
د هجرت کتاب

په اسرائيليانو باندې په مصر کې ظلم کيي

۱-۵کله چې حضرت يعقوب مصر ته ال، د هغه زوی حضرت يوسف له پخوا نه هلته ؤ. نو

حضرت يعقوب خپل نور زامن د هغوی د کورنيو سره بوتلل. د هغوی نومونه دا دي: روبين،
شمعون، الوي، يهودا، يساکار، زبولون، بنيامين، دان، نفتالي، جاد او اشير. د حضرت يعقوب
د ولو زامنو، لمسيو او کوسيو شمېر اويا تنو ته رسېده او هغوی ول د هغه سره الل. ۶د
وخت په تېرېدو سره حضرت يوسف، د هغه ورونه او د هغې زمانې ول خلک مه شول،

۷خو د هغوی اوالده يعنې اسرائيليان د زياتو اوالدونو خاوندان شول او هغوی دومره زيات

شول چې مصر ورخه ک شو.

۸له ېرو کلونو وروسته په مصر کې يو نوي پادشاه قدرت ترالسه ک چې هغه د حضرت
معلومات نه درلود. ۹هغه مصريانو ته وويل: ”د اسرائيلو شمېر زمون يوسف په باره کې هي

په خاوره کې ېر شوی دی او هغوی زمون نه ېر قوي دي. ۱۰که چېرې جن وشي نو
کېدای شي چې هغوی زمون د دمنانو سره يوای شي او زمون په مقابل کې وجنيي

او د دې وطن خه وتتي. نو مون بايد کومه الره چاره وسنجوو او پرېندو چې د هغوی
شمېر له دې خه هم زيات شي.“ ۱۱نو مصريانو هغوی د کار مشرانو ته وروسپارل ترو

هغوی اسرائيليان په سخت کار کمزوري کي. هغوی د فيتوم او رعمسيس ارونه چې
فرعون په کې خپل ودامونه ساتل جو کل. ۱۲که ه هم د اسرائيليانو سره بده رويه

کېدله، خو د هغوی شمېر زياتېده او نوره مکه يې هم ونيوله. له دې کبله مصريانو له هغوی
خه وېره درلودله ۱۳-۱۴او سخت ظلم يې ورباندې کاوه چې ژوند يې تريخ شي. هغوی

به يې مجبورول چې ختې جوې کي، خې وکي او په پيو کې کار وکي او هي رحم
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يې ورباندې نه کاوه.

۱۵په آخر کې فرعون دوه دايې انې راوغوتې چې شفره او فوعه نومېدلې او هغوی د

عبران و سره د اوالد د زېولو په وخت کې مرسته کوله. ۱۶ هغوی ته يې وويل: ”که
چېرې يوه عبران ه انجل وزېوي، هغه ژوند پرېدئ او که چېرې هلک وي نو ويې
وژنئ!“ ۱۷که ه هم فرعون ورته ويلي ؤو، مر دا ې د خدای پاک خه وېرېدلې او

هلکان يې نه وژل. ۱۸فرعون يو ل بيا دا دوه دايې انې راوغوتې او پوتنه يې ورخه
وکه: ”تاسو ولې هغه هلکان ژوندي پرېدئ؟“

۱۹هغوی په واب کې وويل: ”عبران ې د مصريو و په پرتله ژر ماشوم زېوي او

زمون له رسېدلو خه مخکې د هغوی ماشوم پيدا کيي.“ ۲۰-۲۱ خدای پاک له هغو دوو
و سره ه وکل که چې هغوی په رتيا سره له خدايه وېرېدلې او هغوی دواو ته يې
:ول قوم ته امر وک ل. عبرانيان به زياتېدل او قوي کېدل. ۲۲بااالخره فرعوناوالدونه ورک

”نه چې عبرانی هلک پيدا کيي، تاسو به هغه د نيل په سيند کې غورزوئ. مر ولې
انجونې ژوند پرېدئ.“

د حضرت موسیٰ زېېدنه

 په همدې وخت کې يو سي چې د الوي د قبيلې خه ؤ د خپلې قبيلې د يوې  ۲
 هغه ه اميدواره شوه او زوی يې پيدا شو. کله چې هغې وليدل  .ې سره واده وک

 کله چې هغې چې ماشوم يې کلی دی نو هغه يې د دريو مياشتو دپاره پ وساته. 
نور نشو کولی چې هغه ماشوم پ وساتي، نو د لوخو خه يې يوه وکر جوه که او د

قيرو پو يې ورته ورک. هغې ماشوم په وکر کې واچاوه او د نيل د سيند په غاه يې د
 د ماشوم خور له لېرې ودرېدله چې ووري په ماشوم  .کې الهو ک لوخو په من
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باندې ه کيي.

 په دې وخت کې د فرعون لور د لمبلو دپاره سيند ته راغله او د هغې وينې د سيند

په غاه رېدلې. په دې وخت کې هغې د لوخو په من کې هغه وکر وليدله او يوه ه
 کله چې د فرعون لور وکر پرانيستله يې ورولېله چې هغه له اوبو خه راوباسي. 

هغې ماشوم وليد او ورباندې خفه شوه که چې هغه ژل. هغې وويل: ”دا يو عبرانی
ماشوم دی.“

 يونااپه د ماشوم خور راغله او پوتنه يې وکه: ”آيا ته غواې چې زه اله شم او

دغه ماشوم ته يوه عبران ه راولم چې تی ورکي؟“

 د فرعون لور په واب کې وويل: ”هو، اله شه.“ نو انجل اله او د ماشوم خپله

 د فرعون لور هغې ې ته وويل: ”دا ماشوم واخله او زما دپاره مور يې راوستله. 
شيدې ورکوه او پالنه يې کوه. زه به تاته پيسې درکوم.“ هغې ماشوم يوو او د هغه پالنه يې
 کله چې دا ماشوم لوی شو، نو هغه يې د فرعون لور ته يوو او هغې لکه د خپل کوله. 

زوی په شان وساته. هغې په دې ماشوم باندې د موسیٰ * نوم کېود، که چې هغې د
ان سره وويل: ”ما هغه له اوبو خه راوويست.“

حضرت موسیٰ مديان ته تتي

 کله چې حضرت موسیٰ لوی شو، هغه د خپل قوم سره د ليدنې کتنې دپاره ال. هغه

وليدل چې د هغه قوم ومره سخت کار کاوه. هغه يو مصری وليد چې يو عبرانی ورور يې
 حضرت موسیٰ يو خوا بل خوا وکتل کله چې پوه شو وک يې نه ويني، نو واهه. 
 کله چې حضرت موسیٰ بله ور  .ک ه کې يې پهغه مصری يې وواژه او په ش

ووت، هغه دوه عبرانيان وليدل چې يو د بل سره يې جه کوله. نو حضرت موسیٰ له هغه
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يو خه چې مالمت ؤ پوتنه وکه: ”ته ولې خپل عبرانی وطندار وهې؟“

 هغه سي په واب کې وويل: ”ته چا زمون قاضي او حاکم اکلی يې؟ ته غواې

چې ما هم ووژنې لکه نه چې دې هغه مصری وواژه؟“ حضرت موسیٰ د دې خبرې په
اورېدلو ووېرېده او د ان سره يې وويل: ”خلک پوه شوي دي چې ما ه کي دي.“

 کله چې فرعون د حضرت موسیٰ د کار خه خبر شو، هغه د حضرت موسیٰ د وژلو

هه وکه. مر هغه د مديان خاورې ته وتتېده.

 چې د مديان کاهن يترون اوه يوه ور حضرت موسیٰ د کوهي په غاه ناست ؤ، 
 مر و لورانې راغلې چې اوبه راوباسي او د خپلې رمې دپاره اخورونه ک کي. 
شپنو د يترون لورانې وشلې. بيا حضرت موسیٰ د هغوی سره د مرستې کولو دپاره ورغی
 کله چې د يترون لورانې خپل کور ته راستنې شوې، نو او رمې ته يې اوبه ورکې. 

پالر يې پوتنه ورخه وکه: ”تاسو نن دومره وختي ولې راغلئ؟“

 هغوی په واب کې وويل: ”يو مصري د شپنو خه وژغورلو او زمون دپاره يې اوبه

راوويستلې او رمې ته يې ورکې.“

 يترون پوتنه وکه: ”هغه چېرته دی؟ تاسو ولې هغه هلته پرېود؟ هغه ته بلنه

ورکئ چې زمون سره و وخوري.“

 نو حضرت موسیٰ موافقه وکه چې د يترون سره پاتې شي او هغه خپله لور صفوره

 کله چې د هغې زوی پيدا شو، حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ ته په نکاح ورکه. 
وفرمايل: ”زه به د هغه نوم جرشون * کېدم که چې زه په دې خاوره کې بېانه يم.“

 وروسته له ېرو کلونو د مصر پادشاه م شو. اسرائيليانو ال د غالم له کبله فريادونه

۴ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 خدای پاک د دوی فرياد واورېده او کول او د خدای پاک خه يې مرسته غوتله. 
هغه لوظ يې را په ياد ک چې د حضرت ابراهيم، حضرت اسحاق او حضرت يعقوب سره يې

 که چې خدای پاک وليدل چې د هغه په قوم باندې ه تېريي. نو هغه کی ؤ، 
ورباندې ېر اندېمن شو.

خدای پاک د حضرت موسیٰ سره خبرې کوي

 يوه ور حضرت موسیٰ د خپل خسر يعنې د مديان کاهن يترون رمه روله او  ۳
 هلته هغه ته د حضرت موسیٰ د رمې سره د دتې په الر د سينا مقدس غره ته راغی. 
يو سوزېدونکي بوي خه د تن فرته ورکاره شوه. حضرت موسیٰ وليدل چې بوي

 هغه د ان سره وويل: ”دا عجيبه خبره ده! زه م اور اخيستی ؤ، مر نه سوزېده. 
وورم چې دا بوی ولې نه سوزي.“

:ورته وک ي، هغه غي ته ورنژدې کيتن وليدل چې حضرت موسیٰ بو  کله چې

”ای موسیٰ، ای موسیٰ!“

حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”زه حاضر يم.“

 خدای پاک ورته وفرمايل: ”نژدې مه راه، خپلې پل وباسه. په کومه مکه باندې

 زه ستا د نيکونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب چې ته وال يې هغه مکه مقدسه ده. 
خدای يم.“ حضرت موسیٰ خپل مخ پ ک که چې هغه وېرېده چې خدای پاک ته

ووري.

 تن وفرمايل: ”ما وليدل چې زما د قوم سره په مصر کې ومره ظالمانه رويه
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کيي. ما اورېدلي چې هغوی ماته زار کوي چې د خپلو مسئوالنو خه خالص شي. زه د
 نو زه راکته شوی يم چې هغوی د مصريانو هغوی د ولو تکليفونو خه خبر يم. 

خه وژغورم. زه به خپل قوم له مصر خه داسې هېواد ته بوزم چې پراخ وي او ه
حاصلخېزه مکه په کې وي. زه به هغوی ته هغه مکه ورکم چېرته چې کنعانيان،

 زما قوم ماته د مرستې دپاره حيتيان، اموريان، فرزيان، حويان او يبوسيان اوسيي. 
 اوس زار کولې او ما ليدلي دي چې مصريان په هغوی باندې ومره ظلم کوي. 

فرعون ته ورشه! زه تا هلته لېم ترو زما قوم يعنې اسرائيليان له هغې خاورې خه
راوباسې.“

 مر حضرت موسیٰ خدای پاک ته وفرمايل: ”زه وک يم چې فرعون ته ورشم او

اسرائيليان له مصر خه وباسم؟“

 خدای پاک په واب کې وفرمايل: ”زه به ستا سره مل يم. او دا به تاته يوه نه وي

چې دا زه يم چې ته مې ولېلې: کله چې ته قوم له مصر خه راوباسې، تاسو به په دې غره
باندې د خدای عبادت وکئ.“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”کله چې زه اسرائيليانو ته ورشم او هغوی ته

ووايم چې زه ستاسو د نيکونو خدای رالېلی يم، هغوی به زما خه ستا د نوم پوتنه
وکي، نو زه هغوی ته ه واب ورکم؟“

 خدای پاک حضرت موسیٰ ته په واب کې وفرمايل: ”زه هغه وک يم چې -

يم. هغوی ته ووايه چې هغه چا زه رالېلی يم چې خپل ان ته وايي چې {زه يم}.
اسرائيليانو ته ووايه چې زه تن ستاسو د نيکونو يعنې ابراهيم، اسحاق او د يعقوب خدای

رالېلی يم او دا به تر آبده پورې زما نوم وي او راتلونکي نسلونه به هم په دې نوم ما
 ال شه او د اسرائيلو مشران سره راغون که او ورته ووايه چې تن ستاسو يادوي. 
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د نيکونو يعنې ابراهيم، اسحاق او د يعقوب خدای ماته راکاره شو. هغوی ته ووايه چې زه
 زه تاسو ته راغلی يم او ليدلي مې دي چې مصريان ستاسو سره ومره بد چلند کوي. 

دا وعده کوم چې تاسو به د مصر له تکليفونو خه خالص کم. او زه به تاسو ته غني او
حاصلخېزه مکه درکم چېرته چې کنعانيان، حيتيان، اموريان، فرزيان، حويان او يبوسيان

اوسيي.

 د اسرائيلو مشران به ستا خبرو ته غو کېدي. بيا هغوی د مصر پادشاه ته وروله او

ورته ووايئ: د عبرانيانو تن خدای مون ته راکاره شوی دی. مون پرېده چې په دته
 زه پوهېم چې د مصر کې درې ورې سفر وکو چې هغه ته قرباني واندې کو. 
 نو زه به د خپل پادشاه به تاسو پرېندي چې ال شئ که چېرې هغه مجبور نشي. 
قدرت خه کار واخلم او مصريانو ته به په هر ول معجزو باندې سزا ورکم. له هغې

وروسته به هغه تاسو پرېدي چې ال شئ.

 زه به مصريان دې ته مجبور کم چې ستاسو عزت وکي، نو کله چې زما قوم ي

 هره اسرائيل ه به خپلې مصر اون يا بلې هغوی به خالي الس نه ي. 
مصر ې ته چې د هغې په کور کې اوسيي ورشي او د هغې خه به د سرو او سپينو
زرو زېورات او کالي واخلي او خپلو لورانو او زامنو ته به يې واغوندي. کله چې د مصر

خه وزئ نو د مصريانو شتمني به د ان سره يوسئ.“

خدای پاک حضرت موسیٰ ته د معجزو د ودلو قدرت ورکوي

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”فرض که که چېرې اسرائيليان زما په  ۴
خبرو باندې باور ونه کي او ماته غو ونه نيسي او ووايي چې تن تاته نه دی کاره

شوی، نو بيا ه وکم؟“
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 تن له حضرت موسیٰ خه پوتنه وکه: ”ستا په الس کې ه دي؟“

حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”امسا.“

 خدای پاک وفرمايل: ”هغه په مکه باندې وغورزوه.“ کله چې هغه دا امسا په

 بيا تن ورته مکه وغورزوله، نو امسا په مار بدله شوه او هغه ورخه منه که. 
وفرمايل: ”هغه د لک خه ونيسه.“ نو حضرت موسیٰ هغه راونيوه او مار بېرته په امسا

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”داسې کار وکه. بيا به اسرائيليان باور بدل شو. 
وکي چې زه تا ليدلی يم چې ستاسو د نيکونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب خدای يم.“

 خدای پاک حضرت موسیٰ ته بيا وفرمايل: ”خپل الس دې په رېوان کې ننباسه.“

هغه همداسې وکل او کله چې هغه خپل الس له رېوان خه راوويسته هغه وليدل چې
الس يې د پوستکي په ناروغ باندې اخته شوی ؤ او لکه د واورې په شان سپين شوی ؤ.

 خدای پاک بيا ورته وفرمايل: ”الس دې بېرته په رېوان کې ننباسه.“ حضرت

موسیٰ هماغه شان وکل. کله چې هغه خپل الس بېرته راوويسته، د هغه الس د هغه د نور
 تن وفرمايل: ”که چېرې هغوی ستا په خبره باور ونه کي يا بدن په شان روغ ؤ. 
 که چېرې په اولن معجزې باندې قانع نشي، نو بيا به په دې معجزې باندې قانع شي. 

ي او ستا خبرو ته غود دغو دوو معجزو سره سره بياهم هغوی ستا په خبره باور ونه ک
ونه نيسي، نو د نيل د سيند خه لې اوبه راواخله او په مکه باندې يې توی که. هغه اوبه

به په وينه بدلې شي.“

 مر حضرت موسیٰ وفرمايل: ”تنه، ما مه لېه. زه هيکله هم ه وياند نه وم. د

اول نه هم نه وم او نه له هغه وخت خه چې تا زما سره خبرې وکې. زه په خبرو کولو
کې کمزوری يم او ژبه مې نلي.“
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 تن هغه ته وفرمايل: ”هغه وک دی چې انسان ته يې ژبه ورکې ده؟ چا چې

 اوس ال شه! زه کاه، نيان، بينا او انده پيدا کل؟ زه تن يم او دا هره کوم. 
به ستا سره په خبرو کولو کې مرسته وکم او درته وبه وايم چې ه ووايې.“

 مر حضرت موسیٰ وفرمايل: ”تنه، ته بل وک ولېه چې دا کار وکي.“

 تن په حضرت موسیٰ باندې په قهر شو او ويې فرمايل: ”آيا ستا ورور الوي

هارون نشته؟ هغه ې خبرې کولی شي. هغه ستا د ليدنې کتنې دپاره راي او ستا په ليدلو
 زه به د خبرو کولو په وخت کې ستاسو دواو سره يم او تاسو - به خوشحاله شي. 

دواو ته به ووايم چې ه وکئ. هغه به ستا وياند وي او ستا په ای به خلکو ته خبرې
 کوي او ته به د هغه دپاره د خدای په شان يې او هغه ته به وايې چې داسې وايه. 

اوس دا امسا واخله او په هغې باندې معجزې کاره کوه.“

حضرت موسیٰ مصر ته ستنيي

 حضرت موسیٰ خپل خسر يعنې يترون ته ورغی او هغه ته يې وفرمايل: ”ما پرېده

چې مصر ته ال شم چې وورم زما خپلوان ال ژوندي دي او که نه.“

يترون هغه ته وويل: ”ه په خير ال شې.“

 حضرت موسیٰ ال د مديان په خاوره کې ؤ چې تن هغه ته وفرمايل: ”مصر ته

 نو حضرت موسیٰ خپله ستون شه. چا چې غوتل تا ووژني هغوی اوس مه دي.“ 
ه او زامن په خره باندې سپاره کل او د مصر په لور روان شو. حضرت موسیٰ هغه امسا

هم له ان سره يوه د کومې په هکله چې خدای پاک ورته فرمايلي ؤو.
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 تن بيا حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”اوس چې ته بېرته مصر ته روان يې، فرعون

ته هغه معجزې وايه چې تاته مې د هغو د ودلو قدرت درکی دی. مر زه به د فرعون
 بيا فرعون ته ووايه چې تن زه سخت کم او هغه به قوم پرېندي چې ال شي. 
 ما تاته امر وک چې هغوی فرمايي: اسرائيل زما دپاره لکه د مشر زوی په شان دي. 
پرېده چې د مصر خه ووزي او زما عبادت وکي، مر تا انکار وک. نو اوس به زه ستا

مشر زوی ووژنم.“

 د مصر په الره کې چېرته چې هغوی شپه تېروله، تن د حضرت موسیٰ سره

 خو صفورې خپل زوی په تېره تيه - مخامخ شو او نژدې ؤ چې هغه ووژني. 
باندې سنت ک او د سنتېدو پوستکی يې د هغه په پو باندې وواهه او د سنت ير د

رواج له مخې يې وويل: ” زما رانه زويه، دا وينه به ستا ساتنه وکي.“ نو تن حضرت
موسیٰ ته زيان ونه رساوه.

 تن حضرت هارون ته وفرمايل: ”د موسیٰ د ليدلو دپاره دتې ته ال شه.“ نو

حضرت هارون د حضرت موسیٰ د ليدلو دپاره مقدس غره ته ال او کله چې ورسره مخامخ
 بيا حضرت موسیٰ هغه ول شيان چې تن ورته فرمايلي ؤو  .کل ک شو هغه يې
او همدارنه د هغو معجزو په هکله چې هغه ته يې د هغو د ودلو حکم ورکی ؤ حضرت
 نو حضرت موسیٰ او حضرت هارون مصر ته الل او د اسرائيلو هارون ته وفرمايل. 

 هغه ول شيان چې تن حضرت موسیٰ ته فرمايلي ؤو ول مشران يې راغون کل. 
حضرت هارون هغوی ته بيان کل او بيا حضرت موسیٰ خلکو ته هغه معجزې وروودلې.
 مشران ژر په دې باندې قانع شول چې حضرت موسیٰ او حضرت هارون د تن له

خوا رالېل شوي دي. کله چې هغوی پوه شول چې تن د هغوی بدبختي ليدلې ده او د
.ول په سجده پرېوتل او عبادت يې وک من دی، نوهغوی دپاره زيات اندې
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حضرت موسیٰ او حضرت هارون د فرعون په حضور کې

 بيا حضرت موسیٰ او حضرت هارون فرعون ته ورغلل او ورته ويې فرمايل: ”د  ۵
اسرائيلو تن خدای فرمايي: زما قوم پرېده چې دتې ته ال شي او هلته زما د احترام

په خاطر اختر ولماني.“

 فرعون وويل: ”تن وک دی؟ زه ولې د هغه خبرو ته غو ونيسم او اسرائيليان

پرېدم چې ال شي؟ زه تن نه پېژنم او نه به اسرائيلو ته د ت اجازه ورکم.“

کاره شوی دی. مونته را واب کې وفرمايل: ”د عبرانيانو خدای مون  هغوی په

پرېده چې د دريو ورو دپاره په دتې کې سفر وکو ترو خپل تن خدای ته قرباني
واندې کو. که نه، نو هغه به مون د ناروغيو او جې په وسيله ووژني.“

 فرعون حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وويل: ”تاسو ولې خلک له کاره وباسئ؟

 ستاسو شمېر له مصريانو خه زيات شوی هر يو بېرته په خپل کار پسې ال شئ! 
دی. او اوس غوائ چې کار بس کئ!“

 په هماغه ور فرعون د غالمانو په مصري مسئوالنو او د کاررانو په اسرائيلي

 ”نور خلکو ته د ختو جوولو دپاره بوس مه ورکوئ. هغوی ته  :مشرانو امر وک
 مر هغوی بايد دومره ووايئ چې ال شي او په خپله يې د انونو دپاره پيدا کي. 

ختې جوې کي ومره يې چې پخوا جوولې. هغوی تنبالن دي، که ماته زار کوي
 په هغوی چې هغوی پرېدم چې ال شي او خپل خدای ته قرباني واندې کي! 

باندې سخت کار وکئ او مصروف يې وساتئ چې داسې درواغو ته بيا غو ونه نيسي.“

 نو د غالمانو مسئوالن او د کاررانو مشران راغلل او ويې ويل: ”فرعون وايي: زه به
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 ال شئ او هرچېرته چې کولی شئ د انونو دپاره بوس نور تاسو ته بوس درنکم. 
 نو پيدا کئ، خو بيا به هم دومره ختې جووئ ومره چې مو مخکې جوولې.“ 

 د غالمانو خلک په ول مصر کې ورېدل ترو د انونو دپاره بوس پيدا کي. 
مسئوالنو به په هغوی فشار اچاوه او هغوی ته به يې ويل: ”تاسو بايد هره ور دومره

ختې جوې کئ ومره چې تاسو هغه وخت جوولې چې بوس درته درکول کېدل.“
 د غالمانو مصري مسئوالنو به هغه اسرائيلي مشران وهل چې په دوی باندې يې مقرر

کي ؤو او ورته ويل به يې: ”تاسو نن سبا دا غالمان ولې نه مجبوروئ چې دومره ختې
جوې کي ومره چې هغوی مخکې جوولې؟“

رانو مشران فرعون ته ورغلل او ورته ويې ويل: ”تاسو ولې زمون په آخر کې د کار

 مون ته هيوک بوس نه راوي، مر بياهم امر راته کيي سره داسې چلند کوئ؟ 
چې هماغومره ختې جوې کو. هغوی مون وهي، حال دا چې ستاسو خپل خلک مالمت

دي.“

 فرعون په واب کې وويل: ”تاسو تنبالن يئ او نه غوائ چې کار وکئ. په دې

 خاطر ماته وايئ چې تاسو پرېدم چې ال شئ او تن ته قرباني واندې کئ. 
اوس خپل کار پسې ال شئ! تاسو ته به بوس نه درکول کيي، مر بياهم په هماغه اندازه
 د کاررانو مشران پوه شول چې د هغوی حال نور هم خراب ختې جوې کئ.“ 
شو کله چې فرعون په هغوی امر وک چې تاسو به هغومره ختې جووئ لکه مخکې به

چې تاسو جوولې.

 نه چې هغوی د فرعون له دربار خه ووتل، د حضرت موسیٰ او حضرت هارون

 هغوی حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته ليدلو ته چې ورته په انتظار ؤو الل. 
وويل: ”تاسو چې ه کي دي هغه تن ليدلي دي او تاسو دواو ته به سزا درکي که
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چې ستاسو د السه فرعون او د هغه درباريان زمون خه کرکه کوي. تاسو هغوی ته بهانه
په الس ورکه چې مون ووژني.“

حضرت موسیٰ تن ته شکايت کوي

 حضرت موسیٰ بېرته تن ته ورغی او ويې فرمايل: ”ای تنه، ولې دې خپل قوم

 له هغه وخت د بدبختيو سره مخامخ کی دی؟ آيا زه دې د همدې دپاره رالېلی يم؟ 
خه چې تا ماته وويل چې د فرعون سره خبرې وکه، هغه ورباندې ظلم کوي او تا د

هغوی سره هي مرسته ونه که.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”اوس به ته وورې چې زه د فرعون سره  ۶
ه کوم. زه به هغه دومره مجبور کم چې زما قوم پرېدي چې ال شي او هغوی به په

زوره د خپلې خاورې خه وباسي.“

خدای پاک حضرت موسیٰ راغواي

  خدای پاک د حضرت موسیٰ سره خبرې وکې او ويې فرمايل: ”زه تن يم. 

مر کله چې زه ابراهيم، اسحاق او يعقوب ته ورکاره شوم، زه د مطلق قادر خدای په
 ما د توه راغلم او ما هغوی ته داسې ان ور ونه پېژانده چې زما نوم تن دی. 
هغوی سره دا لوظ هم وک چې زه به د کنعان مکه چې هغوی په کې د بېانه خلکو په

 اوس ما د اسرائيليانو فرياد چې د مصريانو غالمان دي توه اوسېدل دوی ته ورکوم. 
 اسرائيليانو ته ووايه چې زه هغوی ته وايم: اورېدلی دی او ماته خپل لوظ په ياد دی. 

زه تن يم! زه به تاسو وژغورم او په خپل لوی قدرت سره به مصريانو ته سزا ورکم او د
 زه به ستاسو خه خپل قوم جو کم او ستاسو خدای غالم خه به مو آزاد کم. 
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به يم. کله چې زه تاسو د مصريانو د غالم خه آزاد کم، بيا به پوه شئ چې زه ستاسو
 زه به تاسو هغه وطن ته راولم چې د هغه د ورکولو ينه وعده مې تن خدای يم. 
د ابراهيم، اسحاق او يعقوب سره کې وه. زه به دا وطن تاسو ته درکم چې ستاسو شي. زه
 حضرت موسیٰ اسرائيليانو ته دا خبرې وکې، خو هغوی د هغه خبرو ته تن يم!“ 

غو ونه نيوه که چې د هغوی زونه د بې رحمانه غالم په سبب مات شوي ؤو.

 ”ال شه او د مصر پادشاه فرعون ته  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

ووايه چې اسرائيليان پرېدي چې د مصر خه ووزي.“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”اسرائيليان چې زما خبره نه اوري نو فرعون

به يې نه واوري، که چې زه ې خبرې نشم کولی.“

 تن په حضرت موسیٰ او حضرت هارون باندې امر وک چې اسرائيليانو او د مصر

پادشاه ته ووايي: ”تن مون ته حکم کی دی چې اسرائيليان د مصر خه راوباسئ.“

د حضرت موسیٰ او حضرت هارون د کورن نسب نامه

 روبين د حضرت يعقوب مشر زوی لور زامن درلودل چې حنوک، فلو، حصرون او

 شمعون کرمي نومېدل. هغوی د هغو طايفو نيکونه ؤو چې د هغوی په نوم ياديي. 
شپ زامن درلودل: يموئيل، يامين، اوهد، ياکين، صوحر او شائول چې د يوې کنعان ې

 الوي درې زامن زوی ؤ. هغوی د هغو طايفو نيکونه ؤو چې د هغوی په نوم ياديي. 
درلودل چې جرشون، قهات او مراري نومېدل. هغوی د هغو طايفو نيکونه ؤو چې د هغوی

 جرشون دوه زامن درلودل چې  .ي. الوي يوسلو اوه دېرش کاله ژوند وکپه نوم يادي
 قهات لور زامن لبني او شمعي نومېدل چې هغوی د خپلو طايفو نيکونه شول. 

