کوئ چ ک

د بت پرست خالف خبردارے

 کله چ مال خُدائ د سينا په غرۀ باندې د اور نه تاسو سره خبرې وکې

 په هر  فائدې دپاره پام کوئ چ او تاسو د هغۀ صورت ونۀ ليدو، نو خپل
شل ک بت جوړولو په وجه خپل انونه ناهار نۀ کئ، کۀ هغه شل د نر

 د داس يو ناور چ په زمه  د ناور يا د مارغۀ،   ، وى، يا د
مۀ پرېو ت کآزمې  په داس تلل کوى يا کۀ په اوبو ک د کب وى. 

چ ۀ په آسمان ک ورئ چ د هغ عبادت يا خدمت وکئ، له نمر،
سپوږم او ستورى. مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک نورو ولو خلقو ته دا

 خو تاسو هغه خلق ي چ مال خُدائ د ورکى دى چ عبادت ي کوى. 
مصر نه راوويستل چرته چ تاسو د اور په تنور ک وئ. هغۀ تاسو ه
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 خو  .نن تاسو ي ه چى لهغه تاسو خپل خلق جوړ ک چ راوويستل
خُدائ ستاسو خُدائ پاک ما ته غصه وو او دا قسم ي ستاسو په وجه مال

وخوړو چ تۀ به د اُردن سيند نه پورې نۀ و چ هغه آباد مل ته الړ ش کوم
 زۀ به په دې مل ک م شم او هيله به د چ هغه تاسو له درکوى. 

سيند نه پورې نۀ وم، خو هغه وخت نزدې دے چ تاسو به واوړئ او هغه آباده
 پام کوئ. مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک چ تاسو زمه به قبضه کئ. 

سره کوم لوظ کے دے هغه مۀ هېروئ. د هغۀ حم من چ يو قسم بت هم مۀ
 ه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د يو بل شوى اور په شان جوړوئ 
ک لتاسو به په هغه م  تر دې پورې چ دے، او غېرت خُدائ پاک دے. 
تر ډېره وخته پورې ي او بچ او نمس به مو پېدا ش، د يو يز په شل هم بت
جوړولو په وجه خپل انونه مۀ ناهاروئ. د مال خُدائ په نظر ک دا يو بد
 نن زۀ آسمان او زمه ستاسو  .عمل دے او د دې په وجه به هغه غصه ش
خالف واهان جوړوم، کۀ تاسو زما نافرمان وکئ، نو تاسو به زر د زم نه

ورک ش. تاسو به په هغه مل ک ډېره موده ژوند ونۀ کئ کوم چ د اُردن
 مال خُدائ به  .قبضه کوئ. تاسو به تباه ش نه پورې دے او تاسو ي

تاسو په نورو قومونو ک خوارۀ وارۀ کى، هلته به صرف يو و کسان ستاسو
 هلته به تاسو د داس معبودانو خدمت کوئ چ انسان  .ش نه ژوندى پات

جوړ کى وى، د لرو او د کاو معبودان، هغه معبودان چ نۀ ليدل او نۀ اورېدل
 خو کۀ هلته تاسو مال  .نۀ خوراک او نۀ بويول کولے ش ،کولے ش

خُدائ خپل خُدائ پاک ولوئ او د زړۀ د اخالصه او د خپل ول روح سره د هغۀ
 کله چ تاسو په تليف ک ي او په  .ئ نو تاسو به هغه ومومون وکل
تاسو باندې دا هر ۀ تېر شوى وى، نو آخر به مال خُدائ ته راواپس ش او د

 هغه رحم کوونے خُدائ پاک دے. هغه به تاسو نۀ هغۀ تابعدارى به وکئ. 
پرېدى او نۀ به مو تباه کوى او هغه به هغه لوظ نۀ هېروى چ کوم هغۀ په خپله

 تاريخ ته وورئ. ستاسو د پېدايت نه ستاسو پالر نيۀ سره کے دے. 
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خُدائ بن مال ورئ کله چته و وخت، او وروستو وخت او زمان مخ
آدم په زمه پېدا کو. وله دنيا ولوئ. د دې په شان لوئ کار مخ کله هم

 داس ۀ شوے دے ۀ؟ ول مخ چا د دې په شان ۀ اورېدل دى؟ 
خلق شته چ هغوئ د اور نه د يو خُدائ خبرې اورېدل وى او ژوندى پات وى
 بل خُدائ کله هم دا جرأت کے دے چ د بل قوم نه له ستاسو په شان؟ 

ه چن هى، لاو هغوئ خپل خلق جوړ ک  ى او بو يخلق روان ک
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو دپاره په مصر ک وکل؟ ستاسو د

انو په وړاندې هغۀ د خپل لوئ طاقت او قوت نه کار واخستلو، هغۀ وباستر
 او جن راوستلو، معجزې او ن ي وودل او يروون کارونه ي وکل. 
مال خُدائ تاسو ته دا وودل چ دا ثابِته ش چ يوا هغه خُدائ پاک دے
 هغۀ په تاسو باندې د آسمان نه خپل آواز واورېدو او ب له هغۀ نه بل نشته. 
چ هغه ستاسو تربيت وکى، او هغۀ دلته په زمه باندې په تاسو خپل مقدس
 ه چ هغۀ ستاسو اور وليدلو او د دې نه ي تاسو سره خبرې وکې. 

پالر نيۀ سره مينه کوله، هغۀ تاسو غوره کئ او د خپل لوئ طاقت سره هغۀ په
 کله چ تاسو مخ په وړاندې روان وئ، نو  .صر نه راوويستلخپله تاسو د م
هغۀ هغه قومونه وشل چ ستاسو نه لوئ او طاقتور ۇو، چ هغه تاسو د هغوئ

 نو نن دا مل ته راول او در ي کى، کوم مل چ نن هم ستاسو دے. 
خُدائ هغه خُدائ پاک دے چ مۀ هېروئ. مال له ياو هي خبره ياده سات

 د په آسمان ک او الندې په زمه ک موجود دے. بل يو خُدائ هم نشته. 
هغۀ ول قانون ومن کوم چ نن ما تاسو له درکے دے، نو ستاسو او ستاسو
د اوالد به هر کار سم وى. په هغه مل ک به اوسېئ کوم چ مال خُدائ

ستاسو خُدائ پاک همېشه دپاره تاسو له درکوى.“

د اُردن نمرخاتۀ طرف ته د پناه دپاره ارونه

 کله  بيا موس د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف ته درې ارونه بېل کل. 
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چ وک په غلط سره داس وک ووژن چ دشمن ي ورسره نۀ وى نو
قاتل به د دې ارونو نه يو ار ته د پناه دپاره وتت او خپل ژوند به بچ کى.

 د لوړې عالق په بيابان ک د بصر ار، د روبين قبيل دپاره وو، د جِلعاد

،دپاره وو، د بسن په عالقه ک ار د جاد قبيل د رامات ،ک په عالق
جوالن د منس قبيل دپاره وو.

د خُدائ پاک د قانون په حقله د حضرت موس پېغام ورکول

 دا د -  موس بن اسرائيلو ته د خُدائ پاک قانون او اصول وودل. 

هغ نه وروستو ۇو چ هغوئ د مصر نه راوتل ۇو او هغوئ د اُردن سيند په
نمرخاتۀ طرف، بيتفعور ار ته مخامخ په مېدان ک ۇو، چ هغوئ له ي دا
قانون ورکو. دا په هغه عالقه ک ۇو کومه چ د امورى بادشاه سيحون وه،

هغۀ د حسبون په ار ک بادشاه کوله. موس او اسرائيليان چ کله د مصر
 هغوئ د هغۀ او د بسن بادشاه عوج نه راووتل نو هغۀ له ي شست ورکو. 

په مل قبضه وکه، دا د اموريانو بل بادشاه وو چ د اُردن نمرخاتۀ طرف ته
ريون ار نه واخله، د س د ارنون سيند په غاړه، د عروعير ل دا م اوسېدو. 

 په دې ک هغه وله عالقه هم غرۀ پورې خور وو، کوم چ حرمون دے. 
شامله وه چ د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف ته د مال درياب پورې وه او د پِسه

د غرۀ تر لمن پورې وه.

د شريعت لس حمونه

وفرمائيل، ”اے بن ل او هغوئ ته يک سرائيليان راغونول ا  موس  ۵
اسرائيلو. دې قانون ته غوږ ونيس کوم چ نن زۀ تاسو له درکوم. دا زده کئ
 د سينا په غرۀ باندې مال او وورئ چ خامخا به ورباندې عمل وکئ. 

 هغه لوظ نۀ صرف زمون د پالر نيۀ خُدائ زمون خُدائ پاک يو لوظ وکو، 
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 مال خُدائ هلته سره وو، بل زمون ولو سره وو کوم چ نن ژوندى يو. 
 په هغه وخت ک په غرۀ باندې د اور نه تاسو سره مخامخ خبرې وکې. 

زۀ ستاسو او مال خُدائ په مين ک د مينى په شان د دې دپاره والړ وم
چ هغه ۀ ووائ نو زۀ به ي تاسو ته ووايم، ه چ تاسو د اور نه يرېدئ او

 زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ  ،خُدائ وفرمائيل چ مال .غرۀ ته ونۀ ختل
 زما نه پاک يم، چا چ د مصر نه راوويستل، چرته چ تاسو غالمان وئ. 
 د ان دپاره د داس يو يز په شل غېر د نورو معبودانو عبادت مۀ کوئ. 

هم بتان مۀ جوړوئ چ هغه پاس په آسمان ک وى يا الندې په زمه باندې وى
 يو بت ته هم چ سجده ونۀ لوئ او يا د زم د الندې په اوبو ک وى. 
او نۀ ي عبادت وکئ، ه چ زۀ مال خُدائ ستاسو غېرت خُدائ پاک يم.
زۀ د پالر نيۀ د ناه سزا د هغوئ اوالد له تر درېم او لورم نسله پورې ورکوم
 خو زۀ د هغه خلقو زرونو نسلونو ته خپله وک چ زما نه نفرت کوى. 
 زما نوم د  .مونه منزما سره مينه لرى او زما ح وک چ ايم مينه

غلطو مقصدونو دپاره مۀ استعمالوئ، ه چ زۀ، مال خُدائ ستاسو خُدائ
 د سبت  .ايه اخلزما نوم ب وک چ پاک به هغه چا له سزا ورکوم

ورځ ياده لرئ او دا مقدسه و، هم هغه شان له نه چ ما، مال خُدائ
 په شپو ورو ک تاسو خپل کار ستاسو خُدائ پاک حم کے دے. 

 خو اوومه ورځ د آرام ورځ ده چ ما ته وقف ده. په هغه ورځ روزار کوئ، 
به هي وک کار نۀ کوى، نۀ تاسو، نۀ ستاسو بچ، نۀ ستاسو غالمان، نۀ ستاسو
ناور او نۀ هغه مسافر چ ستاسو په مل ک اوسيى. ستاسو غالمان به هم
 هغه راپه ياد کئ چ تاسو په هغه شان آرام کوى له نه چ تاسو کوئ. 

مصر ک غالمان وئ او ما، مال خُدائ، ستاسو خُدائ پاک د خپل لوئ
طاقت او قوت سره آزاد کئ. نو ه زۀ تاسو له حم درکوم چ د سبت ورځ
 د خپل مور او پالر عزت کوئ، له چ زۀ، مال خُدائ، ستاسو ياده لرئ. 
خُدائ پاک تاسو له حم درکوم، نو ستاسو هر ۀ به سم وى او تاسو به په هغه

۱۷ / ۹۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 زنا مۀ  قتل مۀ کوئ.  مل ک يو اوږد عمر تېر کئ کوم چ درکوم. 
 د بل  د چا خالف د دروغو واه مۀ ورکوئ.   غال مۀ کوئ.  کوئ. 
سى د  خواهش مۀ کوئ، د هغۀ د کور، د هغۀ د زم، د هغۀ د نوکرانو، د
هغۀ د اروو، د هغۀ د خرونو، يا د بل داس يو ش اللچ هم مۀ کوئ کوم چ د
 کله چ تاسو د غرۀ سره راغون وئ نو دا حمونه مال خُدائ هغۀ وى. 

تاسو ولو له درکل. کله چ هغۀ د اور نه او د ت تورې وري نه په يو دروند
آواز سره خبرې وکې نو هم دغه حمونه ي درکل. بيا هغۀ دا د کاو په دوه

تختو وليل او ما له ي راکل.

د خلقو وېره

 کله چ ول غر اور اخستے وو او تاسو د تيارې نه آواز واورېدو، نو

خُدائ زمون مال  او هغوئ ووئيل چ ستاسو د قبيلو مشران ما له راغلل 
خُدائ پاک مون ته خپله لوئ او جالل په هغه وخت وودلو چ د اور نه مو د

هغۀ خبرې اورېدل. مون ته نن دا پته ولېده چ کۀ خُدائ پاک د يو انسان سره
ول  خو مون  .کېدے ش ى نو هغه انسان بيا هم ژوندے پاتخبرې وک

خپل انونه د مرګ په خطره ک واچوو؟ هغه لوئ اور به مون تباه کى.
زمون دا يقين دے کۀ چرې بيا مون د مال خُدائ زمون د خُدائ پاک خبرې

 داس يو انسان شته ۀ چ هغۀ د اور نه د ژوندى واورېدل نو مۀ به شُو. 
 موس، واپس الړ خُدائ پاک خبرې اورېدل وى او بيا هم ژوندے پات وى؟ 

شه او هغه هر ۀ په غور سره واوره ۀ چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک
ته ووايه. مون وى نو هغه مون ۀ وئيل هغۀ درته بيا واپس راشه او چ .فرمائ

 کله چ مال خُدائ دا به هغ ته غوږ ونيسو او عمل به پرې وکو. 
واورېدل، نو هغۀ ما ته وفرمائيل، ما د دې خلقو خبرې اورېدل دى او هغوئ

 کاش چ هغوئ همېشه صرف هم دغه شان احساس  .وائ ي لبل
لرلے. کاش چ هغوئ همېشه زما درناوے کولے او زما ول حمونه ي منلے،
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 الړ شه نو چ د هغوئ او د هغوئ د اوالد به همېشه دپاره هر ۀ سم وے. 
 خو موس، تۀ، زما سره  .واپس خپلو خېمو ته الړ ش او هغوئ ته ووايه چ

ايه، چم. هغه بيا خلقو ته ومونه درکول ح ايسار شه او زۀ به تا له زما
 هغوئ په دې باندې په هغه مل ک عمل کوى کوم چ هغوئ له ورکوم. 

بن اسرائيلو، ورئ چ تاسو هغه هر ۀ وکئ د کوم چ مال خُدائ ستاسو
خُدائ پاک تاسو له حم درکے دے. او د دې قانون نه اخوا دېخوا مۀ اوړئ.

لۀ به سم وى او په هغه م مونو عمل کوئ، نو ستاسو هرولو ح  په هغه

.تاسو روان ي به تاسو ژوند تېروئ د کوم قبضه کولو له چ ک

لوئ حم

 دا ول هغه حمونه دى چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ما له حم  ۶
پرې عمل کوئ چ ک لپه هغه م ايم. چو تاسو ته ي ے دے چراک

 او چ تر کوم پورې تاسو، ستاسو تاسو ورننو او قبضه پرې کوئ. 
بچ او ستاسو نمس ژوندى وى نو د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک نه خامخا
يرېئ. کۀ تاسو د هغۀ په ول قانون عمل وکو کوم چ زۀ تاسو له درکوم نو په
 اے بن اسرائيلو، غوږ ش. او په  .مر زيات شبه ستاسو ع ک لهغه م
ک لمونو باندې عمل کوئ نو ستاسو هر کار به سم وى او په هغه مدې ح

به مو ډېر اوالد پېدا ش چ زرخيزه او آباد دے، له نه چ مال خُدائ،
 اے بن اسرائيله ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک، تاسو سره وعده کې ده. 

 تاسو د مال خُدائ خپل واوره. مال زمون مال خُدائ واحد ذات دے. 
خُدائ پاک سره په پوره زړۀ سره، په پوره ان او په خپل ول طاقت سره مينه

 خپلو بچو ته دا  کوم حمونه چ درکوم نو هغه په ياده ياد کئ.   .سات
بيا بيا وريادوئ. کۀ په کور ک ناست ي يا په الره روان ي، چ مل يا
 دا په خپلو مو او په پا، نو د دې په حقله د هغوئ سره خبرې کوئ. 
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 دا د خپلو تندو باندې وتئ چ ستاسو دپاره د يادېدو د ن په شان وى. 
.ارونو په دروازو ولي خپلو کورونو په درشلو او د خپلو

د نافرمان خبردارے

 له نه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو پالر نيۀ، ابراهيم،

اسحاق او يعقوب سره لوظ کے دے، هغه به تاسو له لوئ لوئ او ائسته
 کورونه به مو د و و ارونه درکى کوم چ تاسو نۀ وى جوړ کى. 

وى چ نۀ وى او هلته به کوه اې کوم تاسو په ک يزونو نه ډک وى چ
تاسو کنستل نۀ وى او د انورو او زيتُونو باغونه به وى چ تاسو کرل نۀ وى.

کله چ مال خُدائ تاسو دې مل ته راول نو ستا دپاره به خوراک ډېر وى او
 نو پام کوئ چ مال خُدائ هېر نۀ کئ کوم چ تاسو  ،تاسو به ماړۀ ش

 مال خُدائ د د مصر مل نه راوويستل، چرته چ تاسو غالمان وئ. 
خپل خُدائ پاک نه يرېئ، تش د هغۀ عبادت کوئ او صرف د هغۀ په نوم قسم
 د نورو معبودانو عبادت مۀ کوئ، د هغه خلقو د معبودانو کوم چ خورئ. 
 ه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو په خوا او شا ک وى. 
کوم چ تاسو سره اوسيى، هغه يو غېرت خُدائ پاک دے. د هغۀ غضب به په
 تاسو په خپل مال تاسو راش او هغه به د زم مخ نه تاسو ورک کى. 
 خُدائ آزمېت مۀ کوئ، له نه چ تاسو هغه په مسه ک وآزمائيلو. 

پام کوئ چ د هغۀ په ول قانون عمل کوئ کوم چ هغۀ تاسو له درکے دے.
 د مال خُدائ په نظر ک چ ۀ صحيح او ۀ وى نو هم هغه کوئ، نو

ستاسو هر يو کار به سم وى. تاسو به هغه آبادې زم ته ورننه و او ستاسو
 او له به ش چ مال خُدائ ستاسو پالر نيۀ سره د هغ وعده کې ده، 

 چ هغۀ نه وعده کې ده، تاسو به خپل دشمنان د هغه ائ نه وشئ. 
خُدائ زمون مال درنه تپوس کوى چ بچ کله چ زمانه ک په راتلون

 نو هغوئ خُدائ پاک د دې ول قانون د منلو حم مون له ول راکے دے؟ 
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ته وواي چ مون په مصر ک د فرعون غالمان ۇو او مال خُدائ د خپل
 مون په خپلو سترو وليدل چ هغۀ لوئ طاقت سره مون بچ کو. 

مصريانو، فرعون او د هغۀ ولو آفسرانو ته خپل معجزې او يروون کارونه
لاو دا م دلته مو راول و چصر نه آزاد کد م  هغۀ مون وودل. 

 بيا مال راکى، له چ نه هغۀ زمون پالر نيۀ سره وعده کې وه. 
خُدائ زمون خُدائ پاک مون ته حم وکو چ د هغۀ په ول قانون به عمل کۇو
او د هغۀ درناوے به کۇو. کۀ مون داس وکل نو زمون قوم به همېشه د هغۀ د
 کۀ مون په وفادارۍ سره په هغه نظر الندې وى او کامياب به زمونه وى. 
هر ۀ عمل وکو چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک ي مون ته حم کے

دے، نو هغه به زمون نه رضا وى.

د مال خُدائ قوم

 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو هغه مل ته وردننه کى چ د  ۷
ى. کله چاو هغه به د دې نه ډېر قومونه وش کوم قبضه کولو له ورروان ي

تاسو مخ په وړاندې ، نو هغه به اووۀ قومونه وشى کوم چ ستاسو نه لوئ
ويان او تيان، جرجاسيان، اموريان، کنعانيان، فرزيان، حاو طاقتور دى. هغوئ ح

 کله چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو په هغه خلقو يبوسيان دى. 
زورور کى او شست ورکئ، نو هغوئ ول ووژن. د هغوئ سره لوظ مۀ کوئ

 د هغوئ سره ودونه مۀ کوئ او خپل او چ هي رحم ورباندې ونۀ کئ. 
 ه چ هغوئ به بيا ستاسو اوالد د اوالد هغوئ سره ودونو ته مۀ پرېدئ، 
د هغوئ د معبودانو عبادت به کوى. نو بيا به د مال خُدائ نه واړوى چ مال

 د هغوئ د خُدائ غضب په تاسو راش او تاسو به سمدست تباه کى. 
قرباناه ايونه وران کئ، د هغوئ مقدس ستن و و کئ، د هغوئ د

 تاسو د مال اشيرې بت ن راوغورزوئ او د هغوئ بتان وسوزوئ. 
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خُدائ يعن د خُدائ پاک مقدس خلق ي. نو هغۀ د زم د مخ نه خوښ کئ
 مال خُدائ تاسو سره د دې دپاره مينه  .د هغۀ خپل خاص خلق اوس چ

نۀ ده کې او نۀ ي خوښ کى ي چ تاسو د نورو خلقو نه زيات وئ، په
 خو مال خُدائ ستاسو حقيقت ک تاسو د ولو نه وړوکے قوم وئ. 

سره مينه وکه او هغه وعده پوره کوى کومه ي چ ستاسو پالر نيۀ سره کې
وه. نو ه هغۀ د خپل لوئ طاقت سره تاسو بچ کئ او د مصر بادشاه، فرعون

 ياد سات چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک، د غالم نه ي آزاد کئ. 
حقيق خُدائ پاک دے او هغه وفادار دے. هغه به خپل لوظ پوره کى او د هغه
خلقو زرونو نسلونو ته به نۀ بدلېدون مينه وائ وک چ د هغۀ سره مينه

 او وک چ ترې نه نفرت کوى نو په لرى او د هغۀ په حمونو عمل کوى، 
بدل ک به هغه تباه کى. هغه به هغه چا له په سزا ورکولو ک سست ونۀ

 تاسو ته چ ۀ ودلے شوى دى کى وک چ د هغۀ نه نفرت وکى. 
نو په هغ عمل وکئ، نن چ ما کوم قانون درکے دے په هغ عمل وکئ.

