
د هجرت کتاب ‐ د تورات شريف دوېم
کتاب

پېژندلو

د هجرت کتاب د حضرت موس عليه السالم د تورات شريف دوېم کتاب دے.
او مون ته دا را په وته کوى چ خُدائ پاک حضرت ابراهيم عليه السالم سره
خپله کې وعده داس پوره که چ بن اسرائيل ي د فرعون د غالم او د بت

پرست نه آزاد کل. او هغوئ ي هغه لوظ کے شوى وطن يعن د برکتونو ائ
ته راوستل. خُدائ پاک حضرت موس عليه السالم له د ژوند تېرولو او عبادت

کولو يو شرع نظام ورکو. او خُدائ پاک هغوئ ته د عبادتخان جوړولو هدايت
هم وکو، يعن يو داس ائ چرته چ د خُدائ پاک حضور د خپلو خلقو په

مين ک استونه کوى او چرته چ به هغوئ د خپلو ناهونو د ادا کولو
کفارې دپاره قربانيان پېش کوى. په دې کتاب ک مرکزى شخصيت حضرت

موس عليه السالم دے چ خُدائ پاک د خپل قوم د خالصون او آزادى دپاره
غوره کے وو چ هغوئ د مصر نه راوباس. د حفظ کولو دپاره ۳۴: ۶ آيت،
د رحم او ترس نه ډک يم، په آسان خُدائ، هغه خُدائ پاک يم چ زۀ، مال”

سره نۀ غصه کېم او ډېره مينه او وفادارى ايم.“
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د بن اسرائيلو سره په مصر ک ظلم کېدل

 د يعقوب د زامنو نومونه دا دى چا چ خپل خپل خاندان د ان سره  ۱
 يساکار، زبولون،  روبين، شمعون، ليوى، يهوداه،  کو او مصر ته الړل، 

 د يعقوب ول زامن او نمس په  دان، نفتال، جاد او آشر.  بنيامين، 
 يوسف د شمېر ک اويا کسان ۇو. يوسف د مخ نه په مصر ک وو. 

 خو د هغوئ د اوالد د بن هغۀ ول وروه او هغه ول نسل يو يو م کېدلو، 
اسرائيلو ډېر بچ پېدا شول او ډېر زيات او طاقتور شول او ول مل د هغوئ نه
هغۀ ته د يوسف په حقله هي صر يو نوے بادشاه راغلو چ بيا په م ډک شو. 

 هغۀ خپلو خلقو ته ووئيل، ”ورئ، دا بن اسرائيل ډېر معلومات نۀ ۇو. 
 را چ د دوئ زيات او ته شول او دوئ زمون دپاره خطرناک دى. 
ک او د دوئ په مين او کۀ زمون دوئ به زيات ش ن وسره يو چل وک

ى او کېدے شائ کدشمنان رايو الف زمونخ نو دوئ به زمون راش جن
چ د دې مل نه وتت. مون له داس ۀ کول په کار دى چ دوئ نور زيات

په زور ي ل چسرائيلو باندې مشران مقرر کا صريانو په بن نو م  “.نۀ ش
ترې نه کار اخستو. بن اسرائيلو د فرعون دپاره د پتوم او رعمسيس ارونو نه

 خو چ هغوئ پرې ومره ظلم زياتے کولو نو ال ودامونه جوړ کل. 
صريان د هغوئ نه يرېدل او د بنهومره خورېدل. م ک لزياتېدل او په م

 او مصريانو په دوئ باندې ظلم زياتے - اسرائيلو سره ي کينه شروع که 
کولو او د دوئ ژوند ي تريخ کو. هغوئ په دوئ باندې د ختو، خو او په خپلو
 بيا د مصر بادشاه پو ک کار کولو او په دوئ باندې ي هي رحم نۀ کولو. 
سفره او فوعه، هغ دوه دايو ته ووئيل کومو به چ د عبرانيانو و مدد کولو،

 ”چ کله تاسو د عبرانيانو و د بچ د پېدا کېدو په وخت مدد کوئ او

هغوئ د بچ د زېېدو په ائ ناست ووين نو کۀ هغه پېدا کېدونے زوئ وى
 خو داي د خُدائ نو وې وژن، خو کۀ هغه لور وى نو ژوندۍ ي پرېدئ.“ 

پاک نه يرېدل او د بادشاه حم ي ونۀ منلو او هغوئ نران ماشومان ژوندى
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 نو بادشاه داي راوغوتل او د هغوئ نه ي تپوس وکو، ”تاسو پرېودل. 
 هغوئ هغۀ ته ووئيل، ول داس کوئ؟ تاسو نران بچ ول ژوندى پرېدئ؟“ 

”عبران  د مصريانو و په شان نۀ دى، د دوئ په آسان سره بچ پېدا
 -  “.د دوئ ماشومان پېدا ش د رسېدو نه مخ ى او هلته زمونکي

داي د خُدائ پاک نه يرېدل نو خُدائ پاک د هغوئ سره ۀ وو او د هغوئ
 په آخر ک کورونه ي ودان کل. او بن اسرائيل زياتېدل او طاقتور شول. 
فرعون خپلو ولو خلقو له حم ورکو چ، ”د عبرانيانو هر يو پېدا شوے بچے

راوړئ او د نيل درياب ک ي وغورزوئ، خو جين به ژوندۍ پرېدئ.“

د حضرت موس پېدايت

 په دې دوران ک د ليوى قبيل يو سى په خپله قبيله ک يوه ه  ۲
 او د هغ نه د هغۀ يو زوئ وشو. هغ وليدل چ دا ۀ لے وکه، 

 خو چ کله هغ دا نور نۀ ماشوم وو، نو هغ دا درې مياشت پ وساتلو. 
وکرۍ راواخستله او په دې ي د لوخو نه جوړه شوې يوه ولے، هغشو پ

تارکول ولول چ اوبۀ په ک دننه نۀ . هغ ماشوم په دې ک کېنولو او
 د ماشوم خور له لرې دا ي بيا د درياب په غاړه په لوخو ک کېوده. 

 د فرعون لور المبلو له د درياب والړه وه او کتل ي چ په هغۀ به ۀ کيى. 
اپه هغوې نو نا ارې هم د درياب په غاړه رواندمتخ غاړې له راغله، د هغ
په لوخو ک هغه وکرۍ وليدله او يوه خدمتاره ي ورولېله چ هغ ته ي را
 د فرعون لور وکرۍ کوالو که او يو ماشوم ي په ک وليدو. هغۀ وړى. 
ژړل او د هغ ورباندې زړۀ وسوزېدلو. هغ ووئيل، ”دا ماشوم عبرانے دے.“

 بيا د هغۀ خور د فرعون د لور نه تپوس وکو، ”زۀ يو عبران ه راوغواړم

 هغ ورته ووئيل، ”آو، الړه شه.“ نو ۀ چ دې ماشوم له سينه ورکوى؟“ 
 شهزاد دې  ته هغه جين الړه او د ماشوم خپله مور ي راوستله. 
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ووئيل، ”دا ماشوم واخله او زما دپاره سينه ورکوه او زۀ به تا له مزدورى
 کله چ دا ماشوم درکوم.“ نو هغ ماشوم يوړو او هغۀ له ي سينه ورکوله. 

ل لوئ شو نو هغ دا ماشوم د بادشاه لور له ورکو او د بادشاه لور ماشوم
خپل زوئ جوړ کو. هغ د خپل ان سره ووئيل، ”ما دا د اوبو نه راوچت

کے دے.“ نو موس نوم ي ورباندې کېودو.

د حضرت موس ميديان ته تتېدل

 چ کله موس لوئ شو نو هغه خپلو خلقو عبرانيانو له الړو او هغۀ وليدل

چ د هغوئ نه سخت کار اخستلے شو. هغۀ دا هم وليدل چ يو مصرى يو
 موس اخوا دېخوا عبرانے وهلو، دا د موس د خپلو خلقو نه يو کس وو. 

وکتل او چ کله هغۀ ته پته ولېده چ هي وک ي هم نۀ ورى، نو هغه
 بله ورځ هغه بهر مصرے ي ووژلو او د هغۀ الش ي په شو ک پ کو. 

الړو او وې ليدل چ دوه عبرانيان په خپلو ک په جه ۇو. هغۀ هغه يو ته
 هغه وفرمائيل کوم چ په غلطه وو، ”تۀ ول خپل عبرانے ورور وه؟“ 

سى ورته ووئيل، ”تۀ چا په مون مشر کے ي او په مون ي قاض جوړ کے
ي؟ تۀ ما هم وژن ۀ له چ هغه مصرے دې وژلے وو؟“ نو موس وويرېدو

او د خپل ان سره ي وفرمائيل، ”ه نو له چ ما ۀ کى دى د هغ خلقو ته
 چ کله فرعون خبر شو چ ۀ شوى ۇو، نو هغۀ د - پته لېدل ده.“ 
لتېدو او الړو او د ميديان په موت و، خو موسد وژلو کوشش وک موس
ک اوسېدو. يوه ورځ چ کله موس د يو کوه سره ناست وو، د ميديان د

امام يترو اووۀ لوه راغل، چ اوبۀ راوباس او د خپل پالر و او چېلو دپاره
 خو ۀ شپانو د يترو لوه وشل. نو موس د انونه ترې نه ډک کى. 

 چ کله هغوئ د بچ کولو دپاره ورغلو او د هغوئ اروو له ي اوبۀ ورکې. 
دوئ خپل پالر له راغل، هغۀ ترې تپوس وکو، ”تاسو ول نن ډېر زر راغل؟“

 هغوئ ورته ووئيل، ”يو مصرى مون د شپانو نه بچ کو او هغۀ مون له اوبۀ
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 هغۀ د خپلو لوو نه تپوس هم راوخېژول او زمون اروو له ي ورکې.“ 
وکو، ”هغه چرته دے؟ تاسو هغه سے بهر ول پرېودو؟ الړې ش او هغه

هلته اوسېدو ته راض  نو موس راوغواړئ چ مون سره رو وخورى.“ 
 د هغ نه ي يو زوئ وشو. شو او يترو هغۀ ته خپله لور صفوره وادۀ که، 
مسافر يم.“ نو په هغۀ ي ک لان سره ووئيل، ”زۀ په دې م د خپل موس
شو، خو بن صر بادشاه مد م  ډېره موده پس چ جيرسوم نوم کېودو. 

په وجه فرياد کولو نو هغوئ په چغو وژړل، ”خُدايه پاکه، زمون سرائيلو د غالما
 نو خُدائ پاک د دوئ ژړا واورېدله. هغۀ د هغوئ فرياد واورېدو مدد وکه.“ 
 هغۀ د بن او د ابراهيم، اسحاق او يعقوب سره ي خپل هغه لوظ راياد کو. 

اسرائيلو تليف وليدو او ورباندې خفه شو.

د خُدائ پاک حضرت موس غوتل

 د موس سخر يترو د ميديان امام وو. يوه ورځ چ کله موس د هغۀ  ۳
ې او چېل رول، هغۀ رمه د بيابان نه واړوله او د خُدائ پاک غر سينا ته

 هلته هغۀ ته د مال خُدائ هغه فرته د اور لمب په شان د بو د راغلو. 
مين نه رارنده شوه. چ د موس پرې نه نظر پرېوتو نو په دې ليدو حېران

 هغۀ د ان سره شو چ په جاړه اور لېدلے وو خو دا نۀ سوزېدله. 
ى؟ زۀ به نزدې ورشم چنۀ سوزي عجيبه خبره ده. دا جاړه ول” ،وفرمائيل چ
 چ کله مال خُدائ وليدل چ موس نزدې راروان وو، هغه د وې ورم.“ 
جاړې مين نه ورته آواز ورکو او ورته ي وفرمائيل، ”موس! موس!“ هغۀ ورته

 خُدائ پاک ورته وفرمائيل، ”نور نزدې مۀ وفرمائيل، ”ج زۀ حاضر يم.“ 
 زۀ ستا د پالر نيونو  .ه والړ يتۀ په پاکه زم ه چ ،ه. پېزار وباسهرا
خُدائ پاک يم، د ابراهيم، د اسحاق او د يعقوب خُدائ پاک يم.“ نو موس خپل
 بيا مال خُدائ مخ پ کو، ه چ هغه خُدائ پاک ته کتلو نه يرېدو. 
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ورته وفرمائيل، ”ما وليدل چ زما د خلقو سره په مصر ک ومره ظلم کيى،
ما د هغوئ فرياد اورېدلے دے چ هغوئ د ظالمانو مشرانو نه خالص ش. ما

 نو زۀ الندې راغلے يم چ هغوئ د ته د هغوئ د ولو تليفونو پته ده، 
مصريانو نه خالص کم او چ هغوئ د مصر نه بهر يو ۀ، کوالو او زرخېز
ويان او تيان، اموريان، فرزيان، حاوس کنعانيان، ح م، چرته چته بو لم