درلودل چې عمرام، يصهار، حبرون او عزيئيل نومېدل. قهات يوسلو دري دېرش کاله ژوند
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 مراري دوه زامن درلودل چې محلي او موشي نومېدل. دا د الوي طايفې وې د  .وک
هغوی د اوالدې په مطابق.

 عمرام د خپل پالر د خور يوکابد سره واده وک چې د هغې نه حضرت موسیٰ او

 يصهار درې زامن  .حضرت هارون پيدا شول. عمرام يوسلو اوه دېرش کاله ژوند وک
 عزيئيل هم درې زامن درلودل چې درلودل چې قورح، نافج او زکري نومېدل. 

ميشائيل، ايلصافان او ستري نومېدل.

 حضرت هارون د اليشابع سره چې د عميناداب لور او د نشحون خور وه واده وک او

 قورح درې زامن درلودل چې د هغې خه ناداب، ابيهو، العازار او يتامار پيدا شول. 
 العازار د حضرت اسير، القانه او ابياساف نومېدل. دوى د قورح د طايفو نيکونه ؤو. 

هارون زوی د فوتيئيل د يوې لور سره واده وک او د هغې نه فينحاس پيدا شو. دا طايفه په
طايفه د الوي د کورنيو مشران ؤو.

 حضرت هارون او حضرت موسیٰ هماغه خلک ؤو چې تن ورته وفرمايل: ”د

 دا هغه خلک ؤو چې فرعون سره يې د مصر اسرائيلو قبيلې د مصر خه راوباسئ.“ 
خه د اسرائيليانو د ويستلو په هکله خبرې کې وې.

حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته د تن امر

 هغه  کله چې تن د حضرت موسیٰ سره د مصر په خاوره کې خبرې وکې، 

حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”زه تن يم. زه چې هره تاته وايم هغه د مصر پادشاه ته
ووايه.“

 مر حضرت موسیٰ تن ته وفرمايل: ”دا چې زه ې خبرې نشم کولی نو نه
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به فرعون راته غو ونيسي؟“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”زه به تا فرعون ته لکه د خدای په شان کم  ۷
 زه چې تاته د هر او ستا ورور هارون به ستا د پيغمبر په توه د هغه سره خبرې کوي. 

شي په باره کې حکم کوم، هغه هارون ته ووايه او هغه به فرعون ته ووايي چې اسرائيليان
 مر زه به د فرعون زه سخت - پرېدي چې د مصر د خاورې خه ال شي. 

کم او هغه به ستا خبرو ته غو نه نيسي. حتیٰ که زه ېرې وېروونکې معجزې هم هغه او
مصريانو ته وروايم هغه به درته غو ونه نيسي. بيا به زه په مصر باندې سخت عذاب نازل

 کله چې زه مصريانو ته خپل کم او د خپل قوم قبيلې به له هغه ای خه وباسم. 
قدرت وايم او اسرائيليان د هغوی له وطنه وباسم، بيا به هغوی پوه شي چې زه تن

 نه چې تن په حضرت موسیٰ او حضرت هارون باندې امر کی ؤ، هغوی يم.“ 
 هغه وخت چې هغوی د فرعون سره خبرې وکې، حضرت موسیٰ د هماغسې وکل. 

اتيا کالو او حضرت هارون د دري اتيا کالو په عمر ؤ.

د حضرت هارون امسا په مار بدليي

 ”که چېرې فرعون تاسو  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل: 

ته ووايي چې ماته يوه معجزه وايئ، بيا هارون ته ووايه چې خپله امسا راواخله او د
 نو حضرت موسیٰ او فرعون په مخکې يې وغورزوه او هغه به په مار بدله شي.“ 

حضرت هارون فرعون ته ورغلل او هماغسې يې وکل نه چې تن ورباندې امر کی
ؤ. حضرت هارون خپله امسا د فرعون او د هغه د درباريانو په مخکې وغورزوله او هغه په
 بيا فرعون خپل حکيمان او جادوران راوغوتل. هغوی هم د خپلې مار بدله شوه. 

 هغوی هر يو خپلې امساانې په مکه وغورزولې او هغه  .جادو په وسيله دا کار وک
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امساانې په مارانو بدلې شوې. مر د حضرت هارون مار هغه نور ماران روغ تېر کل.
 بياهم د فرعون زه سخت پاتې شو او نه چې تن فرمايلي ؤو، فرعون حضرت

موسیٰ او حضرت هارون ته غو ونه نيوه.

د وينې بال

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”د فرعون زه ېر سخت دی او د اسرائيلو

 سهار کله چې فرعون د نيل سيند ته ي خپله امسا چې قوم نه پرېدي چې ال شي. 
 په مار بدله شوې وه هغه هم د ان سره يوسه او د سيند په غاه هغه ته انتظار وکه. 

بيا هغه ته ووايه: تن د عبرانيانو خدای زه رالېلی يم چې تاته داسې ووايم: زما قوم
پرېده چې دتې ته ال شي او هلته زما عبادت وکي. مر تر اوسه پورې دې ورته توجه

 اعليحضرته، تن داسې فرمايي: زه به داسې کار وکم چې ته پوه شې نه ده کې. 
چې زه تن يم. اوس وره، دا امسا چې زما په الس کې ده، په دې به د نيل د سيند اوبه
 د سيند ماهيان به مه شي او د نيل سيند به بد بوی ووهم او هغه به په وينه بدلې شي. 

کوي. مصريان به نشي کولی چې له هغه خه اوبه وي.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”هارون ته ووايه چې خپله امسا د ان سره

يوسي او د مصر د اوبو يعنې ويالو، نهرونو او نونو خواته يې ونيسي چې هغه به په وينه
بدلې شي. د مصر په هرای کې به اوبه په وينه باندې بدلې شي، حتیٰ د خلکو په کورونو

کې به هم د لريو په لوو او د تيو په منيو کې وينه وي.“

 بيا حضرت موسیٰ او حضرت هارون د تن په امر باندې عمل وک. د فرعون او د

هغه د درباريانو په حضور کې حضرت هارون خپله امسا پورته که او د سيند اوبه يې په
 د سيند ماهيان مه شول هغې ووهلې او ولې اوبه چې په کې وې په وينه بدلې شوې. 

او سيند دومره ېر بد بوی کاوه چې مصريانو نشو کولی چې له هغه خه اوبه وي. د
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 بيا د فرعون جادورانو هم د خپلې جادو په وسيله مصر په هر و کې وينه وه. 
همداسې عمل سرته ورساوه او د فرعون زه د مخکې په شان سخت پاتې شو. لکه نه

چې تن فرمايلي ؤو، فرعون د حضرت موسیٰ او حضرت هارون خبرو ته غو ونه نيوه.
 د دې په ای چې هغه دې خبرې ته پام وکي، هغه تاو شو او بېرته خپلې ما ته

 ولو مصريانو د نيل د سيند غاه وکيندله چې د لو اوبه راپيدا کي، که چې  .ال
هغوی نشو کولی د سيند اوبه وي.

 د هغه وخت خه چې تن د نيل د سيند اوبه په وينه باندې بدلې کې پوره اوه

ورې تېرې شوې.

د چونو بال

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”فرعون ته ورشه او هغه ته ووايه چې  ۸
 که چېرې ته د تن فرمايي: زما قوم پرېده چې ال شي او زما عبادت وکي. 

هغوی د پرېودلو خه انکار وکې، زه به ستا په ول هېواد باندې د چونو بال نازله
 د نيل سيند به د چونو خه ک شي. هغوی به ستا ما او ستا د خوب کم. 

کوې ته درننوزي او ستا ک ته به دروخېژي. حتیٰ ستا د قوم او د درباريانو کورونو او ستا
 چونې به ستا، ستا د قوم او تنورونو او د خميره کولو لنونو ته به هم ورننوزي. 

ستا د ولو درباريانو سرونو ته وپونه وهي.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”هارون ته ووايه: خپله امسا د ويالو، نهرونو او

 نونو خواته ونيسه ترو چونې بيرون ووزي او د مصر مکه په هغو په شي.“ 
نو حضرت هارون خپله امسا د اوبو په سر ونيوله او چونې راووتلې او مکه ورباندې

 مر جادورانو هم همداسې کار وک. هغوی هم د جادو په وسيله چونې په شوه. 
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مکې ته راوويستلې.

 فرعون حضرت موسیٰ او حضرت هارون راوغوتل او ورته ويې ويل: ”تاسو تن

دم چې الي نو زه به ستاسو قوم پرېې لېرې کخه دا چون ئ چې زمونته دعا وک
شي او تن ته قربان واندې کي.“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”زه به ستا دپاره دعا وکم. ماته وخت واکه

چې زه کله ستا، ستا د درباريانو او ستا د قوم دپاره دعا وکم. بيا به تاسو او ستاسو کورونه
د چونو خه خالص شي او يوازې د نيل په سيند کې به چونې پاتې شي.“

 فرعون په واب کې وويل: ”سبا زما دپاره دعا وکه.“

حضرت موسیٰ وفرمايل: ”نه چې ستا خوه وي زه به هماغسې وکم. بيا به ته پوه
 ته، ستا درباريان او ستا شې چې زمون د تن خدای په شان بل خدای نشته. 

خلک به له چونو خه خالص شئ او چونې به بغير د نيل د سيند خه په بل ای
 بيا حضرت موسیٰ او حضرت هارون له فرعون خه الل او کې پاتې نشي.“ 

حضرت موسیٰ تن ته سوال وک چې هغه چونې له منه يوسي چې تن په
 تن د حضرت موسیٰ سوال قبول ک او هغه فرعون باندې نازلې کې وې. 

ېر  مصريانو هغه چونې چې په کورونو، حويليو او پيو کې وې مې شوې. 
 کله چې فرعون وليدل چې چونې مې کې او وله مکه خوسا بوى ونيوله. 
شوې، هغه بيا خپل زه سخت ک او لکه نه چې تن فرمايلي ؤو هغه د حضرت

موسیٰ او حضرت هارون خبرو ته غو ونه نيوه.

د ورو بال
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 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”هارون ته ووايه چې په خپله امسا باندې

 نو حضرت هارون مکه مکه ووهي چې د مصر ولې خاورې په ورو بدلې شي.“ 
په امسا باندې ووهله او د مصر ولې خاورې په ورو بدلې شوې او ول انسانان او

 جادورانو هه وکه چې د جادو په وسيله ورې پيدا حيوانات په کې پ شول. 
 جادورانو کي، مر هغوی ونشو کولی. په انسانانو او حيواناتو باندې ورې وې. 

فرعون ته وويل: ”دا کار خدای کی دی!“ مر د فرعون زه سخت ؤ او نه چې
تن فرمايلي ؤو، فرعون د حضرت موسیٰ او حضرت هارون خبرو ته غو ونه نيوه.

د مچانو بال

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”سبا سهار وختي پاه او کله چې فرعون سيند

ته ي، ورشه او ورسره ووره او هغه ته ووايه چې تن داسې فرمايي: زما قوم پرېده
 که ته زما قوم پرېندې چې ال شي، زه به په تا، چې ال شي او زما عبادت وکي. 
ستا په درباريانو او ستا په قوم او په کورونو باندې مچان نازل کم. د مصريانو کورونه به د

 مر زه به د جوشن سيمه چې مچانو خه ک شي او مکه به ورباندې په شي. 
زما قوم په کې اوسي، بچ کم چې هلته هي مچان نه وي. دا کار د دې دپاره کوم ترو

 زه به ستا او د خپل تاسو پوه شئ چې زه حتیٰ په دې خاوره باندې هم اختيار لرم. 
تن د فرعون په ما  نو قوم ترمن کاره فرق وکم. دا معجزه به سبا پېيي.“ 
او د هغه د درباريانو په کورونو باندې ېر زيات مچان نازل کل. مچانو د مصر ول هېواد

.وران ک

تل او هغوی ته يې وويل: ”ال بيا فرعون حضرت موسیٰ او حضرت هارون راوغو

شئ او په همدې هېواد کې خپل خدای ته قربان واندې کئ.“
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که مصريان به زمون .ه کار نه دی واب کې وفرمايل: ”دا  حضرت موسیٰ په

خه خفه شي چې مون خپل تن خدای ته حيوانات قرباني کو. که چېرې دا حيوانات
 په داسې ای کې قرباني کو چې مصريان مو وويني، نو هغوی به مون سنسار کي. 
لکه نه چې زمون تن خدای امر کی دی، مون بايد هغه ته د قربان واندې کولو په

خاطر درې ورې په دته کې سفر وکو.“

 فرعون وويل: ”زه به تاسو پرېدم چې ال شئ او خپل تن خدای ته په دته کې

قرباني واندې کئ. مر ېر لېرې ال نشئ او زما دپاره دعا وکئ.“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”نه چې زه ال شم نو ستا دپاره به دعا

وکم چې تن ستا، ستا له درباريانو او ستا له قوم خه مچان لېرې کي. مر ته به بيا
مون نه غولوې او د قوم مخنيوی به نه کوې چې هغوی تن ته قرباني واندې کي.“

 تن د حضرت  حضرت موسیٰ د فرعون خه ال او تن ته يې دعا وکه. 

موسیٰ دعا قبوله که. مچانو فرعون، د هغه درباريان او د هغه قوم پرېودل. يو مچ هم
 مر دا ل هم فرعون خپل زه سخت ک او د اسرائيلو قوم يې پرېنود پاتې نشو. 

چې ال شي.

په حيواناتو باندې بال

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”فرعون ته ورشه او ورته ووايه چې د  ۹
عبرانيانو تن خدای داسې فرمايي: زما قوم پرېده چې ال شي او زما عبادت وکي.

 زه به تاته سزا درکم او  که چېرې ته بيا د هغوی د پرېودلو خه انکار وکې، 

ستا حيوانات يعنې آسونه، خره، اوان، رمې او پادې به په خطرناکه ناروغ باندې اخته
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 زه به د اسرائيليانو او مصريانو د حيواناتو ترمن فرق وکم او د اسرائيليانو يو کم. 
 ما تن سبا ور د دې کار دپاره اکلې ده.“ حيوان به هم م نشي. 

 په راتلونکې ور تن په خپلې خبرې باندې عمل وک. د مصريانو ول حيوانات

 فرعون د دې خبرې د ېنې مه شول، مر د اسرائيليانو يو حيوان هم م نشو. 
دپاره نفر ولېل او معلومه شوه چې د اسرائيليانو يو حيوان هم م شوی نه ؤ. بياهم د هغه

زه سخت ؤ او د اسرائيلو قوم يې ت ته نه پرېوده.

د دانو بال

 بيا تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل: ”له تنور خه يو و لپې

 هغه به د مصر ايرې راواخلئ چې موسیٰ يې د فرعون په مخکې په هوا کې وشيندي. 
په ول هېواد کې لکه د دوې په شان خپره شي او په هرای کې به په خلکو او حيواناتو

 نو هغوی له ايره د انه سره باندې دانې وخېژي چې زخمونه به ورخه پيدا شي.“ 
واخيستله او د فرعون په مخکې ودرېدل. حضرت موسیٰ هغه په هوا کې وشيندله او له هغې
 جادوران خه دانې پيدا شوې او په خلکو او حيواناتو باندې يې زخمونه جو کل. 

د حضرت موسیٰ په مقابل کې نشول درېدلی که چې د هغوی بدنونه هم لکه د نورو
 مر تن د فرعون زه سخت ک او لکه مصريانو په شان د دانو خه ک ؤو. 

نه چې هغه حضرت موسیٰ ته فرمايلي ؤو، فرعون د حضرت موسیٰ او حضرت هارون
خبرو ته غو ونه نيوه.

د ل بال

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”سبا سهار وختي پاه او د فرعون سره ووينه او

هغه ته ووايه چې د عبرانيانو تن خدای داسې فرمايي: زما قوم پرېده چې ال شي او
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 زه به دا ل يوازې ستا درباريانو او ستا خلکو ته سزا نه ورکوم زما عبادت وکي. 
بلکه تاته به هم سزا درکم، ترو پوه شې چې په وله دنيا کې زما په شان بل خدای نشته.

 که چېرې ما ته او ستا قوم په ناروغ باندې اخته کي وای، اوس به تاسو د مکې

 مر د دې دپاره مې ژوندی ساتلی يې چې تاته خپل له مخ خه ورک شوي وای. 
 بياهم په خپل ان باندې غره قدرت وايم او زما نوم په وله دنيا کې مشهور شي. 

 سبا دا وخت به زه داسې سخته ل واوروم يې او زما قوم ته د ت اجازه نه ورکوې. 
 اوس حکم ورکه چې ستا ول چې هيکله د مصر په تاريخ کې نه وي شوې. 

حيوانات او هره چې په پيو کې دي يو پناه ای ته راوي. که هغه خلک او حيوانات
 د فرعون چې په پيو کې دي په هغوی باندې به ل واوريي او ول به مه شي.“ 
ينې درباريان د تن د دې خبرې خه ووېرېدل او په چک سره يې خپل غالمان او
 نورو د تن خبرداري ته غو ونه نيوه او خپل غالمان او حيوانات دننه راوستل. 

حيوانات يې په پيو کې پرېودل.

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”خپل الس د آسمان خواته اود که نو په

ول مصر، په خلکو، په حيواناتو او هره چې د مصر په مکه کې شنه کيي په هغوی
 کله چې حضرت موسیٰ خپله امسا د آسمان خواته اوده باندې به ل واوريي.“ 

 ل واورېدله او که، تن تندر او ل نازله که او برېنا په مکه باندې پکېدله. 
 په ول مصر کې برېنا پرله پسې پکېدله. دا د مصر په تاريخ کې ترولو بد طوفان ؤ. 

هره چې په پيو کې ؤو، د ولو خلکو او حيواناتو سره ل له منه يول. ل د پيو
 يوازې په جوشن کې چې بوي هم له منه يول او ولې ونې يې ماتې کې. 

اسرائيليان په کې اوسېدل ل ونه اورېدله.

 فرعون حضرت موسیٰ او حضرت هارون راوغوتل او ورته ويې ويل: ”دا ل ناه

ه چې مونتن ته دعا وک  زما ده. تن په حقه دی او زه او زما قوم مالمت يو. 
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د دې تندر او ل خه تن شوي يو. زه به تاسو پرېدم چې ال شئ. تاسو نور مجبور نه
يئ چې دلته پاتې شئ.“

 حضرت موسیٰ هغه ته په واب کې وفرمايل: ”کله چې زه د ار خه ووزم، زه به

تن ته په دعا کې السونه پورته کم. تندر به ودريي او ل به نوره ونه اوريي، نو ته
 مر زه پوهېم چې ته او ستا درباريان به پوه شې چې تن د ولې دنيا خاوند دی. 

ال تر اوسه پورې د تن خدای خه نه وېرېئ.“

 د کتان بوي او اوربشې له منه الل، که چې اوربشې پخې وې او د کتان بوو

 مر د غنمو فصلونه له منه نه ؤو تللي که چې هغه وروسته غو کې وې. 
پخيي.

 بيا حضرت موسیٰ د فرعون خه ال او له ار خه ووت. هغه تن ته خپل

 السونه پورته کل او تندر او ل ودرېدل او په مکه باندې نور باران ونه اورېده. 
کله چې فرعون وليدل چې باران، ل او تندر ودرېدل هغه بيا ناه وکه. هغه او درباريانو

 نو لکه نه چې تن د حضرت موسیٰ په وسيله يې خپل زونه سخت کل. 
فرمايلي ؤو، فرعون اسرائيليان پرېنودل چې ال شي.

د ملخانو بال

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”فرعون ته ورشه، که چې ما د هغه  ۱۰
 او د او د هغه درباريانو زونه سخت کي دي ترو هغوی ته خپلې معجزې وايم 
دې دپاره چې تاسو وکولی شئ خپلو اوالدونو او لمسيو ته ووايئ چې نه مې د معجزو
په ودلو سره د مصريانو خه احمقان جو کل. بيا به تاسو ول پوه شئ چې زه تن
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يم.“

 نو حضرت موسیٰ او حضرت هارون فرعون ته ورغلل او ورته ويې فرمايل: ”د

عبرانيانو تن خدای داسې فرمايي: ترو پورې به ماته نه تسليمېې؟ زما قوم پرېده
 که چېرې ته د هغوی د پرېودلو خه انکار چې ال شي او زما عبادت وکي. 

مکې مخ پ  هغوی به د وکې، زه به سبا ستا په هېواد باندې ملخان نازل کم. 
کي او مکه به نه کاري. او هره چې د ل خه پاتې شوي دي هغه به وخوري،

 ستا کورونه، ستا د ولو حتیٰ هغه ونې چې پاتې شوې دي هغه به هم وخوري. 
درباريانو او ستا د ول قوم کورونه به د ملخانو خه ک شي. دا به د هغو شيانو خه بدتر

وي کوم چې ستاسو نيکونو د دې وطن په تاريخ کې ليدلي دي.“ بيا حضرت موسیٰ د
.خه ال فرعون

 فرعون ته خپلو درباريانو وويل: ”تره وخته پورې به دا سی مون ته تکليف

راکوي؟ د اسرائيلو خلک پرېده چې ال شي ترو وکولی شي د تن خپل خدای
عبادت وکي. ته خبر نه يې چې مصر وران شوی دی؟“

 حضرت موسیٰ او حضرت هارون يې بېرته فرعون ته راوستل او فرعون هغوی ته

وک به ال وک رئ. متن خدای عبادت وک شئ او د خپل وويل: ”تاسو ال
شي؟“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”مون ول به د وانانو او سپين يرو سره

ال شو. مون به خپل زامن، لورانې، رمې او پادې هم د ان سره بوزو، که مون غواو
چې تن ته د احترام په خاطر جشن ونيسو.“

 فرعون وويل: ”زه په تن باندې قسم خورم چې تاسو به هيکله پرېندم چې

۲۵ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


خپلې ې او اوالدونه له انه سره بوزئ! دا کاره خبره ده چې تاسو کوم بد نيت لرئ.
 نه! يوازې سي دې ال شي او د تن عبادت دې وکي که چې دا ستا غوتنه

ده.“ بيا حضرت موسیٰ او حضرت هارون د فرعون د حضور خه وشل شول.

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”خپل الس دې د مصر په خاوره باندې پورته
که چې د ملخانو بال راشي او هره چې د ل خه شنه پاتې شوي دي هغه وخوري.“
 نو حضرت موسیٰ خپله امسا پورته که او تن له ختي له لوري په مصر باندې د

يوې شپې او ورې دپاره باد راوالوزاوه او د سهار په وخت کې يې ملخان له انه سره
 دې ملخانو د مصر ول وطن ونيوه او دومره زيات ؤو چې داسې بال نه چا راوي ؤو. 

 مکه په ملخانو باندې داسې په شوه چې توره ليدلې وه او نه به يې کله وويني. 
کارېدله. هره چې د ل خه پاتې شوي ؤو هغه يې وخول چې په هغو کې د ونو

مېوې هم شاملې وې. يو شين بوی او يا ونه هم د مصر په مکه کې پاتې نشوه.

 فرعون ژر حضرت موسیٰ او حضرت هارون راوغوتل او ورته ويې ويل: ”ما

 اوس يو ل بيا زما ناه ستاسو د تن خدای او ستاسو په مقابل کې ناه کې ده. 
 وبخئ او خپل تن خدای ته دعا وکئ چې زما خه دا وژونکې بال لېرې کي.“ 

 تن د ختي باد په حضرت موسیٰ له فرعون خه ال او تن ته يې دعا وکه. 
يو سخت لويدي باد باندې بدل ک او دغه باد ملخان سرې بحيرې ته يول. او په ول مصر

 مر تن د فرعون زه سخت ک او هغه اسرائيليان کې يو ملخ هم پاتې نشو. 
پرېنودل چې ال شي.

د تيارې بال

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”خپل الس د آسمان خواته پورته که ترو د

 نو حضرت موسیٰ خپل الس د آسمان مصر په خاوره باندې توره تياره راشي.“ 
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 مصريانو نشو خواته پورته ک او په مصر باندې د دريو ورو دپاره بيخي تياره راغله. 
کولی چې يو بل وويني او هيوک هم په هغه وخت کې د خپل کور خه ونه وت. مر

چېرته چې اسرائيليان اوسېدل هلته را وه.

 بيا فرعون حضرت موسیٰ راوغوت او ورته ويې ويل: ”ال شئ او د تن عبادت

وکئ. حتیٰ ستاسو ې او ماشومان هم ستاسو سره تللی شي. مر يوازې خپلې رمې او
پادې پرېدئ.“

 حضرت موسیٰ وفرمايل: ”ته بايد مون ته د دې اجازه راکې چې د ان سره خپل
حيوانات بوزو چې خپل تن خدای ته قربان انې او سوزېدونکې نذرانې واندې کو.
 نه، مون د ان سره به خپل حيوانات بوزو او يو حيوان به هم پاتې نشي. مون به په

خپله هغه انتخابوو چې له هغو خه د خدای پاک په عبادت کې کار واخلو. ترو پورې
چې هلته نه يو رسېدلي مون نه پوهېو چې کوم حيوانات هغه ته قرباني کو.“

 مر تن د فرعون زه سخت ک او هغه راضي نه ؤ چې هغوی ت ته پرېدي.
 فرعون حضرت موسیٰ ته وويل: ”زما له مخې خه لېرې شه! بيا زما د ليدلو هه

ونه کې! که چېرې بيا زما سره مخامخ شوې نو په هماغه ور به ووژل شې!“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”ته رتيا وايې، زه به بيا هيکله تا ونه

وينم.“

د آخرن بال خبردارى

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”زه به په فرعون او د هغه په خلکو باندې  ۱۱
خه ال ای دي چې له دېخه وروسته به هغه تاسو پرې م. د هغېبال نازله ک آخرن
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 د اسرائيلو خلکو ته ووايه چې نارينه او شئ او تاسو ول به له دې ايه وشي. 
 تن ې دې د خپلو اونيانو خه د سرو زرو او سپينو زرو اې وغواي.“ 

اسرائيليان د مصريانو په نظر کې عزتمن کل او په خپله حضرت موسیٰ په مصر کې د
فرعون د درباريانو او د قوم په نظر کې ېر لوی سی ول شو.

 بيا حضرت موسیٰ وفرمايل: ”تن فرمايي چې زه به په نيمه شپه کې له مصر خه

 او هر مشر زوی به په مصر کې م شي، د فرعون د زوی خه نيولې چې د تېر شم 
تخت وارث دی د هغې وينې د مشر زوی پورې وک چې په مېچن کې غلې دانې ميده
 په ول مصر کې به داسې ژا کوي او د حيواناتو اولني زېېدلي بچي به هم مه شي. 

 مر په اسرائيليانو کې به داسې او واويال وي چې هلته هي کله نه وه او نه به وي. 
آرامي وي چې حتیٰ د سپي غپا به هم نه وي. بيا به تاسو وپوهېئ چې تن د مصريانو

 حضرت موسیٰ خپله وينا پای ته ورسوله او ويې او اسرائيليانو ترمن فرق کوي.“ 
فرمايل: ”ستا ول درباريان به ماته راشي او ماته به سجده وکي او زار به راته وکي

چې زه خپل ول قوم له ان سره واخلم او لېرې ال شم.“ بيا حضرت موسیٰ ېر په قهر
.خه ال سره د فرعون

 تن حضرت موسیٰ ته فرمايلي ؤو: ”فرعون به ستا خبرې ته غو ونه نيسي، خو
په دې کار سره به ماته موقعه په الس راشي چې په مصر کې به نورې معجزې هم وايم.“
 حضرت موسیٰ او حضرت هارون فرعون ته دا ولې معجزې وروودلې، مر تن

د فرعون زه سخت ک او هغه اسرائيليان پرېنودل چې د هغه له هېواد خه ال شي.

د فسحې اختر

 ”له  تن په مصر کې حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل:   ۱۲
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 د اسرائيلو ول قوم ته دې وروسته به دا مياشت ستاسو دپاره د کال اوله مياشت وي. 
دا الرودنې ورکه: د دې مياشتې په لسمه ور بايد هر سی د خپلې کورن دپاره يو يو
 که چېرې يوه کورن دومره کوچن وي چې ول حيوان نشي وری يا سېرلی واخلي. 

خولی، نو د خپل نژدې اوني سره دې هغه ووېشي او د خلکو شمېر دې په نظر کې
 تاسو کولی شئ ونيسي. د هر نفر دپاره دې دومره واکل شي ومره چې خولی شي. 
چې پسه او يا وز انتخاب کئ. مر هغه بايد يو کلن وي او نر وي او کوم عيب هم ونلري.

 تاسو بايد د دې مياشتې تر وارلسمې ورې پورې هغه وساتئ، بيا به ول قوم هغه

 خلک دې له وينه واخلي او د دروازې په چوکا او د په ماام کې حالل کي. 
کورونو د دروازو په سرونو باندې دې چې د دې حيواناتو غوه په کې خول کيي

 په هماغه شپه دې هغوی غوه په اور باندې کباب کي او د ترخو بوو او وشيندي. 
 تاسو هغه غوه خامه او يا خوول شوې مه خورئ. فطيرې و سره دې وخوري. 

 د هغې غوې هغه د سر، پو او د نس د دننيو برخو سره په اور باندې کباب کئ. 
خه تر سهار پورې له هم مه پرېدئ. که چېرې له ورخه پاتې شي نو هغه وسوزوئ.