د فرمانبردارۍ کولو برکتونه

 کۀ تاسو دې حمونو ته غوږ ونيس او په وفادارۍ سره پرې عمل کوئ، نو

مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به ستاسو سره خپل لوظ پوره کى او خپله نۀ
بدلېدون مينه به درته وائ، له نه چ هغۀ ستاسو پالر نيۀ سره وعده

 هغه به ستاسو سره مينه کوى او برکت به درکى، نو ستاسو کې ده. 
شمېر به زيات ش او ډېر اوالد به پېدا ش، هغه به ستاسو پ برکتناک کى، نو

چ ستاسو غله، مے او د زيتُونو تېل به پېدا کى، او هغه به تاسو له برکت
درکى چ تاسو له ډېر اروى، چېل او ې درکى. هغه به دا ول برکتونه

تاسو له په هغه مل ک درکى د کوم چ هغۀ ستاسو پالر نيۀ سره تاسو له
 په دنيا ک د يو قوم سره به هم ستاسو په شان د درکولو وعده کې ده. 

.ر اروے شن ډېر برکتونه نۀ وى. نۀ به ستاسو يو کس او نۀ به ستاسو يو
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هغه به په تاسو باندې داس ،ولو بيمارو نه وسات خُدائ به تاسو د  مال

خراب بيمارۍ نۀ راول کوم چ تاسو په مصر ک ليدل وې، خو هغه
 هغه هر يو قوم تباه کئ په کوم  .ولو دشمنانو راول بيمارۍ به ستاسو په

چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو زورور کى ي او چ په هغوئ باندې
هي رحم ونۀ کئ. د هغوئ د معبودانو عبادت مۀ کوئ، ه چ دا به ستاسو
 په خپل زړۀ ک دا مۀ واي چ دا قومونه ستاسو  .دپاره يو دام جوړ ش

 د هغوئ نه مۀ نه په شمېر ک زيات دى او هغوئ تاسو نۀ ش شلے. 
يرېئ، هغه ۀ راپه ياد کئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په فرعون او
ئ چرايادې ک معجزې او ن ،انوبا  هغه سخت په ول مصر وکل. 

تاسو په خپلو سترو وليدل او هغه لوئ طاقت او قوت چ د کوم په ذريعه
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو آزاد کئ. له نه چ هغۀ مصريان
تباه کل، نو هغه ول خلق به هم هغه شان تباه کى چ تاسو ترې نه يرېئ.

ى چى او هغه به هغوئ هم تباه کورولې  هغه به په هغوئ وارخطائ

 نو د دې خلقو نه مۀ يرېئ. مال خُدائ ستاسو وک تت او پيى. 
 چ تاسو خُدائ پاک ستاسو مل دے، خُدائ پاک لوئ او يروونے دے. 

مخ په وړاندې  نو هغه به دا قومونه ل ل شى. تاسو به هغوئ ول په يو ل
نۀ ش شلے، ه کۀ تاسو داس وکل، نو نل ناور به زيات ش او دا به
 مال خُدائ به تاسو ستاسو په دشمنانو  .ستاسو دپاره يوه خطره جوړه ش

 زورور کى او تر هغ پورې به وارخطا وى چ ترو تباه شوى نۀ وى. 
هغه به د هغوئ په بادشاهانو تاسو زورور کى. تاسو به هغوئ ووژن او هغوئ به

هېر کے ش. هي وک به ستاسو مخه نۀ ش نيولے، تاسو به هر يو تباه
 د هغوئ بتان وسوزوئ. په دې باندې چ کوم سپين زر يا سرۀ زر کئ. 

.انونو دپاره مۀ اخل خواهش مۀ کوئ، هغه ترې نه د خپلو وى، د هغ ېدلل
ن دا به ستاسو دپاره يو دام جوړ ش ،ه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ

ن ،تان خپلو کورونو ته مۀ راوړئ هغه ب پاک د بت پرست نه نفرت کوى. 
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په تاسو به هم هغه لعنت وى کوم چ په هغوئ دے. تاسو خامخا د دې بتانو نه
کرکه کوئ او سپ ورته ورئ، ه چ دا لعنت دى.

بن اسرائيلو ته د  زم مالوېدل

 ما چ نن کوم قانون درکے دے په هغه ول په وفادارۍ سره عمل  ۸
کوئ، نو چ داس تاسو ژوندى پات ش او ودان ش او هغه مل قبضه کئ

 هغه راياد چ مال خُدائ د هغ وعده ستاسو پالر نيۀ سره کې ده. 
کئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په تېرو لوېتو کالونو ک نه په
سخت ه، او په تاسو يودنه وکستاسو الر په دې اوږد سفر ک بيابان ک

راولېل چ په تاسو ک عاجزى وى او تاسو وآزمائ، نو چ هغه په دې پوهه
ش چ ستاسو په زړۀ ک ۀ دى نو چ د هغۀ په حمونو عمل کوئ او کۀ

 هغۀ په تاسو باندې عاجزى او لوږه راوستله، نو بيا هغۀ تاسو له د نه. 
خوراک دپاره من درکل، هغه خوراک چ د دې نه مخ هيله ستاسو پالر
نيۀ هم نۀ وو خوړلے. هغۀ دا د دې دپاره وکل چ تاسو ته وائ چ بن آدم
خو هغه په هره هغه خبره پائ ،پائ هغه تش په رو چ دې په دې يقين نۀ سات

 په دې لوېتو کالو ک ستاسو  .نه راو خُدائ د خول د مال چ
مال  ياد لرئ چ جام نۀ دى زَړې شوې او نۀ مو پ پسېدل دى. 

خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو د اصالح دپاره سزا درکوى له چ يو پالر
ه مالن  نو بيا، هم هغه شان کوئ چ خپلو بچو له تربيت ورکوى. 

خُدائ حم درکے دے، د هغۀ د قانون په مطابق ژوند تېروئ او د هغۀ تابعدارى
 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو هغه زرخېز مل ته راول، يو کوئ. 
داس مل چ سيندونه او ول په ک وى چ د هغه چينو نه وتل وى چ د

 يو داس مل چ غنم، اوربش، انور، اينر، درو او غرونو نه بهيى، 
له اوږى نۀ ش هلته به هي انار، د زيتُونو تېل او شات په ک پېدا کيى. 
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او نۀ به محتاج ش. د هغ په تيو ک اوسپنه شته دے او د هغ غرونو نه
 تاسو چ د خوراک دپاره ۀ غواړئ هغه هر ۀ  .تاسو تانبه راويستلے ش
به درته مالويى او چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک کوم آباد مل درکے

دے د هغ دپاره به تاسو د هغۀ شُر ادا کئ.

مال خُدائ نۀ هېرول

 پام کوئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک هېر نۀ کئ، نن چ کوم

 کله چ  .ناکامه نۀ ش باندې عمل کولو ک په هغ قانون زۀ درکوم چ
تاسو ته د خوراک دپاره هغه هر ۀ مالو ش چ تاسو ي غواړئ او د اوسېدو

 کله چ ستاسو اروى، ې، ستاسو دپاره ائسته کورونه جوړ کئ 
 نو دا خبره يقين  ،يز زيات ش سپين زر او سرۀ زر او ستاسو نور هر

کئ چ تاسو مغروره نۀ ش او مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک هېر نۀ کئ
 هغۀ تاسو چ هغۀ تاسو د مصر نه راوويستل، چرته چ تاسو غالمان وئ. 
د هغه لوئ او يروون بيابان په الره بوتل چرته چ زهريله ماران او لمان ۇو.
ې نه اوبۀ روانتي هغۀ ستاسو دپاره د سخت ه کې زمه او تپه هغه خُش
 په بيابان ک د خوراک دپاره هغۀ تاسو له من درکل، هغه خوراک کې. 

چ لراولې له نۀ وو خوړلے. هغۀ په تاسو سختۀ هيستاسو پالر ني چ
 پام کوئ  .ۀ سم ش ستاسو هر په آخر ک داس نو چ ،تاسو وآزمائ

چ تاسو په خپل زړۀ ک دا ونۀ واي چ په خپل طاقت او قوت سره تاسو
 ياد لرئ دا مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک خپل انونه مالداره کى دى. 

ه دا کوى چ ے دے. هغههغۀ تاسو له د مالداره کېدو طاقت درک دے چ
هغه تر نن ورځ پورې وفادار دے چ په هغه لوظ ودرېى کوم چ هغۀ ستاسو

 هيله مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک مۀ هېروئ پالر نيۀ سره کے وو. 
او نۀ چ نورو معبودانو ته واوړئ چ د هغوئ عبادت او خدمت وکئ. کۀ

تاسو داس وکل، نو زۀ نن تاسو له خبردارے درکوم چ بشه تاسو به تباه
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 کۀ چرې تاسو د مال خُدائ تابعدارى ونۀ کئ، نو د هغه قومونو په  .ش
شان به تاسو تباه ش کوم چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو مخ په

وړاندې تلو سره تباه کوى.

د خلقو نافرمان

 اے بن اسرائيلو واورئ. تاسو به نن د اُردن سيند نه پورې و او هغه  ۹
مل به قبضه کئ چ د هغه قومونو دے چ ستاسو نه لوئ او طاقتور دى. د
 هغه خلق په هغوئ ارونه لوئ لوئ دى چ دېوالونه ي آسمان ته رسيى. 

خپله ته او لوړ لوړ دى، هغوئ دېوان دى او تاسو دا خبره اورېدل ده چ د
 خو تاسو به په خپله هغوئ په مقابله ک هي وک نۀ ش ودرېدلے. 

وورئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به د بل شوى اور په شان ستاسو نه
مخ روان وى. چ مخ په وړاندې  نو خُدائ پاک به هغوئ له شست

ورکى، هغوئ به وشئ او زر به ي تباه کئ، هم هغه شان چ نه هغۀ وعده
 کله چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک هغوئ ستاسو دپاره د کې ده. 

هغه مل نه وباس، نو په خپل زړۀ ک داس مۀ واي چ ن تاسو نې خلق
ي او د دې دپاره ي راوستل چ دا مل ستاسو ش. داس نۀ ده، مال خُدائ
 په دې وجه نۀ چ دا خلق ستاسو دپاره ه وباس چ هغوئ بدکاره دى. 
لد هغوئ م دى چخُدائ تاسو پرې خو مال ۀ خلق ي عمله او تاسو نې
ونيس. هغه به هغوئ وشى ه چ هغوئ بدعمله خلق دى او د هغۀ اراده دا

ده چ ستاسو پالر نيۀ، ابراهيم، اسحاق، او يعقوب سره ي کومه وعده کې وه
لخُدائ دا زرخيزه م مال ئ چۀ پوهه ک ان په دې  هغه پوره کى. 
  .تاسو خو ضدى خلق ي په وجه نۀ درکوى بل ۀوال تاسو له ستاسو د

دا خبره مۀ هېروئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په بيابان ک تاسو
نه غصه کو. د هغه ور نه واخله چ تاسو په ک د مصر نه راووتل تر
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 د سينا ننه پورې چ دلته راورسېدل، تاسو د هغۀ خالف بغاوت کے دے. 
ربادولو ته تيار په غرۀ باندې هم تاسو مال خُدائ دومره غصه کو چ ستاسو ب

 زۀ غرۀ ته وختلم چ د کاو هغه تخت راواخلم چ هغه لوظ ورباندې وو. 
ليلے شوے وو کوم چ مال خُدائ تاسو سره کے دے. زۀ هلته بغېر د ۀ
 بيا مال خوراک اک نه لوېت ور او لوېت شپ پات شوم. 
خُدائ ما له د کاو هغه دوه تخت راکې چ په هغ باندې هغۀ په خپله هغه ۀ

ليل ۇو ۀ ي چ په هغه ورځ د اور نه تاسو ته فرمائيل ۇو چ هلته د غرۀ
تو شپو نه وروستو ماللوې و اوتو ورلوې  د هغه سره راغون وئ. 
خُدائ ما له د کاو هغه دوه تخت راکې چ په کومو باندې هغۀ شريعت ليلے

 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ سمدست د غرۀ نه کوز شه، ه وو. 
چ ستا خلق کوم چ تا د مصر نه راوويستل، هغوئ مرتد شوى دى. هغوئ د

هغه ۀ نه زر اوړېدل دى چ ما ي حم ورکے دے او هغوئ د خپلو انونو
 مال خُدائ ما ته دا هم وفرمائيل، دپاره د سرو زرو يو بت جوړ کے دے. 
 تۀ د هغوئ دپاره ما ته منت ونۀ ما ته پته ده چ دا ومره ضدى خلق دى. 

نو زۀ به تا د داس .بيا نوم وانۀ خل وک به ي ې. زۀ هغوئ تباه کوم او هيک
 نو زۀ واپس شوم او قوم پالر جوړ کم چ د دوئ نه به لوئ او طاقتور وى. 

د غرۀ نه راکوز شوم، هغه د کاو دوه تخت م راروان کې وې چ په کومو
 ما ته پته ولېده  .ختل لے شوے وو. د غر نه د اور لمبباندې شريعت لي
چ تاسو د هغه حم نافرمان کې ده کوم چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک

تاسو له درکے وو او تاسو د هغۀ خالف ناه کې وه چ د سخ په شل
 نو هلته ستاسو په مخ ما د ک مو د سرو زرو بت جوړ کے وو. 
ل بيا زۀ د مال  نو يو کاو تخت راوغورزول او و و م کې. 

خُدائ په حضور ک لوېت ور او لوېت شپ پمخ پرېوتم او نۀ
م ۀ خوړل او نۀ م ۀ ل. دا ه چ تاسو د مال خُدائ خالف ناه

 زۀ د مال خُدائ د سخت قهر نه کې وه او هغه مو غصه کے وو. 
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ويرېدم، ه چ هغه دومره غصه وو چ تاسو تباه کى، خو مال خُدائ يو
 مال خُدائ هارون ته هم دومره غصه وو چ وې ل بيا زما واورېدل. 

 ما هغه د ناه نه ډک وژن، نو په هغه وخت ما د هارون دپاره هم دعا وکه. 
يز يعن د سرو زرو سخے واخستو کوم چ تاسو جوړ کے وو او په اور

ک م واچولو. بيا ما دا و و کو، د اوړو په شان م مېده کو او هغه
 کله چ تاسو په م په هغه وله ک وغورزولو چ د غر نه الندې بهېده. 

تبيعره، مسه، قبروت هتاوه ک وئ نو تاسو هلته هم مال خُدائ غصه کے
چ لمونو سره ولېکله هغۀ تاسو د قادِس برنيع نه د دې ح  او چ وو. 
الړ ش او هغه مل ونيس کوم ي چ تاسو له درکولو، نو تاسو د هغۀ خالف

 سرکش وکه، تاسو په هغۀ يقين ونۀ کو او نۀ مو د هغۀ فرمانبردارى وکه. 
الف سرکشخُدائ خ تاسو د مال ،ي د کوم وخت نه ما تاسو پېژندل چ

زۀ د مال تو شپو کلوې و اوتو ورلوې  نو په هغه کې ده. 
خُدائ په حضور ک پمخ پروت وم، دا ه چ ما ته پته وه چ هغه

 او ما دعا وکه، اے ماله خُدايه، خپل خلق ستاسو د تباه کولو اراده لرى. 
مۀ تباه کوه، هغه خلق چ تا بچ کل او د خپل لوئ طاقت او قوت سره دې د
 خپل خدمت کوونے ابراهيم، اسحاق او يعقوب راياد مصر نه راوويستل. 

 ن، مصريان به که او د دې خلقو ضد، بدکارۍ او ناه ته مۀ وره. 
ووائ چ تۀ د دې جوه نۀ ي چ خپل خلق هغه مل ته بو چ د هغوئ
سره دې وعده کې ده. هغوئ به ووائ چ تا خپل خلق بيابان ته د دې دپاره

 د دې هر ۀ نه بوتلل چ هغوئ ووژن ،ه چ تا د هغوئ نه نفرت کولو. 
عالوه، دا هغه خلق دى چ تا خوښ کل چ ستا خپل خلق ش او د خپل لوئ

طاقت او قوت سره دې هغوئ د مصر نه راوويستل.

حضرت موس ته د شريعت د حمونو نوې تخت مالوېدل
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 په هغه وخت ک مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”د اولنو په شان دوه  ۱۰
په ک هغه تخت ه چصندوق جوړ ک ه او يو د لرجوړې ک تخت د کا

 او زۀ به په هغ باندې هم هغه ۀ وليم کېدې. په غر باندې ما ته راوخېژه، 
ۀ چ ما په هغه تختو باندې ليل ۇو چ تا مات کې او بيا به تۀ هغه په

 نو ما د کير لر نه يو صندوق جوړ کو او د صندوق ک کېدې.“ 
اولنو په شان م د کا دوه تخت جوړې کې او د ان سره م غر ته

کوم لخُدائ په هغه تختو باندې هم هغه خبرې ولي  بيا مال  .وخېژول
چ هغۀ په وړومب ل ليل وې، دا هغه لس حمونه ۇو چ تاسو له ي په هغه

ې. مالوئ او هغۀ د اور نه خبرې وک د غر سره راغون ل چورځ درک
 او زۀ د غرۀ نه راکوز شوم نه چ مال خُدائ خُدائ ما له تخت راکې. 

ما ته حم کے وو، نو تخت م په صندوق ک کېودل. او هغه تخت تر
 بن اسرائيل د يعقان د خلقو د کوهو اوسه پورې په صندوق ک پرت دى.“ 
نه روان شول او موسيره ته الړل. او هلته هارون په حق ورسېدو او دفن شو او د
 د هغه ائ نه هغۀ زوئ العزر د هغۀ په ائ د امام په توه خدمت کولو. 

هرونه په کد اوبو ډېر ن چ لطباته ته الړل، هغه مهغوئ جدجوده او بيا ي
 په هغه وخت مال خُدائ د ليوى قبيل سى مقرر کل چ د لوظ دى. 
صندوق وړى او د امامانو په توه د هغۀ خدمت کوى او د هغۀ په نوم برکت

 نو د ليوى قبيل ته د غواړى. او تر اوسه پورې د هغوئ دا ذمه وارۍ دى. 
نورو قبيلو په شان زمه مالو نۀ شوه، مال خُدائ په خپله د هغوئ ميراث وو
 ”د هم هغه شان چ نه مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک وعده کې وه. 

وړومب ل په شان زۀ په غر باندې لوېت ور او لوېت شپ ايسار
ل بيا زما خبرې ته غوږ ونيولو او په دې رضا شو چ خُدائ يو شوم، مال
 بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چ پام او ستاسو الرودنه تاسو به نۀ تباه کوى. 

وکم، چ تاسو هغه مل ونيس چ د کوم وعده ي ستاسو پالر نيۀ سره
کې وه.
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د مال خُدائ درناوے او عبادت کول

 اوس، اے بن اسرائيلو، هغه ۀ واورئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ

پاک ي ستاسو نه غواړى. د مال خُدائ خپل خُدائ پاک نه يرېئ، د هغۀ پوره
تابعدارى کوئ، د هغۀ سره مينه کوئ او د زړۀ د اخالصه او د خپل ول روح

 او د هغۀ ول قانون من. دا زۀ نن ستاسو د فائدې سره د هغۀ خدمت کوئ، 
 ورئ، دا اوچت آسمانونه د مال خُدائ دى، دا زمه او په دپاره درکوم. 
 خو د مال خُدائ مينه ستاسو پالر نيۀ سره دې ک هر ۀ د هغۀ دى. 
دومره زياته وه چ د نورو خلقو په ائ ي تاسو خوښ کئ او تر اوسه پورې

 نو د اوس نه د مال خُدائ تابعداره اوس او خپل  .د هغۀ غوره خلق ي
 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د معبودانو خُدائ پاک او د ضد پرېدئ. 

مالانو مال خُدائ دے. هغه لوئ او طاقتور دے، د هغۀ نه يره په کار ده. هغه
 هغه دا ورى چ د يتيمانو او  .نۀ د چا طرفدارى کوى او نۀ رشوت اخل
ى او کۀ نه، هغه د مسافرو سره مينه کوى کوم چۀ سلوک کي و سرهکون

 نو د زمون خلقو سره اوسيى او هغوئ له خوراک او جام ورکوى. 
لصر په متاسو هم د م په يو وخت ک ه چ ،مسافرو سره مينه کوئ

 مال خُدائ د خپل خُدائ پاک نه يرېئ او صرف د هغۀ ک مسافر وئ. 
 د هغۀ عبادت کوئ. د هغۀ وفادار اوس او صرف د هغۀ په نوم قسم خورئ. 

ثناء واي، هغه ستاسو خُدائ پاک دے او تاسو په خپلو سترو هغه لوئ او
 کله چ ستاسو پالر عجيبه کارونه ليدل دى چ ستاسو دپاره ي کى دى. 
نيۀ مصر ته الړل، هغوئ صرف اويا کسان ۇو. خو اوس مال خُدائ ستاسو

.ى يشمېره کخُدائ پاک تاسو د آسمان د ستورو په شان ب

خُدائ لوئ د مال
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،مطالب ول خُدائ خپل خُدائ پاک سره مينه کوئ او د هغۀ  مال  ۱۱
 چ تاسو د مال خُدائ په حقله ۀ زده  .مونه منول، قانون او حاص

په تاسو پخپله دا واقع ستاسو په بچو نه بل .ى دى نو هغه اوس ياد ساتک
 او د هغۀ تېرې شوې. تاسو د مال خُدائ لوئ، د هغۀ طاقت، د هغۀ قوت، 
معجزې وليدل. تاسو وليدل چ هغۀ د مصر په بادشاه فرعون او د هغۀ په ول

 تاسو وليدل چ مال خُدائ د مصريانو لر، سره مل باندې ۀ وکل. 
د هغوئ د آسونو او جن اډو نه تباه کل او په بحرِقُلزم ک ي ډوب کل

 تاسو ته پته ده چ مال خُدائ ستاسو دې کله چ هغوئ تاسو پس ۇو. 
 هغه راياد کئ چ د ائ ته رارسېدو نه مخ په بيابان ک ۀ وکل. 

روبين قبيل د الياب د زامنو، داتن او ابيرام سره ي ۀ وکل. د ولو په
مخ زمه وچاوده او هغوئ ي سره د خپلو کورنو، د خپلو خېمو او د هغوئ

 آو، تاسو هم هغه خلق ي چ په خپلو د ولو نوکرانو او ناورو تېر کل. 
سترو مو هغه ول کارونه ليدل دى ۀ چ مال خُدائ کى ۇو.

د وعده کے شوې زم برکتونه

 نن چ زۀ کوم قانون درکوم په هغه ول عمل کوئ، نو تاسو ته به طاقت

مالو ش چ د سيند نه پورې و او هغه مل قبضه کئ کوم ته چ تاسو
ئ چډېره موده تېره ک ک ل نو تاسو به په هغه م  .ي وردننه کېدون

مال خُدائ ستاسو پالر نيۀ او د هغوئ اوالد له ي د ورکولو وعده کې ده،
 کوم مل چ تاسو قبضه کوئ هغه هغه مل چ زرخېزه او آباد دے. 