 وره، ما د خپلو خلقو ژړا اورېدل ده او زۀ دا هم ورم يبوسيان اوسيى. 
 اوس زۀ تا فرعون له لېم نو تۀ به زما خلق چ مصريان په دوئ ظلم کوى. 
 خو موس خُدائ پاک ته وفرمائيل، ”زۀ  “.صر نه بهر بوسرائيل د ما بن
 خُدائ وک يم چ فرعون له ورشم او بن اسرائيل د مصر نه بهر بوم؟“ 

پاک ورته وفرمائيل، ”زۀ به ستا مل يم او چ تۀ کله دا خلق د مصر نه بهر
بو، نو تۀ به په دې غر دپاسه زما عبادت وکې. هغه به د دې ثبوت وى چ تۀ
 خو موس ورته وفرمائيل، ”چ کله زۀ بن اسرائيلو له ورشم  “.لے يما لې
او ورته ووايم، چ زۀ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک تاسو ته رالېلے يم، هغوئ

 به زما نه تپوس وکى چ د هغۀ ۀ نوم دے؟ نو زۀ هغوئ ته ۀ ووايم؟“ 
ووائ يم. تۀ به خامخا هغوئ ته داس خُدائ پاک ورته وفرمائيل، ”زۀ هغه يم چ

چ، ”زۀ هغه يم“ تاسو ته رالېلے يم وک چ په خپله خپل ان ته ”زۀ يم“
 بن اسرائيلو ته ووايه چ ما مال خُدائ د هغوئ د پالر نيۀ خُدائ  .وائ
پاک د ابراهيم، اسحاق او د يعقوب خُدائ پاک، تۀ هغوئ ته ورلېلے ي. دا د

 الړ شه همېشه دپاره زما نوم دے، راتلون نسلونه به ما په دې نوم يادوى. 
زۀ مال ه او هغوئ ته ووايه چک ائ راغون سرائيلو مشران په يوا او د بن

خُدائ، د هغوئ د پالر نيۀ خُدائ پاک، د ابراهيم، اسحاق او يعقوب خُدائ پاک،
دى چ زۀ دوئ له راغلے يم او ما ليدل ند شوم. هغوئ ته ووايه چرتا ته را

 ما دا فېصله کې ده چ زۀ به دوئ د مصريانو د دوئ سره ۀ کول. 
مصر نه بهر بوم چ په کوم ائ ک په دوئ ظلم کيى او زۀ به دوئ هغه

ويانو او تيانو، اموريانو، فرزيانو، حهغه د کنعانيانو، ح م، چته بو لزرخېز م
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 زما خلق به ستا خبره واورى. نو تۀ د بن اسرائيلو د يبوسيانو مل دے. 
مشران د مصر بادشاه له بوه او هغۀ ته ووايه چ، مال خُدائ د عبرانيانو

خُدائ پاک، مون ته په خپله ان رند کو. اوس تۀ مون په صحرا ک د
درېو ورو سفر ته پرېده چ مال خُدائ، زمون خُدائ پاک ته قربان پېش

و چصر بادشاه به تاسو تلو ته پرې نۀ ږدى ترد م  ما ته پته ده چ کو. 
 خو زۀ به د خپل قُدرت نه کار واخلم او زۀ هغه مجبور کے شوے نۀ وى. 
م. او د هغصريانو له سزا ورکبه هلته د عجيبه عجيبه کارونو کولو په ذريعه م
 زۀ به په مصريانو ستاسو قدر وکم نو نه پس به هغه تاسو تلو ته پرېدى. 
سرائيلا  هره يوه بن  . السونه نۀ دوئ به خال ، کله زما خلق چ

ه دې خپلو مصريانو اونيانو کره الړه ش او هرې مصرۍ  له چ د
دوئ سره په کور ک اوسيى نو جام، د سرو زرو او سپينو زرو کال دې

ترې نه وغواړى. نو بن اسرائيليان به دا يزونه خپلو زامنو او لوو ته
ورواغوندى. او مصريان به لوټ کى.“

د خُدائ پاک حضرت موس له لوئ طاقت ورکول

 بيا موس مال خُدائ له جواب ورکو، ”خو وره، کۀ بن اسرائيل په  ۴
م کۀ هغوئ ووائۀ وک نو زۀ ى او زما خبرې ته غوږ ونۀ نيسما يقين ونۀ ک
 مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”دا ستا په چ تۀ ما ته رارند شوے نۀ ي؟“ 

 مال خُدائ ورته الس ک ۀ دى؟“ هغۀ ورته وفرمائيل، ”دا امسا ده.“ 
وفرمائيل، ”دا په زمه وغورزوه.“ چ کله موس دا په زمه وروغورزوله، نو يو
 نو بيا مال خُدائ موس ته مار ترې جوړ شو او موس ترې نه منه که. 
وفرمائيل، ”وري شه او د ل نه ي کل راونيسه.“ نو موس وري شو او

 مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”هم راوې نيولو او بيا ترې نه امسا جوړه شوه. 
داس وکه چ د بن اسرائيلو يقين راش چ مال خُدائ د دوئ د پالر نيۀ
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خُدائ پاک، د ابراهيم، اسحاق او د يعقوب خُدائ پاک تا ته رارند شوے
 مال خُدائ موس ته بيا وفرمائيل، ”خپل الس چوغ ته دننه که.“ دے.“ 
رمن و، نو د هغۀ الس دکله هغۀ الس رابهر ک و. او چالس دننه ک نو موس
 بيا مال خُدائ وفرمائيل، په بيمارۍ پ شوے وو، داس سپين له واوره. 

”الس په چوغه ک بيا دننه که.“ نو هغۀ الس دننه کو او چ کله هغۀ دا ل
 رابهر کو، نو هم هغه شان روغ جوړ شو له نه چ ي نور بدن وو. 

ى يا د هغوئ په اولنخُدائ ورته وفرمائيل، ”کۀ هغوئ په تا يقين ونۀ ک مال
 کۀ د دې  .نو په دې بله به د دوئ يقين راش ،معجزه باندې يقين رانۀ ش
دواړو معجزو باوجود هم هغوئ په تا يقين ونۀ کى او کۀ هغوئ ستا د خبرې

ه يې اوبۀ د نيل درياب نه راواخله او په اوچه زمى، نو لار وکناورېدو نه ا
 خو موس مال خُدائ ته  “.ه. نو د اوبو نه به وينه جوړه شتوئ ک

وفرمائيل، ”اے زما ماله خُدايه، ما مۀ لېه. زۀ صفا خبرې نۀ شم کولے نه د
مخ نه په خبرو کولو ک ۀ وم او نه تاسو سره د خبرو کولو نه پس ته

 مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”بن آدم له ژبه  “.لهم ان يم او ژبه م
وک ورکوى؟ ونول او کول وک کوى؟ نظر ورکول يا ړندول وک کوى؟
 نو اوس الړ شه. زۀ به ستا د خول نه خبرې کوم دا زۀ، مال خُدائ کوم. 
 خو موس ورته وفرمائيل، ”اے زما  “.ۀ به وائ ايم چاو زۀ به تا ته و
 نو په دې باندې ماله خُدايه، زۀ تا ته سوال کوم چ بل وک ورولېه.“ 
مال خُدائ موس ته غصه شو او وې فرمائيل، ”ستا ورور هارون، ليوى خو

شته دے، ما ته پته ده چ هغه په خبرو کولو ک ته دے. وره، اوس هغه تا
.خوشحاله ش الوېدو له راروان دے او هغه به ستا په ليدو په زړۀ کسره م

 تۀ به هغۀ ته هغه خبرې وائ چ کوم به کوى. زۀ به ستاسو دواړو په

 هغه به خبرو ک مدد وکم او زۀ به تاسو دواړو ته ووايم چ ۀ به کوئ. 
ستا د خبرو وياند وى او ستا په ائ به خلقو ته خبرې کوى. نو تۀ به د هغۀ

 خپل ان  .ۀ به وائ چ ائ او ورته به دپاره د خُدائ پاک په شان ي

۸ / ۱۰۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


سره دا امسا يوسه، چ د دې سره به تۀ معجزې رندې کې.“

د حضرت موس مصر ته واپس کېدل

 بيا موس واپس خپل سخر يترو له الړو او هغۀ ته ي وفرمائيل، ”ما له

اجازت راکه چ واپس مصر ته الړ شم چ وورم چ زما خپلوان ژوندى دى
 چ کله موس په ميديان او کۀ نه.“ يترو موس ته ووئيل، ”په خېر الړ شه.“ 
ک وو مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”مصر ته واپس الړ شه، ه چ کومو
 نو موس خپله ه او زامن واخستل او خلقو تۀ وژل هغه ول مۀ دى.“ 
صر ته روان شو، هغه امسا يل او د دوئ سره مسوارۀ ک په يو خر باندې ي

 مال خُدائ موس ته بيا هم يوړه چ خُدائ پاک ورته ودل وه. 
رعون په مخد ف وره، چ ،صر ته روان يتۀ واپس م وفرمائيل، ”اوس چ
هغه ول معجزې رندې کې د کومو چ ما طاقت درکے دے. خو زۀ به د

 بيا تۀ هغۀ ته هغۀ زړۀ سخت کم او هغه به زما خلق تلو ته پرې نۀ ږدى. 
ووايه چ مال خُدائ فرمائ چ، بن اسرائيل ما ته د مشر زوئ په شان دى.

 ما تا ته وفرمائيل چ زما زوئ پرېده چ الړ ش، چ هغه زما عبادت

 د مصر په وکى، خو تا انار وکو. نو زۀ به اوس ستا مشر زوئ ووژنم.“ 
.هغه ووژن له د دې دپاره راغلو چ خُدائ موس مال ک الره په يو سرائ
 نو د هغۀ ، صفورې، يو تېرۀ کاے راواخستلو، هغ خپل زوئ دې -

سره سنت کو او د سنت تيه ي د موس پو له وروړله. نو د سنت د وين د
نو مال “.خاوند ي ته ووئيل، ”تۀ زما دپاره د وين موس رِواج په وجه هغ

خُدائ هارون ته وفرمائيل، ”د موس  بيا مال خُدائ د موس ژوند بچ کو. 
الوېدو له صحرا ته الړ شه.“ نو هغه د هغۀ سره د خُدائ پاک په غرۀ کسره م
 مالوېدو له الړو، او چ کله هغه د هغۀ سره مالو شو، نو هغه يُ ل کو. 
بيا موس هارون ته هغه هر ۀ وفرمائيل ۀ چ مال خُدائ د فرمائيلو دپاره

مال لے وو، هغۀ د هغه معجزو په حقله هم هغۀ ته وفرمائيل د کومو چلې
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صر ته الړل او د بناو هارون م  نو موس خُدائ د کولو حم ورکے وو. 
 هارون هغوئ ته هر ۀ اسرائيلو ول مشران ي په يو ائ راغون کل. 

ي ۇو او د خلقو په مخ ته فرمائيل خُدائ موس مال ۀ چ وفرمائيل
 نو د هغوئ يقين وشو، او چ کله هغوئ واورېدل هغه ول معجزې وکې. 

کوم ظلم په هغوئ کېدلو هغه ي خُدائ هغوئ له راغلے وو او چ مال چ
ليدلے وو، نو دوئ سجده وکه او د مال خُدائ عبادت ي وکو.

صر بادشاه په مخاو حضرت هارون د م د حضرت موس
ودرېدل

رعون دربار ته الړل او هغۀ ته ياو هارون د ف  د دې نه پس موس  ۵
وفرمائيل، ”مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ، زما خلق تلو ته

 خو فرعون پرېده چ دوئ زما د عزت دپاره په صحرا ک اختر وکى.“ 
د هغۀ خبره ومنم او بن وک دے؟ زۀ ول خُدائ و، ”دا مالترې تپوس وک

اسرائيل تلو ته پرېدم؟ نۀ زۀ مال خُدائ پېژنم، او نۀ به بن اسرائيل تلو ته
 موس او هارون ورته وفرمائيل، ”د عبرانيانو خُدائ پاک مون ته په پرېدم.“ 

خپله رارند شوے دے. مون پرېده چ په صحرا ک درې ور سفر
وکو چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک ته قربان پېش کو. کۀ مون داس ونۀ
 فرعون موس او هارون ته  “.ووژن په وبا يا په جن ل، نو هغه به مونک
ووئيل، ”تاسو ول دا خلق د خپل کار نه وباس؟ پرېدئ چ هم دغه کار کوى.

 ورئ، تاسو خلق د مصريانو نه ډېر زيات شوى ي. او اوس تاسو دا هم

 هم په هغه ورځ فرعون د دوئ سختو غواړئ چ دوئ کار بس کى.“ 
 ”د ختو  ،و چم ورکسرائيلو آفسرانو له حا صريانو مشرانو او بنم

جوړولو دپاره خلقو ته بوس ورکول بند کئ. دوئ لېئ چ په خپله ي ان له
مخ ومره ي ترې نه غواړئ چ تَ او هم هغه هومره خ راغونوى. 
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جوړول، تاسو پرې يوه هم مۀ کموئ. دوئ خو کار نۀ کوى، نو ه دوئ هر
او خپل خُدائ پاک ته قربان الړ ش دم چزۀ دوئ پرې نتُونه کوى چوخت م

نه نور هم سخت کار کوئ او په داس  په دې خلقو د مخ پېش کى. 
 کار ي آخته کئ چ د دې دروغو خبرو اورېدو وخت هم ورسره نۀ وى.“ 

مشران او د دوئ آفسران بهر الړل او بن د هغوئ نه سخت کار اخستون
اسرائيلو ته ي ووئيل، ”فرعون وئيل دى چ هغه به تاسو له نور بوس نۀ درکوى.