 تاسو به هغه ژر ژر خورئ، که چې د سفر دپاره به مال تئ. خپلې پل به په پو

کئ او امساانې به مو په السونو کې ونيسئ. دا د فسحې اختر دی چې زما يعنې تن د
احترام په خاطر لمانل کيي.

 په هغه شپه به زه په مصر باندې تېرېم او هر اولنی زېېدلی انسان او حيوان به ووژنم

 هغه وينه چې ستاسو د کورونو او د مصر ولو خدايانو ته به سزا ورکم. زه تن يم. 
د دروازو په سرونو او دواو چوکاونو باندې وي، هغه به ستاسو د کورونو نې وي او کله
چې زه هغه ووينم نو ستاسو د کورونو خه به تېرېم او يوازې مصريان به وژنم او تاسو ته
 تاسو بايد دا ور د يو مذهبي اختر په توه ولمانئ ترو دا به هي زيان نه رسوم. 
تاسو ته در په ياد کي چې ما يعنې تن ستاسو دپاره کوم کارونه کي دي. دا به د ولو

راتلونکو وختونو دپاره لمانئ.“
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د فطيرې و اختر

 تن وفرمايل: ”تاسو بايد اوه ورې فطيره و وخورئ. په اوله ور وله

خميره له خپلو کورونو خه لېرې کئ، که چې که چېرې وک په هغو اوه ورو کې
 په اوله او اوومه ور تاسو خميره و وخوري هغه به زما له قوم خه وشل شي. 

د عبادت دپاره سره راغون شئ. په هغو ورو کې د و تيارولو خه پرته بل کار مه
 دا اختر ولمانئ، که چې دا هماغه ور ده چې ما ستاسو قبيلې له مصر کوئ. 

 د خه راوويستلې. تاسو بايد دا ور د يو اختر په توه د همېش دپاره ولمانئ. 
اولې مياشتې د وارلسم ماام خه نيولې د يوويشتمې ورې تر ماامه پورې بايد تاسو

 اوه ورې بايد ستاسو په کورونو کې خميره پيدا نشي. که که فطيره و وخورئ. 
چېرې وک که هغه بېانه وي او يا اسرائيلی وي خميره و وخوري، هغه به د اسرائيلو

 هي داسې شی مه خورئ چې له خميرې خه تيار شوی د قوم خه وشل شي. 
وي. هرچېرته چې تاسو اوسېئ بايد فطيره و وخورئ.“

د فسحې اولنی اختر

 بيا حضرت موسیٰ د اسرائيلو ول مشران راوغوتل او ورته ويې فرمايل: ”ال شئ

او د خپلو کورنيو دپاره د رمو خه وري او وزې واخلئ او د فسحې د اختر دپاره يې
 د ويلنو د بوو يوه غنچه واخلئ او په هغې وينه کې يې غوه کئ چې حالل کئ. 

په لوي کې ده او د چوکا په دواو نونو او د دروازې په پورتن برخه يې ووهئ.
 کله چې تن د مصريانو د هيوک به د خپل کور خه تر سهار پورې نه وزي. 

وژلو دپاره د مصر خه تېريي، هغه به د دروازو په چوکاونو او د دروازو په پورتنيو برخو
وينه وويني او د مر فرته به پرېندي چې ستاسو کورونو ته ستاسو د وژلو دپاره

 تاسو او ستاسو اوالدونه بايد د تل دپاره په دې اصولو باندې عمل وکي. ورننوزي. 
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 کله چې تاسو هغې مکې ته چې تن يې د ورکولو وعده ستاسو سره کې ده

 کله چې ستاسو ماشومان له تاسو ورداخل شئ، بايد دا مراسم هلته سرته ورسوئ. 
 تاسو به په واب کې ووايئ: دا خه پوتنه وکي چې د دې مراسمو معنیٰ ه ده؟ 

د فسحې د اختر قرباني ده چې د تن د احترام دپاره يې کوو، که چې هغه شپه چې
تن په مصر کې د اسرائيليانو د کورونو دپاسه تېر شو. هغه مصريان ووژل، مر مون يې
 بيا هغوی الل او نه  .ودلو.“ بيا قوم په سجده شو او عبادت يې وکژوندي پرې

چې تن په حضرت موسیٰ او حضرت هارون باندې امر کی ؤ، هماغسې يې وکل.

د مشرانو اوالدونو مينه

 په نيمه شپه کې تن په مصر کې ول مشران زامن ووژل. د فرعون د زوی خه

چې د تخت وارث ؤ نيولې د بندي تر مشر زوی پورې چې په زندان کې ؤ او د ولو
 فرعون، د هغه ول درباريان او مصريان د شپې حيواناتو اولني بچيان يې هم ووژل. 

راوي شول او په مصر کې سخته ژا او واويال وه، که چې هلته داسې کور نه ؤ چې
 په هماغه شپه فرعون حضرت موسیٰ او حضرت هارون می په کې نه ؤ شوی. 

راوغوتل او ورته ويې ويل: ”د خپلو خلکو سره ووزئ! زما خاوره پرېدئ. ال شئ او
 خپلې رمې او پادې هم د ان لکه رنه چې تاسو غوتل د تن عبادت وکئ. 

سره بوزئ او ال شئ. او ماته هم برکت راکئ.“

 مصريانو د اسرائيلو قوم وهاوه چې د هغه هېواد خه ژر ال شي. هغوی وويل: ”

 نو خلکو بې خميرې اوه په که چېرې تاسو ال نشئ نو مون ول به مه شو.“ 
 لنونو کې واچول، په وکرونو کې يې تاو کل او په خپلو اوو يې کېودل. 

اسرائيليانو د حضرت موسیٰ په الرودنې عمل وک او د مصريانو خه يې د سرو او سپينو
 تن اسرائيليان د مصريانو په نظر کې عزتمن کل او زرو شيان او کالي وغوتل. 

۳۱ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


هره يې چې له مصريانو خه غوتل هغوی ته يې ورکول. په دې ول اسرائيليانو د
مصريانو شتمني له انه سره يوه.

اسرائيليان له مصر خه وزي

 اسرائيليانو له رعمسيس خه سوکوت ته په پو سفر وک. له و او ماشومانو خه

 ېر نور خلک هم د هغوی سره پرته د سيو شمېر نژدې شپو لکو تنو ته رسېده. 
 هغوی له هغو اوو خه فطيره الل او هغوی سره خپلې رمې او پادې هم وې. 

و پخه که چې له مصر خه يې راوي ؤو او هغوی وخت نه درلود چې د ان دپاره
خميره و يا نور خواه تيار کي، که چې يونااپه له مصر خه شل شوي ؤو.

 په هماغه ور چې  اسرائيليان لورسوه دېرش کاله په مصر کې اوسېدلي ؤو. 

 دا لورسوه دېرش کاله پوره شول، د تن د قوم ولې قبيلې له مصر خه ووتلې. 
هغه شپه وه چې تن په هغوی باندې پام کاوه چې هغوی له مصر خه راوباسي. همدا

شپه د تن دپاره وقف شوه، په دې خاطر بايد د اسرائيلو راتلونکي نسلونه د تل دپاره دا
شپه د تن دپاره د يادار په توه ولماني.

د فسحې د اختر مقررات

 تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل: ”دا د فسحې د اختر مقررات

 مر کوم غالم چې دي: هي بېانه سی بايد د فسحې د اختر خواه ونه خوري. 
 تاسو په بيه اخيستی وي او سنت شوى وي هغه کولی شي چې دا خواه وخوري. 

 ول خواه بايد په يو کور کې هي موقتي اوسېدونکی يا مزدور دې هغه ونه خوري. 
دننه وخول شي او غوه د کور خه دباندې مه راوباسئ. يو هوکی هم مات نه کئ.
 کوم سی چې سنت شوی نه وي  د اسرائيلو ول قوم بايد دا اختر ولماني. 
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هغه دې دا ونه خوري. که چېرې کوم بېانه سی په تاسو کې اوسيي او غواي چې د
تن د احترام دپاره د فسحې اختر ولماني، تاسو بايد اول د هغه د کورن ول نران سنت

کئ. بيا به د هغه سره لکه د يو اصلي اسرائيلي په شان چلند کيي او کولی شي چې په
 په اصلي اسرائيلي او هغو بېانه خلکو باندې چې ستاسو دې اختر کې برخه واخلي. 
 ولو اسرائيليانو د تن په امر په من کې اوسيي بايد يوشان مقررات عملي شي.“ 

 په  .ی ؤ عمل وکباندې چې په حضرت موسیٰ او حضرت هارون باندې يې ک
هماغه ور تن د اسرائيلو قبيلې د مصر خه راوويستلې.

د اولنيو زېېدل شويو وقفول

 ”د اسرائيليانو ول اولني زېېدل  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۱۳
شوي زامن او هر اولنی زېېدلی نر حيوان ماته وقف که. هغه زما دي.“

د فطيرې و اختر

 حضرت موسیٰ قوم ته وفرمايل: ”دا ور په ياد ساتئ، يعنې هغه ور چې تاسو له

مصر خه چې په کې غالمان وئ ووتلئ. دا هغه ور ده چې تن د خپل لوی قدرت په
 نن تاسو په اوله وسيله تاسو له مصر خه راوويستلئ. تاسو خميره و مه خورئ. 

 کله چې تن تاسو د مياشت چې د ابيب مياشت ده د مصر خه روان يئ. 
کنعانيانو، حيتيانو، اموريانو، حويانو او يبوسيانو ې او حاصلخېزې مکې ته چې د هغې

وعده يې ستاسو نيکونو سره کې ده راولي، تاسو بايد دا اختر د هر کال په اوله مياشت
 اوه ورې فطيره و وخورئ او په اوومه ور د تن د احترام دپاره ولمانئ. 

 اوه ورې بايد فطيره و وخورئ، ستاسو د هېواد په هي ای کې جشن ونيسئ. 
 د اختر په پيل کې خپلو زامنو ته داسې دې خميره نه وي او نه دې خميره و وي. 
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ووايئ چې مون دا هره د هغه ه له کبله کوو چې تن زمون دپاره د مصر خه د
 دا مراسم به لکه د يوې نې په شان چې تاسو يې په خپل راوتلو په وخت کې وکل. 
الس يا تندي باندې تئ، يو يادار وي. دا به تاسو ته د تن د شريعت دوامداره تالوت

کول در په يادوي، که چې تن په خپل لوی قدرت تاسو له مصر خه راوويستلئ.
 تاسو بايد دا اختر د هر کال په اکل شوي وخت کې ولمانئ.

اولني زېېدلي

 تن به تاسو د هغې وعدې سره سم چې تاسو او ستاسو د نيکونو سره يې کې ده

 بايد ول اولني زېېدل د کنعانيانو وطن ته راولي. کله چې هغه وطن تاسو ته درکي، 
 تاسو شوي نارينه تن ته وقف کئ. هر اولنی زېېدلی نر حيوان د تن دی. 

بايد هر نر خر بېرته په بيه واخلئ او د هغه په ای يو وری قرباني کئ. که چېرې تاسو نه
غوائ چې هغه خر بېرته په بيه واخلئ، نو د هغه اورمې مات کئ. تاسو بايد خپل ول
 کله چې په راتلونکي کې ستاسو خه خپل زامن مشران زامن بېرته په بيه واخلئ. 
پوتنه وکي چې دا مراسم ه معنیٰ لري؟ تاسو به هغوی ته په واب کې ووايئ چې

 تن په خپل لوی قدرت سره له مصر خه چې مون په کې غالمان ؤو راوويستلو. 
هغه وخت چې د فرعون زه سخت ؤ او مون يې نه پرېودلو چې له مصر خه ال شو، نو

تن په مصر کې هر اولنی زېېدلی نر حيوان او انسان وواژه. که مون تن ته هر
 دا اولنی زېېدلی نر حيوان قرباني کوو او خپل ول اولني زامن بېرته په بيه اخلو. 

مراسم به لکه د يوې نې په شان چې مون يې په السونو يا په خپلو تنديو باندې وتو، يو
يادار وي. دا به مون ته دا خبره را په يادوي چې تن په خپل قدرت مون له مصر خه

راوويستلو.“
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اور او ورې

 کله چې فرعون قوم پرېود چې ال شي، خدای پاک هغوی پرېنودل چې د

فلسطين په الرې باندې ال شي، که ه هم هغه الره لنه وه. که چې خدای پاک
وفرمايل: ”که چېرې هغوی د جې سره مخامخ شي، کېدای شي چې خپله پرېکه بدله
 د هغې په ای يې هغوی د دتې په الره چې کي او بېرته مصر ته راستانه شي.“ 

که وه الر وه، د سرې بحيرې خواته بوتلل. اسرائيليان د جې دپاره په وسلو سمبال ؤو.

 حضرت موسیٰ د حضرت يوسف هوکي د ان سره يول، که چې حضرت

يوسف اسرائيليانو ته قسم ورکی ؤ. هغه فرمايلي ؤو: ”خدای پاک به په رتيا سره ستاسو
مرستې ته راشي، بيا تاسو زما هوکي د دې ای خه يوسئ.“

 اسرائيليان د سوکوت خه الل او په ايتام کې يې د دتې په يوه وه کې خېمې

 د ورې له خوا به تن په ورېو کې د هغوی په مخ کې روان ؤ چې ودرولې. 
هغوی ته الره وروايي او د شپې له خوا به په اور کې روان ؤ ترو هغوی ته را وکي. نو
 ورې به په ور کې او اور به په شپه هغوی کولی شول چې شپه او ور سفر وکي. 

کې د هغوی د مخې خه نه لېرې کېده.

له سرې بحيرې خه تېرېدل

 ”اسرائيليانو ته ووايه چې بېرته  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۱۴
راوري او فم الحيروت ته مخامخ چې د مجدل او د سرې بحيرې ترمن او بعل صفون ته

 فرعون به دا فکر وکي چې اسرائيليان به په وطن کې نژدې دی خېمې ودروي. 
 زه به د سرردانه ري او د وارخطاي په حالت کې په دته کې بند پاتې دي. 
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فرعون زه سخت کم او هغه به دوى تعقيب کي. مر د فرعون او د هغه په لکرو باندې
به زما کاميابي زما د جالل سبب شي. بيا به مصريان پوه شي چې زه تن يم.“ لکه نه

چې هغوی ته ويل شوي ؤو اسرائيليانو هماغسې وکل.

 کله چې فرعون خبر شو چې د اسرائيلو قوم تتېدلی دی، هغه او د هغه درباريانو د

هغوی په هکله خپله پرېکه بدله که او ويې ويل: ”مون ه وکل؟ مون اسرائيليان
 فرعون پرېودل چې وتتي او هغوی چې زمون غالمان ؤو له السه مو ورکل!“ 
 هغه د ان سره شپسوه ې ې خپلې جني ا انې او لکرې تيارې کې. 

جني ا انې د مصر د نورو ولو جني ايو سره چې د هر يو سره خپل خپل
 تن د فرعون زه سخت ک، نو هغه د اسرائيليانو پسې چې په قوماندان ؤ يولې. 
 د مصريانو، د فرعون ول آسونه، جني جرأت سره د مصر خه ووتل، روان شو. 

ا انې، آس سواران او لکرې د اسرائيليانو پسې روان شول او له هغوی خه مخکې
شول، چېرته چې هغوی د درياب سره چې فم الحيروت او بعل صفون ته نژدې ؤ خېمې

ودرولې وې.

 نه چې فرعون نژدې شو، اسرائيليانو سترې پورته کې او ويې ليدل چې مصريان

 هغوی  .تن ته يې فرياد وک ېر ووېرېدل او هغوی پسې راروان دي. هغوی
حضرت موسیٰ ته وويل: ”آيا په مصر کې قبرونه نه ؤو چې تا دلته دتې ته راوستلو چې

 آيا تاته مه شو؟ وره تا زمون سره ه وکل چې له مصر خه دې راوويستلو؟ 
مون په مصر کې ونه ويل چې مون پرېده چې د مصريانو غالمان اوسو؟ مون ته په دتې

کې د مه کېدلو خه د مصريانو غالمي ه ده.“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”مه وېرېئ! په خپل ای کې ودرېئ.

تاسو به ووينئ چې تن نن تاسو ته نه خالصون درکوي. کوم مصريان چې نن يې
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 تاسو غلي اوسئ، تن به ستاسو دپاره جه وينئ، هغه به بيا هيکله ونه وينئ. 
وکي.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”ته ولې ماته د مرستې په خاطر فرياد کوې؟

 خپله امسا پورته که او د درياب خواته يې خلکو ته ووايه چې واندې ال شي. 
ونيسه. اوبه به بېلې شي او اسرائيليان به وکولی شي چې په درياب کې په وچه مکه باندې
 زه به د مصريانو زونه سخت کم چې هغوی تاسو پسې درشي او زه به په تېر شي. 

فرعون، د هغه په لکرو او جني ايو په چلوونکو باندې د برياليتوب په سبب جالل
 کله چې زه د فرعون، د هغه جني ايو او آس چلوونکو ته ماتې ورکم او ومومم. 

خپل جالل کاره کم، مصريان به پوه شي چې زه تن يم.“

 د خدای پاک فرته چې د اسرائيلو د لکرو په مخ کې روانه وه شاته اله. ورېې

 او هغه د مصريانو او د اسرائيليانو په من کې شوه. د  هم د هغوی شاته حرکت وک
شپې په دوران کې ورېو په مصريانو باندې تياره راوستله، مر د اسرائيلو په قوم يې را

راوستله. نو لکرې په وله شپه کې يو بل ته نژدې نشوې ورتلی.

 حضرت موسیٰ د درياب دپاسه خپل الس ونيوه او تن په قوي ختي باد باندې د

درياب اوبه شاته يولې. دا باد وله شپه ولېده او درياب يې په وچه مکه بدل ک. اوبه
 او اسرائيليان په درياب کې په وچه مکه تېر شول او دواو خواو ته د بېلې شوې 
 مصريان د خپلو ولو آسونو، جني ايو او د آس سوارانو سره اوبو دېوالونه ؤو. 

 د سباوون خه مخکې، هغوی تعقيب کل او په درياب کې ورپسې روان شول. 
تن د اور او ورېو له من خه د مصريانو لکرو ته وکتل او هغوی يې وارخطا کل.

 تن د هغوی د ايو عرابې له کاره وغورزولې نو هغه په سخت سره چلېدلې. او

مصريانو وويل: ”رائ چې له دې اى خه وتتو، که چې تن زمون په ضد د
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اسرائيليانو دپاره جنيي!“

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”خپل الس دې درياب ته اود که. نو اوبه به

 نو بېرته په مصريانو، د هغوی په جني ايو او آس چلوونکو باندې راشي.“ 
حضرت موسیٰ خپل الس د درياب خواته اود ک او د سباوون په وخت کې اوبه خپل

اولني حالت ته راورېدلې. مصريانو هه وکه چې وتتي، مر تن درياب ته
 اوبه راورېدلې او جني ا انې، آس سواران او ولې مصري وروغورزول. 

 لکرې يې چې په درياب کې د اسرائيليانو پسې وې غرق کل او يو هم پاتې نشو. 
مر اسرائيليان په درياب کې په وچه مکه باندې چې اوبه د هغې دواو خواو ته لکه د

دېوالونو په شان والې وې تېر شول.

 په هغه ور تن اسرائيليان د مصريانو خه وژغورل او اسرائيليانو هغوی وليدل

 کله چې اسرائيليانو د تن لوی قدرت چې هغه چې د درياب په غاه مه پراته ؤو. 
مصريانو ته ووده وليد، قوم د تن خه ووېرېده او په هغه او د هغه په خدمتار

.حضرت موسیٰ باندې يې ايمان راو

د حضرت موسیٰ روحاني سندره

 بيا حضرت موسیٰ او اسرائيليانو تن ته دا سندره وويله:  ۱۵
زه به د تن دپاره سندره ووايم

که چې د جالل سره يې بری وموند

آسونه او د هغو سپاره يې درياب ته وروزار کل
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 تن زما قوي ساتونکی دی

دا هغه وک دی چې زه يې ژغورلی يم

هغه زما خدای دی او زه به يې ستاينه کوم

زما د پالر خدای دی او وبه وايم چې لو دی

 تن جنيالی دی

تن د هغه نوم دی

 د فرعون جني ا او لکرې

هغه وروزارې کې درياب ته

د فرعون ه ه منصبداران

وب شول په سره بحيره کې

 ژور درياب هغوی الندې کل

هغوی تل ته د يوې تيې په شان ورسېدل

 ستا په ي الس کې تنه

هيبتناک زور موجود دی
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ستا ي الس ای تنه

دمنان وې وې کوي

 خپل د حضور په لوی والي کې

ته خپل مخالفين له پو غورزوې

ستا قهر لمبه کيي او

هغوی د بوسو په شان سوزوي

 تا درياب پو ک

او اوبه ېر شوې

سيالبونه د يو دېوال په شان کلک ودرېدل

د درياب ېره ژوره برخه جامده شوه

 دمن به الفې وهلې

زه به هغوی تعقيب کم او ورپسې وبه رسېم

زه به د هغوی غنيمت ووېشم

زه به ان ورباندې مو کم
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زه به خپله توره راوباسم

او زه به هغوی له منه يوسم

ر تا يو پوکی وک م

او درياب هغوی الندې کل

په زورورو اوبو کې

هغوی د سرپو په شان وب شول

 د خدايانو په من کې

وک ستا په شان دی ای تنه؟

وک ستا په شان دی؟

ته مقدس او لوی يې

ستا جالل هيبتناک دی

ته عجيب عجيب کارونه کوې

د کي الس او  تا خپل

او مکې زمون دمنان ژوندي تېر کل
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 تل وال په خپل وعده يې

کې به خپل قوم ته الرودنه

کوم چې تا ژغورلی

په خپل قوت سره به ته هغوی

خپلې پاکې مکې ته بوزې

 قومونه به خبر شي او په لزان به شي

د فلسطين په قوم به راشي سخته وېره

 د ادوم مشران به ووېريي ېر

د موآب مشران به په لزه شي

د کنعان خلک به خپل همت د السه ورکي

 سخته وېره او لزه به په هغوی باندې پرېوزي

ستا د م په زور باندې به

هغوی تر هغه وخته پورې

د تيې په شان غلي وي
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ترو ستا قوم تېر شي ای تنه

ترو ستا قوم چې تا د غالم نه

آزاد کی تېر شي

 ته به هغوی دننه راولې

او په خپل غره باندې به يې ای په ای کې

هغه ای تنه

چې تا د خپل کور دپاره انتخاب کی دی

مقدس ای چې تا په خپله ودان کی دی

 تل ترتله به تن

پادشاهي کاندي

د مريم روحاني سندره

 کله چې د فرعون آسونه، جني ا او سپاره درياب ته ورداخل شول، تن په

هغوی باندې اوبه بېرته راوستلې. مر اسرائيليان په درياب کې په وچه مکه باندې تېر
شول.

 بيا مريم د حضرت هارون خور چې پيغمبره وه په خپل الس کې يوه چمبه واخيستله

۴۳ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 مريم د هغوی دپاره دا او ولې ې د چمبو سره ورپسې شوې او نا يې کوله. 
سندره وويله:

تن ته سندره ووايئ

که چې هغه په سرلو سره بريالی شوی دی

هغه آسونه او سپاره درياب ته غورزولي دي

ترخې اوبه

 بيا حضرت موسیٰ اسرائيليان د سرې بحيرې خه د شور دتې ته بوتلل. درې

 بيا هغوی يو ای ته ورې هغوی په دته کې روان ؤو، مر اوبه يې ونه موندلې. 
چې ماره نومېدله راغلل. مر د هغه اى اوبه ېرې ترخې وې او هغوی نشو کولی چې

 نو خلک د حضرت هغه وي. له دې امله په هغه باندې د ماره * نوم کېودل شو. 
 بيا حضرت موسیٰ په مقابل کې راپورته شول او ويې ويل: ”مون به ه و؟“ 

موسیٰ تن ته زار وکې او تن ورته د لري يوه وه وروودله. حضرت موسیٰ
هغه په اوبو کې وغورزوله او اوبه خوې شوې.

تن هلته هغوی ته قوانين ورکل چې د هغو له مخې ژوند وکي او هغوی وازمايي چې
 هغه وفرمايل: ”که چېرې تاسو خپل تن د هغه قوانينو ته غاه دي او که نه. 

خدای ته په غور سره غو ونيسئ او هغه ه وکئ کوم چې د هغه په نظر کې ه دي او
که چېرې تاسو د هغه په امرونو باندې عمل وکئ او د هغه د فرمانونو خه پيروي وکئ،

نو زه به په تاسو باندې هغه ناروغ نازلې نه کم کومې چې ما په مصريانو باندې نازلې
کې وې. که چې زه تن يم او زه تاسو ته شفا درکوونکی يم.“
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 بيا هغوی ايليم ته راغلل. هلته دولس چينې او د خرما اويا ونې وې. نو هغوی هلته د

چينو په غاه خېمې ودرولې.

د من و او مزان

 د اسرائيلو ول قوم د ايليم خه ال او د دوهمې مياشتې په پنلسمه ور د  ۱۶
مصر خه د ت خه وروسته هغوی د سين دتې ته چې د ايليم او سينا ترمن وه راغلل.

ول قوم حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته شکايت وک ته کې د اسرائيلو په د
تن په الس په مصر کې وژل شوي وای. مون د  او ورته ويې ويل: ”کاشکې مون

به هلته د غوې د ديونو ن ته کېناستو او ومره خواه چې مون غوتل مون به
خول. مر تاسو مون دې دتې ته راوستلو چې ول له لوې ووژنئ.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”اوس به زه په تاسو ولو باندې د آسمان خه د

و باران واوروم. خلک دې هره ور ي او د ان دپاره دې د يوې ورې خواه
 راولوي. په دې ول به زه هغوی وازمايم چې زما الرودنې ته غاه دي او که نه. 

په شپمه ور دې هغوی د دوو ورو خواه راوي او ان دپاره دې تيار کي.“

 نو حضرت موسیٰ او حضرت هارون ولو اسرائيليانو ته وفرمايل: ”نن ماام به تاسو

 تاسو به په سهار کې پوه شئ چې دا تن ؤ چې تاسو يې د مصر خه راوويستلئ. 
د تن جالل ووينئ، که چې هغه د خپل ان په ضد ستاسو شکايتونه اورېدلي دي.

 حضرت موسیٰ دا هم وفرمايل: ”تاسو مون وک يو چې زمون خه يله کوئ؟“ 
به پوه شئ چې دا تن دی چې په ماام کې به درته غوه او په سهار کې چې ومره
و غوائ درکوي، که چې هغه د خپل ان په ضد ستاسو شکايتونه اورېدلي دي.

مون وک يو؟ تاسو زمون خه نه بلکه له تن خه مو شکايت کی دى.“
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 حضرت موسیٰ هارون ته وفرمايل: ”ول قوم ته ووايه چې د تن په مخکې

 کله چې حضرت هارون د ودريي، که چې هغه د هغوی شکايتونه اورېدلي دي.“ 
تن جالل په ورې تې خواته وکتل او هلته دول قوم ته وينا کوله، هغوی د د اسرائيلو
 ”ما د اسرائيليانو شکايتونه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:  کې کاره شو. 

و ه وخورئ او په سهار کې به پهام به تاسو غواورېدلي دي. هغوی ته ووايه: ما
باندې ماه شئ. بيا به تاسو پوه شئ چې زه ستاسو تن خدای يم.“

 ماام د مزانو يوه لويه له راغله او ول کمپ يې ونيوه او په سهار کې د کمپ په

 کله چې پرخه والوتله، په مکه باندې د واورې په شان شاوخوا کې پرخه پرته وه. 
 کله چې اسرائيليانو هغه وليدل، نو ويې نه پېژندل او د يو واه برکي راکاره شول. 

او بل خه يې پوتنه کوله: ”دا ه شی دي؟“

حضرت موسیٰ هغوی ته وفرمايل: ”دا هغه و ده چې تن تاسو ته د خولو دپاره
 تن امر کی دی چې هروک دې د خپلې ورين اتيا په اندازه هغه درکې ده. 

راوله کي. دوه دوه ليتره دې د خپلې کورن هر يو تن ته راوله کي.“

 کله چې هغوی  اسرائيليانو همداسې وکل. ينو ېره او ينو له راوله که. 

هغه اندازه که، چا چې ېره راوله کې وه د هغه سره زياته نه وه او چا چې له راوله
 حضرت کې وه د هغه سره کمه نه وه. هر يو د خپلې اتيا په اندازه راوله کې وه. 

 مر له موسیٰ هغوی ته وفرمايل: ”هيوک دې هغه تر سهار پورې ونه ساتي.“ 
هغوی خه ينو حضرت موسیٰ ته غو ونه نيوه او له يې وساتله. په راتلونکي سهار هغې

 هر سهار چينجي وکل او بد بوی يې کاوه او حضرت موسیٰ هغوی ته په قهر شو. 
هرچا د خپلې اتيا په مطابق خواه راولول او کله به چې لمر رمېده نو ه چې په مکه
 په شپمه ور هغوی دوه چنده راوله که، يعنې باندې پاتې کېدل هغه به ويلي کېدل. 
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.ول مشران راغلل او حضرت موسیٰ يې خبر ک لور ليتره د هر يو تن دپاره. نو د قوم
 حضرت موسیٰ هغوی ته وفرمايل: ”تن امر کی دی چې سبا د آرام کولو مقدسه

ور ده چې تن ته وقف شوې ده. نن هره چې غوائ پاخه يې کئ او هره چې
 نه چې غوائ ويې ايشوئ. هره چې پاتې کيي هغه د سهار دپاره وساتئ.“ 

حضرت موسیٰ امر کی ؤ، ه چې پاتې شول هغوی تر راتلونکې ورې پورې وساتل او
 حضرت موسیٰ وفرمايل: ”دا نن وخورئ، که چې نن هغه بوی او چينجي ونه کل. 