مل د مصر په شان نۀ دے، چرته چ تاسو مخ اوسېدئ. هلته به چ تاسو
 خو چ تخم کرلو، نو د پو اوبو کولو دپاره به تاسو سخته خوارى کوله، 

لم دے، يو داس لهغه د غرونو، مېدانونو م ته ورننو زم تاسو کوم
 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د دې مل خيال چ په باران اوبۀ کيى. 
 نو کۀ تاسو زما په سات او د کال په هر موسم ک ي ورباندې نظر وى. 
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ى دى، او تاسو د مالنن ما درک مونو په وفادارۍ سره عمل کوئ کوم چح
خُدائ د خپل خُدائ پاک سره مينه کوئ او د زړۀ د اخالصه د هغۀ خدمت کوئ،

 نو بيا به هغه ستاسو په مل ک په صحيح موسم ک، په خزان او
سپرل ک بارانونه ووروى، نو تاسو به د زيتُونو تېل، غله او انور راولوئ،

 او د اروو دپاره به واۀ درته مالويى. او ستا دپاره به خوراک ډېر وى او

د مال ى چخپل زړونه مو دوکه نۀ ک  پام کوئ، چ  .تاسو به ماړۀ ش
 کۀ تاسو خُدائ نه واوړئ او د نورو معبودانو خدمت او عبادت وکئ. 

داس وکل نو مال خُدائ به تاسو ته په قهر ش. هغه به د آسمان نه په تاسو
باران بند کى او ستاسو زمه به اوچه ش او فصلونه به نۀ راشنۀ کوى. بيا به

 تاسو زر هلته مۀ ش، ار چ هغه زمه ۀ ده کومه چ تاسو له درکوى. 
دا حمونه ياد سات او په ذهن ک ي وسات. دا په خپلو مو او خپلو تندو

 دا په خپلو باندې وتئ چ ستاسو دپاره د يادېدو د يوې ن په شان وى. 
ماشومانو زده کئ. چ تاسو په کور ک ي او يا په الره روان ي، چ تاسو

 دا د خپلو مل او يا پا نو د دې په حقله د هغوئ سره خبرې کوئ. 
 نو تاسو او ستاسو  .ارونو په دروازو ولي کورونو په درشلو او د خپلو

بچ به په هغه مل ک يو اوږد عمر تېر کى چ مال خُدائ ستاسو د پالر
نيۀ سره د هغ د ورکولو وعده کې ده. تر و چ زمه او آسمان وى نو
 ما چ کوم حمونه درکى دى په هغ باندې په تاسو به هلته اوسېئ. 

ايماندارۍ سره عمل کوئ يعن، مال خُدائ د خپل خُدائ پاک سره مينه کوئ،
 نو چ تاسو مخ په د هغۀ په الره سم روان اوس او د هغۀ نه مۀ لرې کېئ، 

وړاندې  نو هغه به هغه ول قومونه وشى او تاسو به هغه مل قبضه کئ
 تاسو چ کوم چ د هغه قومونو دے چ ستاسو نه لوئ او طاقتور دى. 
چرته هم قدم ږدئ، نو هغه زمه به ستاسو وى. ستاسو عالقه به د بيابان نه تر

 لبنان پورې، د فرات د سيند نه واخله د مديتران د سمندر پورې خوره وى. 
په هغه مل ک چ تاسو چرته هم ، مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به

هغه خلق ستاسو نه ويروى له نه چ هغۀ وعده کې ده او هي وک به هم
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 ورئ، زۀ نن تاسو خپل خو ته ستاسو په مخ نۀ ش ودرېدلے. 
 برکت به په دې ک وى، چ د پرېدم چ برکت غواړئ او کۀ لعنت، 

مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په هغه حمونو عمل کوئ چ نن ي زۀ درکوم،
 لعنت به په دې ک وى، چ تاسو د دې حمونو نافرمان وکئ او د هغه

مال  کله چ  .نۀ دى پېژندل تاسو مخ معبودانو عبادت ته واوړئ چ
خُدائ تاسو هغه مل ته راول کوم چ تاسو قبضه کوئ، نو د برکت آواز به

 دا دوه تاسو د رزيم غر نه وکئ او د لعنت آواز به د عيبال غر نه وکئ. 
رېواتۀ طرف ته دى، کنعانيان غرونه د کنعانيانو په عالقه ک د اُردن سيند نمرپ
د اُردن په مېدان ک اوسيى، چ جِلجال ار ته نزدې دے او د موره مقدسو
 زر به تاسو د اُردن سيند نه واوړئ او هغه مل به قبضه ونو نه لرې نۀ دے. 
لهغه م تاسو له درکوى. کله چ خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي مال ئ چک

 نو ورئ، په هغه ولو حمونو به عمل کوئ ونيس او په ک اوسېئ، 
کوم چ نن زۀ درکوم.“

د عبادت دپاره يو ائ

لتاسو به په هغه م مونه دى چدا هغه ح” ،وفرمائيل چ  موس  ۱۲
ۀ خُدائ پاک يخُدائ، ستاسو د پالر ني مال پرې عمل کوئ چ ک

ل کوم م درکوى. چ تاسو ژوندى ي نو خامخا به ورباندې عمل کوئ. 
چ تاسو نيس په هغ ک هغه ول ايونه تباه کئ چرته چ هغه خلق په

لوړو غرونو، په غونو او د لويو شنو ونو الندې د خپلو معبودانو عبادت کوى.
و ستن و مقدسئ او د هغوئ د کاايونه وران ک  د هغوئ د قربان

و کئ. د هغوئ د اشيرې بت ن وسوزوئ او د هغوئ بتان و و کئ
 د مال خُدائ د او د هغه ايونو نه د هغوئ د بتانو نوم نشان ختم کئ. 
 خپل خُدائ پاک عبادت هغه شان مۀ کوئ له نه ي چ هغوئ کوى. 

خو مال خُدائ به د ستاسو ولو قبيلو د عالق نه يو ائ خوښ کى، هلته به
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 هلته به خپل خلق د هغۀ حضور ته را او د هغۀ عبادت به کوى. 
خپل ،نذران صه او مقدسخپله لسمه ح ،او نورې قربان نذران سوزېدون

منت، خپل رضاکارانه نذران او د خپلو اروو او و وړومب پېدا شوى
خُدائ ستاسو خُدائ پاک په حضور ک  هلته، د مال بچ پېش کوئ. 

يز نه به پوره خوند اخل تاسو او ستاسو خاندان به خوراک کوئ او د هغه هر
چ تاسو د هغ دپاره محنت کے وى. ه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ
نو تاسو چ ،هغه وخت راش  کله چ پاک تاسو له برکت درکے دے. 

داس کارونه ونۀ کئ له چ دلته ي کوئ. تر اوسه پورې چ تاسو ته ۀ ۀ
 ه چ تاسو ته هغه ميراث ال نۀ دے ارېدل نو هم هغه شان مو کول، 

مالو شوے چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له درکوى، چ هلته به
تاسو د اُردن سيند نه واوړئ، نو مال  کله چ تاسو په امن ک اوسېئ. 

خُدائ به هغه مل تاسو له په ميراث ک درکى. هغه به تاسو د خپلو ولو
 مال دشمنانو نه په حفاظت ک وسات او تاسو به په امن ک اوسېئ. 

خُدائ به يو ائ خوښ کى چرته به چ د هغۀ عبادت کيى او هلته به تاسو
سوزېدون خپل ے دے، يعنم درکح ما ي ۀ راوړئ چ هغۀ له هغه هر

نذران او خپل نورې قربان، ستاسو لسمه حصه او منت او هغه خاص
 د خپلو بچو نذران چ تاسو د مال خُدائ سره د هغ وعده کې وى. 

سره، خپلو نوکرانو او د ليويانو سره چ ستاسو په ارونو ک اوسيى، هلته
ه کد ليويانو به په زم کوئ، ياد لرئ چ خوشحال د هغۀ په حضور ک

 تاسو به خپل نذران هلته نۀ پېش کوئ چ چرته ستاسو هي ميراث نۀ وى. 
پېش کوئ چ ائ ک رف په هغه يوص نذران  تاسو به خپل خوه وى، 
مال خُدائ به ي ستاسو د يوې قبيل په عالقه ک خوښ کى. صرف هلته به

تاسو خپل سوزېدون نذران او نور هغه ول کارونه کوئ چ ما ي تاسو له
 چ چرته تاسو اوسېئ نو تاسو هلته خپل ناور حم درکے دے. 

حاللولے او خوړلے ش. مال خُدائ چ ومره ډېر درکوى نو هغه خوړلے
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ش. تاسو ول کۀ پاک ي يا ناپاک، هغه خوړلے ش، له نه چ تاسو
 خو تاسو به د هغ وينه نۀ ، تاسو به هوس يا د غر غوه خورئ. 

 ۀ چ تاسو مال خُدائ ته خامخا د هغ وينه له د اوبو په زمه تويوئ. 
خوړلے چرته چ نۀ ش ايونو ک يز په هغه يو نه به هي پېش کوئ د هغ

تاسو اوسېئ، نۀ ستاسو د غل لسمه حصه، نۀ خپل مے، نۀ د زيتُونو تېل، نۀ
ستاسو د اروو او و وړومبے پېدا شوے بچے، نۀ د هغه تُحف نه چ تاسو
ي د مال خُدائ سره وعده کې وى، نۀ ستاسو رضاکارانه نذران او نۀ نورې

به، سره د ستاسو نوکرانو او د ليويانو چ  تاسو او ستاسو بچ  .نذران
ستاسو په ارونو ک اوسيى، دا نذران به صرف د مال خُدائ ستاسو

خُدائ پاک په حضور ک خورئ، صرف د عبادت په هغه يو ائ ک کوم
چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک خوښ کے وى. او تاسو به هلته په هغه هر
 ورئ، چ تر کوم پورې ۀ باندې خوشحاله ي کوم چ تاسو کى وى. 

 کله چ تاسو په خپل مل ک اوسېئ نو چ ليويان هم هېر نۀ کئ. 
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو عالقه لويه کى، له نه چ هغۀ

 د  .ه خوړے شکله هم تاسو غواړئ نو هلته غو ې ده نو بيا چوعده ک
عبادت هغه يو ائ کۀ ډېر لرې وى، نو بيا چ ستاسو خوه وى، نو هغه

اروے يا  حاللولے ش کوم چ مال خُدائ درکے وى او تاسو هغه
 هر غوه په کور ک خوړلے ش، له نه چ ما تاسو ته وئيل دى. 

وک چ پاک وى يا ناپاک، نو هغه دا غوه خوړلے ش، له نه چ هغه د
 صرف هغه غوه مۀ خورئ چ وينه ال په هوس يا غر غوه خورى. 

ک وى، ه چ په وينه ک ژوندون وى، نو تاسو د غو سره ژوندون مۀ
وينه د خوراک دپاره مۀ استعمالوئ، بل د اوبو په شان ي په   خورئ. 

 کۀ تاسو دا حم ومن، نو مال خُدائ به خوشحاله ش او زمه تويوئ. 
چ او هغه تُحف نذران  خپل ستاسو او ستاسو د بچو به هر کار سم وى. 

تاسو ي د مال خُدائ سره وعده کې وى د عبادت هغه يو ائ ته راوړئ.
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 هلته هغه نذران پېش کوئ کوم چ د مال خُدائ په قرباناه باندې پوره

سوزولے ش. هغه نذران هم پېش کوئ چ تاسو د هغ غوه خورئ او وينه
 په هغه هر ۀ باندې په وفادارۍ سره عمل ي په قرباناه باندې تويوئ. 

کوئ چ ما ي حم درکے دے، نو ستاسو او ستاسو د اوالد به د همېشه دپاره
هر کار سم وى، ه چ تاسو به هغه کار کوئ چ کوم صحيح وى او په کوم

باندې چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک خوشحاليى.

د بت پرست خالف خبردارے

 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به هغه قومونه تباه کى چ تاسو د هغوئ

 پام کوئ مل ونيس، نو تاسو به هغه مل قبضه کئ او هلته به اوسېئ. 
چ کله مال خُدائ هغه قومونه تباه کى، نو چ د هغوئ په عبادت او رسمونو

ک راېر نۀ ش چ هغه ومن ،ه هغه به ستاسو دپاره يو دام وى. د دې
ه کوى، چن هغوئ د خپلو معبودانو عبادت معلومولو کوشش مۀ کوئ چ

 د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک عبادت تاسو هم هغه شان عبادت وکئ. 
ه چ ،ه هغوئ د خپلو معبودانو عبادت کوىن هغه شان مۀ کوئ چ

مال ول هغه حرام کارونه کوى چ هغوئ د خپلو معبودانو په عبادت ک
خُدائ ترې نه نفرت کوى. تر دې پورې چ هغوئ په اور ک خپل بچ هم

 هغه هر ۀ کوئ چ ما ي حم درکے دے، په دې ک مۀ قربان کوى. 
ۀ کموئ او مۀ ۀ زياتوئ.

د بت پرست خالف خبردارے

 کېدے ش چ پېغمبران يا د خوبونو تعبير ورکوون د يوې معجزې  ۱۳
 او کۀ هغه پېشوئ شوې ن يا معجزې يا د يوې عجيبه ن وعده وکى، 

رندې ش، او کۀ هغوئ وائ، چ نورو معبودانو ته راواوړئ کوم چ تاسو
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 نو هغه پېغمبرانو يا د خوبونو تعبير نۀ دى پېژندل او د هغوئ عبادت وکئ، 
خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو معلوموى چ مال .و ته غوږ مۀ نيسورکوون
تاسو د مال خُدائ سره د زړۀ د اخالصه او د خپل ول روح سره مينه کوئ او
 د مال خُدائ تابعدارى کوئ او د هغۀ درناوے کوئ، د هغۀ اطاعت کۀ نه. 
 خو  .د هغۀ عبادت کوئ او د هغۀ وفادار اوس ،مونه منکوئ او د هغۀ ح
د مال چ تاسو ته وائ چ يا پېغمبران ووژن هغه د خوبونو تعبير ورکوون

خُدائ خالف بغاوت وکئ، چا چ د مصر نه راوويستل، چرته چ تاسو
مال خلق تاسو د هغه الرې نه اړوى په کومه باندې چ غالمان وئ. داس

خُدائ تاسو له د تلو حم درکے دے. هغوئ دې خامخا ووژلے ش، چ خپل
 کۀ ستاسو ورور، زوئ، لور، يا په انونه د دې بد عمل نه خالص کئ. 
تاسو رانه ه، يا ستاسو نزدې دوست هم تاسو ته پ پ وائ چ د نورو

معبودانو عبادت وکئ، هغه معبودان چ تاسو او ستاسو پالر نيۀ ي هيله
 کېدے ش چ هغوئ تاسو ته ووائ چ د هغه هم عبادت نۀ دے کے. 
خلقو د معبودانو عبادت وکئ کوم چ ستاسو سره نزدې اوسيى يا د هغه

 خو هغوئ ته توجو مۀ خلقو د معبودانو کوم چ ستاسو نه لرې اوسيى. 
ورکئ او مۀ ورته غوږ نيس. په هغوئ باندې هي رحم يا ترس مۀ کوئ او د

 هغوئ ووژن. وړومبے کاے تاسو ورزار کئ او هغوئ خبره مۀ پوئ. 
م ئ چک سار ي سن بيا نور خلق ورپرېدئ چ سنسار ي کى. 

ش. هغوئ کوشش کولو چ تاسو د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک نه تاسو
واړوى، کوم چ تاسو د مصر مل نه راوويستل، چرته چ تاسو غالمان وئ.
 نو د بن اسرائيلو ول خلق به خبر ش چ ۀ وشول، هغوئ به ويريى او

 کله چ تاسو په هغه بيا به هيله هي وک هم داس بد عمل ونۀ کى. 
ارونو ک اوسېئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له درکوى،

 چ ستاسو د قوم ۀ لوفرانو خلقو د خپل  تاسو خبر ش چ نو کېدے ش
ار خلق بالرې کى دى چ د هغه معبودانو عبادت وکى چ تاسو ي کله
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 کۀ تاسو داس يو افواه واورئ، هم د دې نه مخ عبادت نۀ دے کے. 
 نو بيا نو د هغ پوره معلومات وکئ، نو کۀ په رتيا دا بد عمل شوے وى، 
د هغه ار ول خلق او د هغوئ ول ناور هم ووژن. هغه ار پوره تباه کئ.
 کوم خلق چ هلته اوسيى د هغوئ ول مال هم راوړئ او د ار په مرکزى

ۀ هم وى مال ک په هغ ار او چ ئ. بيا هغهډېرے ک ي ائ ک
خُدائ ستاسو خُدائ پاک ته د نذران په توه وسوزوئ. دا ار به د همېشه دپاره

 د هغ نه هي يو يز -  .له بيا آباد نۀ شى او دا به هيکي ر پاتکن
هم ان له مۀ اخل کوم چ تباه کولے ش، نو بيا به د مال خُدائ قهر سوړ
ش او په تاسو به رحم وکى. کۀ تاسو د هغۀ په ولو حمونو باندې عمل کوئ
کوم چ نن ما درکى دى او هغه ۀ کوئ چ ۀ درنه غواړى، نو هغه به په

تاسو رحم وکى او ستاسو نه به يو لوئ قوم جوړ کى، له نه چ هغۀ
ستاسو پالر نيۀ سره وعده کې ده.

د وير په حقله قانون

 تاسو د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک خلق ي. نو کله چ تاسو په  ۱۴
مى باندې غم کوئ، نو خپل انونه د نورو خلقو په شان مۀ زخم کوئ يا د

 تاسو د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک خلق تندى نه بره وېتۀ مۀ کلوئ. 
ي، په زمه باندې چ ومره خلق اوسيى په هغوئ ولو ک ي تاسو د دې

.د هغۀ خپل خاص خلق اوس ئ چدپاره خوښ ک

حالل او حرام ناور

 تاسو دا ناور خوړے ش ،اروى،  هي يو حرام يز مۀ خورئ. 

 هغه ول  ،او غر چېل لن ،ې لن ، هوس  ې، چېل
 خو صرف  .بېل وى او بيا بيا شخوند وه په مين سومونه ي ناور چ
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هغه ناور به حالل وى چ سومونه ي په مين بېل وى او بيا بيا شخوند هم
وه. تاسو اوښ، سوه، يا نل سوه نۀ ش خوړلے. دا به خامخا حرام لے

 ش ،ه چ دا بيا بيا شخوند وه خو سومونه ي په مين بېل نۀ دى. 
په مين ۀ هم سومونه ي کۀ ،لے ش خنزيران مۀ خورئ، دا به خامخا حرام
بېل دى خو دا بيا بيا شخوند نۀ وه. دا ناور مۀ خورئ يا کۀ م وى الس به هم

 تاسو هغه هر قسم کبان خوړلے ش کوم چ وزر او په رمن نۀ وروړئ. 
 خو داس د اوبو بل هر يو يز چ وزر او په رمن پترى نۀ پترى لرى، 

 تاسو حالل  .لے ش خوړلے، دا به خامخا حرام لرى هغه به نۀ ش
بېخ تاسو ي  دا د هغه مارغانو فهرست دے چ -  .مارغان خوړلے ش
مۀ خورئ، شاهين، ونا، باز، شهباز، باه، پوس، کارغۀ، شترمرغ، سمندرى
مرغاب، ډين، بل، ماه خور مارغۀ، غ ماه خور مارغۀ، مالچرچ او
 خو تاسو  ول الوتون حشرات ناپاک دى، هغه مۀ خورئ.  اپېرک. 

 هغه يو ناور هم مۀ خورئ، چ په خپل مرګ  .حالل حشرات خوړلے ش
م وى. تاسو سره چ کوم مسافر اوسيى هغوئ ته دا ورکولے ش چ وې
خورى، يا دا په نورو مسافرو باندې خرولے ش. خو تاسو د مال خُدائ د
بچے د خپل ُورے يا د چېل .او تاسو د هغۀ خلق ي خپل خُدائ پاک ي

مور په پيو ک مۀ پخوئ.

د لسم حص قانون

تاسو ي صه چ تاسو خامخا لسمه برخه ورکوئ، د خپل هر فصل لسمه ح

 بيا هغه يو ائ ته  کوم چ مال خُدائ ستاسو خُدائ  .هر کال رېب
پاک د خپل عبادت دپاره خوښ کے دے او هلته د هغۀ په حضور ک د خپل
فصل، ميو او د زيتُونو تېلو او ستاسو د وړومب پېدا شوى اروو او و لسمه
برخه خورئ. دا د دې دپاره کوئ چ تاسو د مال خُدائ خپل خُدائ پاک نه د
 کۀ د عبادت ائ ستاسو د کور نه ډېر لرې همېشه دپاره يرېدل زده کئ. 
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وى چ هلته د خپل پېداوار لسمه برخه يوس چ مال خُدائ د هغ برکت
 خپل پېداوار خرڅ کئ او د دې پېس د درکے دے، نو بيا داس وکئ، 
 چ ستاسو زړۀ ۀ غواړى له  .ائ ته يوس ان سره د عبادت هغه يو

غه غوه، نرۍ غوه، مے يا شراب، نو په دې پېسو ي واخل. او هلته، د
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په حضور ک ي د خپل خاندان سره خورئ

ارونو ک ستاسو په  هغه ليويان مۀ هېروئ چ او خوشحال وکئ. 
 د هر درېم کال په آخر اوسيى، ه چ د هغوئ خپل هي جائيداد نشته. 

ک د خپلو ولو فصلونو لسمه برخه راوړئ او په خپلو ارونو ک ي ذخيره
 دا خوراک د ليويانو دپاره دے، ه چ د هغوئ خپل جائيداد نشته کوئ. 

او ورسره د هغه مسافرو دپاره، يتيمانو او کونو دپاره دے چ ستاسو په
ارونو ک اوسيى. هغوئ ول دې را او د خپل ضرورت يزونه دې ترې

نه اخل. هم دغه شان کوئ او مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو له
ستاسو په هر ۀ ک برکت درکوى.

اوؤم کال

 دا هغه  د هر اوؤم کال په آخر ک تاسو قرضونه معاف کوئ.   ۱۵
ۀ دى چ تاسو به ي خامخا کوئ. هر چا چ خپلو بن اسرائيلو له قرض

ورکى وى نو هغه به ورته معاف کوى، هغه به د خپل اونى يا د هغۀ د خپلوانو
نه دا قرض واپس نۀ اخل، مال خُدائ په خپله دا اعالن کے دے چ قرض

په يو مسافر باندې ستاسو قرض وى نو د هغۀ نه پېس  چ معاف شو. 
اخستے ش، خو چ ستاسو په بن اسرائيلو قرض وى نو د هغوئ نه به ي نۀ

 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو له په هغه مل ک برکت  .اخل
درکى کوم چ تاسو له درکوى. ستاسو د خلقو نه به هي وک هم غريب نۀ
چ ۀ پوره پوره ومن  کۀ تاسو د هغۀ فرمانبردارى کوئ او هغه هر وى، 
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 نو مال خُدائ به تاسو له برکت درکى، له نه نن ي زۀ حم درکوم. 
چ هغۀ وعده کې ده. تاسو به ډېرو قومونو له قرض ورکئ، خو تاسو به د

هيچا نه قرض نۀ اخل، ستاسو په قبضه ک به ډېر قومونه وى، خو تاسو به د
 کوم مل چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک  .نۀ ي هيچا په قبضه ک

تاسو له درکوى کۀ د هغ په ارونو ک ستاسو خپل يو اسرائيلے محتاج وى،
 خو سخيان  .نو خپل زړۀ مۀ سختوئ او د هغۀ مدد کولو نه الس مۀ نيس
اوسېئ او چ ومره پېسو ته ي ضرورت وى نو هغه هومره قرض ورکئ.