 هغه وائ چ تاسو  او چ چرته هم تاسو د خپلو انونو دپاره بوس

راپېدا کولے ش نو پېدا ي کئ، خو د ختو د جوړولو په شمېر ک به کمے
 نو خلق د مصر ول مل ک خوارۀ شول چ بوس راجمع  “.نۀ راول
 د هغوئ سختو مشرانو په دوئ زور راوړلو چ هره ورځ به هم هغه کى. 

هومره خَت جوړوى چ ومره ي مخ جوړول چ کله هغوئ ته بوس
 د هغوئ سختو مصريانو مشرانو بن اسرائيل آفسران وهل، کوم مالوېدل. 
چ هغوئ د دې کار مشران مقرر کى ۇو. ورته ي وئيل، ”تاسو ول هم هغه

 نو د بن هومره خَت نۀ جوړوئ له چ ومره تاسو مخ جوړول؟“ 
اسرائيلو آفسران راغلل او فرعون ته ي فرياد وکو، ”بادشاه سالمت، زمون سره

 مون له بوس نۀ راکوى، خو بيا هم هغوئ د ختو داس ول کيى؟ 
جوړولو حم راکوى او وره، مون وهلے هم شُو. خو دا ستا د خپلو خلقو

 فرعون ورته ووئيل، ”تاسو ناراسته ي او کار کول نۀ غواړئ، نو غلط ده.“ 
خُدائ ته قربان مال دم چزۀ تاسو تلو ته پرې نت کوئ چه تاسو م دا

 اوس واپس کار له الړ ش. تاسو له به هغوئ ل بوس هم نۀ پېش کئ. 
 د بن اسرائيلو درکوى، خو اوس به خامخا هم هغه هومره خَت جوړوئ.“ 
آفسرانو ته پته ولېده چ دوئ په بد حالت ک دى، چ کله هغوئ ته ووئيلے

مخ ومره ي جوړوى چ تَدوئ به هره ورځ هم هغه هومره خ شول چ
 چ نه دوئ د فرعون د دربار نه راووتل، نو دوئ د موس او  .جوړول

 دوئ موس او هارون سره مالو شول، ه چ هغوئ د دوئ انتظار کولو. 
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هارون ته ووئيل، ”مال خُدائ دې په خپله ستاسو عدالت وکى او سزا دې
درکى ه چ تاسو د فرعون او د هغۀ د درباريانو په زړونو ک نفرت پېدا

کے دے. تاسو هغۀ له زمون د قتل بهانه ورکې ده.“

د حضرت موس مال خُدائ ته شايت کول

 بيا موس مال خُدائ ته واپس ورېدو او ورته ي وفرمائيل، ”ماله

 خُدايه، تۀ د دې خلقو سره ول بد سلوک کوې؟ تا زۀ ول دلته رالېلے يم؟ 
ما چ کله هم د فرعون سره ستا په نوم خبرې کې دى، نو هغۀ د دوئ سره بد

سلوک کے دے. او تا د خپلو خلقو مدد نۀ دے کے.“

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”اوس به تۀ وورې چ زۀ د  ۶
فرعون سره ۀ کوم. زۀ به خپل زور سره هغه دې ته مجبور کم چ زما خلق
لرعون هغوئ د مف دى، زۀ به د خپل لوئ طاقت نه کار واخلم چتلو ته پرې

مصر نه وشى.“

د خُدائ پاک حضرت موس راغوتل

 زۀ د قادر خُدائ  خُدائ پاک موس ته وفرمائيل، ”زۀ مال خُدائ يم. 

په توه ابراهيم، اسحاق او يعقوب ته رارند شوم، خو ما خپل ان په هغوئ
 ما د هغوئ سره د باندې د خپل پاک نوم ”مال خُدائ“ په توه ونۀ پېژندلو. 
کنعان مل ورکولو لوظ هم وکو، هغه مل په کوم ک چ دوئ د مسافرو په

ه چ سرائيلو فرياد اورېدلے دےا  اوس ما د بن شان اوسېدل ۇو. 
مصريان د دوئ نه د نوکرانو په شان کار اخل. زۀ به د دوئ سره خپل لوظ پوره
 نو بن اسرائيلو ته ووايه چ زۀ هغوئ ته وايم چ زۀ مال خُدائ يم، کوم. 
زۀ به تاسو بچ کم او زۀ به تاسو د مصريانو د غالم نه آزاد کم. زۀ به د خپل
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لوئ طاقت نه کار واخلم او مصريانو له به سخته سزا ورکم او زۀ به تاسو
 زۀ به تاسو خپل خلق جوړ کم او زۀ به ستاسو خُدائ پاک خالص کم. 
يم. تاسو ته به پته ول چ زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم چ کله زۀ

ته راولم چ ل زۀ به تاسو هغه م تاسو په مصر ک د غالم نه آزاد کم. 
د کوم ما ابراهيم، اسحاق او يعقوب له د ورکولو پوخ لوظ کے وو، دا مل به

 موس بن اسرائيلو ته دا وفرمائيل ستاسو ميراث وى. زۀ مال خُدائ يم.“ 
خو دوئ د هغۀ خبره وانۀ ورېدله، ه چ د هغوئ د سخت غالم په وجه دوئ

 ”الړ شه او د  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،  همت بائيللے وو. 
مصر بادشاه فرعون ته ووايه چ هغه دې بن اسرائيل د دې مل نه تلو ته

 خو موس ورته وفرمائيل، ”بن اسرائيل چ زما خبره نۀ اورى، پرېدى.“ 
 مال نو فرعون به ي نه واورى؟ زۀ خو په خبرو کولو ک ته نۀ يم.“ 

خُدائ موس او هارون له حم ورکو چ، ”بن اسرائيلو او د مصر بادشاه
فرعون ته وواي چ ما تاسو له حم درکے دے چ بن اسرائيل د مصر نه

“.بهر بو

د حضرت موس او حضرت هارون نسبنامه

 د يعقوب د مشر زوئ، د روبين دا لور زامن ۇو، حنوک، فلو، حصرون او

 د شمعون دا کرم، دا د هغه قبيلو پالر نيۀ ۇو چ په دې نومونو ياديى. 
شپ زامن ۇو، يمواېل، يمين، اُهد، يين، صحر او ساؤل د کنعان  زوئ، دا

 د ليوى دا درې زامن د هغه قبيلو پالر نيۀ ۇو چ په دې نومونو ياديى. 
ۇو، جيرسون، قُهات او مرارى، دا د هغه قبيلو پالر نيۀ ۇو چ په دې نومونو

 د جيرسون دوه زامن ياديى. د ليوى ول عمر يو سل اووۀ دېرش کاله وو. 
 د قُهات لور زامن ۇو، عمرام، ۇو، لبن او سمع او د هغوئ ډېر اوالد وو. 
 د اضهار، حبرون او عزىاېل. د قُهات ول عمر يو سل درې دېرش کاله وو. 

 مرارى دوه زامن ۇو، محل او موش. دا د ليويانو قبيل او اوالد دے. 
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عمرام د خپل پالر، خور يوکبد وادۀ که، چ د هغ نه ي هارون او موس پېدا
 د اضهار درې زامن شول. د عمرام ول عمر يو سل اووۀ دېرش کاله وو. 

 د عزىاېل هم درې زامن ۇو، ميسائيل، الصفن او ۇو، قورح، نفج او زِکرى. 
 هارون د عمنداب لور اليسبع وادۀ که چ هغه د نحشون خور وه، سترى. 

 د قورح درې زامن ۇو، د هغ نه ي ندب، ابيهو، العزر او اتمر پېدا شول. 
 د هارون زوئ، اسير، القنه او ابياسف، دوئ د قورح قبيلو پالر نيۀ ۇو. 
العزر، د فوطئيل د لوو نه يوه لور وادۀ که، چ د هغ نه ي فينحاس پېدا

 هارون او موس هغه شو. دا د ليوى قبيل د قومونو او کورنو مشران ۇو. 
کسان ۇو چا ته چ مال خُدائ وفرمائيل چ، ”د بن اسرائيلو قبيل د مصر نه

رعون ته ووئيل چصر بادشاه فد م  دا هغه کسان ۇو چا چ  “.بهر بو
بن اسرائيل د مصر نه بهر تلو ته پرېده.

د مال خُدائ حضرت موس او حضرت هارون له حم ورکول

  ،ته وفرمائيل چ موس ک لصر په مخُدائ د م کله مال  چ

”زۀ مال خُدائ يم. چ زۀ تا ته ۀ وايم هغه هر ۀ د مصر بادشاه فرعون ته
 خو موس مال خُدائ ته وفرمائيل، ”تا ته پته ده چ زۀ په خبرو ووايه.“ 

کولو ک ته نۀ يم، نو فرعون به زما خبره نه واورى؟“

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”وره، زۀ تا فرعون ته د خُدائ په  ۷
شان جوړوم او ستا ورور هارون به ستا د پېغمبر په توه د هغۀ سره خبرې

 چ نه ما حم درکے دے هارون ته هغه هر ۀ ووايه او هغه به کوى. 
 خو زۀ - فرعون ته ووائ چ بن اسرائيل د هغۀ د مل نه تلو ته پرېدى. 

به د فرعون زړۀ سخت کم. کۀ زۀ هر ومره زيات ن او معجزې په مصر
ک اره کم خو هغه به ستا خبره وانۀ ورى. بيا به زۀ د مصريانو خالف د
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خپل لوئ طاقت نه کار واخلم او دوئ له به سخته سزا ورکم. او زۀ به د خپل
صريانو ته به پته ول نو م قوم خلق، بن اسرائيل د مصر مل نه وباسم. 
م نو بنالف خپل الس اوچت ککله زۀ د دوئ خ خُدائ يم، چ زۀ مال چ
 موس او هارون هم هغس وکل، اسرائيل د هغوئ د مل نه بهر بوم.“ 
 په هغه وخت چ کله دوئ له نه چ مال خُدائ حم ورکے وو. 

فرعون سره خبرې وکې، موس د اتياو کالو وو او هارون د درې اتياو کالو وو.

د حضرت هارون امسا

 ”کله چ فرعون تاسو ته  مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل، 

ووائ چ تاسو يوه معجزه اره کئ، نو هارون ته ووايه چ خپله امسا
“.وغورزوى، نو يو مار به ترې نه جوړ ش ي رعون په مخاو د ف راواخل
ه مالن ل چوک رعون له الړل او هغه شان ياو هارون ف  نو موس

خُدائ حم ورکے وو. هارون خپله امسا د فرعون او د هغۀ د درباريانو په
 نو فرعون هم خپل د غېب مخ وغورزوله، نو يو مار ترې نه جوړ شو. 

علم لرون خلق او جادوران راوغوتل او هغوئ هم د جادو په ذريعه هم هغه
 هغوئ خپل امساان وغورزول او د امساانو نه ماران جوړ شان وکل. 

 خو د فرعون زړۀ تر شول. خو د هارون امسا د هغوئ امساان تېرې کې. 
ۇو، هغۀ به د موس خُدائ فرمائيل مال ه چن هاوسه پورې سخت وو. ل

او هارون خبره نۀ اورېدله.

په مصر اول افت: د نيل درياب د اوبو نه وينه جوړېدل

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د فرعون زړۀ سخت دے، هغه خلق

 په سحر ک فرعون له الړ شه چ کله هغه د نيل درياب تلو ته نۀ پرېدى. 
ته کوزيى. د خپل ان سره هغه امسا هم يوسه چ مار ترې نه جوړ شوے وو
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 بيا فرعون ته ووايه چ مال خُدائ د او د درياب په غاړه هغۀ ته ودرېه. 
عبرانيانو خُدائ پاک، زۀ رالېلے يم چ تا ته ووايم چ د هغۀ خلق تلو ته پرېده

چ دوئ په صحرا ک د هغۀ عبادت وکى. خو وره، تا تر اوسه پورې دا
 نو اوس، بادشاه سالمت، مال خُدائ به يو داس کار خبره ونۀ منله. 

وکى چ تا ته پته ول چ هغه په رتيا مال خُدائ دے. وره، زما په الس
ک چ کومه امسا ده زۀ د درياب اوبۀ په دې وهم او د اوبو نه به وينه جوړه
 کبان به مۀ ش او د درياب اوبۀ به دومره سخت بوئ شروع کى  .ش

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، چ مصريان به ترې اوبۀ نۀ ش لے.“ 
ولو اوبو په طرف يعن صراو د م خپله امسا راواخل هارون ته ووايه چ”

دريابونو، نهرونو او ډنونو دپاسه ونيس. نو د اوبو نه به وينه جوړه ش او د
مصر په وله زمه به وينه وى، داس د لر په لوو او د خ په منو ک به
 نو موس او هارون هم هغس وکل چ نه مال خُدائ حم هم وى.“ 

کے وو. د فرعون او د هغۀ درباريانو په مخ، هارون خپله امسا اوچته که
 او د درياب اوبۀ ي پرې ووهل او د درياب د ولو اوبو نه وينه جوړه شوه. 