د سبت او د آرام کولو ور ده چې تن ته وقف شوې ده او تاسو به بيرون په مکه
ر په اوومه ورئ، مول که راې خواور  تاسو بايد شپ باندې خواه ونه مومئ. 

چې د سبت ور ده هي شی به نه وي.“

 بياهم ينې خلک په اوومه ور د خواو د راولولو دپاره الل، مر هغوی هي ه

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”تاسو به تره وخته پورې زما د ونه موندل. 
 ياد ساتئ چې زه تن يم او ما تاسو ته د آرام کولو امرونو خه سرغونه کوئ؟ 

دپاره يوه ور درکې ده. همدا دليل دی چې زه به په شپمه ور همېشه د دوه ورو
خواه درکوم. په اوومه ور دې هروک په خپل کور کې پاتې شي او د هغه ای خه

.آرام وک  نو قوم په اوومه ور دې نه راوزي.“ 

 دا خواه د اسرائيلو قوم د من په نوم يادول. هغه د ديا د دانو په شان ؤو، هغه سپين

 حضرت موسیٰ وفرمايل: ”تن امر کی دی ؤو او د شاتو په شان خوند يې درلود. 
چې دوه ليتره من واخلئ او د راتلونکو نسلونو دپاره يې وساتئ. نو هغوی به دا خواه

وويني چې هغه مې تاسو ته په هغه وخت کې په دته کې درکي ؤو چې کله مې د مصر
 حضرت موسیٰ هارون ته وفرمايل: ”يو لوی راواخله او دوه خه راوويستلئ.“ 

ليتره من په کې واچوه او په عبادتخانه کې يې کېده چې د راتلونکو نسلونو دپاره د يادار
 نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، په توه وساتل شي.“ 
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 اسرائيليانو حضرت هارون هغه د لوظ د صندوق مخې ته کېود چې وساتل شي. 
لوېت کاله من وخو تر هغې پورې چې هغوی د کنعان خاورې ته ورسېدل او هلته

 (هغه لوی چې د من د اندازه کولو دپاره استعمالېده هغه د عومر ای په ای شول. 
په نوم يادېده او د شلو ليترو سره برابر ؤ.)

د  خه اوبه

 د اسرائيلو ول قوم د سين دته پرېودله او د تن په امر يې د يو ای  ۱۷
خه بل ای ته که کوله. هغوی په رفيديم کې خېمې ودرولې، مر هلته د قوم دپاره د

او ورته يې وويل: ”مون  نو هغوی حضرت موسیٰ ته شکايت وک لو اوبه نه وې. 
ته د لو دپاره اوبه راکه.“ حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”تاسو ولې شکايت

کوئ؟ تاسو ولې تن ازمايئ؟“

ي ؤو او په حضرت موسیٰ باندې غورېدل. هغوی وويل: ”تا مونېر ت ر خلک م

ولې له مصر خه راوويستو چې د خپلو ماشومانو او حيواناتو سره مو له تندې مه کې؟“

 حضرت موسیٰ تن ته زار وکې او ويې فرمايل: ”زه د دې خلکو سره ه

وکم؟ نژدې دى چې دوى مې سنسار کي.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”د اسرائيلو ينې مشران د ان سره بوزه او د

 خلکو په مخ کې ه. د ان سره هغه امسا يوسه په کومې چې تا د نيل سيند وهلی ؤ. 
زه به د سينا د غره سره په يو  باندې ستا په مخکې ودرېم. ته هغه  ووهه او خلکو
ته به د لو دپاره له هغه خه اوبه جاري شي.“ نو حضرت موسیٰ د اسرائيلو د مشرانو

په مخکې همداسې وکل.

۴۸ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 او هغه د دې ای نوم مسا او مريبه * کېود، که چې اسرائيليانو شکايت وک او

تن يې وازمايه او ويې ويل: ”آيا تن زمون په من کې دی او که نه؟“

د عماليقيانو سره جه

 حضرت  عماليقيان رفيديم ته راغلل او په اسرائيليانو باندې يې حمله وکه. 

موسیٰ يوشع ته وفرمايل: ”زمون له خلکو خه يو و تنه انتخاب که او ال شه د
عماليقيانو سره جه وکه. زه به سبا د غون په سر ودرېم او د خدای پاک امسا به زما
 نه چې حضرت موسیٰ حکم کی ؤ، يوشع د عماليقيانو سره په السونو کې وي.“ 

 ترو جه وکه او حضرت موسیٰ، حضرت هارون او حور د غون سرته الل. 
پورې چې د حضرت موسیٰ السونه پورته ؤو، اسرائيليان بريالي کېدل. مر کله چې هغه

 کله چې د حضرت موسیٰ خپل السونه کته کول نو عماليقيان به بريالي کېدل. 
السونه ستي شول، نو حضرت هارون او حور يوه تيه راوه او حضرت موسیٰ يې په هغې

باندې کېناوه. په دواو خواو يې د حضرت موسیٰ السونه پورته ونيول، نو د هغه السونه
 په دې ول يوشع عماليقيانو ته په بشپه د لمر تر پرېوتلو پورې ين پاتې شول. 

توه ماتې ورکه.

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”د دې بري يو بيان وليکه ترو هغه يو يادار

 حضرت پاتې شي. يوشع ته ووايه چې زه به عماليقيان په بپشه توه تباه کم.“ 
موسیٰ د قربان ای جو ک او دا نوم يې ورباندې کېود تن زما د برياليتوب بيرغ

 هغه وفرمايل: ”د تن بيرغ ج ونيسئ! تن به د تل دپاره د عماليقيانو په دی. 
ضد جې ته دوام ورکي!“
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يترون د حضرت موسیٰ سره ليدنه کتنه کوي

 يترون د مديان کاهن او د حضرت موسیٰ خسر واورېدل چې خدای پاک د  ۱۸
حضرت موسیٰ او د اسرائيلو د خلکو دپاره کوم کارونه کي ؤو او نه يې هغوی له مصر

 ه موده مخکې حضرت موسیٰ خپله ه صفوره او خپل دوه خه راوويستل. 
 د حضرت موسیٰ د اولني زامن لېلي ؤو چې د هغه د خسر يترون سره واوسيي. 

زوی نوم جرشون * ؤ، که کله چې د هغه هلک پيدا شو نو حضرت موسیٰ فرمايلي ؤو:
 هغه وفرمايل: ”د خپل پالر خدای زما سره ” زه په پرد خاوره کې مسافر يم.“ 

مرسته وکه او زه يې له دې خه وژغورلم چې فرعون مې ووژني“ نو په دې خاطر يې د
 يترون د حضرت موسیٰ د ې او د هغې د دوو زامنو بل زوی نوم العازار * کېود. 
سره هغې دتې ته راغی چېرته چې حضرت موسیٰ مقدس غره ته نژدې خېمه ودرولې وه.

 يترون هغه ته دا خبر ورولېه: ”زه ستا خسر يترون ستا د ې او دوو زامنو سره

 نو حضرت موسیٰ د هغه مخې ته ورغی او هغه ته يې د احترام دپاره سر تاته رام.“ 
ي ک او هغه يې کل ک. هغوی د يو بل د صحت پوتنه وکه او بيا د حضرت موسیٰ

 حضرت موسیٰ خپل خسر ته د هغو کارونو په هکله چې تن د خېمې ته ورننوتل. 
اسرائيلو د خالصون په خاطر په فرعون او د مصر په خلکو باندې کي ؤو بيان کل.

همدارنه د هغو ولو سختيو په هکله يې ورته وويل چې هغوی په الره کې ورسره مخامخ
 يترون د هغه احسان په سبب چې تن شوي ؤو او تن هغوی نه وژغورل. 

 په اسرائيلو باندې کی ؤ چې هغوی يې له مصريانو خه وژغورل خوشحاله شو. 
هغه وويل: ”د تن ثنا او صفت دې وي چې تاسو يې د فرعون او د مصريانو خه

 وژغورلئ! د تن ثنا او صفت دې وي چې خپل قوم يې له غالم خه وژغوره! 
اوس زه پوهېم چې تن له ولو نورو خدايانو خه لوی دی، که چې هغه اسرائيل د

 بيا د حضرت موسیٰ خسر يترون خپلو مغرورو دمنانو خه خالص کل.“ 
سوزېدونکې نذرانه او نورې قربان خدای پاک ته راولې او حضرت هارون د اسرائيلو د
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و ای کې د حضرت موسیٰ د خسر سره ولو مشرانو سره راغی چې د عبادت په
وخوري.

د قاضيانو اکل
(تثنيه ۱: ۹ - ۱۸)

 بله ور حضرت موسیٰ په يو اى کې کېناست چې د خلکو دعوې فيصله کي او

 کله چې يترون هغه ول کارونه وليدل هغه د سهار خه تر ماام پورې مصروف ؤ. 
چې حضرت موسیٰ کول، هغه پوتنه وکه: ”دا ه دي چې ته يې د خلکو دپاره کوې؟ دا
کار ولې په يوازې ان کوې او خلک د سهار خه نيولې تر ماامه پورې درخه چاپير

وي چې تا سره مشوره وکي؟“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”که چې خلک دلته راي چې په دې پوه

 کله چې دوه تنه په شي چې خدای پاک د هغوی خه ه غواي چې ويې کي. 
خپل من کې کومه شخه ولري، هغوی ماته راي او زه دا پرېکه کوم چې وک په حقه

دی. بيا هغوی ته د خدای پاک فرمانونه او قوانين بيانوم.“

 ته به خپل ان او  بيا يترون وويل: ”ته دا کار په صحيح طريقې سره نه کوې. 
دا خلک سخت ستي کې. دا کار ستا دپاره ېر سخت دی، ته يوازې دا کار نشې کولی.
 اوس ماته غو ونيسه چې تاته يوه ه مشوره درکم او خدای پاک به ستا سره مل

وي. ستا دپاره دا ه ده چې ته د خدای پاک په حضور کې د قوم نماينده ي وکې او د
 هغوی ته د خدای پاک فرمانونه او قوانين ورزده که او هغوی شخې هغه ته راوې. 
 مر له ول قوم خه د ژوند کولو طريقه وروايه او ورته وايه چې ه بايد وکي. 

اليق نفر واکه، داسې نفر چې د خدای پاک خه وېريي او د اعتبار و وي او د رشوت
خه کرکه کوي. هغوی په زر نفري، سل نفري، پنوس نفري او لس نفري لو باندې
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 هغوی پرېده چې په دايمي توه د قاضيانو په توه د قوم خدمت مشران واکه. 
وکي. هغوی به سختې دعوې تاته راوي او د کوچنيو شخو پرېکه به په خپله کوي. او
 که چېرې ته دا کار د خدای پاک د په دې به ستا کار اسانه او بار به دې سپک شي. 

امر سره سم وکې، هم به خپله ستی نشې او هم به د خلکو شخې ژر حل شي او په
خاطر جمع سره به وکولی شي چې خپلو کورونو ته ال شي.“

 او د ولو اسرائيليانو خه يې قابله  حضرت موسیٰ د خپل خسر مشوره ومنله 

نفر واکل. هغوی يې په زر نفري، سل نفري، پنوس نفري او لس نفري لو باندې مشران
 هغوی به همېشه د قاضيانو په توه د خلکو خدمت کاوه. هغوی به سختې واکل. 

دعوې حضرت موسیٰ ته راولې، مر د ساده دعوو پرېکه به يې په خپله کوله.

 بيا حضرت موسیٰ خپل خسر يترون رخصت ک او يترون خپل وطن ته ستون شو.

اسرائيليان د سينا په غره کې

 د اسرائيلو قوم له رفيديم خه ال او د مصر خه له راوتلو وروسته د دريمې -

مياشتې په اوله ور د سينا دتې ته راغلل. هلته يې د سينا د غره په لمنه کې خېمې
 حضرت موسیٰ د خدای پاک سره د مالقات دپاره غره ته وخوت. ودرولې. 

تن هغه ته د غره خه غ وک او ورته ويې فرمايل: ”د يعقوب اوالدې يعنې اسرائيليانو
 تاسو وليدل چې ما په مصريانو باندې ه وکل او نه مې تاسو ته داسې ووايه: 

لکه د عقاب په شان چې خپل بچيان په خپلو وزرونو باندې وي دلته خپل ان ته
 اوس که چېرې تاسو په وفادار سره زما اطاعت وکئ او زما په لوظ راوستلئ. 

باندې ين ودرېئ، بيا به تاسو په ولو قومونو کې زما خاص قوم شئ. که ه هم دا وله
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 خو تاسو به زما دپاره کاهنان او مقدس قوم اوسئ. دا هغه خبره ده چې دنيا زما ده، 
 نو حضرت موسیٰ د غره خه راکوز شو او د قوم ته يې بايد اسرائيليانو ته ورسوې.“ 

مشران يې سره راغون کل او ه چې تن ورته فرمايلي ؤو، هغوی ته يې بيان کل.
 ول قوم په يو آواز په واب کې وويل: ”هره چې تن فرمايلي دي مون به په

.تن ته راو واب بېرته و.“ نو حضرت موسیٰ د هغویهغه باندې عمل وک

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”زه به تاته په ينې ورېې کې راشم، نو کله

چې زه ستا سره خبرې کوم قوم به يې واوري او په تا باندې به اعتبار وکي.“

 تن حضرت موسیٰ ته ه چې قوم ويلي ؤو حضرت موسیٰ هغه تن ته وويل. 
وفرمايل: ”خلکو ته ورشه او ورته ووايه چې نن او سبا خپل انونه د عبادت دپاره پاک

 او په دريمه ور تيار اوسي. که چې زه په هغه کي او بايد خپل کالي وميني 
 د غره ردچاپېره حد ور د ولو خلکو په حضور کې د سينا غره ته راکته کېم. 

واکه چې خلک ورخه تېر نشي او هغوی ته ووايه: پام کوئ چې غره ته راونه خېژئ او
 حتیٰ هغه ته نژدې هم ورنشئ. که وک په هغه باندې په کېدي نو وبه وژل شي. 

هغه بايد سنسار شي او يا په غشو وويشتل شي او هيوک بايد هغه ته الس ورنه وي. دا
به په انسان او حيوان دواو باندې عملي کيي. مر کله چې سرنی ووهل شي، بيا خلک

کولی شي چې د غره لمنې ته راشي.“

 بيا حضرت موسیٰ له غره خه راکته شو او خلکو ته يې وفرمايل چې د عبادت

 او حضرت موسیٰ خلکو ته وفرمايل: ”د دپاره تيار شي. نو هغوی خپل کالي ومينل 
دريمې ورې دپاره انونه تيار کئ او په دې موده کې و ته مه ورنژدې کېئ.“

ه ورېين نا شوه او د غره په سر باندې يوهې په سهار تندر او برې د دريمې ور

کاره شوه او د سرني يو ېر لو غ واورېدل شو. ول خلک چې په کمپ کې ؤو د وېرې
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 حضرت موسیٰ هغوی د کمپ خه دباندې راوستل چې د خدای له السه ولزېدل. 
 د سينا ول غر په لوي پاک سره مالقات وکي او هغوی د غره په لمنه کې ودرېدل. 

کې پ ؤ، که چې تن په هغه باندې په اور کې راکته شوی ؤ. دا لوی د داش د
 د سرني غ نور هم لوېده. لوي په شان پورته کېده او ول غر سخت لزېده. 

 تن حضرت موسیٰ خبرې کولې او خدای پاک هغه ته په تندر کې واب ورکاوه. 
د سينا د غره په سر راکته شو او حضرت موسیٰ يې د غره سرته راوغوت. حضرت

 او تن هغه ته وفرمايل: ”کته ال شه او خلکو ته خبرداری موسیٰ وروخوت 
ورکه چې له حد خه راوانه وي چې راشي او ما وويني. که چېرې داسې وکي، له

 حتیٰ کاهنان هم چې ماته نژدې راي بايد انونه هغوی خه به ېر نفر مه شي. 
پاک کي او که نه زه به هغوی ته هم سزا ورکم.“

 حضرت موسیٰ تن ته وفرمايل: ”خلک د سينا غره ته نشي راختلی، که چې تا

په خپله مون ته خبرداری راک چې د غره ردچاپېره حد واکو او هغه غر مقدس وو.“

 تن په واب کې وفرمايل: ”کته ال شه او هارون د ان سره راوخېژوه. مر

کاهنان او خلک بايد د خپل حد خه راتېر نشي چې ماته راشي. که نه، نو زه به ورته سزا
 بيا حضرت موسیٰ خلکو ته ورکته شو او د تن خبرې يې ورته وکې. ورکم.“ 

لس حکمونه
(تثنيه ۵: ۱ - ۲۱)

 ”زه ستاسو تن  خدای پاک خبرې وکې او د هغه خبرې دا وې:   ۲۰
خدای يم او تاسو مې له مصر خه چې په کې غالمان وئ راوويستلئ.
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 زما خه پرته د بل خدای عبادت مه کوئ.

 د خپلو انونو دپاره د هي شي په شکل چې هغه په آسمان کې يا په مکه باندې يا

 هي بت ته سجده يا عبادت مه د مکې الندې په اوبو کې وي بتان مه جووئ. 
کوئ که چې زه ستاسو تن خدای يو غيرتي خدای يم. وک چې زما خه کرکه
 کوي زه به هغوی او د هغوی اوالدې ته تر دريم او لورم نسله پورې سزا ورکم. 

مر زه د هغو زرونو نسلونو سره چې زما سره مينه کوي او زما امرونو ته غاه دي مينه
کوم.

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

هغه چاته سزا ورکم وک چې زما نوم په غلطه استعمال کي.

 تاسو د کار کولو دپاره شپ ورې  د سبت ور ولمانئ او هغه مقدسه وئ. 

 مر اوومه ور د آرام کولو ور ده چې تن خدای ته وقف شوې ده. په لرئ، 
دې ور به تاسو هي کار نه کوئ، نه تاسو، نه ستاسو زامن يا لورانې، نه غالمان، نه

 ما تن په ستاسو حيوانات، نه هغه بېانه خلک چې ستاسو په وطن کې اوسيي. 
شپو ورو کې مکه، آسمان، دريابونه او هره چې په هغو کې دي جو کل، مر په

.او هغه مې مقدس ک که ما سبت ته برکت ورک .مې آرام وک اوومه ور

 د خپل پالر او مور احترام کوئ ترو تاسو په هغه خاوره کې چې زه يې درکوم

زيات عمر ولرئ.

 قتل مه کوئ.

 زنا مه کوئ.
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 غال مه کوئ.

 د هيچا په ضد د دروغو شهادت مه ورکوئ.

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

يا هره چې هغه يې لري ورته د طمعې په ستره مه ورئ.“

د خلکو وېره
(تثنيه ۵: ۲۳ - ۳۳)

 کله چې ولو خلکو د تندر او سرني غ وارېد او برېنا او هغه غر يې وليده چې

 هغوی لوی ورخه پورته کېده، نو هغوی د وېرې د السه ولزېدل او لېرې ودرېدل. 
حضرت موسیٰ ته وويل: ”که چېرې ته زمون سره خبرې وکې، غو به درته ونيسو. مر

مون وېرېو چې که چېرې خدای پاک زمون سره خبرې وکي نو مه به شو.“

 حضرت موسیٰ قوم ته وفرمايل: ”مه وېرېئ. خدای پاک ستاسو د ازمايلو دپاره

 خو خلک په يوې لېرې راغلی دی ترو د هغه وېره درسره وي او ناه ونه کئ.“ 
فاصلې کې ودرېدل او حضرت موسیٰ هغې تورې تيارې ته ورنژدې شو چې خدای پاک په

کې ؤ.

د قربان د ايونو په هکله قوانين

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”اسرائيليانو ته داسې ووايه: تاسو په خپله

 د انونو دپاره د ليدلي دي چې ما نه ستاسو سره د آسمان خه خبرې وکې. 
 زما سپينو او سرو زرو خدايان مه جووئ چې زما خه بغير د هغه عبادت وکئ. 
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دپاره د خاورو خه د قربان ای جو کئ او په هغه باندې خپلې سوزېدونکې او د
سالمت نذرانې او د خپلو رمو او پادو حيوانات قرباني کئ. هرای چې زه يې ستاسو

 دپاره اکم چې زما عبادت په کې وکئ، زه به هلته درشم او تاسو ته به برکت درکوم. 
که چېرې تاسو زما دپاره د تيو خه د قربان ای جووئ نو د تراش شويو تيو خه
يې مه جووئ، که که چېرې په هغو باندې د کوم سامان خه کار واخلئ هغه به ناپاک

 زما د قربان ای ته په زينه باندې مه ورخېژئ، ترو په هغې باندې ستاسو د کئ. 
شرم ای کاره نشي.“

د عبراني غالمانو سره چلند
(تثنيه ۱۵: ۱۲ - ۱۸)

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”دا هغه قوانين دي چې ته يې بايد  ۲۱
 که چېرې تاسو يو عبرانی غالم په بيه واخلئ، هغه دې شپ کاله اسرائيليانو ته ورکې: 

ستاسو خدمت وکي. مر په اووم کال به پرته له دې چې ه بيه ورخه واخيستل شي
 که چېرې په هغه وخت کې چې هغه ستاسو غالم شوى ؤ واده يې نه ؤ هغه آزاد شي. 

کی، هغه به د ت په وخت کې خپله ه له انه سره نه بيايي. خو که چېرې په هغه
وخت کې چې هغه ستاسو غالم شو واده يې کی ؤ، هغه به خپله ه هم له انه سره

 که چېرې بادار يې ورته ه وکي او هغه ه ورته زامن يا لورانې بوزي. 
 وزېوي، هغه ه او د هغې ماشومان د بادار کيي او يوازې هغه سی دې آزاد شي. 

مر که چېرې هغه غالم داسې اعالن وکي چې زه د خپل بادار او د خپلې ې او
 بيا به يې خپل بادار د عبادت ای ماشومانو سره مينه لرم او نه غوام چې آزاد شم، 

ته بوزي. هغه دې هلته د دروازې يا د دروازې د چوکا په مخکې ودروي او په رينه
باندې دې د هغه غو سوری کي. بيا به دا سی ول عمر د هغه غالم وي.
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 که چېرې يو سی خپله لور د يوې غالمې په توه خروي، هغه دې د نارينه

 که چېرې هغه په يو داسې نفر باندې خره شي چې غالمانو په شان آزاده نشي. 
داسې نيت ولري چې هغه خپله ه کي، مر هغه يې نه خويي نو بيا دې هغه بېرته د

خپل پالر له خوا په بيه واخيستل شي. د هغې بادار هغه په بېانه خلکو باندې نشي
 که چېرې يو سی يوه غالمه خرولی، که چې د هغې سره يې بې وفايي کې ده. 
واخلي چې خپل زوی ته يې وکي، نو د هغې سره دې لکه د خپلې لور په شان رويه کوي.

 که چېرې يو سی دوهم واده وکي، نو بايد اولن ه د خواو، کاليو او د واده د

 که چېرې هغې ته دا درې شيان نه برابروي، بايد آزاده حقونو خه بې برخې نه کي. 
يې کي او هي بيه دې وانخلي.

د ظالمانه عملونو په هکله قوانين

 خو که  هروک چې يو بل سی ووهي او ويې وژني، هغه بايد ووژل شي. 

چېرې هغه دا کار په قصد سره نه وي کی مر د خدای له خوا ورته پېه شي، هغه دې
 مر که چېرې يو سی دسيسه جوه کي او داسې ای ته وتتي چې زه يې اکم. 
ی ووژني حتیٰ که چېرې هغه د خوندي پاتې کېدو دپاره زما د قربانپه قصد سره بل س

ای ته هم وتتي، بايد ووژل شي.

 هروک چې خپل پالر يا خپله مور ووهي هغه بايد ووژل شي.

 هروک چې يو بل نفر وتتوي او هغه خر کي يا تر هغه وخته پورې ورسره وي

چې هغه ونيول شي، هغه بايد ووژل شي.

 هروک چې خپل پالر يا خپلې مور ته کنلې وکي، هغه بايد ووژل شي.
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 که چېرې د دوه نفرو ترمن جه وي او يو نفر بل نفر په تيه يا په سوک -

باندې ووهي خو هغه ونه وژني، نو بايد سزا ورته ورنه کای شي. خو که چېرې هغه نفر
چې وهل شوی دی بستر شي، مر وروسته وکولی شي چې پايي او د خپلې امسا په

کومک سره بيرون وري، نو کوم سي چې هغه يې وهلی دی بايد د هغه د وخت د ضايع
کېدلو بيه ورکي او ترو پورې چې هغه روغ شوی نه وي د هغه د عالج مصرف به

ورکوي.

 که چېرې يو سی خپل غالم يا غالمه په کوتک باندې ووهي او هغه غالم ای په

 مر که چېرې دا غالم يوه يا دوه ورې ای م شي، هغه ته بايد سزا ورکل شي. 
ژوندی پاتې شي نو هغه ته دې سزا نه ورکول کيي، که چې دا غالم د هغه خپله شتمني

ده او د هغه دپاره دا تاوان بس دی.

 که چېرې و نفره سره جه کوي او يوه اميدواره ه داسې ژوبله کي چې خپل

ماشوم له السه ورکي او بل ای يې زخمي نشي، هر يوه چې هغه ژوبله کې وي نو کومه
جريمه چې د هغې ې مېه يې غواي او قاضيانو ته د تائيد و وي هغه دې ورکي.
 که چېرې په خپله دا ه زخمي شي، نو سزا به يې د ژوند په بدل کې ژوند وي،
 د سترې په بدل کې ستره، د غا په بدل کې غا، د الس په بدل کې الس، د

 د سوزولو په بدل کې سوزول، د زخم په بدل کې زخم، د وهلو پې په بدل کې په، 
کولو په بدل کې وهل کول.

 که چېرې يو وک خپل غالم يا غالمه په ستره باندې ووهي او ستره يې له منه

 که چېرې هغه د خپل غالم يوسي، هغه دې غالم د سترې د تاوان په توه آزاد کي. 
يا غالمې غا مات کي، هغه دې د غا د تاوان په توه هغه غالم آزاد کي.
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د خاوندانو مسئوليت

 که چېرې يو غويی يو وک په کر ووهي چې هغه م شي، غويی دې سنسار شي

 مر او د هغه غوه دې ونه خول شي. مر د هغه خاوند ته به سزا نه ورکول کيي. 
که چېرې هغه غويي د خلکو د وهلو عادت درلود او خاوند يې ورخه خبر ؤ او هغه دا

غويی تلی نه وي ساتلی، نو که چېرې هغه يو سی يا يوه ه داسې ووهي چې م شي،
 خو که چېرې خاوند دا اجازه نو سنسار دې شي او د هغه خاوند دې هم ووژل شي. 
 ولري چې د خپل د ژوند د ژغورلو دپاره تاوان ورکي، نو هغه بايد پوره بيه ورکي. 

 که چېرې هغه که چېرې هغه غويی د چا زوی يا لور ووهي، همدا قانون عملي کيي. 
غويی يو غالم يا غالمه ووهي، د هغه خاوند بايد دېرش مثقاله سپين زر د غالم بادار ته

ورکي او غويی بايد سنسار شي.

 که چېرې يو سی يوه کنده لوه کي يا يوه کنده وباسي او هغه په نه کي او يو

 د کندې خاوند بايد د حيوان خاوند ته تاوان غويی يا يو خر په کې وغورزيي، 
 که چېرې د يو سي غويی د بل چا ورکي او م حيوان به د کندې د خاوند شي. 

ي او پيسې او مک شي، هغوی دې ژوندی حيوان خر ي او هغه مغويی زخمي ک
 خو که چېرې دا معلومه شي حيوان دواه دې په خپل من کې سره مساوي ووېشي. 

چې هغه غويي د وهلو عادت درلود او بياهم د هغه خاوند هغه تلی نه ؤ ساتلی، هغه خاوند
بايد د حيوان په بدل کې حيوان ورکي او م حيوان به د هغه خپل شي.

د تاوان په هکله قوانين

 که چېرې يو سی يو غويی يا يو پسه غال کي او هغه حالل يا خر کي، نو  ۲۲
هغه بايد د هر غويي په بدل کې پنه غوايان او د هر پسه په بدل کې لور پسونه ورکي.
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۲-۴ه چې هغه غال کي دي بايد د هغه تاوان ورکي. که چېرې هغه هي شی ونلري، نو

د غالم په توه دې خر شي چې د غال شوي شي تاوان ورکي. که غال شوی حيوان که
هغه غويی، يا خر يا پسه وي د هغه سره ژوندی وموندل شي، هغه بايد د هغه دوه چنده بيه

ورکي.

که چېرې غل د شپې له خوا کور ته د ننوتلو په وخت کې ونيول شي او هغه ووژل شي نو
چا چې هغه وژلی دی هغه د ده د قتل په خاطر مجرم نه دی. خو که دا کار د ورې له خوا

وشي نو هغه به د دې قتل په خاطر مجرم ول شي.