 هغۀ ته د ۀ يز قرض ورکولو نه په دې وجه انار مۀ کوئ چ د قرضونو

د معاف کولو کال نزدې دے. داس بد سوچونه خپل ذهن ته مۀ راول. کۀ تاسو
خپل ورور له قرض ورنۀ کئ نو هغه به مال خُدائ ته ستاسو خالف فرياد

 هغۀ ته چ د ۀ يز ضرورت وى  .ناه به ستاسو په غاړه ش ى اووک
نو په خوشحال سره او د زړۀ د اخالصه ي ورکئ، نو مال خُدائ به تاسو له

 په مخ د زم به همېشه غريبانان خلق په هر کار ک برکت درکوى. 
موجود وى، نو زۀ تاسو له حم درکوم چ د خپلو بن اسرائيلو د مدد نه الس مۀ

.نيس

د نوکرانو آزادول

 کۀ يو عبرانے سے يا ه خپل ان په تاسو باندې د غالم يا وين په

توه خرڅ کى، نو چ هغوئ شپ کاله ستاسو خدمت وکى نو د هغ نه پس
هغوئ آزاد کئ. کله چ اوؤم کال راش، نو هغوئ به خامخا پرېدئ چ الړ

مال  چ  کله چ تاسو هغوئ آزادوئ، نو تش الس ي مۀ لېئ.   .ش
خُدائ تاسو له کوم برکت درکې وى نو د خپلو و، غل او د انورو لنرۍ نه

 هغه راپه ياد کئ چ تاسو په مصر ک غالمان وئ او ډېر ۀ ورکئ. 
مال خُدائ خپل خُدائ پاک تاسو آزاد کئ، نو ه زۀ تاسو له دا حم

 خو کېدے ش چ ستاسو غالم ونۀ غواړى چ الړ ش، او هغه درکوم. 
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ستاسو او ستاسو خاندان سره مينه کوى او د هغۀ دپاره ستاسو سره پات کېدل
 نو د خپل کور دروازې ته هغه بو او هلته د هغۀ غوږ سورے ۀ وى. 
کئ، نو هغه به ول عمر ستاسو غالم وى. د خپل وين سره هم دغه شان

 کله چ تاسو يو غالم آزادوئ نو خفه کېئ مه، ه چ آخر سلوک کوئ. 
هغۀ هم د يو مزدور په نيم قيمت شپ کاله ستاسو خدمت کے دے. هم دغه

شان کوئ، نو مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به په هر کار ک تاسو له برکت
درکوى.

د اروو وړومبے پېدا شوے بچے

 د خپل اروى يا ې هر يو وړومبے نر بچے مال خُدائ ستاسو خُدائ

پاک دپاره بېل کئ، د دې اروو نه يو هم د کار دپاره مۀ استعمالوئ او د دې
 تاسو، او ستاسو خاندان به هر کال د عبادت په و نه وړۍ مۀ ک کوئ. 

 خو کۀ په يو ناور يو ائ ک د مال خُدائ په حضور ک دا خورئ. 
ک ۀ عېب وى، کۀ هغه وډ وى، ړوند يا ۀ بل غ نقص په ک وى، نو
 داس ناور تاسو به هغه مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته نۀ قربان کوئ. 
تاسو په خپل کور ک خوړے ش، ستاسو هر يو کس، کۀ پاک وى يا ناپاک،
 خو د دې نو دا خوړلے ش، له نه چ تاسو هوس يا غر خورئ. 

وينه د خوراک دپاره مۀ استعمالوئ، او خامخا ي د اوبو په شان په زمه
تويوئ.

د فسح اختر

 د ابيب په مياشت ک د فسح اختر کولو سره د مال خُدائ خپل  ۱۶
خُدائ پاک درناوے کوئ، دا هغه مياشت وه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ

 د مال خُدائ خپل خُدائ پاک د  .راوويستل صر نه د شپپاک تاسو د م
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فسح اختر د قربان دپاره هلته خپل يو  يا يو اروے حالل کئ کوم ائ
 کله چ تاسو دا چ هغۀ د خپل نوم د درناوى دپاره خوښ کے وى. 

خوراک وخورئ، نو خمبيره شوې رو به نۀ خورئ. اووۀ ور به تاسو پتيره
.صر نه په تېزۍ سره راووتلتاسو د م ه چن هخورئ، هم هغه شان ل رو

دا رو خورئ او د دې نوم به د تليفونو رو وى، چ تر کوم پورې تاسو
 اووۀ  .نه راوتل لصر مد م نو ستاسو به هغه ورځ ياده وى چ ژوندى ي
خمبيره نۀ وى، او د وړومب د هيچا په کور ک ک لبه ستاسو په م ور
-  .ه به هم په هغه شپه خوړلے شناور غو ام د حالل شوىپه ما ور

لحاللوئ، د هغه م ائ ک ناور د عبادت په هغه يو د اختر  د فسح

په بل يو ائ ک هم نه، کوم چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له
رېواتو په وخت ک کوئ، د ور په دې وخت درکوى. تاسو داس د نمرپ

 غوه ويشوئ او د عبادت په هغه يو  .صر نه ووتلکله تاسو د م چ ک
شپ  ورپس  .سحر واپس کور ته راش وخورئ، او په ورپس ي ائ ک

ور به تاسو پتيره رو خورئ او په اوومه ورځ د مال خُدائ خپل خُدائ
پاک د عبادت دپاره راغون ش او په هغه ورځ کار مۀ کوئ.

د لَو کولو اختر

 چ تاسو د فصل رېبل شروع کئ نو د هغه وخت نه اووۀ هفت وشمېرئ،
 او بيا د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک درناوى دپاره د لَو کولو اختر

وکئ، هغۀ چ کوم برکت درکے دے د هغ په مطابق هغۀ له يوه رضاکارانه
 د مال خُدائ په حضور ک تاسو سره د خپلو بچو، نذرانه راوړئ. 

و سره خوشحاله شستاسو نوکرانو، ليويانو، مسافرو، يتيمانانو او د هغه کون
چ ستاسو په ارونو ک اوسيى. د عبادت په هغه يو ائ ک هم دغه

 ورئ چ په دې حمونو باندې عمل وکئ، دا خبره مۀ هېروئ شان کوئ. 
چ تاسو په مصر ک غالمان وئ.
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د جونو اختر

رۍ کور په لنول ان ئ او خپلول کول فصل را تاسو خپل  چ

 تاسو د خپلو بچو سره، نچوړ کئ، نو اووۀ ور د جونو اختر کوئ. 
خپلو نوکرانو او د ليويانو، مسافرو، يتيمانانو او د هغه کونو سره د دې نه خوند

 مال خُدائ ستاسو خُدائ واخل چ ستاسو په ارونو ک اوسيى. 
پاک چ کوم ائ خوښ کے وى نو په هغه ائ ک اووۀ ور اختر

وکئ. خوشحاله اوس ،ه چ مال خُدائ ستاسو فصل او ستاسو کار له
 ستاسو د قوم ول سى به په کال ک درې ل د برکت ورکے دے. 

مال خُدائ عبادت دپاره هغه يو ائ ته يعن د فسح اختر، د لَو کولو اختر او
د جونو اختر دپاره را. او يو سے به هم مال خُدائ له خال السونه نۀ

 او د هر چا چ ومره وس وى، نو هغه به د هم هغه برکت په مطابق  ،را
هديه ورکوى ومره چ مال خُدائ خپل خُدائ پاک هغۀ له ورکے وى.

قاضيان

درکوى په هغ خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي مال چ ار ک  په هر يو

ک قاضيان او نور آفسران مقرر کئ. دا سى به د چا د طرفدارۍ نه بغېر
 هغوئ به په خپلو فېصلو ک د بانصاف نه کار نۀ اخل، او فېصل کوى. 

رشوت دې نۀ اخل ،ه چ رشوت هويار خلق ړندوى او د صادقانو په
 همېشه عدل او انصاف کوون اوس، نو خبرو ک چاالک پېدا کوى. 

چ هغه مل قبضه کئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له
 کله چ تاسو مال خُدائ خپل خُدائ پاک دپاره درکوى او هلته اوسېئ. 

يوه قرباناه جوړوئ، نو د هغ په ن ک د لر د اشيرې بت ستنه مۀ
 او د بت پرست دپاره د کا ستنه مۀ ودروئ، مال خُدائ د دې ودروئ. 

يزونو نه نفرت کوى.
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 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ته داس يو اروے يا  هم مۀ  ۱۷
قربان کوئ چ ۀ عېب په ک وى، مال خُدائ د دې کار نه نفرت کوى.

و د مال و ياۀ س ار ک ستاسو په يو  کۀ تاسو واورئ چ

 چ خُدائ خالف ناه کې ده او د هغۀ سره کے لوظ ي مات کے دے 
هغوئ د نورو معبودانو، د نمر، سپوږم، يا د ستورو عبادت او خدمت ي کے

 نو کۀ داس يو خبر وى او د مال خُدائ د حم مخالفت ي کے وى، 
سرائيلو کا په بن تيا وى چوئ. کۀ دا رپوره پته ول واورئ، نو د هغ

سار ياو سن ار نه بهر بو  نو هغه کس د داس نده کار شوے وى، 
 په هغه وخت ک به هغه وژلے ش چ دوه يا د دوو نه زيات کئ. 

واه وى نو هغه به نۀ ش رف يوى، خو کۀ صورک واه الفواهان د هغۀ خ
 وړومب کا به واهان ورول او بيا به ي باق نور خلق سنسار وژلے. 

د هغ وى چ النج  کۀ داس  .ستاسو نه دا بدى لرې ش ى، چک
فېصله کول د هغه ائ د قاضيانو دپاره ران وى، له د جائيداد حقُونو يا د چا

ک سره د قتل په مين په قصد سره يا په غلط يا چ کېدلو النج د زخم
مال چ ائ ته الړ ش نو د عبادت هغه يو ،وش داس فرق کول وى، نو چ

 او خپله النجه د ليوى قبيل خُدائ ستاسو خُدائ پاک خوښ کے وى، 
امامانو ته او په هغه وخت ک چ کوم قاض حاضر وى هغوئ ته ي پېش

 هغوئ به خپله فېصله کئ، نو هغوئ پرېدئ چ هغه النجه فېصله کى. 
 د وکى او چ هغوئ تاسو ته نه وائ نو تاسو به هم هغه شان کوئ. 
ى نو په هغد کوم قانون پوره وضاحت درته وک او چ هغوئ فېصله ومن
 هر وک چ دا جرأت وکى او چ د قاض يا د امام دا عمل وکئ. 

فېصله ونۀ من نو هغه دې خامخا ووژلے ش، چ د بن اسرائيلو نه دا نده
 نو هر وک چ د دې نه خبر ش نو وبه يريى او د عدالت  .کار ختم ش

.به من فېصل
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د بادشاه په حقله اصول

خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي مال چ ونيس لتاسو هغه م  کله چ

تاسو له درکوى او تاسو هلته اوسېئ، نو تاسو به وواي چ ستاسو نه
 ورئ، ېرچاپېره قومونو په شان تاسو ته هم د يو بادشاه ضرورت دے. 
کوم سے چ د بادشاه دپاره تاسو غوره کوئ نو چ هغه مال خُدائ هم
غوره کے وى. نو په کار دے چ هغه ستاسو د خپل قوم نه وى، يو مسافر

 هغه بادشاه به د ان دپاره ډېر آسونه نۀ سات او خپل بادشاه مۀ جوړوئ. 
هغه دې خلق مصر ته نۀ لېى چ آسونه په پېسو واخل ،ه چ مال خُدائ

 د بادشاه دې  . له واپس هلته نۀد هغۀ خلق به هي دى چ فرمائيل
ډېرې  نۀ وى، ه چ دا به هغه د مال خُدائ نه واړوى، او هغه دې خپل
 کله چ هغه د بادشاه په ان په سپينو زرو يا سرو زرو نۀ مالداره کوى. 
تخت کېن، نو هغه به د خپل ان دپاره د دې قانون يو نقل ولي، دا کار به د

 هغه به دا کتاب د ان سره نزدې ليوى قبيل د امامانو په وړاندې کيى. 
سات او ول عمر به ي وائ، چ د مال خُدائ نه يرېدل زده کى او په

وفادارۍ سره به په هغه هر ۀ باندې عمل کوى چ په دې کتاب ک ي حم
او د مال  ان د خپلو خلقو نه اوچت نۀ  نو هغه به خپل راغلے دے. 
خُدائ د حمونو نافرمان به نۀ کوى. نو هغه به ډېر وخت پورې حومت وکى

او د هغۀ اوالد به ډېره موده په بن اسرائيلو باندې بادشاه وکى.

د امامانو برخه

 د ليوى قبيل هيچا ته به هم په زمه ک حصه نۀ مالويى، نۀ  ۱۸
امامانو ته او نۀ ي نورو خلقو ته، د دې په ائ هغوئ به په هغه نذرانو او قربانو
 د هغوئ به خپل هي  .خُدائ ته ورکولے ش مال چ ژوند تېروى کوم
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ميراث نۀ وى، له چ نورې قبيل ي لرى، له نه چ مال خُدائ وعده
 کله هم چ يو کې ده چ مال خُدائ به په خپله د هغوئ ميراث وى. 

اروے يا  قربان کيى، امام له به د دې اوږه، ژامه او دننن اندامونه
،د غل يعن برخه اخل يزونو نه وړومب  هغوئ به د دې  .ورکولے ش
 مال خُدائ ستاسو د ولو ميو، د زيتُونو تېلو او ستاسو د و د وړو نه. 

قبيلو نه د ليوى قبيله خوه که چ د امامانو په توه همېشه د هغۀ خدمت
 هر يو ليوے چ وغواړى نو هغه د بن اسرائيلو د هر يو ار نه د وکى. 

 او هلته د يو امام په توه د مال خُدائ  ائ ته راتلے ش عبادت هغه يو
خپل خُدائ پاک خدمت کولے ش، له د نورو ليويانو په شان کوم چ هلته

 د نورو امامانو په شان به هغۀ ته هم هغه هومره خوراک خدمت کوى. 
مالويى او د هغۀ خاندان چ ۀ هم ورلېى نو هغه د ان دپاره کېودے

.ش

د غېرو قومونو د رسمونو خالف خبردارے

خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي مال چ ته ورننو لتاسو هغه م  کله چ

تاسو له درکوى، نو چ هلته کوم قومونه دى د هغوئ په غلطو رِواجونو پس مۀ
په اور ک خپل بچ کس نۀ وى چ دې داس ک  ستاسو په مين  .

قربان کوى، او خپل خلق مۀ پرېدئ چ د غېبو په خبرو عمل وکى، يا فال
 يا تعويذ استعمال کى، د اپېرو په ذريعه  رو ورى يا په منتر پسو

 کار وکى او هغوئ مۀ پرېدئ چ د مو روحونو سره مشورې وکى. 
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د هغه خلقو نه کرکه کوى وک چ دا حرام

کارونه کوى، نو ه مال خُدائ به هغه قومونه وشى چ تاسو مخ په وړاندې
“.خُدائ سره پوره وفادار اوس  د مال  .
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د يو پېغمبر د رالېلو وعده

 بيا موس وفرمائيل، ”په هغه مل ک، کوم چ زر تاسو قبضه کئ،

و په نصيحت عمل کوى، خو مالو او فالونو کتونخلق د غېبو خبرې کوون
 خو خُدائ ستاسو خُدائ پاک اجازت نۀ درکوى چ تاسو داس وکئ. 

هغه به تاسو له زما په شان يو پېغمبر راولېى چ هغه به ستاسو د خپلو خلقو نه
 په کومه ورځ چ تاسو د سينا غرۀ وى او تاسو به د هغۀ تابعدارى کوئ. 

سره راغون وئ، تاسو زارى وکه چ مون نۀ غواړو چ د مال خُدائ خبرې
  .ۀ به شم چ تاسو يرېدل ه چ ،وروو بيا واورو يا د جالل شُغل
 زۀ به نو مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ هغوئ صحيح سوال کے دے. 
هغوئ له د هغوئ د خپلو خلقو نه ستا په شان يو پېغمبر ورولېم، زۀ به هغۀ ته

م ورکوم نو هم هغه شان به يکوم ح او زۀ چ ۀ وائ هغه به ايم چو
 هغه به زما په نوم خبرې کوى او هر وک چ د هغۀ د خلقو ته ورسوى. 

 خو چ کله ما حم نۀ وى ورکے منلو نه انار وکى نو سزا به ورکم. 
او يو پېغمبر دا جرأت وکى چ زما په نوم پېغام ورکى، نو خامخا به وژلے

 ش او هغه پېغمبر به هم وژلے ش چ د نورو معبودانو په نوم خبرې کوى. 
 کۀ مون نه دا وئيلے شُو چ د يو پېغمبر پېغام د مال خُدائ نه نۀ دے؟ 

يو پېغمبر د مال خُدائ په نوم خبرې وکى او چ کومه خبره ي کې وى او
رتيا نۀ ش، نو بيا دا د مال خُدائ پېغام نۀ دے. هغه پېغمبر په خپل اختيار

خبرې کې دى او تاسو له په کار دى چ د هغۀ نه ونۀ يرېئ.

د پناه ارونه

ى چخُدائ ستاسو خُدائ پاک هغه خلق تباه ک مال  کله چ  ۱۹
زمه ي تاسو له درکوى او چ د هغوئ ارونه او کورونه ونيس او هلته
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 نو هغه عالقه په درېو حصو ک تقسيم کئ، چ په هره يوه - اوسېئ، 
حصه ک ي داس ار وى چ تلل ورته آسان وى. نو چ وک يو بل کس

 کۀ وک يو کس په  .تېدلے شار ته ت نو د پناه دپاره د دې نه يو ووژن
غلط سره ووژن چ هغه ي دشمن نۀ وى، نو هغه د دې ارونو نه يو ار ته

ل ته الړ شن و وهلو دپارهى د لر کۀ دوه س  .بچ ش چ تېدلے شت
او د هغوئ نه يو کس يوه ونه وه او تبر د الس نه وو او هغه بل کس

 خو کۀ صرف  .تېدلے شارونو نه يو ته ت نو د پناه دپاره د دې ،ووژن
يو ار وے او هغ ته فاصله هم ډېره وے، نو کېدے ش چ د هغه کس بدل

اخستون خپلوان ي ونيس او په غصه ک يو بناه اونى ووژن. خو په
 نو ه زۀ حم غلط سره هغۀ خپل اونى م کو چ دشمن ي نۀ وو. 
 کله چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک درکوم چ درې ارونه بېل کئ. 
ستاسو عالقه پراخه کى، له نه چ هغۀ ستاسو پالر نيۀ ته فرمائيل دى او
 بيا تاسو درې نور ارونه هغه ول مل درکى چ هغۀ ي وعده کې ده، 

م درکوم او د مالزۀ ح نن ي ۀ کوئ چ ئ. کۀ تاسو هغه هرخوښ ک
خُدائ خپل خُدائ پاک سره مينه کوئ او د هغۀ د اصولو په مطابق ژوند تېروئ
 هم دغه شان وکئ، نو چ بناه خلق نو هغه به تاسو له دا مل درکى. 

چ ک لناه ستاسو په غاړه نۀ وى، په هغه م نۀ مرى او د هغوئ د وژلو
ى سره دشمناون  خو کۀ يو کس د خپل مال خُدائ ي تاسو له درکوى. 
وى او قصداً په هغۀ حمله وکى او وې وژن او بيا د پناه دپاره د دې ارونو نه

 نو په داس حالت ک دې د هغۀ د ار مشران هغه  ،تار ته وت يو
راوغواړى او د هغه کس خپلوانو ته دې په حواله کى کوم چ د قتل د بدل

 په هغۀ هي رحم مۀ کوئ.  .ووژن هغوئ ي اخستلو خواهش کوى، نو چ
او بن اسرائيل د بناه وين توئيدلو نه پاک کئ، نو په دې سره به ستاسو هر

يو کار سم وى.
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پول پخوان

د مخ ايه کوئ، کوم چے مۀ بى د جائيداد د حد کااون  د خپل

نه په هغه مل ک لېدلے وى چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو
له درکوى.

د واهانو په حقله قانون

 د يو سى مجرم ثابِتولو دپاره به يو واه کاف نۀ وى، بل د هغۀ مجرم

 کۀ وک د ثابِتولو دپاره به د دوو يا درېو واهانو پېش کول الزم وى. 
 نو دواړه به د دروغو الزام په وجه بل کس ته نقصان رسولو کوشش وکى، 

عبادت هغه يو ائ ته  او د هغه وخت مقرر شوى قاضيان او امامان به د
 قاضيان به د دې معامل پوره معلومات وکى، او کۀ هغوئ فېصله وکى. 

 هغۀ ته به هغه سزا چا په خپل اسرائيل باندې د دروغو الزام لولے وى، 
مالويى چ د ۀ اراده چ ي د بل دپاره لرله. نو داس به تاسو د دې بدۍ نه

 بيا به هر يو کس خبر ش چ ۀ وشول، هغوئ به ويريى او  .خالص ش
 په داس معاملو ک هي رحم هي وک به هم بيا داس بد عمل نۀ کوى. 

مۀ کوئ، د ژوند په بدل ک به د ژوند سزا وى، د ستر په بدل ک د
ستر، د غاښ په بدل ک د غاښ، د الس په بدل ک د الس، پ په بدل

ک به د پ سزا وى.

د جن په حقله قانون

 کله چ تاسو د خپلو دشمنانو خالف جن له  او تاسو وورئ  ۲۰
چ د هغوئ جن اډۍ، آسونه او لر ستاسو نه زيات وى، نو د هغوئ نه مۀ
لصر مد م خُدائ ستاسو خُدائ پاک به ستاسو مل وى، چا چ ئ. ماليرې
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 د هغ نه مخ چ تاسو جن شروع کئ، يو امام دې  .نه راوويستل
 اے بن اسرائيلو. واورئ، نن تاسو  ،ر ته دې ووائاو ل وړاندې راش
ئ او نۀ چکې حوصلئ، مۀ بئ، مۀ يرېزړۀ کېمۀ ب .له روان ي جن

 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو مل دے، هغه به  .وارخطا ش
 بيا به آفسران په ستاسو د دشمنانو خالف جن کوى او فتح به درکى. 

کور ي وک شته چ داس په تاسو ک ،فوجيانو ته ووائ خپل تقرير ک
جوړ کے وى، خو وقف کے ي نۀ وى؟ کۀ داس وک وى، نو هغه دې کور
ته الړ ش. کۀ هغه په جن ک ووژلے ش، نو بل وک به د هغۀ کور وقف
 دلته داس يو سے شته، چ هغۀ د انورو باغ کرلے وى، خو دا کى. 