په درياب ک کبان مۀ شول او دومره سخا بوئ ي کولو چ مصريانو د
 بيا د درياب نه اوبۀ نۀ شوې لے. او د مصر په ول مل ک وينه وه. 
فرعون جادورانو د خپل جادو په ذريعه هم دغه شان وکل او د فرعون زړۀ هم

هغه شان سخت وو. له نه چ مال خُدائ فرمائيل ۇو، هغۀ د موس او
 فرعون راورېدو او خپل محل ته هارون د خبرې اورېدو نه انار وکو. 

 ولو مصريانو د لو د اوبو دپاره د الړو، دا خبره ي زړۀ ته ته نۀ که. 
 چ درياب غاړه وکنستله، ه چ هغوئ د درياب اوبۀ نۀ شوې لے. 

مال خُدائ په درياب افت راوستلے وو نو اووۀ ور د هغ نه پس تېرې
شوې.
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صر دوېم افت: چيندخپه م

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”فرعون له ورشه او هغۀ ته ووايه  ۸
چ مال خُدائ فرمائ، زما خلق تلو ته پرېده چ دوئ زما عبادت وکى.

 کۀ تا انار وکو، نو زۀ به ستا په ول مل داس افت راولم چ په

 د نيل درياب به د بشمېره چيندخو نه ډک وى. دا چيندخو به ي پ کم. 
به ستا محل، ستا د مالستو کو او ک ته، ستا د درباريانو او د خلقو
 کورونو ته او ستاسو تنورونو او د اوړو انونو ته به هم دروخېژى. 

 مال چيندخ به په تا، ستا په خلقو او ستا په ولو درباريانو دروخېژى.“ 
خُدائ موس ته وفرمائيل، ”هارون ته ووايه چ خپله امسا د دريابونو، نهرونو او
 نو هارون ډنونو دپاسه ونيسه او چيندخ به د مصر په مل وروخېژوى.“ 

 دا د ولو اوبو دپاسه ونيوله او چيندخ راوختل او ول مل ي پ کو. 
خو جادورانو د جادو نه کار واخستلو او دوئ هم چيندخ جوړې کې او د

تل او ورته ياو هارون راوغو رعون موس نو ف مصر مل ته ي راوړې. 
ووئيل، ”مال خُدائ ته سوال وکئ چ دا چيندخ لرې کى، نو زۀ به ستاسو

 خلق تلو ته پرېدم، نو چ دوئ به مال خُدائ ته قربان پېش کى.“ 
موس ورته وفرمائيل، ”بادشاه سالمت، تۀ صرف وخت مقرر که چ زۀ ستا،

ستا درباريانو او ستا د خلقو دپاره سوال وکم، چ تۀ او ستاسو کورونه د
  “.نۀ ش او د نيل درياب نه بغېر به هيچرته هم پات چيندخو نه خالص ش
فرعون ورته ووئيل، ”سبا زما دپاره سوال وکه.“ موس ورته وفرمائيل، ”زۀ به

د مال چ تا ووئيل نو بيا به تا ته پته ول ه چن هم لوک هم دغس
 تۀ، ستا درباريان خُدائ زمون د خُدائ پاک په شان بل هي وک هم نشته. 

او ستا خلق به د چيندخو نه خالص ش او د نيل درياب نه غېر به هيچرته هم
کله موس رعون د دربار نه الړل. چاو هارون د ف  بيا موس  “.نۀ ش پات

مال خُدائ ته سوال وکو چ هغه چيندخ لرې کى کوم چ هغۀ په فرعون
فرمائيل ه موسن ل چخُدائ هم هغه شان وک  نو مال راوست وې، 
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 مصريانو دا ۇو او په کورونو، صحنونو او په پو ک چيندخ مې شوې. 
 راغونې کې او لوئ ډېرى ي ترې جوړ کل او ول مل سخا بوئ کولو. 

فرعون چ کله دا وليدل چ خېر شو، نو هغۀ بيا خپل زړۀ سخت کو، له
نه چ مال خُدائ فرمائيل ۇو، چ فرعون به د موس او هارون خبره نۀ

اورى.

صر درېم افت: ماشپه م

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”هارون ته ووايه چ زمه په خپله امسا

 نو هارون  “.جوړ ش خاورې نه به ماش لصر د مول م ووهه، نو د
زمه په خپله امسا ووهله او د مصر د مل د ول خاورې نه ماش جوړ شول،
 جادورانو هم زمه ووهله چ د خپل چ ول خلق او ناور ي پ کل. 
جادو نه کار واخل چ ماش راول، خو دوئ ناکام شول. نو ماش په بنيادمو

 بيا جادورانو فرعون ته ووئيل، ”دا د خُدائ او ناورو پورې انت ۇو، 
پاک کار دے.“ خو د فرعون زړۀ سخت وو، له نه چ مال خُدائ

فرمائيل ۇو، چ فرعون به د موس او هارون خبره نۀ اورى.

په مصر لورم افت: مچان

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”سبا سحر وخت الړ شه او د فرعون

سره مالو شه چ کله هغه درياب ته ، نو هغۀ ته ووايه چ مال خُدائ
 کۀ تۀ زما خلق فرمائ، زما خلق تلو ته پرېده چ دوئ زما عبادت وکى. 

تلو ته پرې نۀ ږدې، نو زۀ به په تا، ستا په درباريانو او ستا په خلقو بشمېره
مچان نازل کم، د مصريانو کورونه به د مچانو نه ډک وى او زمه به ورباندې

 خو په هغه ورځ به زۀ د جشن عالقه بچ کم، چرته چ زما خلق په وى. 
م نو تا ته به پته ولوک داس نۀ وى. زۀ چ ى، نو هلته به مچان بېخاوسي
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 او زۀ به د خپلو خلقو او چ زۀ مال خُدائ، په دې مل ک حاضر يم. 
 مال  “.نده شر ه به سبافرق راولم. دا ن ک ستا د خلقو په مين

خُدائ هم داس وکل او بشمېره مچان د فرعون محل ته او د هغۀ د درباريانو
 نو کورونو ته راننوتل. د بشمېره مچانو په وجه د مصر ول مل وران شو. 
لاو هم په دې م ووئيل، ”الړ ش تل او ورته ياو هارون راوغو رعون موسف

 خو موس ورته وفرمائيل، ک خپل خُدائ پاک ته قربان پېش کئ.“ 
مال ي کۇو او مون قربان ناور مون کوم نۀ وى، چ ي کول به داس”

خُدائ خپل خُدائ پاک ته پېش کۇو د هغ په وجه به مصريان نفرت کوى. کۀ د
دې ناورو د حاللولو په وجه مصريان زمون نه نفرت وکى نو چ چرته

به خامخا په صحرا ک  مون هغوئ مون ووين، نو مون به سنسار کى. 
قربان خُدائ خپل خُدائ پاک ته په صحرا ک مال سفر کۇو چ درې ور
 نو فرعون ووئيل، پېش کو، له نه چ هغۀ مون له حم راکے دے.“ 
خُدائ، خپل خُدائ پاک ته په صحرا ک مال دم چزۀ به تاسو تلو ته پرې”

 موس قربان پېش کئ، خو تاسو ډېر لرې مۀ . زما دپاره سوال وکه.“ 
م چخُدائ ته سوال وک ه زۀ الړ شم، نو زۀ به مالن ورته وفرمائيل، ”چ

سبا ستا، ستا د درباريانو او ستا د خلقو نه مچان الړ ش. خو چ بيا تۀ مون له
خُدائ ته قربان مال ې چخلق د تلو نه ايسار نۀ ک ې او چدوکه رانۀ ک

 موس د فرعون د دربار نه الړو او مال خُدائ ته ي سوال وکو، وکى.“ 
 نو مال خُدائ د موس سوال قبول کو. مچان د فرعون، د هغۀ د

 خو دا ل هم درباريانو او د هغۀ د خلقو نه الړل، يو مچ هم پات نۀ شو. 
فرعون زړۀ سخت کو او بيا ي خلق تلو ته نۀ پرېودل.

په مصر پينم افت: د ناورو مۀ کېدل

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”فرعون له الړ شه او ورته ووايه  ۹
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ده چزما خلق تلو ته پرې چ ،خُدائ، د عبرانيانو خُدائ پاک فرمائ مال چ
 خو کۀ تۀ انار کوې او هغوئ بيا هم تلو ته نۀ پرېدى، زما عبادت وکى. 
 نو وره، زۀ به ستا په ولو ناورو، ستا په آسونو، خرونو، اوانو، اروو،

 زۀ به د بن اسرائيلو او د مصريانو د و او چېلو سخته بيمارى درولېم. 
 اروو په مين ک فرق راولم او د بن اسرائيلو يو اروے به هم نۀ مرى. 
 بله ورځ ما مال خُدائ سبا وخت د دې کار کولو دپاره مقرر کے دے.“ 

مال خُدائ هم هغس وکل له نه چ مال خُدائ فرمائيل ۇو. د
مصريانو ول اروى مۀ شول، خو د بن اسرائيلو يو اروے هم م نۀ شو.

د بن ۀ شوى ۇو او هغۀ ته ووئيلے شول چ و چرعون تپوس وک ف

اسرائيلو يو اروے هم م نۀ شو. خو د هغۀ زړۀ سخت وو او هغۀ به خلق تلو ته
نۀ پرېودل.

م افت: دانصر شپپه م

 بيا مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل، ”د ب نه يو و لَپ ايرې

 دا راواخل، دا به موس د فرعون په مخ د آسمان طرف ته له کى. 
به د دوړې په شان د مصر په ول مل ک خورې ش او په هر ائ ک به

 نو هغوئ ايرې راواخستل او د دا دان په خلقو او ناورو راوخېژى.“ 
فرعون په مخ ودرېدل، موس دا د آسمان طرف ته له کې، نو په خلقو او
ران د دې قابل نۀ ۇو چ جادو ناورو باندې دان راوختل او سخا شوې. 
د موس په مخ والړ وے، ه چ د نورو ولو مصريانو په شان دوئ هم په
 خو مال خُدائ د فرعون زړۀ سخت کو، له نه چ هغۀ دانو پ ۇو. 

فرمائيل ۇو، چ فرعون به د موس او هارون خبره نۀ اورى.

صر اوؤم افت: ږلپه م

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”سحر وخت پاه او د فرعون په
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مخ ودرېه او هغۀ ته ووايه چ مال خُدائ، د عبرانيانو خُدائ پاک
 دا ل به فرمائ، چ زما خلق تلو ته پرېده چ دوئ زما عبادت وکى. 
زۀ نۀ صرف ستا درباريانو او ستا خلقو له سزا ورکوم، بل دغه شان تا له به
زما په شان بل هي نيا کوله د په چ هم سزا درکوم، نو تا ته به پته ول

 کۀ ما خپل الس اوچت کے وے او تۀ او ستا خلق م په وک هم نشته. 
 خو ما تۀ د دې بيمارو وهلے وے، نو تاسو به د دنيا نه ورک شوى وئ. 

دپاره بادشاه کې چ خپل طاقت ستا په ذريعه رند کم او چ زما نوم په
 خو تر اوسه پورې تۀ خپل ان ته لوئ ورې او  .خور ش نيا کوله د

داس ووروم، چ وره، سبا دا وخت به زۀ ږل  زما خلق تلو ته نۀ پرېدې. 
اروى راول  اوس خپل ږل به کله د مصر په تاريخ ک هم نۀ وى شوې. 
او چ په پو ک ستاسو نور ۀ هم وى هغه محفوظ ائ ته راوړئ. ږل به په
 د فرعون کوم  “.ۀ شول به م ى اوناورو باندې ووري خلقو او بهر پات
درباريان چ د مال خُدائ د خبرې نه يرېدل نو هغوئ خپل نوکران او اروى
 خو چا چ د مال خُدائ خبرو ته غوږ ونۀ په منه باندې کورونو ته بوتلل. 
 بيا مال نيولو نو هغوئ خپل نوکران او اروى بهر په پو ک پرېودل. 

خُدائ موس ته وفرمائيل، ”خپل الس ک امسا آسمان ته پورته که، نو د مصر
- په ول مل، خلقو، ناورو او په پو ک په ولو بوو به ږل ووريى.“ 

خُدائ تندر او ږل ه او مالخپله امسا آسمان ته پورته ک  نو موس

يو لوئ طوفان او آسمان خُدائ د ږل ه ووهله. مالنا زمله او برېراولې
بجل راولېله. د مصر په ول تاريخ ک هم داس خراب طوفان کله هم نۀ وو
 د مصر په مل ک بهر ول ناور او خلق ږل ووهل. ږل په تېر شوے. 