 که چېرې يو سی خپل حيوانات په يو پي يا د انورو په باغ کې روي او هغه

پرېدي چې وري او د بل سي په پي کې وريي، نو هغه بايد د خپل پي يا د انورو
د باغ ترولو ه حاصل په تاوان کې ورکي.

 که چېرې يو وک په خپل پي کې اور ولوي او دا اور د ازغيو په وسيله د بل چا

پي ته خپور شي او د هغه ې يا والې غلې دانې وسوزوي، نو هرچا چې اور لولی
وي بايد پوره تاوان يې ورکي.

 که چېرې يو سی بل چاته پيسې يا قيمتي شيان د امانت په توه ورکي او هغه د

 هغه سي د کور خه غال شي، که چېرې غل ونيول شي بايد دوه چنده بيه ادا کي. 
مر که چېرې هغه غل پيدا نشي، د کور خاوند بايد د قاضي په حضور کې ان حاضر

کي او په دې ای کې به هغه قسم خوري چې هغه د دې سي شتمني نه ده غال کې.

 فرض کئ د دوه نفرو ترمن د غويي، خره، پسه، کاليو يا نورو شيانو په سر شخه ده

او هر يو وايي چې هغه زما دي. نو دواه خواوې دې د فيصلې کولو دپاره قاضي ته راشي.
نو کوم يو چې د قاضي له طرفه مجرم ول شو، هغه بل نفر ته بايد دوه چنده تاوان ورکي.
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 که چېرې يو سی خپل خر، غويی، پسه يا کوم بل حيوان بل چاته د امانت په توه
ورکي او هغه م يا زخمي شي يا په داسې وخت کې غال شي چې هيوک يې ونه ويني،

 د هغوی ترمن به دا شخه د تن په نوم په قسم خولو سره حل شي چې هغه

سي د دې بل سي حيوان نه دی غال کی. نو خاوند دې دا ومني او هي تاوان ته اتيا
 مر که چېرې دا حيوان غال شوى وي، هغه سی بايد د هغه خاوند ته تاوان نشته. 

 که چېرې هغه د کوم وحشي حيوان له خوا وژل شوى وي، هغه سی دې د ورکي. 
هغه حيوان د بدن پاتې برخه د ثبوت په ول د هغه خاوند ته راوي، نو دا الزمه نه ده چې

هغه د وژل شوي حيوان په خاطر تاوان ورکي.

 که چېرې يو سی د بل چا خه يو حيوان په قرض واخلي او هغه په داسې وخت

 مر کې زخمي يا م شي چې د هغه خاوند حاضر نه وي، هغه يې بايد تاوان ورکي. 
که چېرې دا پېه د هغه د خاوند په موجوديت کې وشي، نو د تاوان ورکولو اتيا نشته. که
چېرې دا حيوان په کرايه نيول شوی وي، نو د کرايې پيسې چې خاوند ته يې ورکل شوې

دي د هغه تاوان پوره کوي.

اخالقي او مذهبي قوانين

 که چېرې يو سی يوه داسې پېغله چې چاته کوژدن شوې نه وي وغولوي او د هغې

 که چېرې د سره زنا وکي، نو هغه بايد مهر ورکي او د هغې سره دې واده وکي. 
هغې پالر بيخي راضي نه وي چې خپله لور هغه ته ورکي، بياهم بايد هغه نفر د پېغلې پالر

ته د ناوې د مهر په اندازه پيسې ورکي.

 کوره ژوند مه پرېدئ.

 هروک چې د يو حيوان سره جنسي ايکې لري بايد ووژل شي.
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 هروک چې د تن خه پرته بل خدای ته قرباني وکي بايد له منه يول شي.

 د يو بېانه سي سره بده رويه مه کوئ يا ظلم ورباندې مه کوئ، ياد ساتئ چې تاسو

 که چېرې  د کونې يا يتيم سره بده رويه مه کوئ.  هم په مصر کې بېانه وئ. 
تاسو داسې وکئ او هغوی ماته د مرستې دپاره فرياد وکي، زه به د هغوی دعا قبوله کم.

 زه به په قهر شم او تاسو به په جن کې ووژنم. ستاسو ې به کونې شي او

اوالدونه به مو بې پالره شي.

 که چېرې تاسو زما د قوم خه کوم غريب ته پيسې په قرض ورکئ، د يو قرض

 که ورکوونکي په شان عمل ورسره مه کوئ او هغه مه مجبوروئ چې سود درکي. 
چېرې تاسو د يو چا چپنه په رو واخلئ، بايد هغه د لمرپرېواته خه مخکې بېرته ورکئ.

 که چې دا د هغه يوازينی لباس دی چې هغه ورباندې تود وي. کېدای شي چې د

هغه سره بل داسې شی نه وي چې هغه په کې ويده شي. که چېرې هغه ماته د مرستې دپاره
فرياد وکي، زه به د هغه دعا قبوله کم که چې زه رحيم يم.

 د خدای پاک په باره کې بدې خبرې مه کوئ او نه د خپل قوم کوم مشر ته ېرا

کوئ.

 د خپلو غلو دانو، د انورو د شربتونو او زيتونو د تېلو د نذرانو په ورکولو کې ن مه

کوئ.

 د خپلو غوايانو او پسونو اولني زېېدل تاسو بايد خپل مشران زامن ماته وقف کئ. 
شوي بچي ماته راکئ. پرېدئ چې اولني زېېدل شوي نران بچي د خپلو مورانو سره اوه

ورې پاتې شي او په اتمه ور يې ماته راکئ.

 تاسو بايد زما مقدس قوم اوسئ. نو د داسې حيوان غوه مه خورئ چې وحشي
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حيواناتو دالی وي. هغه سپيو ته واچوئ.

عدالت او انصاف

 د درواغو خبر مه خپروئ. د درواغو په شاهد ورکولو سره د بدکاره سي  ۲۳
 په بد کار کې د اکثريت خه پيروي مه کوئ. کله چې تاسو په سره مرسته مه کوئ. 

يوه دعوه کې شاهدي ورکوئ، د اکثريت خه په پلوي کولو سره عدالت تر پو الندې
 د يو غريب سي په محاکمه کې په دې خاطر چې هغه غريب دی د هغه کوئ مه. 

طرفداري مه کوئ.

 که چېرې تاسو يونااپه د خپل دمن غويی يا خر ووينئ چې الر يې غلطه کې ده،

 که چېرې تاسو وليدل چې ستاسو د دمن خر د بار الندې پرېوتی هغه بېرته ورولئ. 
دی، هغه هلته مه پرېدئ، د هغه سره مرسته وکئ چې خر يې بېرته پايي.

 په درواغو تهمت مه لوئ او  په محکمه کې د غريب سره بې انصافي مه کوئ. 
د يو بې ناه يا صادق سي د مينې سبب کېئ مه. که چې زه به نهکار ونه بخم.

 رشوت مه اخلئ، که چې رشوت بينا خلک ندوي او د بې ناه خلکو حق

ورباندې تر پو الندې کيي.

 په يو مسافر سي باندې تېری مه کوئ. که چې تاسو خپله په مصر کې مسافران

وئ او د مسافرانو د حال خه خبر يئ.

د سبت قوانين

 مر په اووم کال  تاسو بايد شپ کاله خپلې مکې وکرئ او حاصل يې ورېبئ. 
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هغه مکه شاه پرېدئ او ه شی چې په کې شنه شوي وي هغه ورخه مه رېبئ. ه
چې په کې پاتې وي هغه به غريبان خلک او وحشي حيوانات وخوري. خپل د انورو

باغونو او د زيتونو د ونو د باغونو سره همداسې کار وکئ.

 په هفته کې شپ ورې خپل کار وکئ، مر په اوومه ور کار مه کوئ ترو ستاسو

غالمان او بېانه خلک چې ستاسو دپاره کار کوي او حتیٰ ستاسو حيوانات هم وکولی شي
آرام وکي.

 هره چې ما تن درته ويلي دي په هغو باندې عمل کوئ. د نورو خدايانو په نوم

دعا مه کوئ، حتیٰ د هغوی نومونه په ژبه هم مه اخلئ.

درې لوی اخترونه
(هجرت ۳۴: ۱۸ - ۲۶، تثنيه ۱۶: ۱ - ۱۷)

و  اول د فطيرې  زما د احترام په خاطر په کال کې درې له اخترونه کوئ، 

اختر. لکه نه چې ما درباندې امر کی دی اوه ورې فطيره و وخورئ. دا کار د
ابيب په مياشت کې وکئ، که چې په دې مياشت کې تاسو له مصر خه راووتلئ. په دې

اختر کې دې هيوک زما حضور ته خالي الس نه راي.

 تاسو د لو کولو اختر د خپلو اولنيو حاصالتو سره چې په خپلو پيو کې مو کرلي دي

ولمانئ.

د کال په آخر کې د حاصل د راولولو اختر ولمانئ، يعنې کله چې تاسو د پيو خه
 هر کال بايد په دغو دريو اخترونو کې ستاسو ول نارينه زما يعنې حاصل راولوئ. 

ستاسو د تن خدای د عبادت دپاره راشي.
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 کله چې تاسو ماته يو حيوان قرباني کوئ، د هغه سره خميره و مه واندې کوئ.

هغه حيوانات چې په دغو اخترونو کې ماته قرباني کيي، د هغې وازه بايد تر سهاره پورې
پاتې نشي.

 هر کال د خپل تن خدای کور ته د خپل اولني حاصل ېرې ې غلې دانې

راوئ.

يو سېرلی د خپلې مور په شيدو کې مه پخوئ.

وعدې او الرودنې

 ورئ، زه ستاسو مخې ته يوه فرته درلېم چې په الره کې ستاسو ساتنه وکي او

 هره چې هغه فرته هغه ای ته مو راولي چې ستاسو دپاره مې تيار کی دی. 
فرمايي په غور سره ورخه اطاعت وکئ. د هغې په مقابل کې سرکشي مه کوئ، هغه به
 که چېرې ستاسو سرکشي ونه بخي، که چې پوره اختيار مې ورته ورکی دی. 
تاسو په غور سره د هغې خبرو ته غو ونيسئ او زما ولې خبرې ومنئ، زه به ستاسو د

 دمنانو دمن شم او زه به د هغه چا په خالف شم وک چې ستاسو په خالف وي. 
زما فرته به ستاسو په مخکې روانه وي او تاسو به د اموريانو، حيتيانو، فرزيانو، کنعانيانو،

 د هغوی حويانو او يبوسيانو خاورې ته بوزي او زه به هغوی ول له منه يوسم. 
خدايانو ته سجده يا عبادت مه کوئ او د هغوی د رواجونو خه پيروي مه کوئ. د هغوی
بتان له منه يوسئ او هغه لويې تيې چې د هغوی د عبادت دپاره استعماليي وې وې

 که چېرې تاسو زما يعنې د خپل تن خدای عبادت وکئ نو زه به ستاسو په کئ. 
 ستاسو په خوراک او اوبو کې برکت واچوم او ستاسو ولې ناروغ به لېرې کم. 
خاوره کې به هي يوه ه خپل اوالد نقصان نه کي او نه به شنه شي. زه به تاسو ته

۶۶ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


اوده عمرونه درکم.

 زه به په هغو قومونو باندې سخته وېره راولم او ستاسو دمنان به دومره وارخطا کم

 زه به ستاسو په دمنانو کې سخته وېره پيدا کم او حويان، چې درخه وتتي. 
 مر زه به هغوی په يو کال کې کنعانيان او حيتيان به ستاسو له مخې خه لېرې کم. 
 ونه باسم، که چې مکه به ويجاه پاتې شي او وحشي حيوانات به ېر زيات شي. 

 زه به بلکه هغوی به ل ل شم ترو تاسو دومره ېر شئ چې هغه خاوره ونيسئ. 
ستاسو د خاورې سرحدونه د سرې بحيرې خه نيولې د مديترانې تر بحيرې پورې او د

دتې خه نيولې د فرات تر سينده پورې وغزوم. زه به ستاسو سره مرسته وکم چې هغو
 د خلکو ته چې اوس په دې خاوره کې اوسيي ماتې ورکئ او هغوی به وشئ. 
 هغوی مه پرېدئ چې هغوی يا د هغوی د خدايانو سره هي قسم تون مه کوئ. 

ستاسو په هېواد کې واوسيي. که چېرې تاسو هغوی پرېدئ، هغوی به تاسو زما په مقابل
کې په ناه کولو باندې مجبور کي. که چېرې تاسو د هغوی د خدايانو عبادت وکئ، نو دا

به ستاسو دپاره يو وژونکی دام وي.“

د لوظ تائيدول

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”ته، هارون، ناداب، ابيهو او د اسرائيلو  ۲۴
 يوازې اويا مشران ماته غره ته راوخېژئ او له لېرې فاصلې خه راته سجده وکئ. 

ته ماته نژدې راشه او نور دې راته نژدې نه راي. د اسرائيلو د قوم د نورو خلکو خه دې
هيوک هم غره ته نه راخېژي.“

 کله چې حضرت موسیٰ راغی او خلکو ته يې د تن ولې خبرې او قوانين اعالن

کل، هغوی په يو آواز په واب کې وويل: ”مون به د تن په هره خبره باندې عمل
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 حضرت موسیٰ د تن ول امرونه وليکل. هغه سهار وختي پاېد او د غره کوو.“ 
په لمنه کې يې د قربان ای جو ک او هلته يې دولس تيې چې د اسرائيلو د دولسو

 بيا حضرت موسیٰ اسرائيلي ينې وانان ولېل او قبيلو نماينده ي يې کوله ودرولې. 
هغوی سوزېدونکې نذرانې او ينې غوايان د سالمت د نذرانې په توه تن ته قرباني

 حضرت موسیٰ نيمه وينه راواخيستله او په لنونو کې يې واچوله او نيمه يې په کل. 
 بيا هغه د لوظ کتاب راواخيست او خلکو ته يې په لو آواز قرباناه باندې وشيندله. 

سره ولوست. هغوی وويل: ”مون به د تن اطاعت کوو او د هغه په ولو امرونو باندې به
عمل کوو.“

 بيا حضرت موسیٰ هغه وينه چې په لنونو کې وه راواخيستله او په خلکو باندې يې

وشيندله. هغه وفرمايل: ”دا د هغه لوظ وينه ده چې تن د دغو ولو حکمونو په مطابق له
تاسو سره کی دی.“

 حضرت موسیٰ د حضرت هارون، ناداب، ابيهو او د اسرائيلو د اويا مشرانو سره غره

 او د اسرائيلو خدای يې وليد. د هغه د پو الندې د شين ياقوت د فرش په ته وخوت 
 که ه هم د اسرائيلو دغو شان يو ه کاره کېدل چې د آسمان په شان شنه ؤو. 

مشرانو خدای پاک وليد، خو هغه ورته زيان ونه رساوه. بيا هغوی وخول او ويې ل.

حضرت موسیٰ د سينا په غره کې

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”ماته د غره سرته راوخېژه او دلته پاتې شه. زه به

تاته د تيو لوحې چې په هغو باندې مې د خلکو د الرودنې دپاره حکمونه ليکلي دي
 حضرت موسیٰ او د هغه مرستيال يعنې يوشع تيار شول او حضرت موسیٰ درکم.“ 
 حضرت موسیٰ مشرانو ته وفرمايل: ”تاسو دلته انتظار مقدس غره ته ورپورته شو. 
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وباسئ، ترو مون بېرته راشو. حضرت هارون او حور ستاسو سره دي او هروک چې
کومه مسئله لري هغوی ته دې ورشي.“

 او د تن جالل  ک و غر پ کله چې حضرت موسیٰ غره ته پورته شو، ورې

د سينا په غره باندې خپور شو. غر شپ ورې په ورېو کې پ ؤ او په اوومه ور تن
 د تن جالل اسرائيليانو ته داسې  .وک خه حضرت موسیٰ ته غ وله ورې

 کله چې حضرت موسیٰ غره ته کارېده لکه د غره په سر باندې چې اور بل وي. 
ورپورته شو، هغه په ورېو کې ورننوت او لوېت ورې او لوېت شپې په غره کې

پاتې شو.

د مقدسې خېمې دپاره نذرانې
(هجرت ۳۵: ۴ - ۹)

 ”اسرائيليانو ته ووايه چې ماته يوه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۲۵
نذرانه راوي. ته بايد زما دپاره د هغه چا خه نذرانه واخلې چې زه يې غواي وريې

 دا هغه نذرانې دي چې ته يې بايد د هغوی خه واخلې: سره زر، سپين زر او کي. 
خه جو يووکر چې د وزو د و هغه ،ه کتان، آبي، بانجاني او سرې و  برنج، 

 د راغونو  سره رن شوي د پسه پوستکي، ه رمن، د غز لری،  شوی وي، 
 سليماني تيې او دپاره د زيتون تېل، د مسح کولو د تېلو او د خوشبوي دپاره مسالې، 
نورې قيمتي تيې چې د مشر کاهن په مقدس پېشبند او د هغه په سينه پو باندې ولول

 بيا په خلکو باندې زما دپاره يوه مقدسه خېمه جوه که ترو وکولی شم د شي. 
 دا خېمه او د هغې ول سامان ک م د هغې نقشې په هغوی په من کې واوسېم. 

مطابق جو که چې زه يې درته ايم.
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د لوظ صندوق
(هجرت ۳۷: ۱ - ۹)

 په هغوی باندې د غز د لري خه يو صندوق جو که چې يو متر او لس سانتي

 د هغه منن او اود وي، پنه شپېته سانتي پلن وي او پنه شپېته سانتي لو وي. 
بيرون برخې ته د سوچه سرو زرو پو ورکه او ردچاپېره نې يې د سرو زرو خه
 د هغه دپاره لور د سرو زرو ک انې جوې که او هغه په لورو جوې که. 

 د صندوق د ولو پايو باندې وته، يعنې دوه ک انې په يو خوا او دوه په بلې خوا. 
 هغه دپاره د غز د لري خه دوه ميلې جوې که او د سرو زرو پو ورته ورکه. 

ميلې هغو کيو ته چې د صندوق په نونو کې دي ورننباسه ترو صندوق ورباندې يول
 بيا به د تيو  ميلې دې په کيو کې پاتې شي او هغه بايد راونه ايستل شي.  شي. 

هغه دوه لوحې چې حکمونه ورباندې ليکل شوي دي درکم چې هغه په صندوق کې
کېدې.

 د صندوق سرپو چې کفاره ورباندې ادا کيي د سوچه سرو زرو خه جو که

 د سرپو په چې يو متر او لس سانتي اود وي او پنه شپېته سانتي پلن وي. 
 يو کروب په يو سر او سرونو کې د کول شويو سرو زرو خه دوه کروبيان جو که. 
دوهم کروب په بل سر کې جو که. په دوو سرونو کې د سرپو سره کروبيان د سرو زرو

 د کروبيانو وزرونه دې پورته خپاره شوي وي چې په د يوې وې خه جو که. 
سرپو باندې سيوری وکي. کروبيان دې يو بل ته مخامخ وي او د سرپو خواته دې

 په صندوق کې د تيو دوه لوحې کېده او هغه سرپو د صندوق دپاسه وري. 
 زه به د سرپو دپاسه د دوو کربيانو ترمن چې د لوظ په صندوق باندې دي کېده. 

ستا سره ليدنه کتنه وکم او د اسرائيلو د قوم دپاره به خپل ول حکمونه درکم.
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د مقدسې و دپاره مېز
(هجرت ۳۷: ۱۰ - ۱۶)

 د غز د لري خه يو داسې مېز جو که چې نوي سانتي اود وي، پنه لوېت

 هغه ته د سوچه سرو زرو پو ورکه سانتي پلن وي او پنه شپېته سانتي لو وي. 
 همدارنه د هغه ردچاپېره او د هغه ردچاپېره نې د سرو زرو خه جوې که. 
يو چوکا جو که چې پراخوالی يې پنه اويا ملي متره وي او په چوکا باندې د سرو

 د مېز دپاره لور د سرو زرو ک انې جوې که او په زرو نې جوې که. 
 ک انې دې چوکا ته هغو لورو کنجونو کې چېرته چې لور پايې دي وته. 
نژدې وي، د دې دپاره چې هغه ميلې ونيسي چې د مېز په ولو کې ورخه کار اخيستل

 د غز د لري خه ميلې جوې که، د سرو زرو پو ورته ورکه او مېز کيي. 
 ولې کاسې، قابونه او د لو د نذرانو دپاره مني او جامونه دې د ورباندې وئ. 
 مېز بايد د لوظ د صندوق مخې ته کېودل شي او سوچه سرو زرو خه جو شي. 

په هغه باندې دې همېشه هغه مقدسه و چې ماته نذرانه کيي پرته وي.

راغدان
(هجرت ۳۷: ۱۷ - ۲۴)

 د سوچه سرو زرو خه يو راغدان جو که او د هغه پايه او ميله، د هغه د پيالو په

شان الن، غو انې او لپاې د کول شويو سرو زرو خه جو که چې ول د يوې
 شپ انې دې د راغدان د نونو خه وې سرو زرو خه جو شوي وي. 

 درې پيالې چې شکل يې غزېدلې وي يعنې درې د يو ن خه او درې د بل خه. 
د بادام د ل په شان دى، د غويو او لپاو سره بايد په يوې انې باندې وي، درې په
بلې انې باندې او همدا ول د شپو واو انو دپاره چې د راغدان خه غزيي.
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 په خپله په راغدان باندې دې لور د بادام د ل په شان پيالې وي، د غو انو او

 يوه غو به د انو د اولې جوې الندې وي چې د راغدان خه لپاو سره. 
غزيي، دوهمه غو د دوهمې جوې الندې او دريمه غو د دريمې جوې الندې يعنې

 غو انې، انې او راغدان دې د کول شويو سوچه سرو ولې شپ انې. 
 د راغدان دپاره اوه راغونه جو که او ويې دروه زرو د يوې وې خه وي. 

 د هغه پلته پاکوونکي او پتنوسونه دې د سوچه سرو زرو ترو مخې ته را ورکي. 
 د راغدان او د هغه د ول سامان په جوولو کې د لوردېرشو کيلورامه وي. 

 دې خبرې ته پام وکه چې دا د هغې نقشې په سوچه سرو زرو خه کار واخله. 
مطابق جو کې چې ما درته په غره باندې دروودله.

مقدسه خېمه
(هجرت ۳۶: ۸ - ۳۸)

 د لسو داسې پردو خه يوه مقدسه خېمه جوه که چې د ه کتان او د آبي،  ۲۶
 بانجاني او سرو ويو خه وي او په پردو کې يې د کروبيانو نقش لدوزي شوی وي. 

 د ولو پردو اندازه دې يوشان وي، دولس متره دې اودې او دوه متره دې پلنې وي. 
د دې پردو خه پنه په يوه جوه کې سره يوای که او بيا نورې پنه پردې په دوهمه

 په هره جوه کې د بيرون پردې په نه باندې د آبي رنه وې جوه کې. 
 پنوس ک انې په يوې پردې باندې او پنوس د بلې ک انې جوې که. 

 بيا جوې په اخرن پردې باندې جوې که چې دا ک انې يو بل ته مخامخ وي. 
د سرو زرو پنوس چنکونه جو که او د پردو په يوای تلو کې ورخه کار واخله

ترو وله يوه خېمه ورخه جوه شي.

 د خېمې د پولو دپاره د وزو د ويو خه پردې جوې که. ولې دې يوولس دانې
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 يوولس واه پردې دې په يوه اندازه وي، يعنې ديارلس متره دې اودې او دوه وي. 
 پنه پردې په يوه جوه کې يو تر بله سره ونه او نورې شپ په متره دې پلنې وي. 

 پنوس بله جوه کې. شپمه پرده د خېمې په مخکين برخه کې سره غبره که. 
ې د اخرنوس د بلې جوه کې او پنن پردې په ې د اخرنانې د يوې جو ک

 بيا د برنجو پنوس چنکونه جو که او په کيو کې پردې په نه کې جوې که. 
 د دې پردو اضافه نيمه برخه دې د خېمې شاته يې واچوه چې خېمه سره ونلوي. 
 د پردې دواو خواو ته چې نيم متر زيات شوی دی هغه به راوند ونده شي. 

خه پو  د خېمې دپاره د پسه د داسې پوستکي وي چې خېمه ورباندې په شي. 
خه يو پو رمنې ې ل شوی وي او په هغه باندې دورک ه چې سور رنک جو

جو که.

 هر چوکا دې  د خېمې دپاره د غز د لري خه وال چوکاونه جو که. 

 او بايد دوه يوشان نلوونکې تختې لورنيم متره اود او پنه شپېته سانتي پلن وي 
 د خېمې د ولري، ترو چوکاونه سره يوای شي. ول چوکاونه دې دا تختې ولري. 

 او لوېت د سپينو زرو پايې چې جنوب خوا دپاره شل چوکاونه جو که 
ورالندې شي، د هر چوکا الندې دې دوه دوه پايې وي د دې دپاره چې دوه تختې يې
 او لوېت د  د خېمې د شمال خوا دپاره شل چوکاونه جو که  ونيسي. 
 د خېمې د شا سپينو زرو پايې جوې که چې د هر چوکا الندې دوه دوه وي. 

 او دوه چوکاونه د خېمې شاته دپاره چې د لويدي خواته ده، شپ چوکاونه جو که 
 دا چوکاونه بايد په دغو دوو کنجونو کې د بېخ خه نيولې تر کنجونو دپاره جو که. 

سره پورې سره غبر کای شي او په يوې ک کې ولول شي. دا دواه کنجونه دې په
لس د سپينو زرو پايې به وي، د هر چوکاونه او شپا نو اته چوکا همدې شان وي. 

الندې به دوه دوه وي.
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 د غز د لري خه پنلس امونه جو که، پنه د هغو چوکاونو دپاره جو که

 پنه د هغو چوکاونو دپاره چې په بلې خوا چې د خېمې په يوې خوا باندې دي. 
باندې دي او پنه د هغو چوکاونو دپاره چې شاته د لويدي خواته په آخر سر کې دي.
 مننی ام دې د چوکاونو تر نيمايي پورې کېودل شي او د خېمې له يو سر خه

 چوکاونو ته د سرو زرو پو ورکه او په هغو باندې دې تر بل سره پورې وغزيي. 
د سرو زرو ک انې ولوه چې امونه ونيسي او هغو ته هم بايد د سرو زرو پو ورکل

 خېمه د هغې نقشې په مطابق جوه که چې ما په غره باندې درته دروودله. شي. 

 د آبي، بانجاني او سرو ويو او د ه کتان خه يوه پرده جوه که چې د کروبيانو

 د غز د لري په لورو ستنو باندې داسې نقش په کې وي چې لدوزي شوی وي. 
چې د سرو زرو پو ورته ورکل شوی وي او د سپينو زرو په لورو پايو باندې والې

 پرده د چنکونو خه دي، پرده د سرو زرو په چنکونو باندې راونده که. 
راونده که او د پردې شاته د لوظ صندوق چې دوه د تيو لوحې په کې دي کېده. دا

 د لوظ په صندوق باندې چې پرده به مقدس ای د ېر مقدس ای خه جال کي. 
 هغه مېز د پردې خه دباندې د په ېر مقدس ای کې پروت دی سرپو کېده. 

خېمې شمال خواته کېده او راغدان ورته مخامخ جنوب خواته کېده.

 د خېمې د دروازې دپاره د آبي، بانجاني او سرو ويو او د ه کتان خه يوه پرده

 د دغې پردې دپاره د سرو زرو چنکونه جوه که چې لدوزي په کې شوې وي. 
جو که او د غز د لري خه پنه داسې ستنې جوې که چې د سرو زرو پو ورته

ورکل شوى وي. د هغو دپاره پنه برنجي پايې جوې که.
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د قربان ای
(هجرت ۳۸: ۱ - ۷)

ه چې يو متر او دېرش سانتي لوک ای جو يو خه د قربان ي د غز د لر  ۲۷
وي. هغه دې لور کنجه وي، دوه متره او شل سانتي دې اود وي او دوه متره او شل

 د لورو کنجونو دپاسه برجونه جو که ترو برجونه او سانتي دې پلن وي. 
قرباناه ول د يوې وې لري خه جو شي او ولو ته دې د برنجو پو ورکل شي.

 د هغه ول سامان د برنجو خه جو که يعنې د ايرو د لېرې کولو لوي او د هغه

 يوه د برنجو بېلچې، د وينې د شيندلو کاسې، د غوې قاشق پنجې او د اور لوي. 
 جال جوه که او د هغې په لورو کنجونو باندې لور د برنجو ک انې ولوه. 

دا جال د قربان د ای د نې الندې کېده ترو د قرباناه تر نيمايي پورې ورسيي.
 او د  د غز د لري خه د ولو ميلې جوې که او د برنجو پو ورته ورکه 

 د هغې ولو په وخت کې يې د قربان د ای د دواو اخونو په کيو کې ولوه. 
نقشې په مطابق چې ما درته په غره باندې دروودله، د قربان ای د تختو خه جو که

او تش يې پرېده.