موقع ورته نۀ وى مالو شوى چ انور ترې نه راول کى؟ کۀ داس وک وى،
نو هغه دې کور ته الړ ش. کۀ هغه په جن ک ووژلے ش، نو بل وک به د

 دلته داس وک شته، چ کوژدن ي کې وى؟ کۀ هغۀ په ميو مزې وکى. 
داس وک وى، نو هغه دې کور ته الړ ش .ن، کۀ هغه په جن ک ووژلے
 آفسران به ش، نو بل وک به د هغۀ د کوژدن شوې  سره وادۀ وکى. 
سو ته دا هم ووائ، دلته داس يو سے شته، چ هغه يريى يا ي زړۀ بائيللے
وى؟ کۀ داس وک وى، نو هغه دې کور ته الړ ش .ن، هغه به د خپل ان په

 کله چ آفسران د لر سره شان د نورو ملرو زړونه هم کمزورى کى. 
.ے شدپاره به مشران خوښ ک ى، نو د هرې قبيلک خبرې خالص خپل

 کله چ تاسو په يو ار باندې حمله کوئ، نو وړومبے هغه خلقو ته د

 کۀ هغوئ دروازې کوالو کى او تسليم ش، نو تسليمېدو موقع ورکئ. 
 خو کۀ د هغوئ به ول ستاسو غالمان وى او ستاسو دپاره به بېار کوى. 

ر سره يى، نو د خپل لخوښ ک او جن ار خلق تسليم نۀ ش هغه
 نو کله چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک وکى چ تاسو محاصره کئ. 

،  خو هغه  .ى ووژنول س ئ، نو په دې کار قبضه ک هغه
ماشومان، اروى او چ په ار ک نور هر ۀ وى هغه د ان دپاره اخستے
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ش. تاسو د خپلو دشمنانو هر يز استعمالولے ش. مال خُدائ دا تاسو له
 تاسو به د هغه ارونو سره داس کار وکئ کوم چ د هغه درکى دى. 

لتاسو د هغه م  خو کله چ مل نه لرې دى چرته به چ تاسو اوسېئ. 
ارونه قبضه کئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له درکوى، نو
 دا ول خلق تباه کئ يعن حتيان، اموريان، کنعانيان،  .هر يو کس ووژن

ويان او يبوسيان، له نه چ مال خُدائ د دې حم درکے فرزيان، ح
 دا خلق ووژن، نو هغوئ به تاسو د مال خُدائ خالف ناهار نۀ دے. 
کى چ تاسو ته هغه ول بد عملونه وائ چ هغوئ ي د خپلو معبودانو په

 کله چ تاسو د يو ار د قبضه کولو کوشش کوئ، نو عبادت ک کوى. 
د هغه ائ مېوه دارې ون مۀ پرې کوئ، ار چ محاصره د ډېر وخت پورې

اوږده هم ش. مېوه ي خورئ، خو ون مۀ تباه کوئ، ه چ ون ستاسو
 تاسو هغه هره ونه راماتولے ش کومه چ مېوه نۀ نيس او دشمنان نۀ دى. 

د ار د قبضه کېدو پورې تاسو هغه د محاصرې د دېوالونو دپاره استعمالولے
.ش

نامعلومه قتل

ک لپه هغه م يو قتل شوے کس وموندے ش ک  کۀ په يو پ  ۲۱
چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له درکوى او تاسو ته پته نۀ وى

 نو ستاسو مشران او قاضيان به الړ ش او چ چرته چ چا وژلے دے، 
هغه مے موندلے شوے وى نو د هغه ائ نه به د ولو نزدې ارونو فاصله

 نو چ چرته مے موندلے شوے وى د هغه نزدې ار معلومه کى. 
مشران به يوه سخ خوه کى چ هي کار ترې نه نۀ وى اخستے شوے او نۀ

 هغوئ به دا يوې بهېدون ول ته کوزه کى چ د ي جغ رالے وى. 
هغه ائ زمه هيله نه يوې شوې وى او نه کرلے شوې وى او هغوئ به هلته
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 د ليوى قبيل امامان به هم هلته الړ ش ،ه د دې سخ  مات کى. 
چ هغوئ به هره هغه النجه فېصله کوى چ د ظلم او زيات سره ي تعلق وى.
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک هغوئ د خپل خدمت دپاره خوښ کى دى او

 بيا چ چرته هغه قتل شوے کس چ د هغۀ په نوم برکتونه وغواړى. 
موندلے شوے وى هغ ته د نزدې ار ول مشران به په هغه سخ باندې خپل

 او هغوئ دې ووائ چ، مون دا کس نۀ دے وژلے او  ،السونه ووين
 اے ماله خُدايه، خپل خلق مون ته پته نشته چ دا قتل چا کے دے. 

اسرائيليان معاف که وک دې چ تا د مصر نه آزاد کل. مون معاف که او
 چ هغه ۀ د يو بناه کس د قتل ذمه وارى زمون په غاړه مۀ اچوه. 

وکئ چ مال خُدائ ي غواړى، نو د قتل ذمه وارى به ستاسو په غاړه نۀ وى.

په جن ک نيولے شوې  سره وادۀ کول

 کله چ تاسو د خپلو دشمنانو خالف جن له الړ ش او مال خُدائ
ستاسو خُدائ پاک تاسو په هغوئ زورور کى او ۀ کسان ترې نه قېديان کئ،

 کېدے ش چ تاسو په هغوئ ک يوه ائسته ه وورئ چ ستاسو

 هغه خپل کور ته بو، هلته به خوه ش او ورسره وادۀ کول وغواړئ. 
 او خپل جام به بدل کى. هغه به خپل سر کل کى، نوکونه به پرې کى، 

ستاسو په کور ک ايساره ش او خپل مور پالر پس به يوه مياشت وژاړى، د
 وروستو، کۀ تاسو د هغ سره خوشحاله  .نه پس، هغه وادۀ کولے ش هغ

.چرته وغواړى نو هلته دې الړه ش او چ ودے شپرې نو تاسو ي ،نۀ ي
ه چ تاسو د هغ بعزت کې ده، نو تاسو د هغ سره د يوې وين په

.ولے شخر کولے او نۀ ي شان سلوک نۀ ش

د مشرى زوئ حقُونه
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 کۀ د يو سى دوه  وى او هغه د يوې سره مينه کوى او د بل سره نۀ

کوى او د دواړو نه ي زامن پېدا ش، خو وړومبے زوئ ي د هغ  نه وى
 کله چ هغه سے خپل جائيداد تقسيموى چ د کوم سره مينه نۀ کوى، 

 چ نو هغه دې د خپل خو  زوئ له د مشرى زوئ حق نۀ ورکوى. 
د کوم  سره مينه نۀ کوى خو د هغ زوئ مشر دے نو هغۀ له به يو په دوه
برخه ورکوى. مشر زوئ د خپل پالر د طاقت وړومب نه وى. هغه د مشرۍ حق

لرى.

يو نافرمانه زوئ

 کۀ د چا زوئ ضدى يا سرکشه وى، يو زوئ چ د خپل مور پالر

 د هغۀ مور فرمانبردارى نۀ کوى، تر دې پورې چ هغوئ سزا هم ورکى، 
پالر دې هغه د ار مشرانو له راول چرته چ هغه اوسيى او په هغۀ دې فېصله

 هغوئ دې مشرانو ته داس ووائ، ”زمون زوئ ضدى او  .ے شوک
 نو د سرکشه دے او زمون خبره نۀ من، هغه فضول خرچه او شراب دے.“ 

ار سى دې هغه سنسار کى چ م ش. نو تاسو به د دې بدکارۍ نه
خالص ش. په بن اسرائيلو ک به ول خلق د دې نه خبر ش او وبه يريى.

د مى سمبالول

وک وژلے شوے وى او د هغۀ الش په يوه ونه ک  کۀ د يو جرم په وجه

 نو هغه دې د شپ هلته نۀ ش پرېودلے. هغه دې خامخا هم په وړند وى، 
هغه ورځ خ کے ش ،ه چ يو داس مے چ په ونه ک وړند وى
هغه په مل باندې د خُدائ پاک لعنت راول. هغه مے خ کئ، نو تاسو به

هغه مل پليت نۀ کئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له په
ميراث ک درکوى.
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 کۀ تاسو وورئ چ ستاسو د اسرائيل ورور غوا يا ې الر غلطه  ۲۲
  .واپس ورول له ي دئ، او خپل مالمۀ پرې ې وى، نو هغه هم داسک
خو کۀ د دې مال لرې اوسيى يا کۀ تاسو ته پته نۀ وى چ دا د چا ده، نو د

نو هغۀ له ي ،ولو له راشل مال چ کله ي .خپل کور ته بو ان سره ي
 کله چ تاسو خر، د کپې ُه، يا بل ۀ وموم چ ستاسو د ورکئ. 
اسرائيل ورور نه ورک شوې وى نو تاسو هم دغه شان کوئ. د چا سره مدد

ورور خر يا غوا په الره ک سرائيل کۀ ستاسو د ا  .کولو نه الس مۀ نيس
غورزېدل وى، نو هغه هم داس مۀ پرېدئ، د هغه ناور په پاولو ک د هغۀ
  دې د سو جام نۀ اچوى او سى دې د و جام نۀ مدد وکئ. 
وک چ خُدائ ستاسو خُدائ پاک د هغه خلقو نه کرکه کوى اغوندى، مال

 کۀ چرې تاسو په يوه ونه ک يا په زمه باندې د داس کارونه کوى. 
مارغانو جاله ووين چ مرغ په هو باندې يا د خپلو بچو سره ناسته وى، نو

 تاسو د مرغو هغه واړۀ بچ رانيولے ش، خو  .نۀ رانيس تاسو به دا مرغ
مرغ به ي پرېدئ چ الړه ش، نو تاسو به يو اوږد او خوشحاله ژوند تېر

 کله چ تاسو يو نوے کور جوړ کئ، نو ورئ چ د چت د غاړې کئ. 
ى او موک ترې نه راوغورزي ئ. کۀدهوال ورله جوړ کېرچاپېره يو پ نه

 کۀ په يو پ ک انور ش نو ذمه وارى به ي ستاسو په غاړه نۀ وى. 
 غويے وکرئ نو بل ۀ فصل ورسره مۀ کرئ ن دواړه به نۀ ش خوړلے. 

 داس جام مۀ او خر تاسو په يو جغ ک د يوې کولو دپاره مۀ اچوئ. 
 د خپلو اغوندئ چ په يو ائ د تاو شوې وړۍ او د کتان نه جوړې وى. 

جامو په لورو وونو پورې د مزو زونى ونئ.

بدنامه شوې ناوې

 کۀ يو سے يوه ه وادۀ کى او ورسره مل او وروستو ي هغه خوه

 او د هغ خالف داس دروغ ووائ چ ما وادۀ که خو چ کله  ،نۀ ش
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ورسره مالستم نو ما ته پته ولېده چ هغه زما نه مخ د بل سى سره
 کۀ داس وش، نو د جين مور او پالر دې د ار مشرانو له د مالسته وه. 

جر په وخت دا ثبوت راوړى چ هغه جين هيله هم د يو سى سره نۀ وه
 د هغ پالر به مشرانو ته ووائ، ”ما خپله لور دې سى له ورکه مالسته. 
 هغه د دې خالف دا دروغ چ وادۀ ي کى، خو اوس د هغۀ خوه نۀ ده. 
وائ چ کله ما ورسره وادۀ وکو نو هغه د مخ نه د بل سى سره مالسته
وه خو ثبوت دا دے چ زما لور صفا وه، د وادۀ د ک په ادر باندې تاسو د

 نو د ار مشران به د هغ خاوند بو او سزا به وين دا داغونه وورئ.“ 
ى او پېسجرمانه هم ک  هغوئ دې هغه سل د سپينو زرو سي ورکى. 
دې د  پالر له ورکى، ه چ هغه سى يوه اسرائيل ه رسوا کې
ده. د دې نه عالوه، هغه به ي ه هم وى او چ ترو پورې هغه ژوندے وى

 خو کۀ دا خبره رتيا وى او دا ثبوت نۀ وى هغ له طالق نۀ ش ورکولے. 
 نو هغوئ به ي د هغ د پالر د کور دروازې چ هغه پېغله پات شوې وه، 

هغ .ه شم ى چسار کهلته سن ى به يار س او د ،ته بو خول
ستاسو خلقو په مين ک يو د شرم نه ډک کار کے دے چ د وادۀ نه

مخ د بل سى سره مالستله، چ هغه ال د پالر په کور ک وه. نو تاسو
 کۀ يو سے د به په دې طريق سره د خپل مين نه دا بدکارى ختمه کئ. 
بل سى د  سره په زنا کولو ونيولے ش، نو هغوئ دواړه به وژلے ش، نو
ار ک  کۀ په يو چ تاسو د اسرائيل مل د دې بدکارۍ نه خالص کئ. 
يو سے د داس  سره په زنا پورې ونيولے ش چ د هغ کوژدن د بل چا
ئ چک سار ياو سن ار نه بهر بو  نو تاسو هغوئ د سره شوې وى، 

مۀ ش .ه دې ه مه ش چ هغ د مدد دپاره چغ نۀ دى وهل، ار
چ هغه په ار ک وه، کېدے ش چ هلته د هغ چغ اورېدلے شوې وے.
او سے دې ه م ش چ هغۀ د يوې داس  سره زنا کې ده چ هغه
 فرض کوژدن شوې وه. نو داس به تاسو د دې ند نه ان خالص کئ. 
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د هغ ى چوک عزتب  د يوې داس و کے په پيو س ئ چک
   ،ے به وژلے شرف هغه سکوژدن د بل چا سره شوې وى. نو ص

ته به هي نۀ ش وئيلے، ه هغ داس ناه نۀ ده کې چ د مرګ حقداره
ش. دا هم هغه شان معامله ده چ يو سے په بل سى باندې حمله وکى او

 هغه سى په پو ک د هغه کوژدن شوې  سره په م ي کى. 
زبردست زنا وکه، ار چ هغ د مدد چغ وهل وې، خو هي وک هم نۀ ۇو.
 کۀ يو سے د يوې داس جين سره په زبردست زنا وکى چ هغه کوژدن

 نو هغه به د هغ پالر له پنوس د سپينو زرو سي حق مهر شوې نۀ وى، 
ورکى او هغه به ي ه ش ،ه چ هغۀ په زور باندې د هغ سره زنا کې

 يو ده. چ تر کوم پورې ژوندے وى نو هغ له طالق نۀ ش ورکولے. 
سے دې هم د خپل پالر بعزت نۀ کوى چ د خپل پالر د و نه د يوې سره

.مل

د مال خُدائ په قوم ک د شاملېدو اصول

 د کوم سى چ ه مات شوې وى يا ي ذکر پرې کے شوے وى  ۲۳
 يو حرام نو هغه يو به هم د مال خُدائ په خلقو ک نۀ ش شاملېدلے. 
پېدا شوے کس يا د داس کس اوالد، تر لسم نسله پورې هم، د مال خُدائ په

 هي يو عمون يا موآب، يا د هغوئ اوالد، تر خلقو ک نۀ ش شاملېدلے. 
 کله لسم نسل پورې هم، د مال خُدائ په خلقو ک نۀ ش شاملېدلے. 
چ تاسو د مصر نه بهر په الره ک وئ نو هغوئ تاسو له د خوراک او اوبو

درکولو نه انار وکو او د مسوپتاميه په ار پتور ک ي د بعور زوئ بلعام له
 خو مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک  .په تاسو لعنت ووائ ې چورک پېس

به بلعام ته غوږ نۀ نيولو، او لعنت ي په برکت بدل کو، ه چ هغۀ ستاسو
 چ تر کوم پورې تاسو ژوندى ي، د هغوئ مدد مۀ کوئ سره مينه لرله. 

۵۷ / ۹۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 ادوميانو ته سپ مۀ ورئ، چ هغوئ د خېر او خوشحال ژوند وکى. 
ورئ، په يو وخت ک مۀ صريانو ته هم سپهغوئ ستاسو خپلوان دى. او م

 د درېم نسل نه ورپه اخوا د هغوئ تاسو د هغوئ په مل ک اوسېدئ. 
.شاملېدے ش خُدائ په خلقو ک اوالد د مال

د فوج کېمپ پاک ساتل

 کله چ تاسو د يو لر په شل د خپلو دشمنانو خالف وو، نو ورئ د

 کۀ د شپ شېطان يو سے داس هر يز نه ان سات چ تاسو ناپاکوى. 
دوکه کى او هغه په دې وجه ناپاک ش، نو هغه دې د خېمو نه بهر وو او

رېواتۀ په  په ماام ک دې هغه غسل وکى او د نمرپ  .ش هلته دې پات
 تاسو له په کار دى چ د  .هغه واپس کېمپ ته راتلے ش وخت ک

 په خپل  . دپاره هلته د اودس مات ئ چائ جوړ ک کېمپ نه بهر يو
سامان ک د کنستلو دپاره يو يز هم يوس، کله چ تاسو ډک متيازې کوئ

 خپل کېمپ مقدس نو يوه کنده به وکن او متيازې به په ک پ کئ. 
سات ،ه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو سره ستاسو په کېمپ
ک دے، دا د دې دپاره چ ستاسو حفاظت وکى او تاسو له په دشمنانو

په وجه مال د هغ کار هم مۀ کوئ چ شرميو د ب ى. داسباندې فتح درک
خُدائ ستاسو نه مخ واړوى.

مختلف قوانين

 کۀ غالمان د خپلو مالانو نه وتت او تاسو له د پناه دپاره راش، نو هغوئ

اوسېدے ش ار ک ارونو په هر يو  هغوئ ستاسو د واپس مۀ لېئ. 
 اسرائيلے چ کوم ي خوښ وى او تاسو به د هغوئ سره زياتے نۀ کوئ. 

 د کنجر سى يا سے يا ه به هيله د عبادتخان کنجران نۀ جوړيى. 
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پوره کولو دپاره د مال تبه هم د يوې من لے شوې پېس  د کنجرې
خُدائ ستاسو خُدائ پاک کور ته نۀ ش راوړلے. مال خُدائ د عبادتخان د

 کله چ تاسو پېس يا خوراک، يا بل يز خپل کنجرانو نه نفرت کوى. 
 يو مسافر له  .ئ، نو د هغۀ نه سود مۀ اخلورور له قرض ورک سرائيلا

چ ۀ يز قرض ورکئ نو د هغ سود د هغۀ نه اخستے ش، خو چ خپل
ول ومندا اص .سود به ترې نه نۀ اخل ئ نو د هغۀ قرض ورک له سرائيلا
تاسو له په هر کار ک ک لخُدائ ستاسو خُدائ پاک به په هغه م او مال
 کله چ مال خُدائ خپل برکت درکى کوم مل چ تاسو قبضه کوئ. 

ې وى په هغکومه وعده مو ک نو چ ،ته ومنخُدائ پاک ته تاسو يوه من
ک سست مۀ کوئ، مال خُدائ به ستاسو نه د هغه منت تپوس کوى او د
 مال خُدائ ته منته نۀ منل ناه نۀ ده، دې وعدې نۀ پوره کول ناه ده. 
 خو کۀ تاسو په خپله خوه يوه منته ومن، نو ورئ هغه وعده به پوره

 کله چ تاسو د بل چا د انورو باغ سره تېرېئ، نو چ ومره کوئ. 
انور غواړئ هغه خوړلے ش، خو د هغ نه به په يوه وکرۍ ک انور نۀ

 هم دغه شان، کۀ تاسو د بل چا د فصل په پ ک ر ،ومره وړئ. 
غله چ د خپلو السونو سره راشوکولے ش هغه خوړے ش، خو هغه فصل به

.تاسو په لور نۀ رېب

طالق او بيا وادۀ کول

 کۀ يو سے يوې  سره وادۀ وکى او په هغ ک داس ۀ  ۲۴
وورى چ د هغه سى خوښ نۀ وى او وروستو فېصله وکى چ خپله ه
 او بيا کۀ طالقه کى او هغه طالق نامه ورکى او د خپل کور نه ي وشى 
 او هغه ه د هغه سى د کور نه الړه ش او د بل سى سره وادۀ وکى، 
کۀ د هغه دوېم خاوند هم خوه نۀ ش او هغه هم طالق نامه ورکى او د خپل
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 نو په دواړو  ،ش م دا خاوند ي ئ چى، يا فرض کوش کور نه ي
حاالتونو ک به د هغ وړومبے خاوند هغه ه دوباره نۀ وادۀ کوى، هغه به
ي ناپاکه . کۀ دوباره وادۀ ي ورسره وکو نو مال خُدائ به د دې کار نه
نفرت کوى. تاسو به هغه مل په داس خرابه ناه نۀ پليتوئ چ مال خُدائ

.ستاسو خپل ش تاسو له درکوى چ ستاسو خُدائ پاک ي

صح د قانون مختلف

دپاره فوج ته نۀ ش ى، نو هغه دې د جنے نوے وادۀ وکيو س  کله چ

لېلے او نۀ دې ترې نه کار اخستلے ش، يو کال به هغۀ ته کار معاف وى، نو
 کله چ تاسو چ داس هغه په کور ک پات ش او ه خوشحاله کى. 

د هغۀ د مېچن د هغۀ نه په ضمانت ک ئ، نو چيز قرض ورک ۀ چا له
باندې غله مېده کوى. کۀ تاسو ترې نه دا واخل په هغ چ برنے پل وانۀ خل

 کۀ يو سے د خپل اسرائيل په  .ختمه ش نو د دانو اوړۀ کولو ذريعه به ي
تتولو پورې ونيولے ش او خپل غالم ي کى يا د غالم په توه ي خرڅ کى

نو هغه سے دې ووژلے ش. نو داس به تاسو د دې بدکارۍ نه خپل قوم
 کله چ تاسو د جذام بيمارۍ په وجه په تليف ک ي، نو خالص کئ. 
هم هغه شان کوئ نه چ درته د ليوى قبيل امامان وائ، ما چ هغوئ ته

 ياد سات کله چ تاسو د مصر کوم اصول ودل دى په هغ عمل کوئ. 
 نه راروان وئ نو مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د مريم سره ۀ وکل. 

کله چ تاسو خپل اونى له ۀ قرض ورکوئ، نو د هغۀ کور ته د دې دپاره مۀ
  چ هغه يز ترې نه واخل چ په ضمانت ک ي تاسو له درکوى، 
 کۀ هغه بهر ورته ودرېئ او پرېدئ چ هغه يز په خپله تاسو له راوړى. 

غريب وى او د قرض په ضمانت ک هغه تاسو له خپله چوغه درکى، نو هغه
 دا چوغه په ماام ک هغۀ له واپس  ،ان سره مۀ سات د وغه د شپچ

ورکوئ، نو چ داس هغه په ک اودۀ کيى. نو هغه به ستاسو شريه ادا کى
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او د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په نظر ک به ستاسو دپاره د دې اجر
 په خوارو غريبانانو مزدورانو باندې ظلم مۀ کوئ، کۀ هغه اسرائيلے وى. 