 خو صرف د جشن  .لک مات ي ون ول وغورزول او ول بو و کپ
.هم نۀ وه ورېدل ه ږلسرائيل اوسېدل، هلته لا بن چرته چ ،په عالقه ک

 فرعون موس او هارون راوغوتل او ورته ي وفرمائيل، ”دا ل زما نه

 مال ناه شوې ده، مال خُدائ صادق دے او زۀ او زما خلق بدعمله يو. 
خُدائ ته سوال وکه. نور مون دې ږل او تندرونو ته نۀ شُو ينېدے. زۀ به
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 موس هغۀ ته وفرمائيل، تاسو تلو ته پرېدم، تاسو به دلته نور نۀ ايسارېئ.“ 
”زۀ چ نه د ار نه الړ شم، نو زۀ به د دعا دپاره خپل السونه مال خُدائ ته

پورته کم. نو تندر به بس ش او نوره ږل به نۀ وريى، نو داس به تا ته پته
 خو ما ته پته ده چ تۀ او ستا درباريان ول چ زمه د مال خُدائ ده. 

 سن او اوربش تباه اوس هم د مال خُدائ، خُدائ پاک نه نۀ يرېئ.“ 
 خو د شول، ه چ اوربش پخ وې او د سنو بو غو شوى ۇو. 

 موس د فرعون نه غنمو فصل خراب نۀ شو، ه چ دا وروستو پخيى. 
الړو او د ار نه بهر ووتلو او خپل السونه ي مال خُدائ ته پورته کل. تندرونه،
 چ کله فرعون ته پته ولېده چ طوفان ختم ږل او باران هر ۀ ودرېدل. 

 شو، نو هغۀ بيا ناه وکه. هغۀ او د هغۀ درباريانو خپل زړونه سخت کل 
او له چ نه مال خُدائ د موس په ذريعه مخ فرمائيل ۇو، فرعون

بن اسرائيل تلو ته نۀ پرېودل.

په مصر اتم افت: د قحط ملخان

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”فرعون له الړ شه. ما د هغۀ او د  ۱۰
هغۀ د درباريانو زړونه سخت کى دى، چ زۀ په دوئ ک خپل دا معجزې
 او چ تاسو خپلو زامنو او نمسو ته وئيلے ش چ کله ما رندې کم 

معجزې رندې کې نو ما د مصريانو نه نه کم عقل جوړ کل. تاسو ولو
 نو موس او هارون فرعون له الړل ته به پته ول چ زۀ مال خُدائ يم.“ 
او هغۀ ته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ، د عبرانيانو خُدائ پاک فرمائ چ، تۀ به
تر کوم پورې زما د منلو نه انار کوې؟ زما خلق تلو ته پرېده، چ هغوئ زما
لوره، سبا به زۀ ستا م ار کوې، نون کۀ تۀ هم دغه شان ا عبادت وکى. 

مخ به پ د زم  دا به دومره زيات وى چ ته د قحط ملخان درولېم. 
ۀ وخورى کوم چ کتلے. دا به هغه هر ه نۀ شوک به هم زم ى او هيک
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 ږل نۀ دى تباه کى، دغه شان هغه ون به هم وخورى چ بيا راشن کيى. 
د قحط مولخانو نه به ستاسو کورونه، ستا د ولو درباريانو او ستا د ولو خلقو
کورونه ډک ش. دا به د هغه هر ۀ نه بدتر وى چ کوم ستا پالر نيۀ په تاريخ

 د فرعون ک ليدل دى.“ بيا موس راورېدو او د فرعون نه الړو. 
درباريانو هغۀ ته ووئيل، ”دا سے به تر کوم پورې مون له تليف راکوى؟ دا

خلق تلو ته پرېده، نو چ دوئ د مال خُدائ، خپل خُدائ پاک عبادت وکى.
 نو موس او هارون واپس فرعون له تا ته پته نۀ ل چ مصر تباه شو؟“ 
راوستے شول، نو هغۀ دوئ ته ووئيل، ”تاسو الړ ش او د مال خُدائ د خپل

 نو موس ورته خُدائ پاک عبادت وکئ. خو وک وک به ؟“ 
وفرمائيل، ”مون به ول سره د خپلو وانانو او زړو حو. مون به د ان سره
خپل زامن، لوه، ې، چېل او خپل اروى هم بوحو، ه چ مون به د

رعون ووئيل، ”زما دې په مال ف مال خُدائ په درناوى ک اختر کۇو.“ 
خُدائ قسم وى چ زۀ به تاسو هيله نۀ پرېدم چ خپل  او بچ هم

 نه، هيله هم نه. کۀ بو .ورئ، تاسو د ۀ غلط کار منصوبه جوړوئ. 
تاسو د مال خُدائ عبادت کول غواړئ نو صرف سى تلے ش.“ نو موس او

 بيا مال خُدائ موس ته هارون د فرعون د دربار نه وشلے شول. 
چ .لخان راشم د قحط لصر په مد م ه چوفرمائيل، ”خپل الس اوږد ک

د قحط ملخان راش نو هر يو شين بوے به وخورى، هر هغه يز چ د ږل نه
 نو موس خپله امسا اوږده که او مال خُدائ د نمرخاتۀ بچ پات وى.“ 

وله ورځ وچلېدو. چ وله شپه او په هغه لو چباد راولې لطرف نه په هغه م
 د قحط دې مولخانو د کله سحر شو نو دې باد د قحط ملخان راوړى ۇو. 
مصر ول مل نيولے وو. دا د قحط د مولخانو د ولو نه غ لر وو چ نۀ

 دوئ د  .ليدلے شوے وو او نۀ به بيا کله وليدلے ش د دې نه مخ
زم ول مخ پ کو چ د دوئ په وجه مل ت تور شو، دوئ هغه هر ۀ
وخوړل کوم چ د ږل نه پات ۇو، سره د هغه مېوې چ په ونو ک وې. د
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 نو فرعون مصر ول مل په ونو او بوو ک هي يو شين يز پات نۀ شو. 
سمدست موس او هارون راوغوتل او ورته ي ووئيل، ”ما د مال خُدائ،

 نو اوس دا يو ل زما ستاسو خُدائ پاک او ستاسو خالف ناه کې ده. 
ناه معاف که او مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته سوال وکه چ دا د مرګ

 موس د فرعون نه الړو او مال خُدائ ته ي سوال افت زما نه لرې کى.“ 
رېواتۀ باد بدل  او مال خُدائ هغه د نمرخاتۀ باد په يو زورور نمرپ وکو. 

کو، چ ول د قحط ملخان ي اوچت کل او بحرِقُلزم ته ي يوړل. د مصر په
 خو مال خُدائ د فرعون زړۀ مل ک يو د قحط ملخ هم پات نۀ شو. 

سخت کو او بن اسرائيل ي تلو ته نۀ پرېودل.

په مصر نهم افت: توره تيارۀ

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”خپل الس آسمان طرف ته اوږد که،

نو د مصر په ول مل به تيارۀ راش، داس ته توره تيارۀ چ چا ته به هي هم
 موس خپل الس آسمان طرف ته اوچت کو او درې ور په نۀ ارى.“ 

 مصريانو تر درېو ورو پورې يو بل نۀ شُو ول مصر ته توره تيارۀ وه. 
ليدلے او هي وک هم د خپل خپل ائ نه ونۀ خوېدل، خو چ په کوم ائ

تلو او ورته يراوغو رعون موس ف ک بن اسرائيل اوسېدل هلته را وه. 
ووئيل، ”تاسو الړ ش چ د مال خُدائ عبادت وکئ، هم دغه شان ستاسو

 او بچ هم درسره تلے ش. خو ستاسو ې، چېل او اروى به خامخا
 خو موس ورته وفرمائيل، ”تۀ به مون له اروى راکوې دلته پات کيى.“ 
چ مون ي د قربانيانو او سوزېدون نذران په توه مال خُدائ خپل خُدائ

 مون به خپل اروى د ان سره بوحو، يو اروے به هم پاک ته پېش کو. 
نۀ پات کيى. مون به په خپله اروى خووو چ دې سره د مال خُدائ د
ته پته نۀ ل و موننۀ ي هلته رسېدل مون و. چخپل خُدائ پاک عبادت وک
 مال خُدائ د فرعون زړۀ چ د کومو اروو قربان هغۀ ته پېش کو.“ 
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 هغۀ موس ته ووئيل، ”د مخ نه سخت کو او دوئ ي تلو ته پرې نۀ ودل. 
ته راغل زما مخ په کومه ورځ چ .زما وړاندې رانۀ ش ورک شه. نور چ م

 موس ورته وفرمائيل، ”ي ده، تا ۀ ووئيل، تۀ به بيا ما  “.به ش نو م
“.کله هم ونۀ وين

په مصر لسم افت: مرګ

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”زۀ به د مصر په فرعون او د  ۱۱
هغۀ په خلقو يو آخرى افت راولم. د هغ نه پس به هغه تاسو د دې ائ نه تلو ته

 خلقو ته  .ائ نه وباس ول د دې تيا سره، هغه به تاسودى. په رپرې
ووايه چ هر يو سے د خپل اونى نه او هره يوه ه به د خپل اونۍ نه د

 مال خُدائ بن اسرائيل د سپينو زرو او سرو زرو کال وغواړى.“ 
مصريانو په نظر ک درانۀ کى دى. د دې نه عالوه، په خپله موس هم د مصر
په مل ک د فرعون د درباريانو او د ولو خلقو په مخ يو عزتمند سے
 موس بيا فرعون ته وفرمائيل، ”مال خُدائ فرمائ چ تقريباً لے شو. 

 د مصر په مل ک هر يو مشر زوئ په نيمه شپه به زۀ د مصر نه تېر شم، 
به م ش، د فرعون د مشر زوئ نه واخله کوم چ په تخت کېن د وين تر

هغه مشر زوئ پورې کوم چ مېچن ته ناست وى، او د اروو ول وړومب پېدا
 د مصر په ول مل ک به داس په زوره ژړا  .ۀ شبه هم م شوى بچ

چرته بن  خو چ  .کله شوې وى او نۀ به وش نۀ به مخ وى، چ
اسرائيل اوسيى نو هلته به خېر وى، دوئ او د دوئ په اروو پس به يو سپے
صريانو او بنخُدائ د م زۀ، مال چ ى. نو تا ته به پته ولقدر هم ونۀ غپي

 موس خپله خبره د دې وئيلو سره ختمه اسرائيلو په مين ک فرق راولم.“ 
که، ”ستا ول درباريان به ما له راش او زما په مخ به ي ش او دوئ به
زما منت وکى چ خپل ول خلق روان که او الړ شه. د دې نه پس به زۀ الړ
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 بيا مال خُدائ شم.“ نو موس د قهره ت سور وو چ د فرعون نه الړو. 
لصر په مزۀ د م ه وانۀ ورى، چ رعون به ستا خبرهته وفرمائيل، ”ف موس

 موس او هارون د فرعون په مخ دا ک نورې معجزې هم وکم.“ 
رعون زړۀ سختولو او هغۀ به بنخُدائ به د ف ې، خو مالمعجزې وک ول

اسرائيل د هغۀ د مل نه تلو ته نۀ پرېودل.

د فسح اختر

  مال خُدائ د مصر په مل ک موس او هارون ته وفرمائيل،   ۱۲
 د بن اسرائيلو ول ”دا مياشت به ستاسو دپاره د کال اولن مياشت وى. 
قوم ته دا وواي چ، د دې مياشت په لسمه ورځ به هر سے د خپل خاندان

 او کۀ چرې د چا په خاندان ک د  .بچے راول ُورے يا د چېل دپاره يو
ول اروى خوړلو واال کسان کم وى، نو هغه دې د خپل اونى سره چ د هغۀ

د کور په خوا ک اوسيى، په شريه د کسانو د شمېر په مطابق ُورے يا د
  .الو شصه ماو هر يو کس ته دې د خوراک په مطابق ح بچے راول چېل
تاسو به يو ُورے يا د چېل بچے خوښ کئ، خو دا دې خامخا د يو کال نر
 نو د دې مياشت د وارلسم ور په وى چ هي عېب په ک نۀ وى. 

 خلق دې د هغه ماام، د بن اسرائيلو ول قوم به دا اروى حالل کى. 
وين نه له وينه واخل او د دروازو په چوکاونو او پاسن درشل باندې دې

 په ولوى، د کورونو په هغه چوکاونو چرته چ هغوئ دا اروى خورى. 
هغه شپه دې غوه په اور وريته کے ش او د ترخو بوو او د پتيرې رو سره

 د دې اروى نه ۀ کچه او يا يشېدل يز مۀ خورئ،  .دې وخوړلے ش
بل دا ول وريت کئ او سره د سر، پو او دننن ولو اندامونه ي وخورئ.