د مقدسې خېمې حويل
(هجرت ۳۸: ۹ - ۲۰)

 د ه کتان د پردو خه د مقدسې خېمې دپاره يوه حويل جوه که چې جنوب خوا

 هغه دې د برنجو په شلو پايو کې د شلو برنجي يې پنه لوېت متره اوده وي. 
ستنو په وسيله د چنکونو او سيخونو سره چې د سپينو زرو خه جو شوي دي ينه

 د حويل لويديې  د حويل شمال خوا دې هم همداسې جوه شي.  شي. 
 ختيې خواته خواته به دوه ويشت متره اودې پردې وي د لسو ستنو او پايو سره. 
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يعنې په هغه ای کې چې د ننوتلو دروازه ده، هم بايد حويل دوه ويشت متره پلنه وي.
  د دروازې دواو خواو ته دې د درې ستنو او پايو سره اوه متره پردې وي.  -

د حويل د دروازې دپاره دې يوه داسې پرده وي چې نهه متره اوده وي. هغه دې د آبي،
بانجاني او سرو ويو او د ه کتان خه جوه وي او د لدوز کار دې په کې وشي. هغه

 ولې ستنې چې د دې د لورو ستنو او لورو پايو په وسيله ينه کای شي. 
حويل ردچاپېره دي، د سپينو زرو د سيخونو سره دې ونلول شي او چنکونه يې بايد د
 حويل دې پنه لوېت متره سپينو زرو خه جو شي او پايې يې د برنجو خه. 
اوده او دوه ويشت متره پلنه وي. پردې دې د ه کتان خه جوې شي چې دوه متره او

 نور ول سامان چې په شل سانتي لوې وي او د برنجو پايې به هم ورسره وي. 
خېمې کې ورخه کار اخيستل کيي او هغه ول مېخونه چې د خېمې او حويل دپاره دي،

هغه دې د برنجو خه جو شوي وي.

د راغونو دپاره تېل
(الويان ۲۴: ۱ - ۴)

 په اسرائيليانو باندې امر وکه چې د را دپاره د زيتونو سوچه تېل راوي ترو

 په مقدسه خېمه کې د هغې پردې خه دباندې چې د لوظ د راغونه بل وساتل شي. 
صندوق په مخ کې ده، هارون او د هغه زامن دې دا راغونه د ماام خه نيولې تر سهاره
پورې د تن په حضور کې بل وساتي. اسرائيليان او د هغو اوالده دې د تل دپاره په دې

حکم باندې عمل کوي.

د کاهنانو دپاره لباس
(هجرت ۳۹: ۱ - ۷)
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 خپل ورور هارون او د هغه زامن ناداب، ابيهو، العازار او ايتامار راوغواه.  ۲۸
 هغوی د اسرائيلو د خلکو خه جال که ترو د کاهنانو په توه زما خدمت وکي. 
خپل ورور هارون دپاره خاص لباس جو که، ترو هغه ته عزت او کال وروبخي.
 ولو هغو ماهرو خلکو ته چې ما ورته په داسې کارونو کې توان ورکی دی ووايه

چې د هارون دپاره لباس جو کي، ترو هغه د کاهن په توه زما خدمت ته وقف شي.
 هغه لباس چې هغوی يې بايد جو کي: سينه پو، مقدس پېشبند، چپنه، اوبدل

شوی کميس، لون او يوه پ. هغوی دې دا خاص لباس ستا ورور هارون او د هغه د
زامنو دپاره جو کي، ترو هغوی وکولی شي چې د کاهنانو په توه زما خدمت وکي.
 هغه ماهر نفر دې د آبي، بانجاني او سرو ويو، د سرو زرو د تار او د ه کتان خه

کار واخلي.

 د سرو زرو تار او د آبي، بانجاني او سرو ويو او د ه کتان خه مقدس پېشبند

 مقدس پېشبند دې د اوې دوه تسمې ولري جو که، په دې کې دې لدوزي وشي. 
 ه چې د هغه په دواو خواو باندې ونلول شي چې پېشبند ورسره وتل شي. 

اوبدل شوی کمربند چې د همدغه شان موادو خه جو شي، هغه دې د مقدس پېشبند سره
 دوه سليماني تيې واخله او د ونلول شي چې د يوې وې په شان کاره شي. 

 يعنې د هغوی د عمر په ترتيب، شپ يعقوب د زامنو د نومونو نقش ورباندې وباسه، 
 د يعقوب د زامنو د نومونو نومونه په يوه تيه باندې او پاتې شپ په بله تيه باندې. 

نقش په دوو تيو باندې داسې وباسه لکه نه چې د غمي جووونکی د يو مهر نقش
وباسي. بيا تيې په هغو ايونو کې ولوه چې د سرو زرو د قابونو په شان جو شوي دي.

 هغه تيې د مقدس پېشبند د اوې په تسمو باندې ولوه چې د اسرائيلو د دولسو

قبيلو استازيتوب وکي. په دې ول به هارون د هغوی نومونه په خپلو اوو باندې انتقالوي،
 د سرو زرو د قابونو په شان دوه ايونه ترو زه تن تل خپل قوم په ياد وساتم. 

 او دوه د سوچه سرو زرو تاو شوي نيرونه د يوې رس په شان جو که جو که 
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او په هغو ايونو کې يې ولوه.

سينه پو
(هجرت ۳۹: ۸ - ۲۱)

 د مشر کاهن دپاره سينه پو جو که چې د خدای پاک د رضا د معلومولو دپاره

ورخه کار واخلي. هغه دې د هماغو موادو خه جو شي چې مقدس پېشبند ورخه
 هغه دې لور کنجه وي، دوه جو شوی دی او هماغسې لدوزي دې په کې وشي. 

 بيا ويشت سانتي دې اود وي او دوه ويشت سانتي دې پلن وي او دوه قاته دې وي. 
په هغه باندې لور قطاره قيمتي تيې ولوه. په اول قطار کې يو ياقوت، يو ژي ياقوت او

  په دوهم قطار کې يو زمروت، يو شين ياقوت او يو الماس ولوه.  يو لعل ولوه. 
 او په لورم قطار په دريم قطار کې يوه فيروزه، يو عقيق او يو ارغواني ياقوت ولوه 

کې يو شينکی ياقوت، يوه سليماني تيه او يو يشم ولوه. هغه دې په داسې ايونو کې
 دولس تيې دې وي، د ولول شي چې د سرو زرو د قابونو په شان جو شوي دي. 

يعقوب د زامنو د هر نوم دپاره يوه يوه تيه. په هرې يوې کې دې د يو مهر په شان نقش
 د سينه پو وايستل شي او د دولسو قبيلو خه دې د يوې قبيلې نوم په کې وي. 

دپاره د سوچه سرو زرو خه داسې نيرونه جو که چې د يوې رس په شان تاو شوي
 دوه د سرو زرو ک انې جوې که او د سينه پو په پورتنيو کنجونو يې وي. 

 د نيرونو  او په دغو دوو کيو باندې دوه د سرو زرو نيرونه وته.  ونلوه 
دوه نور سرونه د هغو ايونو پورې وته چې د سرو زرو خه جو شويو قابونو په شان
دي او په دې ول يې د مقدس پېشبند د اوې د تسمو په مخکين برخې باندې ونلوه.
 بيا د سرو زرو دوه ک انې جوې که او د سينه پو په الندينيو کنجونو پورې

 دوه يې ونلوه. هغه دې په دنن نې باندې د مقدس پېشبند په ن کې وي. 
نورې ک انې جوې که او د اوې د تسمو په الندين برخه کې يې ونلوه چې د
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مقدس پېشبند په مخکين برخې باندې بخ ته نژدې او د مقدس پېشبند د کمربند دپاسه
 د سينه پو ک انې دې د مقدس پېشبند د ک انو سره چې کمربند سره دي. 

وصل دي په آبي مزي باندې وتل شي، ترو سينه پو د مقدس پېشبند خه لېرې نشي.

 هرکله چې هارون مقدس ای ته ورننوزي، هغه به هغه سينه پو اغوندي چې د

اسرائيلو د قبيلو نومونه ورباندې ليکل شوي دي. هغه به دا نومونه د خپل زه دپاسه وي،
 اوريم او تميم * په سينه پو کې د هغه د زه ترو زه تن تل خپل قوم رايادوم. 

دپاسه کېده. نو کله چې هارون زما پاک حضور ته راي، هغه به يې وي. په داسې
وختونو کې بايد هغه همېشه دا سينه پو واغوندي، ترو د اسرائيلو د قوم دپاره زما رضا

معلومه کي.

د کاهنانو نور لباس
(هجرت ۳۹: ۲۲ - ۳۱)

 هغه چپنه چې د مقدس پېشبند الندې اغوستل کيي هغه وله دې د آبي وکر خه

 د هغې په من کې دې د سر دپاره يو سوری پرېودل شي او د سوري جوه شي. 
 د چپنې د لمنې په نه ردچاپېره دې يوه غاه ونل شي ترو چپنه ونه شليي. 

باندې د آبي، بانجاني او سرو ويو خه داسې انار جو که چې په من کې يې د سرو زرو
ردچاپېره د يو بل ترمن ونه او انار دې د چپنې د لمنې د سرو زرو زن زنونه وي. 
 هارون دې د کاهن په توه د خدمت کولو په وخت کې دغه چپنه واغوندي. راشي. 

کله چې هغه زما حضور ته په مقدس ای کې راننوزي يا کله چې هغه ي، د زنونو آواز
به اورېدل کيي او هغه به نه وژل کيي.

 د سوچه سرو زرو خه يو ل جو که او په هغه باندې د دې لغتونو يعنې تن ته
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 هغه ل په وقف شوی يو نقش وباسه لکه نه چې په يو مهر باندې ايستل کيي. 
 هارون دې هغه په خپل يو آبي مزي باندې د لون په مخکين برخې پورې وته. 
تندي باندې وتي ترو زه تن هغه ولې مقدسې نذرانې چې اسرائيليان يې ماته وقف
کوي قبولې کم، حتیٰ که چېرې خلک د هغو په واندې کولو کې کومه سهوه هم وکي.

 د هارون دپاره د ه کتان خه کميس او يوه لون جو که. پ هم جوه که او

هغه دې لدوزي شي.

 د هارون د زامنو دپاره کميسونه، پ انې او خول انې جوې که چې هغوی ته

 خپل ورور هارون او د هغه زامنو ته دغه لباس ورواغونده. عزت او کال ورکي. 
هغوی د زيتون په تېلو باندې مسح که او مقرر يې که. هغوی وقف که ترو د کاهنانو په

 د هغوی دپاره د کتان داسې نيکرونه جو که چې د مال توه زما خدمت وکي. 
 کله چې هارون او خه نيولې تر ورنونو پورې ورسيي چې بدنونه يې کاره نشي. 

د هغه زامن مقدسې خېمې ته ورننوزي يا د قربان ای ته ورنژدې کيي چې په مقدس
ای کې د کاهنانو په توه خدمت وکي، بايد هغه تل واغوندي ترو هغوی خپل انونه
نهکار نه کي او مه نشي. دا دې د هارون او د هغه د اوالدې دپاره يو دايمي حکم وي.

د کاهنانو اکنه
(الويان ۸: ۱ - ۳۶)

 دا هغه مراسم دي چې د کاهنانو په توه د هارون او د هغه د زامنو د اکنې  ۲۹
دپاره دې سرته ورسيي: يو داسې وان غويی او دوه پسونه واخله چې کوم عيب په کې نه
 د غنمو د ېرو و اوو خه فطيرې و پخې که. ينې د زيتونو په تېلو کې وي. 
پخې که، ينې بې له تېلو او ينې يې د کلچو په شکل چې تېل ورباندې مول شوي وي
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 دا ولې و په يوې وکر کې واچوه او کله چې ته راې او هغه غويی پخې که. 
او دوه پسونه ماته قرباني کوې نو هغه درسره راوه.

 بيا هارون او د هغه زامن د مقدسې خېمې د دروازې خولې ته راوله او غسل ورته

 دا کالي واخله او هارون ته يې ورواغونده: کميس، هغه چپنه چې د مقدس ورکه. 
پېشبند الندې اغوستل کيي، مقدس پېشبند او سينه پو. مقدس پېشبند په کمربند باندې
 هغه ته لون په سر که او په هغې باندې د وقف کولو پاک نان وته په کوم وته. 
 بيا د مسح کولو تېل واخله او د هغه په سر باندې باندې چې نقش ايستل شوی دی. 

يې توی که او مسح يې که.

 او خول انې ورته په سر که. بيا  د هغه زامن راوله او کميسونه ورته واغونده 

د هارون او د هغه د زامنو په مالانو باندې پ انې وته. په دې ول به هارون او د هغه
زامن واکې. هغوی او د هغوی اوالده به د تل دپاره د کاهنانو په توه زما خدمت کوي.

 غويی د مقدسې خېمې مخې ته راوله او هارون او د هغه زامن به د هغه په سر باندې

 هغه د خېمې د دروازې په خوله کې زما په حضور کې حالل خپل السونه کېدي. 
 د غويي له وينه واخله او په خپله وته يې په هغو برجونو باندې چې د قربان د که. 

 ای په کنجونو کې دي وسولوه. بيا پاتې وينه د قربان د ای په بېخ کې توی که. 
بيا وله هغه وازه چې په کولمو باندې پرته وي، د اينې ېره ه برخه او د هغه دوه

پتوري چې وازه ورباندې پرته وي واخله او هغه ماته د يوې نذرانې په توه په قرباناه
 مر د غويي غوه، پوستکی او خوشايي د کمپ خه دباندې باندې وسوزوه. 

وسوزوه. دا د ناه يوه نذرانه ده چې د کاهنانو د ناهونو د پاکولو دپاره ده.

 د هغو پسونو خه يو پسه واخله او هارون او د هغه زامن به خپل السونه د هغه په

 هغه حالل که او وينه يې واخله او د قربان د ای په لورو سر باندې کېدي. 
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 پسه وې وې که او د نس دنن برخې او پې يې ومينه خواو باندې يې وشينده. 
 بيا ول پسه په قرباناه باندې وسوزوه. دا زما او د سر او د نورو وو سره يې کېده. 

يعنې تن دپاره يوه سوزېدونکې نذرانه ده چې بوی يې په ما باندې ه ليي.

 هغه بل پسه واخله او هارون او د هغه زامن به خپل السونه د هغه په سر باندې

 هغه حالل که. له وينه يې واخله او د هارون او د هغه د زامنو د ي غوونو کېدي. 
په نرميو، د ي السونو په غو وتو او د ي پو په غو وتو باندې يې وسولوه. بيا پاتې
 د هغې وينې خه له وينه چې وينه د قربان د ای په لورو خواو باندې وشينده. 
د قربان په ای باندې پرته ده واخله او ل د مسح کولو تېل واخله او په هارون او د هغه

په زامنو او د هغوی په کاليو باندې يې وشينده. بيا به هغه، د هغه زامن او د هغوی لباس
ماته وقف شي.

 د پسه وازه، لم، هغه وازه چې په کولمو باندې پرته وي، د اينې ېره ه برخه، دوه

پتوري د وازې سره چې ورباندې پرته وي او ي ورون، دا ول ورخه پرې که. (دا
 د هغې وکر خه د هر قسم و نه يوه يوه پسه د اکنې د مراسمو دپاره دی.) 
 او دا ول د هارون او د هغه د زامنو په السونو کې کېده. بيا هغوی و راواخله 

 بيا يې د هغوی دې هغه پورته ونيسي ترو دا وايي چې هغه ماته وقف شوي دي. 
د السونو خه راواخله او په قرباناه باندې يې د سوزېدونکې نذرانې سره وسوزوه چې

بوی يې په ما تن باندې ه ليي.

 کله چې ته د هارون د اکلو دپاره د پسه سينه واخلې، نو اول بايد هغه پورته ونيسې

ترو دا وايي چې دا غوه ماته وقف شوې ده. دا به ستا برخه وي.

 په راتلونکي کې کله چې د اسرائيليانو خه وک د کاهن د اکنې په مراسمو -

کې او يا د سالمت د نذرانې د واندې کولو په وخت کې د پسه سينه او ورون واندې
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کوي، نو غوه به يې زما وي، خو کاهنان کولی شي هغه وخوري. دا قانون به هيکله نه
بدليي.

 د هارون مقدس لباس به د هغه له مر خه وروسته د هغه اوالدې ته پاتې شي،

 د هارون زوی چې د هغه خه وروسته ترو هغوی په کې مسح شي او واکل شي. 
کاهن کيي او مقدسې خېمې ته ورننوزي چې په مقدس ای کې خدمت وکي، نو هغه

دې اوه ورې دا لباس واغوندي.

 هغه پسه چې د اکنې د مراسمو دپاره دی واخله او غوه يې په يو پاک ای کې

 د مقدسې خېمې د دروازې په خولې کې دې هارون او د هغه زامن د پسه پخه که. 
 يوازې هغوی کولی شي چې غوه او هغه و چې په وکر کې پاتې ده وخوري. 
د اکنې په مراسمو کې هغه غوه او و چې د هغوی د کفارې د ادا کولو دپاره ورخه
کار اخيستل کيي وخوري. عادي خلک نشي کولی هغه وخوري که چې دا شيان مقدس
 که چېرې ه غوه يا و ونه خول شي او تر سهاره پورې پاتې شي، هغه دي. 

وسوزوه. هغه بايد ونه خول شي که چې هغه مقدس دي.

 لکه نه چې ما درته حکم کی دی د هارون او د هغه د زامنو د اکنې مراسم دې

 ته بايد هره ور يو غويی حالل کې او ماته يې په اوو ورو کې سرته ورسيي. 
واندې کې ترو د هغوی يعنې د هارون او د هغه د زامنو ناه وبخم او د قربان ای

پاک شي. برسېره پردې بايد د زيتون تېل واخلې او د قربان ای ورباندې مسح کې چې
 اوه ورې دا کار وکه. بيا به د قربان ای دومره مقدس شي چې مقدس شي. 

هروک يا هر شی چې د هغه سره وليي، هغه به هم مقدس شي.
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ورين نذرانې
(شمېر ۲۸: ۱ - ۸)

 يو په سهار  ته بايد هره ور په قرباناه باندې دوه يو کلن وري قرباني کې. 

 د اولني وري سره يو کيلورام ه اوه واندې کې قرباني که او بل په ماام کې. 
که چې يو ليتر سوچه د زيتونو تېل ورسره  وي او د لو د نذرانې په توه يو ليتر د

 دوهم وری په ماام کې قرباني که او د هغه سره هماغه انورو شربت واندې که. 
اندازه اوه، د زيتون تېل او د انورو شربت واندې که لکه نه چې په سهار کې دې

 وکل. دا زما دپاره يوه سوزېدونکې نذرانه ده او د هغې بوی په ما باندې ه ليي. 
دا سوزېدونکې نذرانه دې د تل دپاره هره ور د مقدسې خېمې د دروازې په خولې کې زما

حضور ته واندې شي. زه به هلته د اسرائيلو د خلکو سره ليدنه او کتنه وکم او تا سره به
 د اسرائيليانو سره به هم هلته ليدنه او کتنه وکم او هغه ای به زما د خبرې وکم. 
 نو زه به خېمه او د قربان ای پاک کم او هارون او د جالل په وسيله پاک شي. 

 بيا به زه هغه زامن به د دې دپاره پاک کم چې د کاهنانو په توه زما خدمت وکي. 
 هغوی به په دې پوه د اسرائيلو د خلکو په من کې اوسېم او د هغوی خدای به يم. 

شي چې زه د هغوی تن خدای يم چا چې هغوی له مصر خه راوويستل ترو د هغوی
په من کې واوسېم. زه د هغوی تن خدای يم.

د خوشبوي د سوزولو قرباناه
(هجرت ۳۷: ۲۵ - ۲۸)

  د خوشبوي د سوزولو دپاره د غز د لري خه يوه قرباناه جوه که.   ۳۰
هغه بايد لور کنجه وي. پنه لوېت سانتي بايد اوده وي او پنه لوېت سانتي
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پلنه او نوي سانتي بايد لوه وي. د هغې برجونه چې په لورو کنجونو کې دي، هغه دې د
 د هغې پاسن برخې، لور واه قرباناه سره د يوې وې لري خه جو شي. 
خواو او برجونو ته د سرو زرو پو ورکه او ردچاپېره نې يې د سرو زرو خه

 د نو الندې د قرباناه دپاره دوه د سرو زرو ک انې جوې که، جوې که. 
يعنې په دواو خواو باندې يې يوه يوه جوه که چې هغه ميلې ونيسي چې د هغې په ولو

 ميلې د غز د لري خه جوې که او د سرو زرو کې ورخه کار اخيستل کيي. 
 قرباناه د هغې پردې مخې ته کېده چې د لوظ د صندوق په مخ پو ورته ورکه. 
کې ده يعنې د هغه سرپو مخې ته چې د لوظ په صندوق باندې پروت دی. په هغه اى

 هر سهار کله چې هارون د راغونو د تيارولو دپاره کې به زه ستا سره ليدنه کتنه کوم. 
 کله چې هغه په ماام کې راغونه راي، په هغې باندې دې خوشبويي وسوزوي. 

لوي، بايد همداسې وکي. دغه د خوشبوي نذرانه دې پرته له کوم نه تل ترتله جاري
 په دې قرباناه باندې هي حرامه خوشبويي يا کومه سوزېدونکې نذرانه يا د وي. 

 په کال غلې دانې نذرانه مه واندې کوئ او په هغې باندې د لو نذرانه مه تويوئ. 
کې دې يو ل هارون د قرباناه د پاکولو دپاره په لورو برجونو باندې د هغه حيوان د

وينې د سولولو مراسم سرته ورسوي کوم چې د ناه دپاره قرباني کيي. دا کار دې تل ترتله
هر کال ترسره شي. دغه قرباناه دې په بشپه توه مقدسه شي او ما يعنې تن ته دې

وقف شي.“

د کفارې پيسې

 ”کله چې ته د اسرائيليانو سرشمېرنه  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

کوې، هر يو بايد تن ته د شمېرل کېدو په وخت کې د خپل ژوند په خاطر بيه ادا کي.
 هر يو تن چې په بيا چې کله هغوی شمېرې، هي بال به په هغوی باندې نازله نشي. 

سرشمېرنه کې شامليي، هغه دې د هغه مثقال په مطابق چې په مقدس ای کې استعماليي
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 هر يو تن او شپ رامه وزن ولري يو مثقال ورکي. دغه يو مثقال ماته يوه نذرانه ده. 
چې په سرشمېرنه کې شمېرل کيي، يعنې هر يو سی چې عمر يې شل کاله يا د شلو کالو
 کله چې تاسو تن ته نذرانه خه زيات وي، هغه دې دا نذرانه تن ته ورکي. 
واندې کوئ چې د خپل ژوند دپاره کفاره ادا کئ، نو وک چې شتمن وي هغه دې د يو

مثقال خه زيات نه ورکوي او وک چې غريب وي هغه دې د يو مثقال خه کم نه
 د اسرائيلو د خلکو خه د دغې کفارې پيسې راولې که او د مقدسې خېمې ورکوي. 
په ساتنه او ارنه کې يې مصرف که. دا پيسې به د هغوی د ژوند په خاطر کفاره وي او زه

به هغوی رايادوم چې ويې ساتم.“

برنجي تشت

لو دپاره د برنجو يو تشت جو ”د مين  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

که چې د برنجو پايه ولري. د مقدسې خېمې او د قربان د ای ترمن يې کېده او اوبه په
 هارون او د هغه زامن دې د هغه خه اوبه واخلي او خپل السونه او پې کې واچوه. 
 هرکله چې هغوی مقدسې خېمې ته ورننوزي، هغوی به خپل السونه او دې وميني. 

پې ميني ترو مه نشي. همدارنه کله چې هغوی د قربان ای ته ورنژدې کيي چې
 نو هغوی بايد خپل السونه او پې وميني ماته په اور باندې يوه نذرانه واندې کي 

ترو مه نشي. دا يو امر دی چې هارون او د هغه اوالده بايد د تل دپاره د هغه خه
پيروي وکي.“

د مسح کولو تېل

ې مسالې واخله: شپ  ”دا الندين  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

کيلورامه کن چې د مايع په شکل وي، درې کيلورامه خوشبويه دال چيني، درې کيلورامه
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 شپ کيلورامه د سناد د پاو شيره، (ول دې د هغه وزن په مطابق خوشبويه باس، 
 وي چې په مقدس ای کې ورخه کار اخيستل کيي) او لور ليتره د زيتونو تېل. 

 بيا له هغو خه د مسح کولو مقدس تېل جو که. دا دې د عطرو په شان وله وي. 
 د دغو شيانو په مسح کولو کې ورخه کار واخله: مقدسه خېمه او د لوظ صندوق، 

 مېز او د هغه ول سامان، راغدان او د هغه سامان، د خوشبوي د سوزولو قرباناه، 
 په دې د سوزېدونکې نذرانې د قربان ای او د هغه ول لوي او تشت سره د پايې. 

ول دغه شيان وقف که او هغه به دومره مقدس شي چې هروک يا هر شی د هغو سره
وليي، نو هغه به هم مقدس شي.

 هارون او د هغه زامن مسح که او واکه، ترو هغوی د کاهنانو په توه زما خدمت

 اسرائيليانو ته داسې ووايه: دا د مسح کولو مقدس تېل به تل ترتله زما د وکي. 
 هغه د عادي خلکو په بدنونو باندې مه تويوئ او د دې ول خدمت دپاره استعماليي. 
 هروک ترکيب خه هي تېل مه جووئ. هغه پاک دي او تاسو يې بايد پاک وئ. 

چې دا ول عطر جو کي او هروک چې هغه پرته له کاهنه په بل چا باندې وسولوي
بايد زما د قوم خه وشل شي.“

خوشبويي

،تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”دغه خوشبويه مسالې واخله لکه کن  بيا

 د خوشبوي د جوولو خوشبويه صدف او سوچه کندر. دا ول دې په يوه اندازه وي. 
دپاره د هغو خه کار واخله او د عطرو په شان يوه وله جوه که. په هغو کې ماله
 له هغې خه ل ميده ميده که او په ورزياته که چې هغه سوچه او پاکه وساتي. 

مقدسه خېمه کې يې د لوظ د صندوق مخې ته په هغه اى کې کېده چې زه درسره ليدنه
 د خپلو انونو دپاره له دې ترکيب او کتنه کوم. هغه به تاسو ته ېره مقدسه وي. 

۸۷ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 هروک خه هي خوشبويي مه جووئ. هغه زما تن په خاطر مقدسه وئ. 
چې داسې يو شی جو کي چې د خوشبوي خه يې خوند واخلي بايد زما له قوم خه

وشل شي.“

بصلئيل او اهولياب
(هجرت ۳۵: ۳۰ - ۳۶: ۱)

 ”وره، ما بصلئيل د اوري زوی  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۳۱
 او هغه مې د خپل روح خه او د حور لمسی د يهودا له قبيلې خه انتخاب کی دی 

 ک کی دی او په هر ول هنري کار کې مې ورته مهارت، توان او پوهه ورکې ده. 
 هغه کولی شي چې د سرو زرو، سپينو زرو او برنجو خه کلي شيان جو کي، 

 ما قيمتي تيې پرې کي او تيارې يې کي، د لريو کار او هر ول هنري کار وکي. 
اهولياب د اخيسامک زوی چې د دان له قبيلې خه دی، د دې دپاره اکلی دی چې د هغه

مرستيال وي. برسېره پردې ما ولو کسبرو ته چې د هغوی سره کار کوي خاص مهارت
ورکی دی ترو وکولی شي هغه ول شيان جو کي چې په تا باندې مې امر کی دی:
 لکه مقدسه خېمه، د لوظ صندوق د سرپو سره چې ورباندې پروت وي او د خېمې

 مېز او د هغه سامان، د سوچه سرو زرو راغدان او د هغه ول نور ول سامان، 
 د سوزېدونکې نذرانې د قربان ای او سامان، د خوشبوي د سوزولو دپاره قرباناه، 

 د هارون کاهن او د هغه د زامنو دپاره کلی د هغه ول لوي، تشت او د هغه پايه، 
 او د مسح کولو تېل او د مقدس لباس چې کله هغوی د کاهنانو په توه خدمت کوي 
ای دپاره خوشبويي. هغوی دې دا شيان هماغسې جو کي لکه نه چې ما درته امر

کی دى.“
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سبت يعنې د آرام کولو ور

 ”د اسرائيلو خلکو ته داسې ووايه: تاسو  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

بايد سبت يعنې د آرام کولو ور ولمانئ. دا به تل ترتله زما او ستاسو ترمن يوه نه وي
ترو تاسو پوه شئ چې زه تن يم او تاسو مې د خپل قوم په توه انتخاب کي يئ.

 د سبت ور ولمانئ که چې دا ستاسو دپاره مقدسه ده. هروک چې د هغې

بې حرمتي کوي بايد ووژل شي او هروک چې په دې ور کار وکي بايد زما له قوم
 تاسو د کار کولو دپاره شپ ورې لرئ، مر اوومه ور سبت يعنې خه وشل شي. 

د آرام کولو ور ده چې ما تن ته وقف کای شوې ده. هروک چې په دې ور کار
 اسرائيليان دې د سبت د ورې خه پيروي وکي. هغه وکي هغه دې ووژل شي. 
 دا به همېشه زما او د اسرائيليانو ترمن دې د يو لوظ په توه د تل دپاره ولماني. 

يوه نه وي، که چې ما تن آسمان او مکه په شپو ورو کې جو کل او په اوومه
“.او آرام مې وک مې کار بس ک ور

 کله چې د سينا په غره باندې تن د حضرت موسیٰ سره خبرې خالصې کې، نو د

تيو هغه دوه لوحې چې په خپله يې ورباندې حکمونه ليکلي ؤو حضرت موسیٰ ته ورکې.