 هره ورځ د وى يا مسافر وى چ ستاسو په ارونو ک اوسيى. 
رېواتو نه مخ هغوئ له خپل دياړۍ ورکوئ، هغوئ غريبانان دى او نمرپ

پېسو ته ي ضرورت دے. کۀ تاسو هغوئ له پېس ورنۀ کئ، نو هغوئ به
ستاسو خالف مال خُدائ ته فرياد وکى او دا به ستاسو په ناه ک حساب

 د چا بچو چ جرمونه کى وى نو د هغ په وجه دې د هغوئ مور پالر  .ش
نۀ ش وژلے او د چا مور پالر چ جرمونه کى وى نو د هغ په وجه دې د

وک به صرف د خپلو جرمونو په وجه وژلے ش وژلے، هر نۀ ش هغوئ بچ
 مسافر او يتيمان د خپلو حقُونو نه مۀ محرومه چ هغوئ په خپله کى وى. 

 هغه  .مۀ اخل جام ې نه د قرض په ضمانت ککوئ، او د يوې کون
راياد کئ چ تاسو په مصر ک غالمان وئ او مال خُدائ ستاسو خُدائ

 کله چ پاک تاسو آزاد کئ، نو دا ه ما تاسو له دا حم درکے دے. 
تاسو خپل فصل راغونوئ او چ کوم فصل تاسو رېبلے وى او د هغ نه ۀ
درنه پات ش نو په هغ پس واپس مۀ ور، دا به مسافرو، يتيمانو او کونو
دپاره پرېودلے ش، نو داس مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو له په
 کله چ تاسو يو ل هغه هر کار ک برکت درکى چ تاسو ي کوئ. 

خپل زيتون وشوکوئ، نو هغ له بيا مۀ ور چ هغه پات شوى راوشوکوئ، دا
 کله چ تاسو يو ل خپل انور به د مسافرو، يتيمانو او کونو دپاره وى. 

راول کئ، نو په دوېم ل د انورو راولولو دپاره باغونو ته مۀ ، کوم انور
 دا هيله مۀ چ پات وى نو هغه به د مسافرو، يتيمانو او کونو دپاره وى. 

هېروئ چ تاسو په مصر ک غالمان وئ، نو دا ه ما تاسو له دا حم
درکے دے.

 فرض کئ چ دوه کسان د يوې النج هوارولو دپاره عدالت ته الړ  ۲۵
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 کۀ په ش او قاضيان فېصله وکى چ يو په حقه دے او بل په ناحقه دے. 
مخدې هغه پ په مخ نو د قاض ،م وشهغه ناحقه کس باندې د وهلو ح

ملولے ش او په کوړو دې ووهلے ش. هغۀ چ کوم جرم کے وى نو د
 خو هغه به د لوېتو کوړو کوړو د زارونو شمېر به د هغ په مطابق وى. 

نه زيات نۀ ش وهلے، د لوېتو نه زياتو کوړو مطلب به دا وى چ ستاسو
خول يد غو  د غوبل په وخت ک اونى د خلقو په مخ وشرميى. 

ته کورے مۀ اچوئ.

د م ورور حق ادا کول

 کۀ دوه وروه يو ائ اوسيى او يو د هغوئ نه م ش او يو زوئ ي هم

ى سره وادۀ نۀ کوى، دا د مه به د پردى س هنو د هغۀ کون ،نۀ ش پات
سى د ورور ذمه وارى ده چ هغه وادۀ کى او د هغ سره کوروالے کوى.
 د هغوئ چ وړومبے کوم زوئ پېدا ش نو هغه به د م سى زوئ لے

 خو کۀ د م سى ورور  .سرائيلو نه ختم نۀ شا د هغۀ نوم د بن چ ،ش
هغ سره وادۀ کول نۀ غواړى، نو هغه ه به د ار مشرانو ته پېش ش او وبه

وائ چ زما لېور خپله ذمه وارى نۀ پوره کوى، هغه دا نۀ غواړى چ د هغۀ د
 نو د ار مشران دې هغه  .ش پات باق سرائيلو کا ورور نوم په بن
راوغواړى او د هغۀ سره دې خبره وکى. کۀ تر اوسه پورې ي وادۀ کول نۀ

 نو د هغۀ د ورور کونه ه دې د ار د مشرانو په وړاندې هغۀ له غواړى، 
او وبه وائ اوتُوک د هغۀ په مخ دې توکا ،دې وباس پل د هغۀ يوه ،ورش
چ دا هغه ۀ دى چ د هغه سى سره به کيى چ د خپل ورور کور آبادول

،ى چپه دې نوم يادي سرائيلو کا  نو د هغۀ خاندان به په بن نۀ غواړى. 
”هغه سے چ پل ي ويستلے شوې وه.“
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نور قوانين

 کۀ دوه سى په جه وى او د هغه يو سى ه د خپل خاوند د مدد

 نو چ په هغه  ،و نه راونيسے د ههغه بل س ى چوک کوشش داس
 کله چ تاسو - ه باندې هي رحم ونۀ کئ، او د هغ الس پرې کئ. 
 صحيح او پوره ناپ تول کوئ، ناپ تول کوئ نو په هغ ک  مۀ کوئ. 

نو داس به تاسو په هغه مل ک يوه ډېره موده تېره کئ چ مال خُدائ
 مال خُدائ د هغه خلقو نه کرکه ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له درکوى. 

کوى چ وک داس دوکه مار کارونه کوى.

د عماليقيانو قتلېدل

 هغه راياد کئ چ کله تاسو د مصر نه راروان وئ نو عماليقيانو درسره ۀ

 هغوئ د خُدائ پاک نه هي يره نۀ کوله، نو هغوئ په داس وخت وکل. 
ک په تاسو د شا نه حمله وکه چ تاسو ستى ستومانه وئ او چ کوم
 نو چ کله مال خُدائ ستاسو وروستو پات ۇو نو هغه ول ي ووژل. 

ى چولو دشمنانو نه مو بچ ک ى او د خپلوتاسو له درک لخُدائ پاک هغه م
ستاسو نه ېرچاپېره اوسيى، نو ورئ چ ول عماليقيان ووژن، نو د آسمان

الندې به هي وک نور هغوئ نۀ يادوى. دا کار مۀ هېروئ.

د فصل نذران

مال ئ چقبضه ک لکله تاسو هغه م نه وروستو چ  د هغ  ۲۶
 نو تاسو هر خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي تاسو له درکوى او هلته اوسېئ، 

يو به خامخا د هر فصل وړومبے برخه په يوه وکرۍ ک ږدئ او دا به د
عبادت هغه يو ائ ته وړۍ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي درته د دې
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 هغه دې د هغه وخت مقرر  .د هغۀ د نوم درناوے وش چ ائ دپاره
شوى امام له الړ ش او هغۀ ته دې ووائ چ زۀ مال خُدائ خپل خُدائ پاک

ۀ سره يد پالر ني زمون ته ورداخل شوم چ لزۀ هغه م قرار کوم چته دا ا
 امام به وکرۍ ستاسو نه واخل او وعده شوې وه چ مون له به ي راکوى. 
 هغه به دا د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک د قرباناه په وړاندې کېدى. 

نو، د مال خُدائ په حضور ک به تاسو دا خبرې بيان کئ چ، ”زما پالر
نيۀ د شام وو او هغه به له د کوچيانو رېدو، هغۀ خپل خاندان مصر ته بوتلو
چ هلته اوسيى. کله چ هغوئ هلته الړل نو هغوئ و کسان ۇو، خو د هغوئ

 د مصر خلقو مون سره بد نه يو لوئ او طاقتور قوم جوړ شوے دے. 
 نو مون د خپل پالر نيۀ سلوک کولو او زمون نه ي غالمان جوړ کى ۇو. 
فرياد واورېدو او زمون و. نو هغۀ زمونخُدائ ته د مدد دپاره فرياد وک مال

 د خپل لوئ طاقت او قُدرت سره هغۀ مون د تليف، سخت او غم ي وليدو. 
کارونه ي ې او يروونندې کر صر نه راوويستلو. هغۀ معجزې او نم

 هغۀ مون دلته راوستلو او دا مل ي راکو، هغه مل چ زرخېز او وکل. 
 نو ما مال خُدائ له د پېداوار وړومب برخه راوړې ده چ هغۀ آباد دے. 
ما له د دې زم نه راکې ده.“ نو بيا دا وکرۍ د مال خُدائ ستاسو خُدائ
 په هغه ۀ پاک په وړاندې کېدئ او د هغۀ په حضور ک سجده وکئ. 

يزونو شُر وباس چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو او ستاسو
خاندان له درکى دى، او ليويان او مسافر پرېدئ کوم چ تاسو سره اوسيى
 په هر درېم کال ليويانو، مسافرو،  .شامل ش تاسو سره په جشن ک چ
يتيمانو او کونو له د خپلو فصلونو لسمه برخه ورکوئ، نو داس ستاسو په هره

 عالقه ک به د خوراک ضرورى يزونه مالويى. کله چ تاسو دا وکئ، 
نو مال خُدائ ته وواي چ زما په کور ک د مقدس لسم حص نه هي نۀ

دى پات شوى، ما هغه ليويانو، مسافرو، يتيمانو او کونو له ورکى دى، له
نه چ تا ما ته حم کے دے. د لسم حص په حقله ما ستا د حمونو نه
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 کله چ زۀ په غم د يو حم نافرمان نۀ ده کې او نۀ م هېر کې دى. 
غمژن وم نو ما د دې نه هي نۀ دى خوړل، کله چ زۀ ناپاک وم نو ما د دې نه
د خپل کور نه بهر هي نۀ دى ويستل، او ما د دې نه د مو دپاره نذران په توه

هي نۀ دى ورکى. ماله خُدايه، ما ستا تابعدارى کې ده، د لسم حص په
 په آسمان ک حقله چ تا ۀ حم کے دے نو ما هغه هر ۀ کى دى. 
د خپل مقدس مقام نه الندې ووره او خپلو خلقو بن اسرائيلو له برکت ورکه،
هغه مل له هم برکت ورکه چ زرخېز او آباد دے کوم چ تا مون له راکے

دے، له نه چ تا زمون د پالر نيۀ سره وعده کې وه.

د مال خُدائ خپل قوم

 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک نن تاسو ته حم کوى چ په دې ولو

حمونو او اصولو باندې عمل کوئ، او د زړۀ د اخالصه په وفادارۍ سره په دې
 نن تاسو دا اقرار کے دے چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک عمل کوئ. 

دے. او تاسو وعده کې ده چ د هغۀ په الره به روان ي او د هغۀ قانون،
 مال خُدائ نن حمونه او اصول به من او د هغۀ فرمانبردارى به کوئ. 
تاسو خپل قيمت قوم ل ي، له نه چ هغۀ تاسو سره وعده کې وه، او

 هغۀ چ  .مونه به منول ح د هغۀ ے دے چم درکهغۀ تاسو له ح
ومره قومونه پېدا کى دى نو په هغه ولو ک به ستاسو مقام اوچت وى، نو

چ ى. تاسو به هغه قوم يفت او درناوے کيستاسو په وجه به د هغۀ د نوم ص
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ته مقدس وى، له نه چ هغۀ وعده کې

ده.“

په کاو د خُدائ پاک ليلے قانون

 بيا موس او د بن اسرائيلو مشرانو خلقو ته وفرمائيل، ”نن چ زۀ  ۲۷
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 په کومه ورځ چ تاسو د اُردن سيند  .ول ومن ايم هغه ول درتهکوم اص
خُدائ ستاسو خُدائ پاک ي مال چ ته ورننو لاو هغه م نه پورې و
 او په هغ تاسو له درکوى، نو هلته لوئ لوئ کا ودروئ او لېو ي کئ، 

پ چ ته ورننو لتاسو هغه م کله چ .ول قانون او خبرې ولي باندې دا
او شات په ک ډېر تېر وى، چ مال خُدائ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک

 او چ تاسو د اُردن بل غاړې ته واوړئ، ستاسو سره د هغ وعده کې ده، 
نو د عيبال په غرۀ باندې دا کا ودروئ، له نه چ نن زۀ تاسو له حم

 هلته د کاو يوه داس قرباناه جوړه کئ درکوم او هغه کا لېو کئ. 
ه چ   ،آوزار استعمال نۀ ش هي د اوسپن په جوړولو ک د هغ چ
تاسو مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک دپاره هره قرباناه جوړوئ نو هغه دې د

داس کاو نه جوړولے ش چ ک کے شوى نۀ وى. هلته به تاسو
 او هلته به تاسو قربان کوئ او خپل د سوزېدون قربان پېش کوئ، 

سالمت نذران به خورئ او د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په حضور ک به
 په کومو کاو باندې چ لېو شوے وى په هغ باندې د خُدائ  .ر وباسُش

او د ليوى قبيل  بيا موس  “.پاک د قانون هره يوه خبره صفا صفا ولي
امامانو ولو بن اسرائيلو ته ووئيل، ”اے د بن اسرائيلو خلقو، خاموش ش او

 نو غوږ ونيس. نن تاسو د خپل خُدائ پاک د مال خُدائ خپل خلق شوئ، 
د هغۀ تابعدارى کوئ او د هغۀ ول حمونه او قانون پوره کوئ چ نن ي زۀ

درکوم.“

د نافرمان لعنتونه

 ”د اُردن  بيا هم په هغه ورځ موس د بن اسرائيلو خلقو ته وفرمائيل، 

سيند نه د اوړېدو نه پس به دغه قبيل د رزيم په غرۀ ودريى، يعن د شمعون،
ليوى، يهوداه، يساکار، يوسف او بنيامين قبيل. او دوئ به په خلقو د برکتونو

 نو دغه قبيل يعن د روبين، جاد، آشر، زبولون، دان او نفتال د اعالن کوى. 
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 ليويان به دا خبرې په  ى. او په خلقو به لعنت وائعيبال په غرۀ ودري
اوچت آواز سره وکى،

يا د ويل ،لر ،د کا وک چ  د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا

عبادت کوى، مال ه د هغى او په پت جوړ کيز نه ب ۀ ے شوےک
خُدائ د بت پرست نه نفرت کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

عزتد خپل مور پالر ب وک چ  د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا

کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ د اونى د زم د حد

پوله خووى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ يو ړوند کس بالرې کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ هغه مسافر، يتيمان او

کونې د خپلو حقُونو نه محرومه کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ د خپل پالر د  سره
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زنا کوى، او د خپل پالر بعزت کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ د ناور سره حرامارى

کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ د خپل سه يا ناسه

خور سره زنا کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ د خپل خوا سره زنا

کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ په په باندې قتل کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ د يو بناه کس د قتل

.اخل پېس

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

 د خُدائ پاک لعنت دې وى په هغه چا وک چ د خُدائ پاک په ولو
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الرودنو او قانون باندې عمل نۀ کوى.

نو ول قوم به په جواب ک ووائ، آمين.

د فرمانبردارۍ برکتونه

 کۀ تاسو د مال خُدائ خپل خُدائ پاک پوره فرمانبردارى وکئ او  ۲۸
په وفادارۍ سره د هغۀ په ولو حمونو عمل کوئ کوم چ زۀ تاسو له درکوم، نو

 د مال هغه به تاسو له د دنيا په ولو قومونو باندې اوچت مقام درکى. 
خُدائ ستاسو خُدائ پاک فرمانبردارى کوئ او هغه به تاسو له دا ول برکتونه

 کۀ تاسو په ارونو يا کلو ک اوسېئ نو مال خُدائ به تاسو له درکى، 
 مال خُدائ به تاسو له ډېر اوالد، ډېره غله او ډېر اروى او برکت درکى. 

 مال  ستاسو په کندو او خان ک به برکت وى.  ې درکى. 
 کله چ ستاسو دشمنان په خُدائ به ستاسو په هر کار ک برکت واچوى. 

تاسو حمله کوى نو مال خُدائ به هغوئ له شست ورکى. هغوئ به د يو
 تاسو  .تى، خو بيا به په هر طرف ستاسو نه تطرف نه په تاسو حمله وک
چ هر کار کوئ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به په هغ ک برکت واچوى

ک لى. هغه به تاسو له په هغه منه ډک ک ودامونه به د غل او ستاسو
 کۀ تاسو د مال خُدائ خپل خُدائ برکت درکى کوم چ تاسو له درکوى. 
پاک حمونه ومن او د هغۀ په الره روان ي، نو هغه به ستاسو نه يو مقدس قوم

 نو د دنيا ول قومونه به وورى جوړ کى له نه چ هغۀ وعده کې ده. 
 مال چ تاسو د مال خُدائ په نوم يادېئ او هغوئ به ستاسو نه يريى. 

خُدائ به تاسو له په هغه مل ک ډېر اوالد، ډېر اروى، او ډېر فصلونه
درکى د کوم چ هغۀ ستاسو پالر نيۀ سره تاسو له د درکولو وعده کې ده.
 هغه به په آسمان ک د خپل ډک خزان نه په صحيح موسم ک باران

ووروى او ستاسو په هر کار ک به برکت واچوى، نو تاسو به ډېرو قومونو له
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 مال خُدائ ستاسو  .قرض ورکوئ، خو د هيچا نه به تاسو قرض نۀ اخل
خُدائ پاک به تاسو د قومونو کشران نه بل مشران جوړ کى، نن چ زۀ کوم
ئ نو تاسو به همېشه کامياب يولو باندې عمل وک مونه درکوم کۀ په هغهح

مونه درکوم نو د هغنن تاسو له کوم ح  زۀ چ  .له به ناکام نۀ شاو هي
نه اخوا دېخوا مۀ اوړئ او نۀ چ په نورو معبودانو پس الړ ش او نۀ ي عبادت

وکئ.

د نافرمان نتيجه

 خو کۀ تاسو د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک نافرمان وکئ او د هغۀ په

ولو حمونو او قانون باندې په وفادارۍ سره عمل نۀ کوئ کوم چ زۀ نن
 مال خُدائ  .ب شاو په تاسو به غال درکوم، نو دا لعنتونه به په تاسو راش

 مال خُدائ به ستاسو په  .و باندې لعنت راولارونو او پ به ستاسو په
 مال غله او په هغه خوراک لعنت راول چ تاسو ي د دې نه تياروئ. 

خُدائ به په تاسو لعنت راول او ل بچ، بکاره فصل او ل اروى او ې به
 کۀ تاسو بد عمل  مال خُدائ به ستاسو هر کار لعنت کى.  درکى. 

کوئ او د مال خُدائ نه انار کوئ نو هغه به په تاسو افت، وارخطائ او
 هغه به په تاسو باندې پرله  .ه تباه شزر او په پوره تو چ ،ليف راولت

ستاسو يو کس به هم پات ک لپه هغه م تر دې پورې چ بيمارۍ راول پس
 مال خُدائ به تاسو په خورېدونو نۀ ش کوم چ تاسو قبضه کوئ. 

بيمارو، په پسوب او تبه باندې آخته کى، هغه به سره د توروال او د پشم د
بيمارۍ اوچ کال او سخته رم راول. دا افتونه به تر مره پورې تاسو سره

.ه شپه شان کل ه به د کا بره د آسمان نه به باران بند وى او زم وى. 
 د باران په ائ به مال خُدائ د خاورو او د شو طوفان راول او

 مال خُدائ به ستاسو طوفانونه به تر هغ پورې وى چ تاسو تباه کى. 
دشمنانو له په تاسو باندې فتح ورکى. تاسو به د يو طرف نه په هغوئ باندې
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حمله وکئ، خو تاسو ته به د تېت الر نۀ مالويى، چ د زم خلق ستاسو
 ستاسو دا حاالت وورى نو وبه يريى چ دا په تاسو ۀ شوى دى. 

الشونه به د ولو مارغانو او نل ناورو خوراک ش او هلته به هي وک
خُدائ به په تاسو باندې دان  مال داس نۀ وى چ تاسو نه ي وشى. 

راوخېژوى، له نه چ هغۀ په مصريانو راخېژول وې. هغه به ستاسو بدنونه
د دردونو سره مات کى. تاسو به په خارت او دانو باندې پ ش، خو د دې

 مال خُدائ به تاسو ليون کى، هغه به تاسو ړاندۀ به هي عالج نۀ وى. 
 د غرم په وخت ک به هم تاسو د ړندو په کى او دماغ به مو وډ کى. 
شان اخوا دېخوا ر او تاسو به د دې جوه نۀ ي چ الره پېدا کئ. تاسو به
په يو کار ک هم کامياب نۀ ي. تاسو به پوره کېدل او لوټ شوى ي او هلته

 تاسو به د يوې پېغل سره به داس وک نۀ وى چ ستاسو مدد وکى. 
کوژدن وکئ، خو بل وک به د هغ سره مل. تاسو به يو کور جوړ کئ،

رئ، خو د هغورو باغ وکئ. تاسو به د انونۀ وسې ک له به په هغخو هي
 ستاسو اروے به د ستاسو د سترو په انور به هيله ونۀ خورئ. 

وړاندې حالل ش، خو تاسو به ي غوه ونۀ خورئ. ستاسو په وړاندې به ستاسو
خرونه بوتلے ش خو تاسو له به واپس در نۀ کے ش، ستاسو ې به ستاسو

 دشمنانو له ورکے ش خو ستاسو د مدد دپاره به هي وک نۀ وى. 
ستاسو زامن او لوه به نورو قومونو له غالمان ورکے ش تاسو به همېشه

 يو پردے قوم به هغه هغوئ ته ستر په الر ي خو هي به هم نۀ ش کولے. 
ول فصلونه يوس چ د هغ په کرلو ک تاسو ډېره سخته خوارى کې وى،

خو په هغه وخت ک به تاسو ته د سخت کاؤ او بد سلوک نه بغېر هي نۀ
 مال  .ش نو تاسو به ليون تاسو وين ليفونه چ او دا ت مالويى. 

خُدائ به ستاسو پ په ال عالجه او دردناکو زخمونو پ کى، د سر نه تر پو
 مال خُدائ به تاسو او ستاسو پورې به په تاسو باندې دان راوخېژى. 

بادشاه يو پردى مل ته بو، هلته به مخ هيله نۀ تاسو او نۀ ستاسو پالر
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نيۀ اوسېدل وى، هلته به تاسو د داس معبودانو خدمت کوئ چ د لر او
 په کومو ملونو ک چ مال خُدائ تاسو خوارۀ وارۀ کا نه جوړ وى. 

کى، نو تاسو به د خلقو دپاره يروون ش، هغوئ به په تاسو پورې وق او
 تاسو به ۀ ډېر تخم وکرئ، خو ل فصل به ترې ورېب ،ه مسخرې کوى. 