 تر سحره پورې په دې ک هي هم باق مۀ پرېدئ، خو کۀ پات ش نو هغه

 دا به تاسو زر زر خورئ، ه چ تاسو به د سفر دپاره مال تئ، وسوزوئ. 
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ستاسو په پو به پېزار وى او ستاسو په السونو ک به امساان وى. دا زما
 په هغه شپه به زۀ د يعن د مال خُدائ په درناوى ک د فسح اختر دے. 
مصر مل نه تېرېم او هر وړومبے پېدا شوے نر انسان او حېوان به ووژنم او
 په چوکاونو د د مصر ولو معبودانو له به سزا ورکم، زۀ مال خُدائ يم. 
وين نه به ما ته هغه کورونه په نه کوى چ تاسو په ک اوسېئ. چ کله
زۀ مصريان هالکوم او زۀ دې وين ته ورم، نو د ۀ نقصان رسولو نه بغېر به

 تاسو په دې ورځ خامخا اختر کوئ چ تاسو ته هغه ۀ ستاسو نه تېر شم. 
وختونو ک ى دى. دغه اختر په راتلونۀ ک خُدائ ما مال ى چدريادي

همېشه دپاره کوئ.“

د پتيرې رو اختر

 مال خُدائ وفرمائيل، ”تاسو به اووۀ ور خمبيره شوې پخه رو نۀ

خورئ، صرف پتيره رو به خورئ. په وړومب ورځ به تاسو د خپلو کورونو نه
وله خمبيره لرې کئ، ه چ کۀ په دې اووۀ ورو ک وک خمبيره شوې

 په پخه رو وخورى، نو هغه کس به د بن اسرائيلو نه نۀ ش لے. 
وړومب ورځ او بيا په اوومه ورځ به تاسو زما د عبادت دپاره يو ائ کېئ. په

دغه ورو ک به بل يو کار هم نۀ کوئ خو د ان دپاره صرف خوراک
 د پتيرې رو اختر کوئ، ه چ دا هغه ورځ ده چ ما  .تيارولے ش

وختونو ک تاسو به په راتلون .صر نه قبيله په قبيله راوويستلتاسو د م
 د وړومب مياشت د وارلسم ور د همېشه په دې ورځ اختر کوئ. 
ماام نه واخله د يويشتم ور تر ماامه پورې، خمبيره شوې رو مۀ

 چ اووۀ ور ستاسو په کورونو ک خمبيره پېدا نۀ ش، کۀ - خورئ. 
وک هم خمبيره رو وخورى کۀ هغه د دې مل وى يا مسافر وى، نو هغه

کس به نور د بن اسرائيلو نه نۀ ش لے.“
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د فسح اختر په اول ل کول

 موس د بن اسرائيلو ول مشران راوغوتل او هغوئ ته ي وفرمائيل، ”په

ى او حالل يبچے خوښ ک ُورے يا د چېل دې هر يو کس يو تاسو ک
 د وېلن يوه ېۍ کئ، نو چ ستاسو خاندان د فسح اختر وکى. 

وبه کئ او دا وينه د خپلو کورونو د دروازو ډ ک په لو دا د وين ،راواخل
په چوکاونو او په پاسنو درشلو باندې ولوئ. په تاسو ک دې يو کس هم د

 چ کله مال خُدائ د مصر نه  .خپل کور نه تر سحره پورې نۀ و
تېريى او مصريان هالکوى، نو هغه به د دروازو په چوکاونو او پاسنو درشلو
ته به ستاسو کورونو ته پرې نۀ ږدى چورى او د مرګ فرباندې هغه وينه و
 تاسو او ستاسو اوالد به خامخا همېشه دپاره دا  .او تاسو ووژن راننو
خُدائ د هغ مال چ ته ورننو لکله تاسو هغه م  چ  .ول مناص

 چ ستاسو اوالد درکولو وعده کې ده، نو تاسو دا اختر هر کال کوئ. 
 تاسو به ورته واي ستاسو نه تپوس کوى چ، د دې اختر ۀ مطلب دے؟ 

چ دا د مال خُدائ په درناوى ک د فسح اختر قربان ده، ه چ هغه په
مصر ک د بن اسرائيلو د کورونو دپاسه تېر شو. هغۀ مصريان هالک کل،

خو مون ي بچ کو.“ بن اسرائيلو خپل سرونه ي کل او د مال خُدائ
 بيا بن اسرائيل الړل او هغه شان ي وکل چ نه عبادت ي وکو. 

مال خُدائ موس او هارون له حم ورکے وو.

د آخرى افت رارسېدل

 په نيمه شپه ک مال خُدائ د مصر په مل ک ول وړومب پېدا شوى

زامن ووژل، د فرعون د زوئ نه واخله کوم چ په تخت کېناستو، د هغه قېدى
د زوئ پورې چ په قېدخان ک وو، د اروو ول وړومب پېدا شوى بچ هم

 په هغه شپه فرعون، د هغۀ درباريان او نور ول مصريان ووژلے شول. 
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راوي شول. په ول مصر ک په چغو چغو ژړا کېدله، ه چ يو کور هم
 هم په هغه شپه بادشاه موس داس نۀ وو چ مے په ک نۀ وو شوے. 
.سرائيل پاا ول بن ووئيل، ”تاسو دواړه او تل او ورته ياو هارون راوغو

زما د مل نه وو، له نه چ تاسو وئيل، نو الړ ش او د مال خُدائ
.او الړ ش ان سره بو اروى د او ې، چېل  خپل عبادت وکئ. 
 مصريانو په بن اسرائيلو زور راوړو او زما د برکت دپاره هم دعا وکئ.“ 

چ زر زر د هغه مل نه وو، دوئ ووئيل، ”کۀ تاسو الړ نۀ ش نو مون به ول
ي ادرو ک ل او پهونه ډک کان و نو خلقو د پتيرې پې مۀ شُو.“ 
 بن اسرائيلو هم هغس کى ۇو چ نه وتل او د ان سره ي يوړل. 

موس ورته فرمائيل ۇو او د مصريانو نه ي د سرو زرو او سپينو زرو کال او
و او چصريانو د دې خلقو قدر وکخُدائ په م  مال جام غوتل ۇو. 

دوئ ۀ غوتل هغوئ ورکل. نو داس بن اسرائيلو د مصريانو دولت لوټ
کو.

د بن اسرائيلو د مصر نه تلل

 بن اسرائيلو د رعمسيس نه سات پورې پېدل مزل وکو. د و او

 سره د ډېرو و، چېلو او ماشومانو نه بغېر دا تقريباً شپ الکه سى ۇو. 
پخ و نه پتيره رو دوئ د هغه پې اروو، نور هم ډېر خلق ورسره الړل. 
کې چ کوم ي د مصر نه ان سره راوړې وې، ه چ دوئ د مصر نه
نااپ ويستلے شوى ۇو چ دومره وخت ورته مالو نۀ شو چ د ان دپاره
 بن اسرائيل په مصر ک لور خمبيره رو يا نور خوراک تيار کى. 

 هم په هغه ورځ لور سوه دېرش کاله پوره شول، سوه دېرش کاله اوسېدل. 
 دا هغه شپه وه چ  .صر نه ووتلد م قبيل ول خُدائ د خلقو د مال چ

د مال خُدائ په دوئ نظر وو چ کله ي دوئ د مصر نه راوويستل، نو دغه
شپه به د همېشه دپاره مال خُدائ ته وقف وى نو ول بن اسرائيل به په هم دې
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وجه په راتلون وخت ک په دې شپه بېدار اوسيى.

د فسح اختر په حقله اصول

 مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل، ”دا د فسح د اختر اصول دى.

 خو چ کوم د بل مل يو کس به هم د فسح اختر خوراک نۀ خورى، 
غالم تاسو په بيعه اخستے وى دا خوراک خوړلے ش خو تاسو به مخ هغه
 دا ول خوراک به په  مسافر يا مزدور به دا نۀ ش خوړلے.  سنت کوئ. 

هغه کور ک خوړلے ش چ په کوم ک دا تيار شوے وى، چ غوه بهر
 د بن اسرائيلو ول قوم به راونۀ باس او چ يو هُوکے هم مات نۀ کئ. 
 خو چ کوم سے سنت شوے نۀ وى هغه به دا نۀ خورى. دا اختر کوى، 
کۀ په تاسو ک د بل مل وک اوسيى او د مال خُدائ په درناوى ک د
فسح اختر کول غواړى، نو اول به خامخا د هغۀ د کور ول نران سنت کولے

او په دې اختر ک لے ش په شان سرائيلا بن بيا به هغه د يو پېدائش .ش
 د هغه مل او د بل مل خلقو دپاره به يو  .تاسو سره برخه اخستے ش

 ولو بن اسرائيلو شان قانون وى کوم چ ستاسو سره اوسيى.“ 
فرمانبردارى وکه او هم هغه شان ي وکل چ نه مال خُدائ موس او
 هم په هغه ورځ مال خُدائ د بن اسرائيلو هارون له حم ورکے وو. 

.نه راوويستل لصر د مد م قبيل

د اول پېدا شوو نرانو وقف کول

 ”ول وړومب پېدا شوى  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۱۳
نران ما ته وقف که. د هرې بن اسرائيل  مشر ماشوم او هر يو وړومبے

نر اروے زما دے.“
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د پتيرې رو اختر

 موس خلقو ته وفرمائيل، ”دا ورځ ياده سات، په کومه ورځ چ تاسو د

مصر نه راووتل، چرته چ تاسو غالمان وئ، دا هغه ورځ ده چ مال خُدائ
 د تاسو د خپل لوئ طاقت سره راوويستل، خمبيره رو به نۀ خورئ. 

.صر نه روان يد ابيب مياشت ده تاسو د م په دې ورځ چ مياشت وړومب
 مال خُدائ ستاسو د پالر نيۀ سره پوخ لوظ کے دے چ تاسو له به د

ويانو او د يبوسيانو مل درکوى. چ کله تاسو تيانو، اموريانو، حکنعانيانو، ح
 هغه زرخېز مل ته بو، نو د کال په وړومب مياشت ک دا اختر کوئ. 
اووۀ ور به تاسو پتيره رو خورئ او په اوومه ورځ د مال خُدائ د درناوى
 اووۀ ور به تاسو خمبيره رو نۀ خورئ، چ خمبيره دپاره اختر وکئ. 

 چ کله اختر شروع  .پېدا نۀ ش ک لهيچرته هم ستاسو په م رو
کيى، خپلو زامنو ته وواي چ دا هر ۀ تاسو ه کوئ چ کله تاسو د مصر

 چ کله تاسو دا اختر نه تل نو مال خُدائ ستاسو دپاره ۀ کى ۇو. 
کوئ نو دا به تاسو ته هغه ۀ داس دريادوى له چ يوه نه تاسو په خپل الس

يا تندى تل وى، نو د دې دپاره چ د مال خُدائ کالم ستاسو په ژبه وى،
  .صر نه راوويستلخُدائ د خپل لوئ طاقت سره تاسو د م مال ه چ

نو تاسو هر کال دا اختر په خپل مقرر وخت کوئ.

وړومب پېدا شوى نران

 مال خُدائ به تاسو د کنعانيانو مل ته راول، د کوم چ هغۀ ستاسو پالر

 نو نيۀ له د ورکولو پوخ لوظ کے دے. چ کله هغه مل تاسو له درکى، 
تاسو خامخا هر وړومبے پېدا شوے نر مال خُدائ ته پېش کوئ. ستاسو هر يو
 خو تاسو به د هغۀ نه وړومبے پېدا شوے نر اروے به د مال خُدائ وى، 
هر يو نر خر واپس اخل او د هغۀ په بدل ک به يو ُورے پېش کوئ. خو کۀ
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تاسو هغه خر واپس اخستل نۀ غواړئ، نو  ي مات کئ. تاسو به هر يو خپل
 په راتلون  .خامخا واپس اخل وړومبے پېدا شوے نر بچے په بدل ک

وخت ک چ کله ستاسو زامن تپوس کوى چ د دې رسمونو ۀ مطلب
دے، نو تاسو به ورته واي چ مال خُدائ په خپل لوئ طاقت سره مون د

 چ کله د مصر فرعون خپل مصر نه راوويستلو، چ هلته مون غالمان ۇو. 
لصر په مخُدائ د م ودلو، نو مالتلو ته نۀ پرې ي و او مونزړۀ سخت ک
ک هر يو وړومبے پېدا شوے نر انسان او حېوان ووژلو. نو دا ه مون هر
يو نر اروے مال خُدائ ته قربان کۇو او خپل وړومب پېدا شوى زامن په

 دا اختر به يو يادار وى، داس له چ مون يوه نه بدل ک واپس اخلو. 
مال ۀ رايادوى چ ته هغه وى، دا به مون لپه خپل الس يا تندى باندې ت

خُدائ په خپل لوئ طاقت سره مون د مصر نه راوويستلو.“

د وري ستن او د اور ستن

 چ کله د مصر فرعون خلق تلو ته پرېودل، نو خُدائ پاک دوئ په هغه الر

بونۀ تلل کومه چ د درياب په غاړه د فلستيانو عالق ته تل وه، ار چ دا الر
لنه وه. خُدائ پاک وفرمائيل، ”زۀ دا نۀ غواړم چ دا خلق پېمانه ش او مصر

 ته راواپس ش چ هغوئ ته دا پته ول چ په هغوئ جن راروان دے.“ 
نو هغۀ دا خلق د صحرا په که وږه الر د بحرِقُلزم په طرف بوتلل. بن اسرائيلو د

 موس د يوسف هُوک د خپل ان جن دپاره قطارونه جوړ کى ۇو. 
سره يوړل، له نه چ يوسف د بن اسرائيلو نه د دې د وړلو پوخ لوظ

اخستے وو. يوسف فرمائيل ۇو، ”خُدائ پاک به په رتيا سره ستاسو مدد له
“.ان سره يوس ائ نه د خپل د دې ُوکنو بيا تاسو خامخا زما ه ،راش

خېم ي ات نه الړل او د صحرا په غاړه ايتام کسرائيل د سا  بن

 د ور به مال خُدائ د وري په ستن ک د الر ودلو دپاره  .ولول
د دوئ نه مخ تلو او د شپ د اور په ستن ک مخ تلو چ دوئ ته را
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به هر وخت د وري  د ور وى او چ دوئ د شپ، ور مزل کوى. 
ستن د خلقو نه مخ وه او د شپ به د اور ستن د هغوئ نه مخ وه.