د سرو زرو خوسی
(تثنيه ۹: ۶ - ۲۹)

 کله چې خلکو وليدل چې حضرت موسیٰ په غره کې ېر وخت تېر ک، نو  ۳۲
هغوی د حضرت هارون په شاوخوا راول شول او هغه ته يې وويل: ”مون نه پوهېو چې

په دې موسیٰ باندې چې مون يې له مصر خه راوويستلو ه وشول. نو مون ته يو خدای
جو که چې الرودنه راته وکي.“

۸۹ / ۱۱۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 حضرت هارون هغوی ته په واب کې وفرمايل: ”د خپلو و، زامنو او لورانو

 نو ولو خلکو خپلې د سرو خه د سرو زرو غووال راوباسئ او ماته يې راوئ.“ 
 هغه له هغوی خه زرو غووال راوويستلې او حضرت هارون ته يې راوې. 

غووال واخيستلې او په يو قالب کې يې ورخه د خوسي په شکل د سرو زرو يو بت
جو ک. بيا خلکو وويل: ”ای اسرائيلو، دا زمون خدای دی چې مون يې د مصر خه

راوويستلو!“

 بيا حضرت هارون د هغه طاليي خوسي په مخ کې د قربان يو ای جو ک او

 نو بله ور اعالن يې وک: ”سبا به تن ته د احترام کولو په خاطر اختر وي.“ 
خلک وختي پاېدل او سوزېدونکې نذرانې يې قرباني کې او د سالمت نذرانې يې

واندې کې. بيا هغوی دومره وخول او ول چې مستي او عياشي يې شروع که.

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”همدا اوس الندې کته شه، که چې ستا

 هغوی له هغې الرې خه خلک چې تا له مصر خه راوويستل، فاسد شوي دي. 
ان دپاره يې د خوسي په شکل يو بت جو ېدلي دي او در ودلې ده چې ما ورته

کی دى او سجده ورته کوي. هغه ته يې قربان واندې کې دي او داسې وايي چې ای
 تن اسرائيلو، دا زمون هغه خدای دی چې مون يې له مصر خه راوويستلو.“ 

 اوس حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”زه پوهېم چې دا سرزوري او سرکشه خلک دي. 
ته ما مه منع کوه. زه هغوی ته په قهر يم او غوام چې هغوی له منه يوسم. بيا به ستا او

ستا د اوالدې خه يو لوی قوم جو کم.“

 مر حضرت موسیٰ خپل تن خدای ته زار وکې او ويې فرمايل: ”تنه، ته

ولې په خپل قوم باندې چې په خپل لوی قدرت سره دې له مصر خه راوويست، دومره په
 مصريان ولې ووايي چې تا خپل قوم د دې دپاره له مصر خه راوويست قهر کېې؟ 
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چې په غرونو کې يې ووژنې او د مکې له مخ خه يې ورک کې؟ د خپل قهر خه تېر
 خپل خدمتاران شه، خپله اراده بدله که او په خپل قوم باندې دا آفت مه نازلوه. 

ابراهيم، اسحاق او يعقوب در په ياد که چې تا ورته په خپل ذات باندې دا قسم خولی ؤ:
زه به ستاسو اوالده د آسمان د ستورو په شان زياته کم او ستاسو اوالدې ته به هغه وله

مکه ورکم د کومې لوظ چې ما د هغوی سره کی دی او هغه مکه به تر آبده پورې د
 نو تن خپله اراده بدله که او په خپل قوم باندې يې هغه آفت هغوی ملکيت وي.“ 

نازل نه ک چې هغوی ته يې اخطار ورکی ؤ.

 حضرت موسیٰ بېرته له غره خه راکته شو او د تيو هغه دوه لوحې چې په دواو

 خدای پاک په خواو باندې يې د خدای پاک حکمونه ليکل شوي ؤو په الس کې وې. 
خپله هغه لوحې جوې کې وې او په هغو باندې يې حکمونه ليکلي ؤو.

 کله چې يوشع د خلکو د چيغو آواز واورېده، هغه حضرت موسیٰ ته وويل: ”د کمپ

خه د جې آواز راي.“

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمايل: ”دا د بري يا د ماتې آواز نه دی، بلکه دا د

سندرې آواز دی.“

 کله چې حضرت موسیٰ کمپ ته نژدې شو او هغه خوسی او د خلکو نا يې وليدله،
نو ېر په قهر شو او لوحې يې وغورزولې او هغه يې د غره په لمن کې وې وې کې.

 حضرت موسیٰ هغه خوسی چې هغوی جو کی ؤ راواخيست او په اور کې يې

وسوزاوه. بيا يې هغه د پورو په شان ميده ميده ک او د اوبو سره يې  کل او په
 حضرت موسیٰ هارون ته وفرمايل: ”دغو خلکو تا سره اسرائيليانو باندې يې ول. 

ه کي دي چې په دومره لويه ناه باندې دې اخته کل؟“
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 حضرت هارون په واب کې وفرمايل: ”زما باداره، مه په قهرېه، ته دا خلک پېژنې

 هغوی ماته وويل: مون نه پوهېو چې په چې د بدو کارونو سره ومره شوق لري. 
دې موسیٰ باندې چې مون يې له مصر خه راوويستلو ه وشول، نو مون ته يو خدای

 نو ما هغوی ته وويل: هروک چې د سرو زرو جو که چې الرودنه راته وکي. 
اې لري هغه دې راوباسي. بيا هغوی ماته سره زر راکل او ما هغه په اور کې واچول او دا

خوسی ورخه راووت!“

 حضرت موسیٰ وليدل چې حضرت هارون دا خلک په خپل سر پريي ؤو، نو هغوی

 نو حضرت موسیٰ د کمپ د دروازې په خولې کې د خپلو دمنانو د خندا شول. 
ودرېد او داسې غ يې وک: ”هروک چې د تن په خوا وي ماته دې راشي!“ نو ول

 بيا حضرت موسیٰ هغوی ته وفرمايل: ”د الويان د هغه په شاوخوا راول شول. 
اسرائيلو تن خدای امر کوي چې هروک دې خپله توره له انه سره واخلي او په کمپ

کې دې له دې دروازې خه تر بلې دروازې پورې ال شي او خپل ورونه، ملري او
 الويانو د حضرت موسیٰ امر په ای ک او په هغه ور يې اونيان دې ووژني.“ 

 بيا حضرت موسیٰ الويانو ته وفرمايل: ”تاسو نن نژدې درې زره خلک ووژل. 
تن ته وقف شوي يئ، که چې خپل ورونه او زامن مو ووژل، نو تن تاسو ته خپل

برکت درکی دی.“

 بله ور حضرت موسیٰ خلکو ته وفرمايل: ”تاسو لويه ناه کې ده. مر اوس به زه

بيا تن ته غره ته وروخېژم، کېدای شي چې زه وکولی شم د خدای پاک خه ستاسو د
 نو حضرت موسیٰ بېرته تن ته ورغی او ويې ناهونو دپاره بخنه وغوام.“ 

فرمايل: ”دغه قوم لويه ناه کې ده او د انونو دپاره يې د سرو زرو خدای جو کی
 مر اوس د هغوی ناه وبخه. که چېرې دا کار نه کوې، بيا زما نوم د هغه کتاب دی. 

خه چې د خپل قوم د خلکو نومونه دې په کې ليکلي دي لېرې که.“
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 تن حضرت موسیٰ ته په واب کې وفرمايل: ”هرچا چې زما په مقابل کې ناه

 اوس ال شه، دغه قوم هغه کې وي، زه به د هغه نوم د خپل کتاب خه لېرې کم. 
ای ته بوزه چې ما درته وويل او زما فرته به ستا الرودنه کوي. نو کله چې د هغوی د

سزا وخت راشي، زه به هغوی ته د خپلې ناه سزا ورکم.“

 بيا تن په قوم باندې بال نازله که، که چې هغوی په حضرت هارون باندې د

سرو زرو خوسی جو کی ؤ.

تن اسرائيليانو ته حکم کوي چې د سينا د غره خه ال شي

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”ته او دا قوم چې د مصر خه دې  ۳۳
راوويست له دې ای خه ال شئ او هغې مکې ته ورشئ چې ما وعده کې وه چې

 زه به ستاسو خه هغه به ابراهيم، اسحاق، يعقوب او د هغوی اوالدې ته ورکم. 
مخکې يوه فرته ولېم او کنعانيان، اموريان، حيتيان، فرزيان، حويان او يبوسيان به له هغه

 تاسو ېرې ې او حاصلخېزې مکې ته ئ! مر زه به ستاسو ای خه راوباسم. 
سره ال نشم، که چې تاسو سرزوری قوم يئ او کېدای شي چې په الر کې مو له منه

يوسم.“

 مخکې هم تن داسې سختې خبرې کې وې او حضرت موسیٰ ته يې داسې -

فرمايلي ؤو: په رتيا سره دا قوم سرزوری دی. که زه د هغوی سره ال شم نو هغوی به
سمدستي ووژنم. خو هغوی ته ووايه چې خپلې اې وباسي، بيا به زه پرېکه وکم چې د

 کله چې هغوی د سينا د غره خه هغوی سره ه وکم. نو خلکو په ژا شروع وکه. 
الل، نور يې د او اچول بس کل.
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د تن د حضور خېمه

 حضرت موسیٰ به د کمپ خه دباندې په يوې لېرې فاصله کې يوه خېمه ودروله او

هغه به يې د تن د حضور د خېمې په نوم يادوله. هرچا چې به غوتل د کوم شي په
 کله به چې حضرت باره کې د تن رضا معلومه کي، نو هغې خېمې ته به ورتلل. 

موسیٰ هغې خېمې ته ورتله، ول قوم به د خپلو خېمو په دروازو کې ودرېده او حضرت
 د حضرت موسیٰ ته به يې تر هغه وخته پورې کتل ترو به هغه خېمې ته ورننوت. 

موسیٰ د ننوتلو خه وروسته به ورې راکته کېدله او د خېمې د دروازې په خولې کې به
 ودرېدله او تن به د حضرت موسیٰ سره د هغې ورېې له من خه خبرې کولې. 
نه به چې قوم د خېمې په دروازه کې ورې ليدله چې واله به وه، نو ول به په سجده

 تن به حضرت موسیٰ سره مخامخ خبرې کولې لکه نه چې يو سی د پرېوتل. 
خپل ملري سره خبرې کوي. بيا به حضرت موسیٰ کمپ ته راستنېده، مر د هغه وان

مرستيال د نون زوی يوشع به په خېمه کې پاتې کېده.

حضرت موسیٰ د تن جالل ويني

 حضرت موسیٰ تن ته وفرمايل: ”ته ماته وايې چې دغه قوم بوزه، خو دا دې راته

ونه ويل چې وک راسره لېې. تا ماته ويلي دي چې زه تا ه پېژنم او ستا خه
 که چېرې ته زما خه خوشحاله يې، نو ماته دې خپل پالنونه ووايه، خوشحاله يم. 
ترو تا وپېژنم او همېشه دې خوشحاله کم. دا مه هېروه چې دا قوم ستا خپل قوم دی.“

 تن په واب کې وفرمايل: ”زه به په خپله ستا سره ال شم او بری به درکم.“

 حضرت موسیٰ هغه ته وفرمايل: ”که چېرې ته زمون سره نه ې، نو مون مه

 خو که چېرې ته زمون سره ال شې، نو مجبوروه چې له دې ای خه ال شو. 
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هروک به په دې پوه شي چې ته د خپل قوم او زما خه خوشحاله يې. په دې ول به د
دنيا د نورو ولو قومونو خه زمون فرق وشي.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”کومه غوتنه چې تا کې ده زه به هماغسې

وکم، که چې زه تا ېر ه پېژنم او ستا خه خوشحاله يم.“

 بيا حضرت موسیٰ وفرمايل: ”اوس دې خپل جالل ماته وايه.“

 تن په واب کې وفرمايل: ”زه به ستا په مخکې تېر شم او ته به زما شان او

شوکت وورې او خپل پاک نوم به درته ووايم. زه تن يم او په چا باندې چې وغوام
رحم وکم نو په هغوی باندې رحم کوم او په چا باندې چې وغوام مهربانه شم نو په هغوی

 هغه زياته که: ” خو تا نه پرېدم چې زما مخ ووينې، که باندې مهرباني کوم.“ 
 بيا تن وفرمايل: هيوک نشي کولی چې زما مخ وويني او ژوندی پاتې شي.“ 

 کله ”دلته زما په خوا کې يو ای شته، ته کولی شې چې په يو  باندې ودرېې. 
په يو چاود کې واچوم او په خپل الس به دې پ  ي، زه به تا دچې زما جالل تېري

 بيا به زه خپل الس لېرې کم او ته به زما شا ووينې، مر مخ کم ترو زه تېر شم. 
به مې ونه وينې.“

د تيو نوې لوحې
(تثنيه ۱۰: ۱ - ۵)

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”د اولنيو لوحو په شان د تيو دوه لوحې  ۳۴
تيارې که، زه به په هغو باندې هغه خبرې وليکم چې په اولنيو لوحو باندې ليکل شوې وې
 سبا سهار تيار اوسه او د سينا غره ته راوخېژه او د غره په سر باندې او تا ماتې کې. 
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ي او په غره باندې دې په هيوک نه را ستا سره دې هي ماته ان حاضر که. 
 ای کې وک ونه ليدل شي، حتیٰ رمې او پادې دې هم د غره په لمنه کې نه ري.“ 

نو حضرت موسیٰ د تن د امر سره سم د اولنيو لوحو په شان دوه د تيو لوحې تيارې
کې. هغه سهار وختي پاېده او لوحې يې د ان سره واخيستلې او د سينا غره ته پورته

شو.

 بيا تن په ورې کې راکته شو او د هغه سره هلته ودرېد او خپل مقدس نوم يې

:يې وک تن د حضرت موسیٰ په مخ کې تېر شو او دا غ  بيا  .تن اعالن ک
”زه تن يعنې تن خدای يم، زه خواخوی او مهربانه خدای يم. په آسان سره نه په

 د زرونو خلکو سره دوامداره مينه کوم او زه قهرېم او ېره مينه او وفاداري کوم. 
بدي، سرغونه او ناه بخم. خو ناهکاران هيکله بې سزا نه پرېدم او د پلرونو د ناه

سزا به د هغوی اوالدونو او لمسيو ته تر دريم او لورم نسله پورې ورکم.“

 هغه وفرمايل: ”ای  حضرت موسیٰ سمدستي په مکه پرېوت او په سجده شو. 

تنه، که چېرې ته په رتيا سره زما خه خوشحاله يې، نو ستا خه غوتنه کوم چې
زمون سره ال شه. که ه هم دا قوم سرزوری دی، خو ته زمون بدي او ناه وبخه او

مون د خپل قوم په توه قبول که.“

تن د اسرائيلو سره خپل لوظ نوی کوي
(هجرت ۲۳: ۱۴ - ۱۹، تثنيه ۷: ۱ - ۵، ۱۶: ۱ - ۱۷)

 بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”زه اوس د اسرائيلو د خلکو سره يو لوظ

کوم. زه به د هغوی په مخ کې داسې عجيبه کارونه وکم چې د دې ولې دنيا په هي يو قوم
کې شوي نه وي. کوم خلک چې تاسو يې په من کې اوسېئ، هغوی به وويني چې زه
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 نن چې زه تاسو ته کوم حکمونه تن ستاسو دپاره ومره هيبتناکه کارونه کوم. 
درکوم هغو ته غاه کېدئ. نو بيا به زه اموريان، کنعانيان، حيتيان، فرزيان، حويان او

 کوم وطن ته چې تاسو روان يئ، پام کوئ يبوسيان ستاسو له مخې خه لېرې کم. 
چې د هغه وطن له اوسېدونکو سره کوم تون ونه کئ. که نه، نو د هغوی په دام کې به

 د هغوی د قربان ايونه وران کئ، هغه لويې تيې چې د عبادت دپاره راېر شئ. 
استعماليي ماتې کئ او د اشيره بتان يې راوغورزوئ.

 د بل خدای عبادت مه کوئ، که تن چې نوم يې غيرتي دی، هغه غيرتي خدای

 پام کوئ چې د هغه وطن د اوسېدونکو سره کوم تون ونه کئ، که کله چې دی. 
هغوی د خپلو خدايانو عبادت کوي او قرباني ورته واندې کوي، نو تاسو ته به هم بلنه

 که چېرې تاسو د درکي او تاسو به بې الرې کي ترو د هغوی قربان وخورئ. 
هغوی لورانې خپلو زامنو ته په نکاح کئ نو رنه چې هغوی د خپلو خدايانو عبادت

کوي، نو ستاسو زامن به هم خپلې الرې ته راواوي.

 خپلو انونو ته د فلز خه بتان مه جووئ.

 د فطيرې و اختر ولمانئ. لکه نه چې ما په تاسو باندې امر کی دی، اوه

ورې فطيره و وخورئ. دا کار د ابيب په مياشت کې په اکل شوي وخت وکئ، که
چې په دې مياشت کې تاسو له مصر خه راووتلئ.

 ستاسو په کورنيو کې هر اولني پيدا شوي نران او ستاسو د رمو او پادو اولني زېېدل

 اولنی زېېدل شوی خر د يو وري سره بدل کئ، مر که شوي نران بچي زما دي. 
چېرې تاسو هغه بدل نه ک، نو د هغه خر اورمې مات کئ. خپل ول اولني زامن بېرته په

بيه واخلئ.
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هيوک دې ماته تش الس رانشي.

 شپ ورې کار وکئ. مر په اوومه ور آرام وکئ، حتیٰ د قلبې او لو په وخت

کې هم بايد کار ونه کئ.

 کله چې تاسو د غنمو د اولني حاصل لو کول شروع کوئ نو د لو کولو اختر ولمانئ

او د حاصل د راولولو اختر په مني کې ولمانئ.

 ستاسو ول نارينه بايد په کال کې درې لې د اسرائيلو تن خدای ته د عبادت

 کله چې تاسو په هر کال کې درې لې د خپل تن خدای حضور ته دپاره راشي. 
د عبادت دپاره رائ نو هيوک به په تاسو باندې حمله نه کوي او ستاسو جايداد به نه

نيسي. زه به هغه قومونه چې ستاسو په مقابل کې ودريي لېرې کم او ستاسو سيمه به
پراخه کم.

 کله چې تاسو ماته يو حيوان قرباني کوئ نو هغه د خميرې و سره مه واندې

کوئ. کوم حيوان چې د فسحې په اختر کې حالليي، د هغه د غوې خه تر سهاره پورې
هي شی مه ساتئ.

 هر کال د خپل تن خدای کور ته د خپل اولني حاصل ېرې ې غلې دانې

راوئ.

يو سېرلی د خپلې مور په شيدو کې مه پخوئ.“

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”دا خبرې وليکه، که چې دا د هغه لوظ

 حضرت موسیٰ شرطونه دي چې ستا سره او د اسرائيلو د قوم سره مې کی دى.“ 
لوېت شپې او لوېت ورې د تن سره په غره کې پاتې شو، په دې وله موده کې
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هغه نه ه ول او نه يې ه وخول. هغه د لوظ خبرې يعنې لس حکمونه په لوحو
باندې وليکل.

حضرت موسیٰ د سينا د غره خه راکوزيي

 کله چې حضرت موسیٰ د تيو د دوو لوحو سره چې حکمونه ورباندې ليکل شوي

ؤو د سينا له غره خه راکته شو، نو د هغه مخ لېده، که چې هغه د تن سره خبرې
 کله چې حضرت هارون او د اسرائيلو خلکو د کې وې خو هغه ورخه خبر نه ؤ. 
حضرت موسیٰ مخ وليد چې ليي نو هغوی له وېرې حضرت موسیٰ ته ورنژدې نشول.

 مر حضرت موسیٰ هغوی راوغوتل. نو حضرت هارون او د قوم ول مشران

 وروسته ول حضرت موسیٰ ته ورغلل او حضرت موسیٰ د هغوی سره خبرې وکې. 
اسرائيليان حضرت موسیٰ ته نژدې ورغلل او حضرت موسیٰ هغوی ته هغه ول حکمونه

 کله چې حضرت ورکل کوم چې تن هغه ته د سينا په غره باندې ورکي ؤو. 
  .ک ې، هغه خپل مخ په پردې باندې پموسیٰ د هغوی سره خپلې خبرې خالصې ک
مر کله به چې حضرت موسیٰ مقدسې خېمې ته ورننواته چې د تن سره خبرې وکي،
نو خپله پرده به يې لېرې کوله. چې کله به هغه راووت، نو خلکو ته به يې د تن حکمونه

 او هغوی به ليدل چې د حضرت موسیٰ مخ ليي. تر هغه وخته پورې چې بيانول 
هغه به بيا تن ته د خبرو کولو دپاره تله، نو په خپل مخ باندې به يې پرده اچوله.

د سبت دپاره مقررات

 حضرت موسیٰ د اسرائيلو ول قوم سره راغون ک او ورته ويې فرمايل: ”دا د  ۳۵
 تاسو بايد په هفته کې شپ تن حکمونه دي چې تاسو به ورباندې عمل کوئ: 

ورې کار وکئ، مر په اوومه ور چې د تن مقدسه ور ده آرام وکئ. هروک
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 حتیٰ د سبت په ور په خپلو چې په هغې ور کار وکي، هغه دې ووژل شي. 
کورونو کې اور هم مه بلوئ.“

د مقدسې خېمې دپاره نذرانې
(هجرت ۲۵: ۱ - ۹)

  حضرت موسیٰ د اسرائيلو ول قوم ته وفرمايل: ”تن داسې امر کی دی: 

ه چې تاسو لرئ د هغو خه د تن دپاره يوه نذرانه يوسئ. هروک چې په خپله
 خوه تن ته نذرانې راوي نو دا نذرانې دې راوي: سره زر، سپين زر او برنج، 

ه کتان او آبي، بانجاني او سرې و، هغه وکر چې د وزو د ويو خه جو شوی وي،
 د راغونو دپاره تېل،  سره رن شوي د پسه پوستکي، ه رمن، د غز لری، 

 سليماني تيې او نورې قيمتي تيې د مسح کولو د تېلو او د خوشبوي دپاره مسالې، 
چې د مشر کاهن په مقدس پېشبند او د هغه په سينه پو باندې ولول شي.

د مقدسې خېمې دپاره سامان
(هجرت ۳۹: ۳۲ - ۴۳)

ول شيان دې جو ومره ماهر خلک دي هغوی دې راشي او هغه  په تاسو کې چې

 لکه مقدسه خېمه او د هغې پوونه، چنکونه، کي چې تن يې امر کی دی: 
 د لوظ صندوق او د هغه ميلې او د هغه سرپو چې چوکاونه، امونه، ستنې او پايې، 

 مېز د پايو او ول سامان کفاره ورباندې ادا کيي او پرده چې هغه ورباندې پيي، 
 د را دپاره راغدان د هغه د سامان سره، د را دپاره راغونه  ،و سره او مقدسه

 د خوشبوي قرباناه د هغې د ميلو سره، د مسح کولو تېل او خوشبويي، د او تېل، 
 د سوزېدونکې نذرانې د قربان ای او د هغه مقدسې خېمې د دروازې دپاره پرده، 

 د حويل پردې د هغو د برنجي جال، ميلې او ول لوي، برنجي تشت د پايې سره، 
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 د خېمې او حويل دپاره مېخونه ستنو او پايو سره او د حويل د دروازې دپاره پرده، 
 کلي کالي چې په مقدس ای کې د خدمت دپاره اغوستل کيي، د هارون  ،او رس

کاهن دپاره خاص لباس او د هغه د زامنو دپاره لباس چې د کاهن د خدمت په وخت کې
يې اغوندي.“

خلک خپلې نذرانې راوي

 بيا  وروسته بيا د اسرائيلو ول خلک د حضرت موسیٰ د حضور خه الل. 

هغو خلکو چې زونو يې غوتل چې تن ته نذرانې راوي، نو هغه يې راولې چې په
مقدسه خېمه، د عبادت په خدمتونو او د کاهنانو د کاليو په جوولو کې ورخه کار

 نو ول خلک يعنې نارينه او ې په خپله خوه راغلل او هغوی د واخيستل شي. 
سينې الن، غووال ،وتې او غاه ک او هر ول د سرو زرو اې راولې او تن ته

 د هرچا سره چې آبي، بانجاني يا سرې و ،ه کتان، د وزو د ويو يې وقف کل. 
خه جو شوی وکر، سره رن شوي د پسه پوستکي يا ې رمنې وې هغه يې راولې.
 د چا سره چې سپين زر يا برنج او يا د غز لري ؤو هغه يې راول او تن ته يې د

 هغو ولو و چې د نلو او اوبدلو په کار کې يې سوغات په توه واندې کل. 
مهارت درلود آبي، بانجاني يا سرې و يا ه کتان چې هغوی په خپله جو کي ؤو

 ولو و چې زونو يې غوتل او مهارت يې درلود، هغوی به د وزو د ويو راول. 
 مشرانو سليماني تيې او نور غمي راول چې په خه تارونه جوول او اوبدل به يې. 
 همدارنه هغوی د راغونو دپاره تېل مقدس پېشبند او سينه پو باندې ولول شي. 

راول او خوشبويه مسالې يې راولې چې د خوشبوي او مسح کولو د تېلو سره  شي.
 د اسرائيلو ولو نارينه او و چې غوتل يې د هغه کار دپاره خپلې نذرانې راولې

چې تن د حضرت موسیٰ په وسيله هغوی ته حکم کی ؤ چې هغه وکي.
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بصلئيل او اهولياب
(هجرت ۳۱: ۱ - ۱۱)

 بيا حضرت موسیٰ اسرائيليانو ته وفرمايل: ”ورئ، تن بصلئيل د اوري زوی او د

 تن هغه د خپل روح خه حور لمسی د يهودا له قبيلې خه انتخاب کی دی. 
 ک کی دی او په هر ول هنري کار کې يې ورته مهارت، توان او پوهه ورکې ده. 

 هغه کولی شي چې د سرو زرو، سپينو زرو او برنجو خه کلي شيان جو کي، 
 تن تيې پرې کي او تيارې يې کي، د لريو کار او هر ول هنري کار وکي. 

هغه او د دان د قبيلې د اخيسامک زوی اهولياب دواو ته دا توان ورکی دی چې نورو ته
 هغه ورته په هر قسم کار کې مهارت ورکی دی چې د خپل هنر ورزده کي. 
زررانو، نقشه جووونکو، د آبي، بانجاني او سرو ويو او د ه کتان د لدوزانو او

اوبدونکو په توه کار وکي. هغوی کولی شي چې هر قسم کارونه وکي او هغوی تکه
نقشه جووونکي دي.

 بصلئيل، اهولياب او نور کارران چې تن ورته مهارت او پوهه ورکې ده د  ۳۶
تن د حکم سره سم به مقدسه خېمه جوه او تياره کي.“

خلک زياتې نذرانې راوي

 بيا حضرت موسیٰ بصلئيل او اهولياب او ول ماهر خلک چې تن ورته توان

 ورکی ؤ او غوتل يې چې کار وکي، راوغوتل چې راشي او کار شروع کي. 
هغوی د حضرت موسیٰ خه هغه ولې نذرانې چې د اسرائيلو خلکو د مقدسې خېمې د
جوولو د کار دپاره راوې وې واخيستلې. خو خلکو به حضرت موسیٰ ته هر سهار د

 نو هغو ولو ماهرو کسبرو چې په مقدسې خېمې باندې رضاکار نذرانې راولې. 
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 او حضرت موسیٰ ته يې وويل: ”د هغه کار دپاره چې يې کار کاوه، خپل کار پرېود 
تن يې امر کی دی، خلک له ضرورت خه زياتې نذرانې راوي.“

 بيا حضرت موسیٰ حکم وک او هغوی دا خبره ول کمپ ته ورسوله: ”هي سی يا

ه دې د مقدسې خېمې دپاره نور هي شی د نذرانې په توه نه راوي.“ نو خلک نور د
 که ه چې مخکې راول شوي ؤو، هغه د نذرانو د راولو خه منع کای شول، 

ول کار د بشپولو دپاره ېر ؤو.

د مقدسې خېمې جوېدل
(هجرت ۲۶: ۱ - ۳۷)

 د کاررانو خه ولو ماهرو نفرو د ه کتان او د آبي، بانجاني او سرو ويو د لسو

 پردو خه مقدسه خېمه جوه که او په هغو کې يې د کروبيانو نقش لدوزي کی ؤ. 
 د دې پردو د ولو پردو اندازه يوشان وه، دولس متره اودې او دوه متره پلنې وې. 

خه پنه پردې سره يوای شوې او يوه جوه ورخه جوه شوه او دوهمه جوه د نورو
 هغوی په هره جوه کې د بيرون پردې په نه باندې د آبي پنو خه جوه شوه. 

 همدارنه هغوی پنوس ک انې په يوې پردې رنه وې ک انې جوې کې. 
باندې او پنوس د بلې جوې په آخرن پردې باندې په داسې ول جوې کلې چې هغه
 بيا هغوی پنوس د سرو زرو چنکونه جو کل او ک انې يو بل ته مخامخ وي. 

د پردو د دوه جوو په يوای تلو کې يې ورخه کار واخيست، ترو وله يوه خېمه
ورخه جوه شي.