 تاسو به د انورو باغونه چ د قحط ملخان به ستاسو فصلونه وخورى. 
وکرئ او د هغ ساتنه به وکئ، خو تاسو به نۀ د هغ نه انور راغون کئ او نۀ

 د زيتُونو ون به به ي مے و ،ه چ چينج به انور وخورى. 
،الو نۀ شد زيتُونو تېل به تاسو ته م شوى وى، خو هي ک لستاسو په م

 ستاسو به زامن او لوه وى، خو تاسو ه چ زيتون به کچه راوغورزيى. 
 ستاسو  .هغوئ به قېديان ش ه چ ،ساتلے ان سره نۀ ش د به ي

ل ستاسو په م ول ون او فصلونه به د قحط ملخان خرابتُراب کى. 
ک چ کوم د پردى مل خلق اوسيى هغوئ به ورځ په ورځ په تاسو زورور
وى چ  هغوئ سره به پېس کيى او تاسو به ورځ په ورځ کمزورى کېئ. 

تاسو له ي قرض درکى، خو تاسو سره به هي نۀ وى چ تاسو ي هغوئ له
 دا ول افتونه  .به هغوئ ستاسو بادشاهان ش ئ. په آخر کقرض ورک
ه چ ،پورې تاسو سره وى او دا افتونه به ستاسو تر تباه به په تاسو راش

تاسو د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک فرمانبردارى ونۀ که او په هغه ول قانون
 دا افتونه به د يوې ن او باندې تاسو عمل ونۀ کو چ هغۀ درکے وو. 
خبردارى په شان ستاسو او ستاسو د اوالد په مين ک د همېشه دپاره وى.

 مال خُدائ تاسو له په هر ۀ ک برکت درکے دے، خو تاسو په

 نو بيا به تاسو د هغه خوشحال او د زړۀ د اخالصه د هغۀ خدمت ونۀ کو. 
دشمنانو خدمت کوئ چ مال خُدائ ي ستاسو خالف درلېى. تاسو به اوږى،
ربن او د هر ۀ حاجتمند ي. مال خُدائ به تاسو سخت وکوى تر دې تى، ب

 مال خُدائ به ستاسو خالف د لرې ائ نه يو قوم  .تباه ش پورې چ
راول، هغه قوم چ تاسو به ي په ژبه نۀ پوهېئ. هغوئ به د باز په شان په تاسو
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 هغوئ به يو ظالم او برحمه قوم وى چ نۀ به د مشرانو  .ه شباندې راغو
 هغوئ به ستاسو اروى او عزت کوى او نۀ به په کشرانو رحم کوى. 

فصلونه وخورى او تاسو به د لوږې نه مۀ ش. هغوئ به ستاسو غله، مے، د
 مال  .ۀ شدى، او تاسو به مهم نۀ پرې ې هي اروى او ،زيتُونو تېل
خُدائ ستاسو خُدائ پاک چ کوم مل تاسو له درکوى هغوئ به د هغ په هر

ار باندې حمله وکى او په کومو اوچتو او پخو دېوالونو باندې چ تاسو اعتبار
 کله چ ستاسو دشمنان ستاسو ارونه کوئ هغه به راوغورزيى. 

محاصره کوى، نو تاسو به دومره اوږى ش چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک
 ستاسو د ولو نه - تاسو له کوم بچ درکى وى نو هغه به هم وخورئ. 

شريف او د نرم زړۀ سے به هم په محاصره ک دومره اوږے ش چ هغه به
ى. هغه به په دې پاتنور خوراک به نۀ مالوي ه چ وخورى هم خپل بچ

الش ک خپل ورور او  له چ مينه ورسره کوى او خپلو بچو له هي هم
 ستاسو د ولو نه شريفه او د نرم زړۀ ه، دومره شريفه او - نۀ ورکوى. 
پاکه چ په پوره ژوند ک چرته نۀ وى تل، هغه به هم دغه شان کار کوى. کله
هغه به پ چ ى، نو هغه به دومره اوږې شار محاصره ک دشمن هغه چ
پ خپل نوے پېدا شوے ماشوم او پېروان هم خورى. هغه به په دې ک خپل

 کۀ تاسو په خاوند له چ مينه ورسره کوى او خپل بچ هم نۀ شريوى. 
تاب کپه دې ک چ کوم ونۀ من ودنالر ول وفادارۍ د خُدائ پاک

ليلے شوى دى او کۀ تاسو د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک عجيبه او
 نو هغه به په تاسو او ستاسو په اوالد باندې داس هيبتناک نوم نه ونۀ يرېئ، 

 العالجه بيمارۍ او دردناک وباان راولېى چ هغه به هيله نۀ بنديى. 
هغه به يو ل بيا په تاسو باندې هغه ول يروون بيمارۍ راول چ په تاسو

 هغه به  .له روغ نۀ شتېرې شوې وى او تاسو به هي صر کباندې په م
هغه هر قسم بيمارۍ او وباان هم راولېى چ هغه د خُدائ پاک د قانون په دې
 ار چ تاسو به د آسمان  .نۀ دى بيان شوى او تاسو به تباه ش تاب کک
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و کسان به ژوندى پات رف ستاسو يوخو ص ،شمېره شد ستورو په شان ب
 ش ،ه چ تاسو د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک فرمانبردارى ونۀ که. 

له نه چ مال خُدائ په خوشحال سره تاسو کامياب کئ او ستاسو
شمېر ي زيات کو، نو هم دغه شان هغه به خوشحال سره تاسو تباه کى او
کوم چ د بېخ نه وويستلے ش لتاسو به د هغه م .به درباندې راول تباه

 مال خُدائ به تاسو په ولو قومونو ک د دنيا د يو سر تاسو قبضه کوئ. 
نه تر بل سره پورې خوارۀ وارۀ کى او هلته به تاسو د هغه معبودانو خدمت

کوئ چ د لر او کاو نه جوړ وى، د هغه بتانو چ د دې نه مخ نۀ تاسو
 په هغه قومونو ک به او نۀ ستاسو پالر نيۀ د هغ عبادت کے وى. 

هيچرته تاسو ته امن نۀ مالويى، تاسو ته به يو ائ ک هم آرام نۀ مالويى،
 مال خُدائ به ستاسو پرېشان، نااُميدى او غم د حد نه زيات کى. 

ستاسو ژوند به همېشه په خطره ک وى. شپه او ورځ به تاسو يرېئ او تاسو
 تاسو چ هر ۀ هم ورئ نو به هر وخت د مرګ په يره ک ژوند تېروئ. 

زړونه به مو د يرې نه درزيى. هر سحر به تاسو د ماام ارمان کوئ، او هر
 مال خُدائ به تاسو په سمندرى جهاز ماام به تاسو د سحر ارمان کوئ. 
ک واپس مصر ته ولېى، ار چ هغۀ فرمائيل ۇو چ تاسو به هيله هلته

بيا نۀ . هلته به تاسو دا کوشش وکئ چ خپل انونه په دشمنانو باندې
“.وک به تاسو نۀ اخل ئ، خو هيغالمان خرڅ ک

د موآب په مل ک د بن اسرائيلو سره د مال خُدائ لوظ

 دا د هغه لوظ خبرې دى چ مال خُدائ موس ته وفرمائيل چ د  ۲۹
موآب په مل ک د بن اسرائيلو سره دا لوظ وکى، دا ول خبرې د هغه لوظ

 نه عالوه وې چ مال خُدائ د سينا په غرۀ باندې د هغوئ سره کې وې. 
موس ول بن اسرائيليان راوغوتل او ورته ي وفرمائيل، ”تاسو په خپلو سترو
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لول م ولو درباريانو او د هغۀ په رعون، د هغۀ پهخُدائ په ف مال وليدل چ
وليدې چ ن معجزې او لوئ ،انوبا  تاسو سخت باندې ۀ وکل. 

 خو تر نن ور پورې مال خُدائ تاسو له د پوهېدو مال خُدائ وکې. 
 لوېت دپاره عقل، د ليدلو ستر او د اورېدو غوږونه نۀ دى درکى. 

کاله په بيابان ک مال خُدائ ستاسو الرودنه وکه او ستاسو جام او
 کۀ ۀ هم چ تاسو سره د خوراک دپاره پل هيله نۀ دى زَړې شوې. 

نه رو او نه د لو دپاره درسره مے او شراب ۇو، خو مال خُدائ ستاسو د
چ تاسو په دې پوهه ش و چضرورت پوره کولو دپاره تاسو له خوراک درک

 او کله چ مون دې ائ ته راغلو، نو د هغه ستاسو خُدائ پاک دے. 
حسبون بادشاه سيحون او د بسن بادشاه عوج زمون خالف جن له راووتل. خو
 د هغوئ مل مو ونيولو او دا مون د روبين مون هغوئ له شست ورکو، 
 په وفادارۍ سره او جاد په قبيلو او د منس په نيمه قبيله باندې تقسيم کو. 

  .کامياب ي به تاسو په هر کار ک نو داس ،ول شرطونه ومن د دې لوظ
نن ستاسو ول سى، ستاسو مشران او آفسران د مال خُدائ ستاسو خُدائ

 هم داس ستاسو  ستاسو بچ، او هغه پاک په حضور ک والړ دى، 
مسافر چ هغوئ ستاسو سره اوسيى او لر درله پرې کوى او تاسو له اوبۀ

 نن تاسو د هغه لوظ دپاره راغل ي چ مال خُدائ ستاسو خُدائ راوړى. 
 نو چ تاسو د پاک ي تاسو سره کوى چ هغه د قسم په شان پوخ دے، 

مال خُدائ خلق ي او هغه ستاسو خُدائ پاک وى، له نه چ هغۀ تاسو،
 صرف ستاسو پالر نيۀ ابراهيم، اسحاق او يعقوب سره وعده کې وه. 

 هغه دا لوظ تاسو هغه خلق نۀ ي چ د چا سره مال خُدائ دا لوظ کوى. 
زمون ولو سره کوى کوم چ نن دلته د مال خُدائ زمون خُدائ پاک په

 مخ والړ يو او زمون د اوالد سره هم چ هغوئ ال پېدا شوى نۀ دى. 
ستاسو به ياد وى چ په مصر ک ژوند نه وو او د نورو قومونو په عالقه

،د لر تان وليدل چ تاسو د هغوئ مردار ب ک د تېرېدو سفر نه وو. 
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 پام کوئ چ يو سے، ه، کا، سپينو زرو او سرو زرو نه جوړ ۇو. 
خُدائ ستاسو خُدائ پاک نه وانۀ وړى کوم چ خاندان او يوه قبيله هم د مال

نن دلته حاضر ي چ تاسو د نورو قومونو د معبودانو عبادت وکئ. دا به د
.يو ترخه او زهرژنه مېوه ترې نه جوړه ش جرړې په شان وى چ يوې داس

 پام کوئ چ دلته نن هي وک هم داس نۀ وى چ هغه د دې لوظ خبرې

کۀ هغه د خپل ضدى زړۀ په خو ورکوى چ ان له دا تسل اورى او خپل
 مال پس هم  نو هغه به محفوظ وى، دا به ۀ او بد دواړه تباه کى. 

خُدائ به داس سے نۀ معاف کوى. د مال خُدائ سخت قهر او د هغۀ سخت
غېرت به د هغۀ خالف ش او په دې کتاب ک ليلے شوى ول لعنتونه به په
 مال هغۀ رانازل ش تر دې پورې چ مال خُدائ هغه پوره تباه کى. 

خُدائ به هغه د بن اسرائيلو ولو قبيلو په مخ د عبرت يوه نمونه جوړه کى
او يوه تباه به ورباندې راول هم هغه شان نه چ هغه ول لعنتونه په هغه

للي تاب کپه دې ک ودنخُدائ د الر مال شوى دى کوم چ لوظ ک
 په راتلون نسلونو ک ستاسو اوالد او د لرې ملونو مسافر به هغه دى. 
تباه او تليفونه وورى چ مال خُدائ ستاسو په مل باندې راوستل وى.

ۀ به په دې ک هي ،ش ه به پو او مالو وپه زې ،ش به شن  پ

نۀ ش کرلے، هغه واۀ قدرې به هم په ک نۀ کيى. ستاسو مل به د سدوم
او عموره، ادمه او ضبوئيم په شان وى، چ مال خُدائ تباه کى ۇو په کوم

لد هغوئ په م” ،چ نيا وائوله د  بيا به وخت چ هغه سخت په قهر وو. 
 نو د هغ ي دا ول وکل؟ ۀ وجه وه چ هغه دومره سخت په قهر وو؟“ 

جواب به دا وى چ، ”د مصر نه راويستلو په وخت چ خُدائ پاک د هغوئ پالر
 نيۀ کوم لوظ کے وو، نو د مال خُدائ خلقو هغه مات کے دے. 

هغوئ د هغه معبودانو عبادت وکو چ مخ ي هيله نۀ وو کے، د هغه
 نو مال معبودانو چ مال خُدائ د هغوئ د عبادت نه منع کى ۇو. 

خُدائ خپلو خلقو ته په قهر شو او د هغوئ په مل ي هغه ول لعنتونه راوستل
 مال خُدائ سخت په قهر شو او چ په دې کتاب ک ليلے شوى دى. 
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ته ي لنه راوويستل او يو پردى م لد هغوئ د م د خپل لوئ قهر په وجه ي
ۀ خبرې شته دے چ  داس وشل او هغوئ تر نن ورځ پورې هلته دى.“ 

مال خُدائ زمون خُدائ پاک هغه په راز ک ساتل دى او ۀ ي زمون او
ول د هغۀ د قانون مون ې دى د دې دپاره چندې کر د اوالد دپاره زمون

خبرې همېشه ومنو.

د واپس کولو او برکت دپاره شرطونه

ې ده. کله چه درکخو ک  ما تاسو له د برکت او لعنت په مين  ۳۰
ک ول کارونه شوى وى او تاسو د هغه قومونو په مين په تاسو باندې دا

اوسېئ چرته چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک خوارۀ وارۀ کى ي، نو تاسو
 کۀ تاسو او ستاسو اوالد مال به هغه خوه راياده کئ چ ما درکې ده. 

خُدائ ته راواپس ش او د زړۀ د اخالصه د هغۀ حمونه ومن کوم چ نن زۀ
 نو مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به په تاسو رحم وکى. هغه به درکوم، 
تاسو واپس د هغه قومونو نه راول چرته چ هغۀ تاسو خوارۀ وارۀ کى ي او

،لے شوى ينيا آخرى سر ته هم لې کۀ د د هغه به بيا تاسو نې بخته کى. 
،ى او واپس به مو راولک خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو راغون نو مال
 هغه به تاسو هغه مل ته راول چرته چ ستاسو پالر نيۀ اوسېدل او دا به

قبضه کئ. او هغه به تاسو نور هم کامياب کى او تاسو به په شمېر ک د
 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به ستاسو خپل پالر نيۀ نه هم زيات کى. 
او ستاسو د اوالد زړونه بدل کى، نو تاسو به د زړۀ د اخالصه د هغۀ سره مينه

 مال خُدائ به دا ول کوئ او په هغه مل ک به تاسو ژوند تېروئ. 
هغوئ ستاسو نه کرکه کوله او تاسو ي لعنتونه ستاسو په دشمنانو واچوى، چ
 او تاسو به بيا د هغۀ فرمانبردارى کوئ او د هغۀ ول حمونه به  ،ي ولک

 مال خُدائ به تاسو په هر کار ک کاميابوى، من کوم چ نن زۀ درکوم. 
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ستاسو به ډېر اوالد او ډېر اروى وى او ستاسو پ به ډېر فصلونه پېدا کوى.
هغه به ستاسو په کاميابولو باندې دومره خوشحاله وى له نه چ هغه ستاسو

 خو تاسو به د هغۀ تابعدارى کوئ او د پالر نيۀ په کاميابولو خوشحاله وو، 
تاب کد هغۀ د شريعت په دې ک مونو به عمل کوئ کوم چولو ح د هغۀ په
 نن چ زۀ کوم حم  .ردى. تاسو به د زړۀ د اخالصه هغۀ ته راو للي

 دا خو ۀ په درکوم هغه ډېر ران نۀ دے او نۀ ستا د وس نه بهر دے. 
آسمان ک نۀ دے. چ تاسو به داس وواي چ وک پاس آسمان ته ختلے
 ش، او مون له به ي راکوز کى، چ مون ي واورو او عمل پرې وکو؟ 
نۀ دا د سمندر نه پورې غاړه دے. تاسو به دا نۀ واي چ وک به د سمندر نه

 پورې و چ مون له ي راوړى، چ مون ي واورو او عمل پرې وکو؟ 
و او ستاسو په زړۀ کهغه پېغام تاسو سره نزدې دے، دا ستاسو په شون بل
 ورئ زۀ نن ستاسو په وړاندې يو طرف ته ژوند دے، چ عمل پرې وکئ. 

او خوشحال ږدم او بل طرف ته مرګ او تباه ږدم چ تاسو به ۀ خووئ.
 کۀ تاسو د مال خُدائ خپل خُدائ پاک حمونه ومن، کوم چ نن زۀ

درکوم، کۀ تاسو د هغۀ سره مينه کوئ، د هغۀ په الرو تلل کوئ او د هغۀ په ول
مال .او د ډېرو خلقو قوم به ش قانون عمل کوئ، نو تاسو به کامياب ش

خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو له په هغه مل ک برکت درکى چ تاسو
 خو کۀ تاسو د هغۀ نه واوړئ او د هغۀ فرمانبردارى نۀ کوئ ي قبضه کوئ. 
، نو تاسو به تباه ش او د نورو معبودانو د عبادت دپاره بالرې کول کوئ، 

زۀ نن تاسو له خبردارے درکوم. تاسو به په هغه مل ک ډېره موده تېره نۀ
 زۀ نن تاسو له کئ کوم چ د اُردن نه پورې دے چ تاسو ي قبضه کوئ. 

ک د ژوند او مرګ، د خُدائ پاک د برکت او د خُدائ پاک د لعنت په مين
واه وى چ د هغ ته وايم چ دم او زۀ آسمان او زمفېصله په تاسو پرې

 د مال خُدائ خپل خُدائ پاک سره تاسو ي خووئ. ژوند خوښ کئ. 
مينه کوئ، د هغۀ فرمانبردارى کوئ او د هغۀ وفادار ش نو بيا به تاسو او ستاسو
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اوالد په هغه مل ک ډېره موده تېره کئ چ هغۀ ستاسو پالر نيۀ، ابراهيم،
اسحاق او يعقوب سره د ورکولو وعده کې ده.“

د حضرت يشوع د حضرت موس په ائ کار کول

 او  ،خبرې جارى وساتل سرائيلو سره خپلا د بن  نو موس  ۳۱
وې فرمائيل چ، ”زۀ اوس د يو سل او شلو کالو يم او زۀ نور ستاسو د مشرۍ
جوه نۀ يم. او مال خُدائ ما ته دا هم فرمائيل دى چ زۀ به د اُردن نه پورې

خُدائ ستاسو خُدائ پاک به په خپله ستاسو نه مخ  مال نۀ ووم. 
پورې و او هغه قومونه به تباه کى چ هلته اوسيى، نو تاسو به د هغوئ
مل قبضه کئ، او يشوع به ستاسو مشر وى، له نه چ مال خُدائ

ه چن هى، لخُدائ به هغه خلق هغه شان تباه ک  مال فرمائيل دى. 
هغۀ د اموريانو بادشاهان سيحون او عوج تباه کى ۇو او د هغوئ مل ي تباه

 مال خُدائ به تاسو له په هغوئ باندې فتح درکى او تاسو به د هغوئ کو. 
 ته او سره خامخا هم هغه شان کار کوئ له نه چ ما درته وئيل دى. 

زړور اوس. د هغوئ نه مۀ يرېئ. مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به په خپله
ى او نۀ به مو يواونۀ ک وفائتاسو سره وى. هغه به کله هم تاسو سره ب

ي سرائيلو په مخا ولو بن تلو او دع راوغويشو  بيا موس پرېدى.“ 
د دې خلقو رهنمائ چ ور اوسه، تۀ هغه کس يه او زړهغۀ ته وفرمائيل، ”ت
به کوې چ هغه مل قبضه کى چ مال خُدائ ي د هغوئ پالر نيۀ سره

 مال خُدائ به په خپله ستاسو الرودنه کوى او هغه به وعده کې ده. 
ى او نۀ به مو يواونۀ ک وفائتاسو سره وى. هغه به کله هم تاسو سره ب

“.ئ مه او حوصله مۀ بائيلدى، نو يرېپرې
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په هر اوؤم کال د شريعت لوستل

مامانو، کومو چهغه ليوى ا لو او دا يد خُدائ پاک قانون ولي  نو موس

 د مال خُدائ د لوظ صندوق وړلو او د بن اسرائيلو مشرانو له ي ورکو. 
هغۀ هغوئ له حم ورکو، ”د هر اوؤم کال په آخر ک يعن کله چ د قرضونو
.دا په اوچت آواز سره واي و په اختر کنو د جون ،د معاف کولو کال را

 دا ولو بن اسرائيلو ته واي کله چ هغوئ د مال خُدائ ستاسو خُدائ

، ،ى س  .ائ ته راش پاک د عبادت دپاره، د عبادت هغه يو
ول راوغواړه، چ ى، دااوسي ارونو ک ستاسو په ماشومان او مسافر چ
ى او چخُدائ ستاسو خُدائ پاک نه يرېدل زده ک هغوئ دا واورى او د مال

 نو ستاسو هغه اوالد چا چ د هغۀ د قانون په ولو خبرو پوره عمل کوى. 
خُدائ ستاسو خُدائ پاک قانون نۀ دے اورېدلے نو هغوئ به ي له د مالهي
واورى. نو هغوئ به د هغۀ فرمانبردارى زده کى چ هغوئ په هغه مل ک تر

کوم پورې اوسيى چ هغه د اُردن نه پورې دے او تاسو ي قبضه کوئ.“

حضرت موس ته د مال خُدائ آخرى نصيحت

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”ستا د مرګ ور رانزدې دى. يشوع

راوغواړه او مقدس خېم ته ي راوله، چ هلته هغۀ ته نصيحت وکم.“ نو
 او مال خُدائ هلته د وري د ستن په موس او يشوع خېم ته الړل، 

 شل ک رند شو چ د خېم د دروازې په خولۀ ک والړه وه. 
مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”ستا د مرګ نېه پوره کېدون ده او د خپل

او ستا د مرګ نه پس به خلق زما نه نافرمانه ش ائ ش ۀ سره به يوپالر ني
او هغه لوظ به مات کى چ ما د هغوئ سره کے دے. هغوئ به ما پرېدى او

  .کوم ته هغوئ ورننو ى چد غېرو معبودانو عبادت به وک لد هغه م
نو بيا به زۀ هغوئ ته په قهر شم، زۀ به هغوئ پرېدم او هغوئ به تباه ش. ډېر
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سخت افتونه به په هغوئ راش، نو هغوئ ته به پته ول چ په هغوئ باندې
 نو په هغه داس ه کيى چ زۀ يعن خُدائ پاک نور د هغوئ مل نۀ يم. 

وخت به زۀ د هغوئ نه مخ واړوم، ه چ هغوئ به بد عمل کے وى او د
ه. دا د بن اوس دا سندره ولي نورو معبودانو عبادت به ي کے وى. 

اسرائيلو خلقو ته وايه او ور زده ي که، نو چ دا د هغوئ خالف د واه په
 زۀ به هغوئ هغه مل ته بوم چ زرخېز او آباد دے، له نه شان وى. 