د بحرِقُلزم نه پورې وتل

سرائيلو ته ووايه چا  ”بن  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۱۴
ک هخيروت ته مخامخ، د مجدال او د درياب په ميناو ف رواپس راو

 د فرعون به دا خيال وى چ بن اسرائيل بعلصفون ته نزدې خېم ولوى. 
 زۀ به د فرعون په مل ک سرردانه ر او په صحرا ک راېر دى. 
زړۀ سخت کم او هغه به په دوئ پس وى، خو زۀ به د فرعون او د هغۀ په ول

لر فتح ومومم نو داس به زما عزت وش، او مصريانو ته به پته ول چ زۀ
 چ کله فرعون خبر مال خُدائ يم.“ نو بن اسرائيلو فرمانبردارى وکه. 
ارادې بدل دى، نو هغۀ او د هغۀ درباريانو خپل تېدلسرائيل تا بن شو چ

کې او وې وئيل، ”مون دا ۀ کى دى؟ مون بن اسرائيل تتېدلو ته پرېودل،
 نو فرعون خپل جن اډۍ تيارې زمون غالمان زمون د الس نه الړل.“ 

 هغه د خپلو ولو جن اډو کې او خپل لر ي د ان سره روان کو. 
سره روان شو، شپ سوه په ک   جن اډۍ وې چ آفسران ورسره

 مال خُدائ د فرعون زړۀ سخت کو او هغه په بن اسرائيلو پس روان ۇو. 
 د مصريانو لر، سره د ولو آسونو، شو نو بن اسرائيل زړور روان ۇو. 

جن اډو او په آسونو سوارۀ کسان په دوئ پس ۇو او هلته ور ورسېدل چرته
 چ ي د درياب سره فهخيروت او بعلصفون ته نزدې خېم لول وې. 

نه فرعون ورلن شو، نو بن اسرائيلو وکتل، او وې ليدل چ مصريان په دوئ
پس راروان ۇو. بن اسرائيل ډېر سخت ويرېدل او مال خُدائ ته ي فرياد

 دوئ موس ته ووئيل، ”په مصر ک اديرې نۀ وې ۀ چ تا دې وکو. 
صحرا ته د م کېدو دپاره راوستل يو؟ وره، دا تا ۀ کى دى چ مون دې د
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چ نۀ ۇو وئيل صر کپه م تا ته مخ  مون مصر نه راوويستلو. 
صريانو غالمد م ده چپرې مون ۇو چ تا ته وئيل ى؟ مونبه کي داس
کۇو. چ په دې صحرا ک د مۀ کېدو نه به ۀ وى چ مون د مصريانو
ئ مه. کلوفرمائيل، ”يرې ورته په جواب ک  موس غالم کولے.“ 

ش،او تاسو به وورئ چ مال خُدائ ستاسو د بچ کولو دپاره نن ۀ کوى،
  .له هم بيا ونۀ وينهغوئ به هي صريان ويننن تاسو کوم م ه چ

 مال خُدائ  “.ېنک ى، تاسو غله وکخُدائ به ستاسو دپاره ج مال
موس ته وفرمائيل، ”تۀ ول ما ته ژاړې؟ بن اسرائيلو ته ووايه چ وړاندې الړ

بېل ونيسه. اوبۀ به په مين ه او د درياب دپاسه ي خپله امسا پورته ک  .ش
 زۀ  .ه پورې وپه اوچه زم ک سرائيل به د درياب په مينا او بن ش
به د مصريانو زړونه دومره سخت کم چ هغوئ به په تاسو پس درش، نو په

فرعون، د هغۀ په لر، جن اډو او د هغۀ په آسونو سوارو کسانو فتح موندلو
 چ کله زۀ هغوئ له ماتے ورکم، نو مصريانو  .په وجه به زما عزت وش
 د مال خُدائ فرته، کومه چ د ته به پته ول چ زۀ مال خُدائ يم.“ 

بن اسرائيلو د لر نه مخ روانه وه، اوس د دوئ شاته الړه. د وري ستن
ک سرائيلو په مينا صريانو او بند م  چ هم حرکت وکو تر دې پورې 
شوه. وري به مصريانو ته تيارۀ جوړوله، خو د بن اسرائيلو لر ته به ي را
 نو راوستله، نو دا لرې په وله شپه ک يو بل ته نزدې نۀ شوې راتلے. 

موس د درياب دپاسه خپل الس اوږد کو او مال خُدائ د نمرخاتۀ په زوروره
هوا درياب وروستو بوتلو. هوا وله شپه وچلېدله او درياب ي په اوچه زمه بدل

 او بن اسرائيل په اوچه زمه د درياب نه کو. اوبۀ په مين بېل شوې، 
 مصريان پورې وتل، د دوئ  او س طرف ته د اوبو دېوالونه ۇو. 

ورپس ۇو او د خپلو ولو آسونو، جن اډو او په آسونو سوارو کسانو سره په
 د سحر د را نه مخ مال خُدائ د دوئ پس درياب ته ورکوز شول. 

د وارخطاي ر ته وکتل او هغوئ يصريانو لستن نه الندې د م اور او وري
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اډو پاي خُدائ د هغوئ د جن  مال په وجه تتېدو ته جوړ کل. 
ونلول، نو چ هغه په سخت سره چلېدل. مصريانو ووئيل، ”مال خُدائ

زمون خالف د بن اسرائيلو دپاره جه کوى. را چ د بن اسرائيلو نه
 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”خپل الس د درياب دپاسه اوږد وتتُو.“ 
که، نو اوبۀ به په مصريانو، د هغوئ په جن اډو او په آسونو سوارو کسانو

 نو موس خپل الس د درياب دپاسه اوږد کو او د سحر د را  “.واپس راش
په وخت اوبۀ خپل صحيح ائ له واپس راغل. مصريانو د اوبو نه د تتېدو

 اوبۀ کوشش وکو، خو مال خُدائ هغوئ د درياب مين ته ورزار کل. 
واپس راغل او جن اډۍ، په آسونو سوارۀ کسان او د مصريانو ول لر

ۇو، او يو هم پ سرائيلو پسا د درياب پورې په بن و کوم چوب کاوبو ډ
 خو بن اسرائيل په اوچه زمه د درياب نه پورې وتل او د بچ پات نۀ شو. 

 نو، په هغه ورځ مال خُدائ دوئ  او س طرف ته د اوبو دېوالونه ۇو. 
بن اسرائيل د مصريانو د زور نه بچ کل او بن اسرائيلو هغوئ وليدل چ د

 چ کله بن اسرائيلو د مال خُدائ هغه لوئ درياب په غاړه مۀ پراتۀ ۇو. 
قُدرت وليدو کوم چ هغۀ د مصريانو خالف ودلے وو، نو دوئ د مال خُدائ

نه ويرېدل، او په مال خُدائ او د هغۀ په خدمت کوون موس ي ايمان
راوړو.

د حضرت موس حمدوثناء وئيل

 بيا موس او بن اسرائيلو مال خُدائ ته دا حمدوثناء ووئيله، ”زۀ به  ۱۵
مال خُدائ دپاره حمدوثناء ووايم، ه چ هغۀ د جالل نه ډکه فتح موندل ده،
 مال خُدائ هغۀ آسونه او په آسونو سوارۀ کسان درياب ته غورزول دى. 
زما طاقت دے او زما حمدوثناء د هغۀ دپاره ده، او هغه ذات دے چ زۀ ي بچ

کے يم، هغه زما خُدائ پاک دے او زۀ به د هغۀ ثناء وايم، هغه زما د پالر خُدائ
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 مال خُدائ د جنيال په شان پاک دے او زۀ به د هغۀ لوئ بيان کم. 
 هغۀ درياب ک د فرعون جن اډۍ دے، د هغۀ نوم مال خُدائ دے. 
 ژور او لر ډوب کو د هغۀ ۀ ۀ مشران په بحرِقُلزم ک ډوب شول. 

 ماله درياب هغوئ ډوب کل، هغوئ د کا په شان الندې بېخ ته الړل. 
خُدايه، ستا په  الس ک د جالل نه ډک طاقت شته، ماله خُدايه، ستا ے

 د خپل لوئ جالل سره تا خپل دشمنان د پو الس دشمنان و و کوى. 
الندې کل، تا د اور په شان خپل قهر ورولېلو او هغوئ دې د بوسو په شان

 تا درياب پو کو او اوبۀ اوچت راغونې شوې، سېالبونه د دېوال وسوزول. 
 دشمن الف په شان نېغ ودرېدل، او د درياب په بېخ ک اوبۀ کل شوې. 

وهل، چ زۀ به په هغوئ پس يم او زۀ به ورورسېم، زۀ به د هغوئ غنيمت
ووېشم او خپل ان به په دې ۀ موړ کم. زۀ به خپله تُوره راوباسم او زۀ به

 خو تا پوکے ورکو او درياب هغوئ ډوب کل، مصريان هغوئ تباه کم. 
 اے ماله خُدايه، ستا په په زورورو اوبو ک د سي په شان ډوب شول. 
شان نور معبودان وک دى؟ ستا په شان وک دے چ ولو نه لوئ او مقدس
دے؟ ستا جالل د يرې نه ډک دے، ه چ داس عجيبه عجيبه کارونه کوې.
  تا خپل ے الس اوږد کو، نو زم زمون دشمنان ژوندى تېر کل. 

تۀ په خپله وعده والړ وې او تا هغه خلقو ته الر ودله کوم چ تا بچ کى دى، تۀ
 قومونو به په خپل طاقت سره هغوئ، تر خپل مقدس ائ پورې ورسوې. 
 د ادوم مشران واورېدل او په لزان شول، فلستيان په دردونو آخته شول. 

ويرېدل، د موآب مشران په لزان آخته شول، د کنعان ولو اوسېدونو خپله
 سخته يره او هيبت په هغوئ باندې پرېوتو، هغوئ ستا د الس حوصله بائيلله. 

ه خُدايه، چشول، تر دې پورې مال ې په شان غلطاقت وليدو او هغوئ د تي
 تۀ به خپل ستا قوم تېر شولو، چ هغه خلق تېر شول کوم چ تا بچ کول. 

ه خُدايه، چائ اے مال او هغوئ به په خپل غرۀ آبادوې، هغه خلق دننه راول
ه خُدايه، چائ ته، اے مال ے دے، هغه پاکان دپاره خوښ ک تا د خپل
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 مال خُدائ به تل تر تله بادشاه کوى.“ تا په خپله ودان کے دے. 

د بب مريم حمدوثناء وئيل

 چ کله د فرعون آسونه، د هغۀ جن اډۍ او د هغۀ په آسونو سوارۀ

کسان درياب ته ورکوز شول، مال خُدائ د درياب اوبۀ واپس په هغوئ باندې
 راوستل، خو بن اسرائيل د درياب په مين ک په اوچه زمه تېر شول. 
بيا د هارون خور مريم، کومه چ پېغمبره وه، هغ خپل تمبل راواخستلو، او

 نو مريم هغوئ  .الړل پس ېدو په هغ د خپلو تمبلونو سره په  ول
ته دا حمدوثناء ووئيله، ”مال خُدائ ته حمدوثناء وواي ،ه چ هغۀ لويه فتح

موندل ده، هغۀ آسونه او په آسونو سوارۀ کسان درياب ته غورزول دى.“

ترخ اوبۀ

 بيا موس بن اسرائيلو له حم ورکو چ د بحرِقُلزم نه روان ش، نو دوئ

و خو اوبۀ يمزل وک درې ور د شور صحرا ته الړل. دوئ په صحرا ک
 چ کله دوئ ماره ته راغلل، نو دوئ د ماره اوبۀ نۀ شوې  .ونۀ موندل

لے ه چ د دې ائ اوبۀ ترخ وې. نو د دې ائ نوم ماره اېودلے
 نو خلق موس ته وغورېدل او ورته ي ووئيل، ”مون به ۀ شوے وو. 