 هغوی د مقدسې خېمې د پو دپاره د وزو د ويو خه پردې جوې کې چې

 يوولس واه پردې په يوه اندازه وې، يعنې ديارلس متره ولې يوولس دانې وې. 
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 هغوی پنه پردې په يوه جوه کې سره يوای کې او اودې او دوه متره پلنې وې. 
ې د اخرنانې د يوې جو وس ک بيا يې پن نورې شپ يې په بله جوه کې. 

پردې په نه کې جوې کلې او د بلې جوې د اخرن پردې په نه کې يې همداسې
 د برنجو پنوس چنکونه يې جو کل او په ک انو کې يې واچول جوې کلې. 

 بيا يې د خېمې دپاره د پسه د داسې پوستکي خه چې خېمه يوای سره وتي. 
پو جو ک چې سور رن ورکل شوی ؤ او په هغه باندې يې د ې رمنې خه يو

.ک جو پو

 هر چوکا  هغوی د خېمې دپاره د غز د لري خه وال چوکاونه جو کل. 

 دوه يوشان نلوونکې تختې يې لورنيم متره اود او پنه شپېته سانتي پلن ؤ، 
 هغوی د درلودلې، ترو چوکاونه سره يوای شي. ولو چوکاونو دا تختې درلودلې. 

 او لوېت د سپينو زرو پايې خېمې د جنوب خوا دپاره شل چوکاونه جو کل، 
يې جوې کې چې ورالندې شي، د هر چوکا الندې دوه دوه پايې وې، د دې دپاره چې

 هغوی د بلې خوا يعنې د خېمې د شمال خوا دپاره شل دوه تختې يې ونيسي. 
 او لوېت د سپينو زرو پايې يې جوې کلې چې د هر چوکاونه جو کل، 

خواته وه، شپ  د خېمې د شا دپاره يې چې د لويدي چوکا الندې دوه دوه وي. 
 او دوه چوکاونه يې د خېمې د کنجونو دپاره جو کل کوم چې چوکاونه جو کل، 
 په دغو دوو کنجونو کې هغه چوکاونه د بېخ خه نيولې تر سره پورې سره شاته ؤو. 
 نو اته چوکاونه يوای ؤو او په يوې ک کې لول شوي ؤو، دا دواه يوشان ؤو. 

او شپالس د سپينو زرو پايې وې، د هر چوکا الندې دوه دوه پايې وې.

 هغوی د غز د لري خه پنلس امونه جو کل، پنه يې د هغو چوکاونو دپاره

 پنه د هغو چوکاونو دپاره چې په جو کل چې د خېمې په يوې خوا باندې ؤو، 
بلې خوا باندې ؤو او پنه د هغو چوکاونو دپاره چې شاته د لويدي خواته په آخر سر کې
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 مننی ام چې د چوکاونو تر نيمايي پورې ايودل شوی ؤ، هغه د خېمې د يو ؤو. 
 چوکاونو ته يې د سرو زرو پو ورک او د سر خه تر بل سره پورې غزېدلی ؤ. 
سرو زرو کيو سره يې ولول چې امونه ونيسي. همدارنه هغوی امونو ته هم د سرو

.ورک زرو پو

 هغوی د ه کتان او آبي، بانجاني او سرو ويو خه يوه پرده جوه که او په هغې

 د هغې دپاره يې د غز د لري خه لور کې يې د کروبيانو نقش لدوزي کی ؤ. 
ستنې جوې کې او د سرو زرو پو يې ورته ورک او د هغو دپاره يې د سرو زرو

 هغوی د خېمې د دروازې چنکونه جو کل او لور پايې يې ورته جوې کې. 
دپاره د آبي، بانجاني او سرو ويو او د ه کتان خه يوه پرده جوه که چې لدوزي په

 د دې پردې دپاره هغوی پنه ستنې جوې کې چې د چنکونو سره کې شوې وه. 
لېدلې وې، د هغو سرونو او سيخونو ته يې د سرو زرو پو ورک او د ستنو دپاره يې

پنه برنجي پايې جوې کلې.

د لوظ صندوق
(هجرت ۲۵: ۱۰ - ۲۲)

 بصلئيل د غز د لري خه د لوظ صندوق جو ک چې يو متر او لس سانتي  ۳۷
او بيرون ن د هغه من اود ؤ، پنه شپېته سانتي پلن ؤ او پنه شپېته سانتي لو ؤ. 
برخې ته يې د سوچه سرو زرو پو ورک او د هغه ردچاپېره نه يې د سرو زرو خه

 د هغه دپاره يې لور د سرو زرو ک انې جوې کې او د هغه په جوه که. 
لورو پايو باندې يې وتلې، چې دوه ک انې يې په يو خوا او دوه په بلې خوا وې.

.يې ورته ورک ې او د سرو زرو پوې کخه ميلې جو ي بيا هغه د غز د لر
 ميلې يې هغو کيو ته د ولو دپاره ورننويستلې چې د صندوق په نونو کې وې.
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ک ي جوچې کفاره ورباندې ادا کي خه يې د صندوق سرپو  د سوچه سرو زرو

 بيا هغه د سرپو په چې يو متر او لس سانتي اود ؤ او پنه شپېته سانتي پلن ؤ. 
 يو کروب يې په يو سرونو کې د کول شويو سرو زرو خه دوه کروبيان جو کل. 

سر او دوهم کروب يې په بل سر کې جو ک، په دوو سرونو کې يې د سرپو سره کروبيان
 د کروبيانو وزرونه د دې دپاره پورته خپاره د سرو زرو د يوې وې خه جو کل. 
ؤو چې په سرپو باندې سيوری وکي. کروبيان يو بل ته مخامخ ؤو او د سرپو خواته

يې کتل.

د مقدسې و دپاره مېز
(هجرت ۲۵: ۲۳ ـ ۳۰)

 بصلئيل د غز د لري خه يو داسې مېز جو ک چې نوي سانتي اود ؤ، پنه

 بيا يې هغه ته د سوچه سرو زرو لوېت سانتي پلن ؤ او پنه شپېته سانتي لو ؤ. 
 همدارنه د پو ورک او د هغه ردچاپېره نه يې د سرو زرو خه جوه که. 

هغه ردچاپېره يې يو چوکا جو ک چې پراخوالی يې پنه اويا ملي متره ؤ او په
 هغه د مېز دپاره لور د سرو زرو چوکا باندې يې د سرو زرو نه جوه که. 

ک انې جوې کې او په هغو لورو کنجونو کې يې وتلې چېرته چې لور پايې وې.
 ک انې چوکا ته نژدې وې، د دې دپاره چې هغه ميلې ونيسي چې د مېز په ولو

 د مېز د ولو ميلې د غز د لري خه جوې شوې کې ورخه کار اخيستل کېده. 
 هغه ول شيان چې په مېز باندې وې او د سرو زرو پو ورته ورکل شوی ؤ. 

ايودل کېدل يعنې کاسې، قابونه او د لو د نذرانو دپاره مني او جامونه د سوچه سرو
زرو خه جو شول.
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راغدان
(هجرت ۲۵: ۳۱ - ۴۰)

 بصلئيل د سوچه سرو زرو خه يو راغدان جو ک او د هغه پايه او ميله، د هغه د

پيالو په شان الن، غو انې او لپاې يې د کول شويو سرو زرو خه جو کل. هغه
 شپ انې د راغدان د ول شيان د يوې وې سرو زرو خه جو شوي ؤو. 
 درې نونو خه غزېدلې وې، يعنې درې د يو ن خه او درې د بل خه. 

پيالې چې شکل يې د بادام د ل په شان ؤ، د غويو او لپاو سره په يوې انې باندې
وې، درې په بلې انې باندې او په همدې ول د شپو واو انو دپاره وې چې د

 په خپله په راغدان باندې لور د بادام د ل په شان راغدان خه غزېدلې وې. 
 يوه غو د انو د اولې جوې الندې وه پيالې وې، د غو انو او لپاو سره. 

ې الندې وه او دريمه غود دوهمې جو خه غزېدلې وه، دوهمه غو راغدان چې د
 غو انې، انې او د دريمې جوې الندې وه يعنې ولې شپ انې وې. 

 د راغدان دپاره يې راغدان د کول شويو سوچه سرو زرو د يوې وې خه ؤو. 
اوه راغونه جو کل او پلته پاکوونکي او پتنوسونه يې د سوچه سرو زرو خه جو کل.
 هغه د راغدان او د هغه د ول سامان په جوولو کې د لوردېرشو کيلورامه سوچه

سرو زرو خه کار واخيست.

د خوشبوي د سوزولو قرباناه
(هجرت ۳۰: ۱ - ۵، ۲۲ - ۳۸)

 بصلئيل د غز د لري خه د خوشبوي د سوزولو دپاره يوه قرباناه جوه که. هغه

لور کنجه وه، پنه لوېت سانتي اوده وه او پنه لوېت سانتي پلنه وه او نوي
سانتي لوه وه. د هغې برجونه چې په لورو کنجونو کې ؤو، هغه د قرباناه سره د يوې
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 د هغې پاسن برخې، لور واو خواو او برجونو ته يې وې لري خه جو شول. 
 د د سرو زرو پو ورک او د هغه ردچاپېره نه يې د سرو زرو خه جوه که. 
نې الندې د قرباناه دپاره يې دوه د سرو زرو ک انې جوې کې، يعنې په دواو
خواو باندې يې يوه يوه جوه که چې هغه ميلې ونيسي چې د هغې په ولو کې ورخه

 هغه ميلې د غز د لري خه جوې کې او د سرو زرو پو يې کار اخيستل کيي. 
.ورته ورک

 همدارنه بصلئيل د مسح کولو دپاره مقدس تېل او د خوشبوي دپاره سوچه مسالې

جوې کې لکه نه چې يو عطر جووونکی يې جووي.

د سوزېدونکې نذرانې د قربان ای
(هجرت ۲۷: ۱ - ۸)

 بصلئيل د غز د لري خه يو د قربان ای جو ک چې يو متر او دېرش  ۳۸
سانتي لو ؤ. هغه لور کنجه ؤ، دوه متره او شل سانتي اود ؤ او دوه متره او شل سانتي

 هغه د لورو کنجونو دپاسه برجونه جو کل چې هغه د قرباناه سره ول د پلن ؤ. 
 د هغه ول  .ورک ولو ته يې د برنجو پو شول او خه جو يې لرو يوې

سامان يې د برنجو خه جو ک، يعنې د ايرو د لېرې کولو لوي او د هغه بېلچې، د وينې د
 هغه يوه د برنجو جال جوه که شيندلو کاسې، د غوې قاشق پنجې او د اور لوي. 
او د قربان د ای د نې الندې يې کېودله، ترو د قرباناه تر نيمايي پورې ورسيي.

 د دې دپاره يې د برنجو ک انې جوې کې چې د جال د لورو کنجونو ميلې

 د غز د لري خه يې د ولو ميلې جوې کې او د برنجو پو يې ورته ونيسي. 
 او د قربان د ای د دواو اخونو په کيو کې يې ولولې. د قربان ای د  ورک

تختو خه جو شوی ؤ او تش ؤ.
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د برنجي تشت جوول
(هجرت ۳۰: ۱۸)

خه جو * و د برنجي آيئنو  بصلئيل برنجي تشت او د هغه برنجي پايه د هغو

کل چې د مقدسې خېمې په دروازه کې يې خدمت کاوه.

د مقدسې خېمې حويل
(هجرت ۲۷: ۹ - ۱۹)

 بصلئيل د مقدسې خېمې دپاره يوه حويل جوه که. جنوب خوا يې پنه لوېت

 چې د برنجو په شلو پايو کې د شلو متره اوده وه او د ه کتان پردې يې درلودلې، 
برنجي ستنو په وسيله ينې شوې وې، چې د سپينو زرو خه جو شوي چنکونه او

 حويل د شمال خواته هم همداسې وه. سيخونه په کې ؤو. 

 د حويل په لويديه خوا کې پردې وې چې دوه ويشت متره اودې وې او لس

ستنې او پايې يې درلودلې چې د سپينو زرو خه جو شوي چنکونه او سيخونه ورسره
 ختيې خواته يعنې هغه ای کې چې د ننوتلو دروازه وه، هم حويل دوه ويشت ؤو. 
 د دروازې دواو خواو ته د درې ستنو او پايو سره اوه متره پردې - متره پلنه وه. 

 د  د حويل ردچاپېره ولې پردې د ه کتان خه جوې شوې وې.  وې. 
ستنو دپاره چې کومې پايې وې، هغه د برنجو خه جوې شوې وې او چنکونه، سيخونه

او د ستنو د سرونو پوونه د سپينو زرو خه جو شوي ؤو. د حويل ردچاپېره ولې
ستنې د سپينو زرو د سيخونو سره نلول شوې وې.

 د حويل د دروازې پرده د آبي، بانجاني او سرو ويو او د ه کتان خه جوه شوې

وه او لدوزي په کې شوې وه. هغه نهه متره اوده او د حويل د پردو په شان دوه متره او
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 هغه په لورو داسې ستنو باندې ينه شوې وه چې په لورو شل سانتي لوه وه. 
خه جو ونه او سيخونه يې د سپينو زروکونه، د سرونو پوبرنجي پايو کې وې. چن

 د خېمې او د هغې د ردچاپېره حويل ول مېخونه برنجي ؤو. شوي ؤو. 

هغه فلزات چې په مقدسه خېمه کې ورخه کار اخيستل شوی ؤ

 دا هغه لست دی چې د فلزاتو هغه اندازه په کې ده چې په مقدسه خېمه کې په هغه

ای کې ورخه کار واخيستل شو چې د تيو دوه لوحې چې لس حکمونه ورباندې ليکل
ی ؤ او هغو الويانو جوشوي ؤو ساتل شوې وې. د لست فرمايش حضرت موسیٰ ورک

ک چې د حضرت هارون کاهن د زوی يتامار تر الرودنې الندې يې کار کاوه.

 د يهودا د قبيلې بصلئيل د اوري زوی او د حور لمسي هغه ول شيان جو کل چې د

 د هغه سره د دان د قبيلې هغو د جوولو امر تن په حضرت موسیٰ باندې کی ؤ. 
د اخيسامک زوی اهولياب ؤ، هغه يو کسبر او طرح کوونکی ؤ او د آبي، بانجاني او سرو

ويو او د ه کتان لدوز ؤ.

 د هغو ولو سرو زرو وزن چې خلکو تن ته وقف کي ؤو او د مقدس ای په

کار کې ورخه کار واخيستل شو زر کيلورامه ؤ. دا د هغه وزن په مطابق ؤو چې په مقدس
 د هغو سپينو زرو اندازه چې د اسرائيلو د قوم د ای کې ورخه کار اخيستل کېده. 

هغو خلکو خه ترالسه شول چې په سرشمېرنه کې شمېرل شوي ؤو، ۳۴۲۵ کيلورامه وه،
 د نفر په سر د هغه وزن په مطابق چې په مقدس ای کې ورخه کار اخيستل کېده. 
يو مثقال راتله، (دا مثقال د مقدس ای د مثقال په مطابق ؤ)، ول خلک چې شمېرل شوي
 د سپينو زرو خه ؤو او عمر يې د شلو کالو خه زيات ؤ، ول ۶۰۳۵۵۰ نفره ؤو. 

۳۴۰۰ کيلورامه د دې دپاره استعمال شول چې د مقدس ای او پردې دپاره سل پايې
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 د پاتې پنه ويشتو جوې شي او د هرې پايې دپاره لوردېرش کيلورامه ؤو. 
کيلورامو سپينو زرو خه بصلئيل سيخونه، د ستنو دپاره چنکونه او د هغو د سرونو دپاره

پوونه جو کل.

  د هغو برنجو اندازه چې خلکو تن ته وقف کي ؤو، ۲۴۰۰ کيلورامه وه. 

هغه له دې برنجو خه د الندينيو شيانو په جوولو کې کار واخيست: د مقدسې خېمې د
 د ردچاپېره دروازې دپاره پايې، برنجي قرباناه او د هغې جال او ول لوي، 

حويل او د هغې د دروازې دپاره پايې او د خېمې او ردچاپېره حويل دپاره ول مېخونه.

د کاهنانو دپاره لباس
(هجرت ۲۸: ۱ - ۱۴)

 د آبي، بانجاني او سرو ويو خه هغوی په مقدس ای کې د خدمت کولو  ۳۹
دپاره کلي کالي جو کل. هغوی د حضرت هارون دپاره هم د تن د حکم په مطابق

.ک ی ؤ، خاص لباس جوچې حضرت موسیٰ ته يې ک

 هغوی د سرو زرو او د آبي، بانجاني او سرو ويو او د ه کتان خه مقدس پېشبند

 هغوی سره زر وکول او نر پاې يې ورخه جوې کې او تارونه يې  .ک جو
ورخه پرې کل چې په آبي، بانجاني او سرو ويو او ه کتان کې ورخه کار واخيستل

 هغوی د مقدس پېشبند دپاره د اوې دوه تسمې شي، دا د يو ماهر کسبر کار ؤ. 
 جوې کې او د هغه په دواو خواو باندې يې ونلولې چې پېشبند ورسره وتل شي. 

ه اوبدل شوی کمربند چې د همدغه شان موادو خه جو شوی ؤ، هغه د مقدس پېشبند
سره ونلول شو چې د يوې وې په شان کاره شي. هغوی دا کار د تن د امر سره سم

 هغوی سليماني تيې په هغو ايونو کې  .ی ؤ وکچې حضرت موسیٰ ته يې ک
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ولولې چې د سرو زرو د قابونو په شان جو شوي دي او په هغو باندې يې د مهر په شان
 لکه نه چې تن په حضرت د حضرت يعقوب د زامنو د نومونو نقش وويست. 
موسیٰ باندې امر کی ؤ هغوی هغه تيې د مقدس پېشبند د اوې په تسمو باندې ولولې

چې د اسرائيلو د دولسو قبيلو استازيتوب وکي.

سينه پو
(هجرت ۲۸: ۱۵ - ۳۰)

خه جوچې مقدس پېشبند ور ک خه جو د هماغو موادو  هغوی سينه پو

 هغه لور کنجه ؤ، دوه ويشت سانتي اود شوی ؤ او هماغسې لدوزي په کې وشوه. 
 بيا هغوی په هغه باندې لور قطاره ؤ او دوه ويشت سانتي پلن ؤ او دوه قاته ؤ. 

 قيمتي تيې ولولې. په اول قطار کې يې يو ياقوت، يو ژي ياقوت او يو لعل ولاوه، 
 په دريم قطار په دوهم قطار کې يې يو زمروت، يو شين ياقوت او يو الماس ولاوه، 
 په لورم قطار کې يې يو کې يې يوه فيروزه، يو عقيق او يو ارغواني ياقوت ولاوه، 
شينکی ياقوت، يوه سليماني تيه او يو يشم ولاوه. هغه په داسې ايونو کې ولول شول

 دولس تيې وې، د حضرت يعقوب چې د سرو زرو د قابونو په شان جو شوي دي. 
د زامنو د هر نوم دپاره يوه يوه تيه، په هرې يوې کې د يو مهر په شان نقش ايستل شوی ؤ

او د دولسو قبيلو خه د يوې قبيلې نوم په کې ؤ.

 هغوی د سينه پو دپاره د سوچه سرو زرو خه داسې نيرونه جو کل چې د

 دوه د سرو زرو د قابونو په شان ايونه او دوه د يوې رس په شان تاو شوي ؤو. 
سرو زرو ک انې يې جوې کې او د سينه پو په پورتنيو کنجونو پورې يې ونلولې.

 او د نيرونو  په دغو دوو کيو باندې يې دوه د سرو زرو نيرونه وتل، 

دوه نور سرونه يې په هغو ايونو باندې چې د سرو زرو د قابونو په شان ؤو وتل او په
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 دې ول يې د مقدس پېشبند د اوې د تسمو په مخکين برخې باندې ونلول. 
هغوی د سرو زرو دوه ک انې جوې کې او د سينه پو په الندينيو کنجونو پورې يې

 دوه نورې ک انې په دنن نې باندې د مقدس پېشبند په ن کې ونلولې. 
يې جوې کې او د اوې د تسمو په الندين برخه کې يې ونلولې چې د مقدس پېشبند
 لکه په مخکين برخې باندې بخ ته نژدې او د مقدس پېشبند د کمربند دپاسه وې. 
نه چې تن حضرت موسیٰ ته امر کی ؤ، هغوی د سينه پو ک انې د مقدس

پېشبند د ک انو سره په آبي مزي باندې وتلې چې د کمربند سره وصل شي، ترو
سينه پو د مقدس پېشبند خه لېرې نشي.

د کاهنانو نور لباس
(هجرت ۲۸: ۳۱ - ۴۳)

 هغه چپنه چې د مقدس پېشبند الندې اغوستل کېدله وله د آبي وکر خه جوه

 د هغې په من کې يې د سر دپاره يو سوری پرېود او د سوري ردچاپېره يې شوه. 
 هغوی د چپنې د لمنې په نه باندې د آبي، يوه غاه ونله ترو چپنه ونه شليي. 

 د سوچه سرو زرو خه يې بانجاني او سرو ويو او ه کتان خه انار جو کل. 
 لکه نه زنونه جو کل او هغه يې د لمنې په نه باندې د انارو ترمن ونلول. 

چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ زنونه او انار د هغې چپنې د لمنې په
نه باندې چې د خدمت کولو دپاره به اغوستل کېدله، د يو او بل ترمن راغلل.

 هغوی د حضرت هارون او د هغه د زامنو دپاره د ه کتان خه کميسونه جو کل
 پ د ه  او لون، خول انې او نيکرونه يې ورته د ه کتان خه جو کل. 

کتان او د آبي، بانجاني او سرو ويو خه جوه شوې وه او هغه لدوزي شوې وه، لکه
 هغوی د سوچه سرو زرو خه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ 
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يو ل جو ک او په هغه باندې يې د دې لغتونو يعنې تن ته وقف شوی يو نقش وويست
 لکه نه چې تن په حضرت لکه نه چې په يو مهر باندې ايستل کيي. 

موسیٰ باندې امر کی ؤ هغوی هغه ل په يو آبي مزي باندې د لون په مخکين برخې
پورې وتاه.

د کار بشپېدل
(هجرت ۳۵: ۱۰ - ۱۹)

 په دې ول هغه ول کار چې په مقدسې خېمې باندې روان ؤ هغه ختم شو.
اسرائيليانو ول شيان د تن د امر سره سم چې حضرت موسیٰ ته يې کی ؤ جو کل.

 بيا هغوی دا شيان حضرت موسیٰ ته راول: خېمه او د هغې ول سامان، د هغې

 د پسه د داسې پوستکي خه پو چې چنکونه، چوکاونه، امونه، ستنې او پايې، 
 د لوظ صندوق چې د سور رن ورکل شوی ؤ، د ې رمنې پو او دنن پرده، 
تيو لوحې په کې دي، د هغه د ميلو سره او د هغه سرپو چې کفاره ورباندې ادا کيي،
 د سوچه سرو زرو راغدان، د  ،و ول سامان سره او مقدسه  مېز د هغه د

 د سرو زرو قرباناه، د هغه راغونه، د هغه ول سامان او د راغونو دپاره تېل، 
 برنجي قرباناه د مسح کولو تېل او خوشبويي، د مقدسې خېمې د دروازې دپاره پرده، 

 د حويل هغې د برنجي جال سره، د هغې ستنې او ول لوي، تشت د پايې سره، 
پردې د هغو د ستنو او پايو سره او د حويل د دروازې دپاره پرده، د حويل دپاره

 او کلي کالي چې په مقدس رس انې او مېخونه، د مقدسې خېمې دپاره ول سامان 
ای کې د خدمت دپاره اغوستل کيي، د حضرت هارون کاهن دپاره خاص لباس او د

هغه د زامنو دپاره لباس کله چې هغوی د کاهنانو په توه خدمت کوي.

 لکه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، اسرائيليانو ول کارونه

 حضرت موسیٰ ول کار وکاته او ويې ليدل چې هغوی د تن د سرته رسولي ؤو. 
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.ی ؤ. نو هغوی ته يې برکت ورکامر سره سم کار ک

د مقدسې خېمې ودرول

 ”د اولې مياشتې په اوله ور  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۴۰
 په هغې کې د لوظ صندوق چې لس حکمونه په کې دي کېده او مقدسه خېمه ودروه. 

 مېز دننه راوه او سامان ورباندې کېده. همدارنه هغه په پردې باندې پ که. 
 د سرو زرو د خوشبوي قرباناه راغدان هم دننه راوه او راغونه ورباندې کېده. 

 د د لوظ د صندوق په مخ کې کېده او د خېمې په دروازه باندې پرده ونده که. 
 د خېمې او سوزېدونکې نذرانې قرباناه د مقدسې خېمې د دروازې په مخ کې کېده. 
 د هغې ردچاپېره يوه حويل جوه قرباناه ترمن تشت کېده او اوبه په کې واچوه. 

که او د حويل په دروازه باندې پرده ونده که.

 د مسح کولو تېل واخله او خېمه او هره چې په کې دي هغه ورباندې مسح که.

 بيا د سوزېدونکې نذرانې خېمه او د هغې ول سامان وقف که او هغه به مقدس شي. 
د قربان ای او د هغه ول لوي مسح که. د قربان ای وقف که او هغه به په بشپه

 تشت او د هغه پايه مسح که او وقف يې که. توه مقدس شي. 

 هارون او د هغه زامن د مقدسې خېمې د دروازې خولې ته راوله او غسل ورته ورکه.
 بيا هارون ته خاص لباس ورواغونده او مسح او وقف يې که ترو هغه د کاهن په

 هغوی  د هغه زامن راوله او کميسونه ورته ورواغونده.  توه زما خدمت وکي. 
ک م داسې مسح که لکه نه چې تا د هغوی پالر مسح ک، ترو هغوی د کاهنانو په

توه زما خدمت وکي. د هغوی مسح کېدل به د يو داسې کاهنتوب دپاره وي چې تل ترتله
به دوام ومومي.“
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 نو په دوهم کال  حضرت موسیٰ هره ک م د تن د امر په مطابق وکل. 

وروسته له دې چې هغوی له مصر خه الل، د اولې مياشتې په اوله ور خېمه ودروله
 کله چې حضرت موسیٰ خېمه ودروله نو د هغې پايې يې په خپل ای کې شوه. 
 لکه کېودلې. چوکاونه يې ودرول، امونه يې ورننه ايستل او ستنې يې ودرولې. 

نه چې تن امر کی ؤ، هغه په خېمه باندې پو وغواوه او په هغه باندې يې
بيرونی پو واچاوه.

 هغه د تيو دوه لوحې واخيستلې او د لوظ په صندوق کې يې کېودلې. ميلې يې د

صندوق په ک انو کې واچولې او هغه سرپو يې ورباندې واچاوه چې کفاره ورباندې
 لکه نه چې تن امر کی ؤ، حضرت موسیٰ د لوظ صندوق خېمې ته ادا کيي. 

.ک ول يې صندوق پ ه. په دېنده کو او پرده يې دننه راو

 او  حضرت موسیٰ مېز په خېمه کې شمال خواته د پردې خه بيرون کېود 

لکه نه چې تن امر کی ؤ، په هغه باندې يې هغه مقدسه و کېودله چې تن
  راغدان يې په خېمه کې مېز ته مخامخ جنوب خواته کېود  ته واندې کيي. 

 او لکه نه چې تن امر کی ؤ، د تن په حضور کې يې راغونه کېودل. 
 او لکه حضرت موسیٰ د سرو زرو قرباناه په خېمه کې د پردې په مخ کې کېودله 
 بيا يې پرده د نه چې تن امر کی ؤ، په هغې باندې يې خوشبويي وسوزوله. 

 لکه نه چې تن امر کی ؤ، هغه د خېمې په دروازه کې ونده که. 
سوزېدونکې نذرانې قرباناه د خېمې دروازې ته نژدې ودروله او په هغې باندې يې

 تشت يې د خېمې او د قربان د سوزېدونکې او د غلې دانې نذرانې واندې کې. 
 او حضرت موسیٰ، ای ترمن کېود او د مينلو دپاره يې اوبه په کې واچولې 

حضرت هارون او د هغه زامنو به د هغه خه د خپلو السونو او پو د مينلو دپاره کار
 هرکله به چې هغوی خېمې ته ورننوتل يا به د قربان ای ته ورتلل، نو اخيست. 
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خپل السونه او پې به يې مينلې، لکه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر
 بيا حضرت موسیٰ د خېمې او د قربان د ای ردچاپېره حويل جوه که کی ؤ. 
او د حويل په دروازې باندې يې پرده ونده که. نو حضرت موسیٰ کار پای ته ورساوه.

د تن جالل
(شمېر ۹: ۱۵ - ۲۳)

 نو له دې کبله  بيا ورې خېمه په که او د تن د جالل خه که شوه. 

 اسرائيليانو به يوازې هغه وخت حضرت موسیٰ نشو کولی چې خېمې ته ورننوزي. 
 ترو خپل کمپ بل ای ته انتقاالوه چې کله به ورې د خېمې خه پورته کېدله. 

 د ولو سفرونو پورې چې ورې به هلته واله وه نو هغوی به خپل کمپ نه انتقاالوه. 
په دوران کې ولو اسرائيليانو د ورې له خوا د تن د حضور ورې د خېمې دپاسه ليدلی

شوه او د شپې له خوا به يې ليدل چې په ورې کې اور بليي.
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