چ ما د هغوئ د پالر نيۀ سره وعده کې ده. هغوئ چ ومره خوراک
غواړى نو هلته به ورته مالويى او هغوئ به په آرام سره ژوند تېروى. خو هغوئ
به واوړى او د نورو معبودانو عبادت به وکى. زما نه به هغوئ منر ش او زما

 او کله چ په هغوئ باندې سخت افتونه او مصيبتونه لوظ به مات کى، 
راش نو دا سندره به د هغوئ خالف واه وى، ه چ د هغوئ اوالد به دا نۀ

هېروى. ما ته د هغوئ د ارادې پته ده چ هغوئ م ال وعده کے شوى مل ته
له او په بندا سندره ولي  نو هم په هغه ورځ موس راوستل هم نۀ دى.“ 

 بيا مال خُدائ د نون زوئ يشوع سره خبرې اسرائيلو باندې ي زده که. 
وکې او ورته ي وفرمائيل، ”ته او زړور اوسه. تۀ به اسرائيليان هغه مل ته
 نو بو چ ما د هغوئ سره د هغ وعده کې ده او زۀ به ستا مل يم.“ 

 کله چ هغه موس د خُدائ پاک ممل حمونه په يو کتاب ک وليل. 
اوزار شو، نو هغۀ ليويانو امامانو ته وفرمائيل کوم چ د مال خُدائ د لوظ

او د مال تاب واخل ”د خُدائ پاک د قانون دا ک صندوق مشران ۇو، 
خُدائ ستاسو خُدائ پاک د لوظ صندوق په خوا ک ي کېدئ، چ دا د خپلو
 ما ته پته ده چ هغوئ ومره ضدى او خلقو خالف د يو واه په شان وى. 
سرکشه دى. هغوئ زما په ژوند ک د مال خُدائ خالف بغاوت کے دے او

 د قبيلو ول مشران او زما د مرګ نه پس به هغوئ نور بغاوت هم کوى. 
آفسران زما په وړاندې راغون کئ، چ زۀ هغوئ ته دا خبرې وايم، زۀ به

 ما ته پته ده چ زما د آسمان او زمه د هغوئ خالف واهان جوړ کم. 
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مرګ نه پس به خلق بدعمله ش او چ ما ۀ ورته ودل دى د هغ نه به منر
ه چ ،به هغوئ د افت سره مخامخ ش وخت ک او په راتلون .ش

هغوئ به مال خُدائ په قهر کے وى د هغه کارونو په وجه چ هغۀ منع کى
دى.“

د موس سندره

 بيا موس حمد ووئيلو او د بن اسرائيلو ول قوم ورته غوږ اېے وو.

 اے آسمانونو. ما ته غوږ کېدئ او زۀ به خبرې وکم، اے زم زما  ۳۲
 زما تعليمات به د باران په شان راپرېو، او زما د خول خبرې واوره. 

پېغام به د پرخ په شان راکوزيى. پرېده چ زما خبرې په تازه واو باندې د
باران په شان راپرېو، او چ د نرى باران په شان په شنو بوو باندې ووريى.

 زۀ به د مال خُدائ د نوم بيان وکم، زمون د خُدائ پاک لوئ بيان کئ.
 مال خُدائ طاقتور ساتونے دے، د هغۀ کارونه ممل دى او د هغۀ هر

کار د انصاف دے، ستاسو خُدائ پاک وفادار او رتونے دے، هغه صادق او
 خو تاسو بوفا ي او د دې الئق نۀ ي چ د هغۀ انصاف کوونے دے. 
 تاسو د مال خُدائ سره  .ار او دوکه باز قوم يناه تاسو ،خلق ش

داس کوئ، اے کم عقلو او بشعوره خلقو. هغه ستاسو پالر دے، هغه ستاسو
 تاريخ ته وورئ، هغه خالق دے، هغۀ تاسو جوړ کئ او آباد ي کئ. 

وخت چ پخوا تېر شوے دے، د خپل پالر نيۀ نه تپوس وکئ نو هغه به درته
ووائ چ ۀ شوى ۇو، د خپلو مشرانو نه تپوس وکئ، هغوئ به مو د تېرې
 خُدائ تعال قومونو له خپل خپل ميراث ورکو، کله زمان نه خبر کى. 

چ هغۀ فېصله وکه چ قومونه به په کوم کوم ائ ک اوسيى، چ هر يو
 خو د قوم د خپل هغه معبود سره اوسيى چ هغۀ ورله خوښ کے وى، 
 هغۀ هغوئ په بيابان ک يعقوب اوالد هغۀ د خپل ان دپاره خوښ کو. 

۸۲ / ۹۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


پېدا کل چ سرردانه رېدل، چ يوه خوش او اوچه صحرا وه. هغۀ هغوئ
ه چ ل بچ کل او پام ي ورباندې وکو، له چ هغه ي د سترو تور وى. 

يو باز خپل بچ ته د الوتلو چل ائ، او په حفاظت سره ي په خورو وزرو
مال  يوا ک نيس، مال خُدائ اسرائيليان د غورزېدو نه وساتل. 
 خُدائ د خپلو خلقو الرودنه وکه د هغۀ سره د پردى خُدائ مدد نۀ وو. 

هغۀ دا موقع ورکه چ په اوچتو ملونو حومت وکى، او هغوئ له ي د پو د
فصلونو خوراک ورکو په هغوئ ي د يو  نه شات وخوړل، د کا په شان

 د رمو نه ي ماستۀ او پ او د سخت زم نه ي د زيتُونو تېل ورکل. 
ُورى لم ورکل، د بسن ۀ ُورى او چېل او ۀ غنم ي ورکل. د انورو
 د مال خُدائ خلق مالداره شول، خو سرکشه رس نه تاسو مے ول. 

ۇو، هغوئ اربۀ او په خوراک ماړۀ ۇو. هغوئ خُدائ پاک خپل خالق پرېودو
 د هغوئ بت پرست د هغوئ د خپل طاقتور خالصوون نه منر شول. 

 هغوئ مال خُدائ غېرت رابېدار کو، د هغوئ حرام کار هغه په قهر کو. 
پيريانو ته قربان وکې او خُدائ پاک ته ي ونۀ کې، هغه معبودان چ هغوئ نۀ
دى پېژندل، هغه معبودان چ اوس اوس راوتل دى چ ستاسو پالر نيۀ د دې

 هغوئ خپل خُدائ پاک خپل خالصونے هېر  ،له نۀ دى يرېدلنه هي
 کله چ مال خُدائ دا وليدل، کو، چا چ هغوئ له ژوند ورکے وو. 

 هغۀ وفرمائيل، ”زۀ به د هغه په قهر وو او د خپلو زامنو او لوو نه منر شو. 
هغوئ نه مخ واړوم، بيا به زۀ وورم چ په هغوئ باندې ۀ کيى، ه چ هغه
 د خپلو غلطو بتانو په وجه هغوئ يو ضدى نسل دے، وک چ بوفا دى. 
زۀ په قهر کے يم، د بکاره معبودانو په وجه هغوئ زما غېرت راپارولے دے،

زۀ به هغوئ د هغه خلقو په وجه په حسد کم وک چ قوم نۀ دى، نو زۀ به د يو
 زما قهر به د اور په شان لمب کم عقل قوم په ذريعه هغوئ په قهر کم، 

ووه او په زمه باندې هر يز به وسوزوى. دا به الندې دنيا ته ورسيى او د
 زۀ به په هغوئ باندې نۀ ختمېدون افتونه راولم غرونو بېخونه به تباه کى. 

۸۳ / ۹۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 هغوئ به د لوږې او تب او د هغوئ خالف به خپل ول غش استعمال کم. 
نه مۀ ش، هغوئ به په دې سختو وباانو مۀ ش. زۀ به نل ناور ورولېم

  .هغوئ وچيچ م چى، او زهرژن ماران به ورولېپه هغوئ حمله وک چ
د جن په وجه به په کوو ک مى پراتۀ وى، په کورونو ک به يره وى.

 ما  .نۀ به ماشومان او نۀ به سپينږيرى بچ ش ،ۀ شوانان به م او پېغل
 خو د هغوئ به هغوئ بېخ تباه کى وى، نو هي وک به هغوئ نۀ يادوى. 

دشمنان ما داس الفو وهلو ته پرې نۀ ودل چ هغوئ زما خلقو له شست
 بن اسرائيل يو ورکے وے، ه چ هغوئ ما په خپله ختم کى دى.“ 

 کاش چ داس قوم دے چ شعور نۀ لرى، هغوئ بېخ عقل نۀ لرى. 
هغوئ هويار وے او په دې باندې پوهېدلے، کاش چ هغوئ په خپل اَنجام

ست وخوړو، او ولزرو کسانو د يو کس نه ش  ول باندې پوهه شوى وے. 
لسو زرو صرف دوه کسانو نه شست وخوړو؟ مال خُدائ، د هغوئ خُدائ
 د هغوئ پاک، هغوئ پرې ۇو، خُدائ تعال د هغوئ نه مخ اړولے وو. 

دشمنانو ته پته ده چ د هغوئ معبودان کمزورى دى، د بن اسرائيلو د خُدائ
 د هغوئ دشمنان د سدوم او عموره په شان پاک په شان طاقتور نۀ دى. 

خراب شوى دى، هغوئ د داس باغونو په شان دى چ تراخۀ او زهرژن انور
 د مال  د داس ميو په شان چ د مارانو د زهرو نه جوړ وى.   ،نيس

خُدائ په ياد دى چ د هغوئ دشمنانو ۀ کى دى، هغه د صحيح وخت انتظار
 مال خُدائ فرمائ چ بدل اخستل زما کوى چ هغوئ له سزا ورکى. 

کار دے، بدل به زۀ اخلم. نو هغه وخت به راش چ هغوئ به راوغورزيى، او د
ى کله چخُدائ به خپل خلق بچ ک  مال هغوئ د تباه ورځ نزدې ده. 

هغه ووين چ د هغوئ طاقت ختم شو. هغه به په هغوئ رحم وکى وک چ د
 نو هغۀ خدمت کوى، کله چ وورى چ هغوئ ومره بمدداره دى. 

ه معبودان چرته دى چى، ”هغه تخُدائ به د خپلو خلقو نه تپوس وک مال
 تاسو د خوراک دپاره هغوئ له د خپلو قربانو وازه تاسو پرې يقين لرلو؟ 
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ورکوله او د لو دپاره مو ورته مے پېش کول. اوس هغوئ دې راش او
 زۀ او ستاسو مدد دې وکى، هغوئ دې ستاسو بچ کولو دپاره رامنه کى. 

يوا زۀ خُدائ پاک يم، بل يو هم حقيق خُدائ نشته. زۀ مۀ کول او ژوندى
کول کوم، زۀ زخم کول او روغول کوم، او هي وک زما د کارونو مخالفت نۀ

 نه چ په حقيقت سره زۀ ژوندے خُدائ پاک يم، زۀ خپل ش کولے. 
 چ زۀ به خپله لېدون تُوره تېره الس اوچتوم او په خپل ذات قسم خورم 

کم او وبه ورم چ انصاف وش. زۀ به د خپلو دشمنانو نه بدل واخلم او
 زما غش به د هغوئ هغوئ له به سزا ورکم چ وک زما نه نفرت کوى. 
په وينه ک ډوب ش، او زما تُوره به هغه ول ووژن وک چ زما مخالفت

کوى. وک چ زما خالف جن کوى زۀ هغه يو کس هم نۀ پرېدم. تر دې
 قومونو، تاسو د مال خُدائ  “.ۀ شزخميان او قېديان به هم م پورې چ
د خلقو صفت وکئ، مال خُدائ هغه هر چا له سزا ورکوى چ وک هغوئ

ووژن. هغه د خپلو دشمنانو نه بدله اخل او د خپلو خلقو د زم کفاره ادا
 موس او د نون زوئ يشوع د دې حمد ول خبرې بيان کې، د دې کوى. 

دپاره چ د بن اسرائيلو خلق ي واورى.

د حضرت موس وصيت

 هغۀ دا  کله چ موس د خُدائ پاک خبرې د خلقو سره ختم کې، 

په زړۀ ک ول ې دى داخبرې تاسو سره ک نن کوم هم وفرمائيل، ”ما چ
واچوئ. د يو حم په توه ي خپلو بچو ته واي چ هغوئ د دې نصيحتُونو

 دا د الرودن هس تش خبرې نۀ دى، دا ستاسو د ژوند  .هره خبره ومن
خبرې دى. دا ومن نو تاسو به په هغه مل ک ډېره موده تېره کئ چ د
 هم په هغه ورځ مال اُردن سيند نه پورې دے او تاسو ي قبضه کوئ.“ 

 ”د موآب په مل ک د عباريم غرونو ته الړ شه خُدائ موس ته وفرمائيل، 
چ د يريحو ار ته مخامخ دے، د نبو غرۀ ته وخېژه او د کنعان مل ته ووره
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 تۀ به په هغه غر باندې م ش له نه کوم چ زۀ بن اسرائيلو له ورکوم. 
د بن ه چ  چ ستا ورور هارون د حور په غرۀ باندې م شوے وو، 

اسرائيلو په مخ تاسو دواړو زما سره بوفائ وکه. کله چ تاسو د صين
په صحرا ک چ د قادِس ار سره نزدې دے، د مريبه د چينو سره وئ، نو د
 تاسو به د يو لرې ائ نه هغه خلقو په مخ تاسو زما سپاوے وکو. 

مل وورئ، خو تاسو به هغه مل ته ورننه نۀ و کوم چ زۀ بن اسرائيلو له
ورکوم.“

د حضرت موس بن اسرائيلو دپاره برکت غوتل

 دا هغه برکتونه دى چ د خُدائ پاک پېغمبر موس ي د خپل مرګ نه  ۳۳
 هغۀ وفرمائيل، ”مال خُدائ د مخ د بن اسرائيلو دپاره اعالن وکو. 
سينا غر نه راغلو، هغه په ادوم باندې د نمر په شان راوختلو او د فاران غر نه په
الس ک  د هغۀ سره وې، او په تلېدو. لس زره فرخپلو خلقو باندې و
 مال خُدائ د خپلو خلقو سره مينه کوى او هغه د خپلو ي د اور لمبه وه. 
مقدسينو حفاظت کوى. نو هغوئ د هغۀ په نقش قدم روان دى او د هغۀ حمونه
 د هغۀ قانون منو چ موس مون له راکے دے، چ دا زمون د قوم  .من
 مال خُدائ د خپلو خلقو بن اسرائيلو بادشاه د ولو نه قيمت سرمايه ده. 

شو کله چ د هغوئ قبيل او مشران يو ائ راغون ۇو.“

 موس د روبين قبيل په حقله داس وفرمائيل، ”روبين دې ژوندے وى او

هيله دې نۀ مرى، ار چ د هغوئ خلق ل دى.“

 د يهوداه قبيل په حقله هغۀ وفرمائيل، ”ماله خُدايه، د مدد دپاره د هغوئ

چغ واوره، هغوئ يو ل بيا د نورو قبيلو سره يو موے که. ماله خُدايه، د
هغوئ دپاره وجنېه، او د هغوئ د دشمنانو خالف د هغوئ مدد وکه.“

۸۶ / ۹۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 د ليوى قبيل په حقله هغۀ وفرمائيل، ”ماله خُدايه، تۀ خپله رضا د اُوريم او

تميم په ذريعه رندوې د خپلو وفادارو خدمتارانو، ليويانو په ذريعه، هغوئ تا
 هغوئ په مسه ک وآزمائيل او د مريبه چينو سره دې رتون ثابت کل. 
تا ته د مور پالر، وروو او بچو نه هم زياته وفادارى وودله. هغوئ ستا حمونه
 هغوئ به ستا خلقو ته وائ چ ستا ومنل او هغوئ ستا د لوظ وفادار ۇو. 
 د قانون تابعدارى وکى، هغوئ به ستا په قرباناه باندې قربان پېش کى. 

ماله خُدايه، د هغوئ د قبيل مدد وکه چ ته ش، د هغوئ د کارونو نه
خوشحاله شه. د هغوئ دشمنان ختم که، او مۀ ي پرېده چ بيا سر راپورته

کى.“

 د بنيامين قبيل په حقله هغۀ وفرمائيل، ”دا هغه قبيله ده چ مال خُدائ

ورسره مينه کوى او ساتنه ي کوى، هغه وله ورځ د هغوئ حفاظت کوى، او هغه
د هغوئ په مين ک اوسيى.“

 د يوسف قبيل په حقله هغۀ وفرمائيل، ”مال خُدائ دې د باران سره د

 هغوئ مل له برکت ورکى او الندې د زم نه د اوبو برکت ورکى. 
مال خُدائ دې د هغوئ مل له په نمر پخو شوو مېوو سره برکت ورکى، د

 د هغوئ پخوان هغوئ مل دې د هر موسم د ډېرو و مېوو سره ۀ کى. 
 د هغوئ مل دې د ولو  .و مېوو په ونو باندې شنۀ ش غرونه دې د

نعمتونو نه ډک ش، مال خُدائ دې د خپل خېر سره هغوئ له برکت ورکى،
چا چ د سوزېدون بو نه خبرې وکې. دا برکتونه دې د يوسف په قبيله نازل

 يوسف د غوي په شان ش ،ه چ هغه د خپلو وروو نه اوچت وو. 
طاقت لرى، د نل غوي د رو په شان دے. د هغۀ رونه د منس زرونو
خلق دى او د افرائيم لس زره په زرونو خلق دى. د دې رو سره هغه قومونه

وه او د دنيا آخرى سرونو ته ي رسوى.“
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 د زبولون او يساکار قبيلو په حقله هغۀ وفرمائيل، ”زبولون دې په سمندرى

  .زيات ش او د يساکار دولت دې په کور ک ،مالداره ش کاروبار ک
هغوئ مسافر خپل غرۀ ته رابل او هلته صحيح قربان پېش کوى. هغوئ ته د آباد

سمندر نه دولت مالويى او د شو نه ورته په خزانه مالويى.“

 د جاد قبيل په حقله هغۀ وفرمائيل، ”د خُدائ پاک ثناء صفت دې وى، چا

ار م د نتظار کوى چه. جاد د ازمرى په شان اد هغوئ عالقه لويه ک چ
 هغوئ د ان دپاره د ولو نه ۀ زمه واخستله، د او کوپۍ غوه کى. 

يو مشر برخه د هغوئ په حواله شوه. هغوئ د مال خُدائ حمونه او قانون
ومنلو کله چ د بن اسرائيلو مشران يو ائ راغون ۇو.“

 د دان قبيل په حقله هغۀ وفرمائيل، ”دان د يو وان ازمرى په شان دے،

“.وپ وه د بسن نه چ

خُدائ د نې سره د مال په حقله هغۀ وفرمائيل، ”د نفتال قبيل  د نفتال

ډېر برکت دے، د هغوئ مل به په جنوب ک د ليل ډن پورې رسيى.“

 د آشر قبيل په حقله هغۀ وفرمائيل، ”آشر ته د نورو قبيلو نه زيات برکت

ورکے شوے دے. هغه به په خپلو وروو ک د ولو نه ران وى، او د زيتُونو
 د هغۀ د ارونو دې د اوسپن په ون به د هغۀ په مل ک  ډېرې وى. 

 دروازو سره حفاظت وش، او هغه دې همېشه په امن ک ژوند تېروى. 
اے بن اسرائيلو، ستاسو د خُدائ پاک په شان خُدائ نشته، د خپل شان سره
.و سور رادے، ستاسو د مدد دپاره هغه په وري هغه پاس په آسمان ک

 خُدائ پاک همېشه ستاسو د حفاظت ائ دے، د هغۀ ابدى قوت به ستاسو

مدد کوى. تاسو چ مخ په وړاندې  نو هغه ستاسو دشمنان شى، او تاسو ته
ي وفرمائيل چ، هغوئ ول تباه کئ.
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 نو د يعقوب اوالده، په امن سره اوسېئ، په هغه مل ک په حفاظت

ک اوس چ د غل او د ميو نه ډک دے، چرته چ د آسمان نه پرخه زمه
 اسرائيلو، تاسو ومره خوشحاله ي. ستاسو په شان هي وک اوبۀ کوى. 
هم نشته، يو داس قوم چ مال خُدائ خالصون ورکے دے. مال خُدائ په

خپله ستاسو ډال او ستاسو تُوره دے، چ ستاسو حفاظت وکى او تاسو له
فتح درکى. ستاسو دشمنان به راش او د رحم دپاره به سوال کوى، او تاسو به

هغوئ د پو الندې کئ.“

د حضرت موس په حق رسېدل

 بيا موس د موآب د مېدانونو نه د نبو غرۀ ته وختلو، کوم چ د پِسه  ۳۴
لول م خُدائ هغۀ ته هغه يريحو ته مخامخ دے، او هلته مال غر سر ته چ

 د نفتال وله وودلو يعن د دان ار پورې د جِلعاد عالقه ي ورته وودله، 
 عالقه، د افرائيم او منس عالق، د مديتران د سمندر پورې د يهوداه عالقه، 

د صحرا برخه، او هغه مېدان چ د ضعر نه د يريحو پورې رسيى، چ د
لته وفرمائيل، ”دا هغه م خُدائ موس  بيا مال کجورو د ونو ار دے. 
دے چ ما د دې وعده د ابراهيم، اسحاق او يعقوب سره کې ده چ د هغوئ

اوالد له به ي ورکوم. ما د دې کتلو ته پرېودې خو هلته تلو ته به دې نۀ
 نو چ نه مال خُدائ فرمائيل ۇو چ موس د مال خُدائ پرېدم.“ 

 خدمت کوونے هلته به د موآب په مل ک مرى نو هم هغه شان وشول. 
په يو مېدان ک ک لار ته مخامخ د موآب په م نو هغۀ هغه د بيتفعور
 خ کو، خو تر ننه پورې د هغۀ د خېدو صحيح ائ پته هيچا ته نشته. 
موس د يو سل او شلو کالو په عمر ک وفات شو، هغه په هغه وخت هم د
 بن اسرائيل مخ په شان ته وو او د هغۀ د سترو نظر ي وو. 

 د نون زوئ دېرش ور د موآب په مېدانونو ک په هغۀ پس غمژن ۇو، 
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يشوع د الهام حمت نه ډک شو، ه چ موس هغه مقرر کے وو چ د
مونه يه او هغه حع تابعدارى وکسرائيلو د يشوا ائ کار کوى. بن هغۀ په
 نو په پوره کل چ مال خُدائ د موس په ذريعه هغوئ له ورکى ۇو. 
مال په شان پېغمبر نۀ دے پېدا شوے، چ له د موسهي سرائيلو کا
 مال خُدائ موس د دې دپاره خُدائ مخامخ د هغۀ سره خبرې وکې. 

مل مصر ته ولېلو چ د فرعون او د هغۀ د درباريانو خالف داس معجزې او
لوئ لوئ او يروون  بل يو پېغمبر هم داس عجيبه کارونه اره کى. 

کارونه نۀ دى کى له چ موس د ولو بن اسرائيلو په وړاندې وکل.
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