خُدائ هغۀ ته د لر و، نو مالخُدائ ته سوال وک مال  موس و؟“ 
يوه ُه وودله، هغۀ دا اوبو ته وغورزوله او اوبۀ خوږې شوې. مال خُدائ
هلته د هغوئ دپاره حمونه او يو قانون جوړ کو او هلته ي په هغوئ آزمېت

 ورته ي وفرمائيل، ”کۀ تاسو د مال خُدائ، د خپل خُدائ پاک خبره وکو. 
په غور سره واورئ او هغه ۀ کوئ کوم چ د هغۀ په نظر ک صحيح دى او د

مونه پوره کوئ، نو زۀ به په تاسو داسول ح هغۀ قانون ته پام کوئ او د هغۀ
زۀ مال ه چ ،وې صريانو راوستلما په م کوم بيمارۍ نۀ راولم چ هي
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 بيا دوئ ايليم ته راغلل، چ هلته د اوبو خُدائ يم او زۀ شفا درکوونے يم.“ 
وې، او هلته هغوئ د اوبو په خوا خېم او د کجورو اويا ون دولس چين

.ولول

من او مزان

ول قوم د ايليم نه په سفر روان شو او د دوېم سرائيلوا  د بن  ۱۶
مياشت په پينلسمه ورځ دوئ د صين بيابان ته راغلل، دا د هغوئ د مصر نه د

 هلته په بيابان راوتلو نه پس ۇو، کوم چ د ايليم او سينا په مين ک دے. 
 او بن اسرائيلو هغوئ ته ک دوئ ول د موس او هارون خالف وغورېدل 

ووئيل، ”کاش چ مون مال خُدائ د مصر په مل ک وژل وے. هلته د
غو لوو ته کېناستے خو شُو کنه چ مون په مه خېه رو خوړلے.

تاسو مون دلته دې بيابان ته د دې دپاره راوستل يو چ دا ول خلق د لوږې نه
 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”وره، اوس به زۀ ستاسو ولو  “.ووژن
دپاره د آسمان نه يو خوراک د باران په شان ووروم. دا خلق دې هره ورځ بهر

 او د ان دپاره دې هم هغه هومره راولوى چ بس ي وى. نو داس به زۀ
 خو په شپمه ورځ به دوئ معلوم کم چ زما په کالم عمل کوى او کۀ نه. 

 نو  “.ولوى او پخوى يومره هره ورځ را يو په دوه راوړى چ دوئ د هغ
ام پته ولسرائيلو ته وفرمائيل، ”تاسو ته به نن ماا ولو بن او هارون موس
 په سحر ک به  .صر نه راوويستلد م خُدائ وو چا چ هغه مال چ

تاسو د مال خُدائ جالل ووين. مال خُدائ د خپل ان خالف ستاسو
 بيا غورېدل اورېدل دى. مون هي نۀ يو چ تاسو زمون خالف غورېئ.“ 
موس وفرمائيل، ”هغه به مال خُدائ وى چ په ماام ک تاسو له د خوړلو
مال ه چ ،ىدرک ه روه خېپه م ى او په سحر که درکدپاره غو

و چهم نۀ ي هي دى. مون الف ستاسو غورېدل اورېدلان خ خُدائ د خپل
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تاسو زمون خالف غورېئ، دا په حقيقت ک تاسو د مال خُدائ خالف
ول قوم ته ووايه چ سرائيلوا هارون ته وفرمائيل، ”د بن  موس غورېئ.“ 
راش او د مال خُدائ په حضور ک ودريى، ه چ مال خُدائ د دوئ
 چ هارون نه د بن اسرائيلو ول قوم ته دا خبره غورېدل اورېدل دى.“ 
و کخُدائ جالل په وري د مال اپهغوئ بيابان ته وکتل، نا ه او چوک

 ”ما د بن اسرائيلو  مال خُدائ موس ته وفرمائيل،  رااره شو. 
غورېدل اورېدل دى. هغوئ ته ووايه چ په ماام ک به هغوئ ته د خوړلو

دپاره غوه مالو ش او سحر ک به په رو ماړۀ ش. نو هغوئ ته به پته
 په ماام ک د ول چ زۀ مال خُدائ، د هغوئ خُدائ پاک يم.“ 

مزانو يو لوئ سېل راغلو او چرته چ خېم وې هلته کېناستو او په سحر
 چ کله پرخه اوچه شوه، نو د ک د خېمو ېرچاپېره پرخه ورېدل وه. 

 چ کله بن اسرائيلو بيابان مخ په وړو وړو سپينو يزونو باندې پ شولو. 
دا وليدل، نو هغوئ نۀ پېژندل چ دا ۀ شے دے او د يو بل نه ي تپوسونه کول،

”دا ۀ دى؟“ موس دوئ ته وفرمائيل، ”دا هغه رو ده چ مال خُدائ تاسو
 مال خُدائ حم کے دے چ ستاسو هر له د خوړلو دپاره درکې ده. 

يو کس به دومره راولوى چ ومره خوړلے ش، تقريباً دوه کلو د خپل
 بن اسرائيلو هم دغه شان وکل، چا ډېره او خاندان د هر يو کس دپاره.“ 

 چ کله دوئ اندازه واخستله، چا چ ډېره راوله کې چا له راوله که. 
وه د هغۀ سره ډېره زياته نۀ وه او چا چ له راوله کې وه د هغۀ سره کمه نۀ

 موس دوئ ته وه. هر يو کس د خپل ضرورت په مطابق راوله کې وه. 
 وفرمائيل، ”تر سحره پورې به هي وک هم په دې ک ۀ نۀ پرېدى.“ 
خو بعض کسانو د موس خبره وانۀ ورېدله او له ي ترې نه پرېوده. او بل

سحر په ک چينج شوى ۇو او سخا بوئ ترې نه تلو، نو موس دوئ ته په قهر
 هر سحر هر يو کس به د خپل ضرورت په مطابق راولوله، او چ نمر شو. 
 په شپمه به رم شو، نو ۀ هم چ په زمه پات ۇو نو هغه به ويل شول. 
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ورځ دوئ يو په دوه رو راوله که، لور کلو د هر يو کس دپاره. د قوم ول
 نو هغۀ دوئ ته مشران راغلل او موس ته ي د دې په حقله ووئيل، 

وفرمائيل، ”مال خُدائ حم کے دے چ سبا د سبت مقدسه د آرام ورځ ده
کومه چ مال خُدائ ته وقف ده، چ تاسو ۀ پخول غواړئ هغه نن پاخۀ کئ

او چ ۀ يشول غواړئ نو وې يشوئ. چ ۀ پات ش نو هغه د سبا دپاره
د بل وه نو هغه ي ۀ پات ے وو، چم کح ه موسن  چ پرېدئ.“ 

 ور پورې پرېودله، او دا سخا نۀ شوه او نۀ په ک چينج وشول. 
موس وفرمائيل، ”دا نن وخورئ، ه چ نن د سبت يعن د آرام ورځ ده، دا
.هم ونۀ موم ه هيخُدائ ته وقف شوې ده او تاسو به بهر په زم ورځ مال

ولوئ، خو اوومه ورځ د سبت ورځ ده، هيخوراک را ور  تاسو به شپ

 په اوومه ورځ ۀ خلق خوراک به په ک نۀ وى چ تاسو ي راول کئ.“ 
 نو مال د خوراک راولولو دپاره بهر الړل، خو هغوئ هي هم ونۀ موندل. 

خُدائ موس ته وفرمائيل، ”تر کوم پورې به تاسو زما حمونه او شريعت
 ياد سات چ ما مال خُدائ، تاسو له د سبت ورځ درکې ده، نو ماتوئ؟ 
په شپمه ورځ به زۀ د همېشه دپاره تاسو له د دوو ورو خوراک هم درکوم. په
اوومه ورځ هر يو کس چ چرته هم وى هلته به ايساريى او د خپل کور نه به

 د بن اسرائيلو قوم په  نو هغوئ په اوومه ورځ آرام وکو.   “.بهر نۀ و
دې خوراک من نوم کېودو. دا د ديا د تخم په شان واړۀ ۇو او رن ي سپين

 موس وو او خوند ي داس وو له رو چ په شاتو ک پخه شوې وى. 
وفرمائيل، ”مال خُدائ حم کے دے چ تاسو ۀ من د خپلو نسلونو دپاره

وسات، نو هغوئ به دا رو وورى کومه چ هغۀ مون له په بيابان ک د
 خوړلو دپاره راکې ده کله چ هغۀ مون د مصر مل نه راوويستلو.“ 

ے واخله او د دوه کلو برابر من په کهارون ته وفرمائيل، ”يو لو موس
واچوه او د مال خُدائ په حضور ک ي کېده چ زمون د راتلونو نسلونو

 چ نه مال خُدائ موس له حم ورکے وو،  “.دپاره وساتلے ش
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هارون هغه د لوظ صندوق ک د کا تختو ته مخامخ کېودو، چ بچ
ت کاله من خوړل، تر دې پورې چلوې سرائيلوا  بن  .وساتلے ش

 (په هغه ورو ک به هغوئ د کنعان مل ته ورسېدل او هلته دېره شول. 
اومر او ايفه د يزونو تَللو دپاره استعمالېدل له نه چ نن سبا کلو يا من

استعماليى، يو اومر د ايفه لسمه حصه ده له نه چ کلو د من لوېتمه يا
پنوسمه حصه ده.)

د  نه اوبۀ راوتل

 د بن اسرائيلو ول قوم د صين بيابان نه په سفر روان شولو او د  ۱۷
ه وړله. دوئ په رفيديم کائ ته ک ائ نه بل د يو م يخُدائ په ح مال

 نو په دې خېم ولول، خو هلته د دې خلقو دپاره د لو اوبۀ نۀ وې. 
وجه خلق د موس سره په جه شول او وې وئيل، ”مون له د لو اوبۀ

؟ تاسو وله يما سره په ج دوئ ته وفرمائيل، ”تاسو ول ه.“ موسراک
 خو خلق ډېر تى ۇو او موس ته مال خُدائ په آزمېت ک اچوئ؟“ 

صر نه راوويستلو؟ د دې دپاره چد م ول وغورېدل. دوئ ووئيل، ”تا مون
مال  نو موس مون، زمون بچ او زمون اروى د تندې نه ووژن؟“ 

خُدائ ته منت زارى وکه او وې فرمائيل، ”زۀ دې خلقو سره ۀ وکم؟ دوئ
 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د ان خو زما سنسارولو ته تيار دى.“ 

سره د بن اسرائيلو يو و مشران روان که او د خلقو په وړاندې ه. د ان
 او وره، زۀ سره هغه امسا هم يوسه په کومه چ تا د نيل درياب وهلے وو. 
به په سينا ک په يو  باندې ستا په وړاندې والړ يم. تۀ هغه  په امسا ووهه
او د هغه  نه به د خلقو دپاره د لو اوبۀ راو.“ نو موس د بن اسرائيلو

ائ مسه (يعن  نو هغۀ په دغه د مشرانو په مخ هم دغه شان وکل. 
آزمېت) او مريبه (يعن جه) نوم کېودو، ه چ بن اسرائيل په جه
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شول او مال خُدائ ي په آزمېت ک واچولو چ وې وئيل، ”مال خُدائ
زمون مل دے کۀ نۀ دے؟“

د عماليقيانو سره جن کېدل

 بيا عماليقيان راغلل او په رفيديم ک ي په بن اسرائيلو باندې حمله وکه.
 موس يشوع ته وفرمائيل، ”يو و سى خوښ که او الړ شه، سبا د

عماليقيانو سره جن وکه. زۀ به د غرۀ په سر ودرېم او د خُدائ پاک طاقت
 يشوع هم هغه شان وکل چ نه لرون امسا به زما په الس ک وى.“ 
ورته موس فرمائيل ۇو او عماليقيانو سره ي جن وکو او موس، هارون او
 تر کوم پورې چ موس السونه پورته نيول ۇو، حور د غرۀ سر ته الړل. 
اسرائيليان په ه ک ۇو، خو چ کله هغۀ السونه الندې کل، نو عماليقيان په

 چ کله د موس السونه ستى شول، نو هارون او حور ه ک شول. 
ورله د کېناستو دپاره يو کاے راوړو او هغوئ د هغۀ يو ن او بل ن ته
رېواتو پورې د هغۀ السونه والړ ۇو او د هغۀ السونه ي پورته نيول ۇو او د نمرپ
 بيا مال  نو داس يشوع عماليقيانو له پوره شست ورکو.  نېغ ۇو. 

خُدائ موس ته وفرمائيل، ”دا فتح د ياد ساتلو دپاره د ان سره وليه. يشوع ته
 موس يوه قرباناه جوړه دا واوروه چ زۀ به عماليقيان ممل تباه کم.“ 
 نو ه که او په هغ ي ”مال خُدائ زما د فتح جنا ده“ نوم کېودو. 

هغۀ وفرمائيل، ”د مال خُدائ جنا اوچته ونيس. مال خُدائ به د همېشه
“.جارى سات الف جندپاره د عماليقيانو خ

د يترو حضرت موس سره مالوېدل

 د موس سخر يترو، وک چ د ميديان امام وو، هغۀ د هغه هر ۀ  ۱۸
په حقله واورېدل چ خُدائ پاک د موس او د خپلو خلقو بن اسرائيلو دپاره
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 نو يترو کى ۇو او چ مال خُدائ هغوئ نه د مصر نه راويستل ۇو. 
ان سره راوستله، کومه چ هم د ه صفوره ي له راغلو، د موس موس

 او ورسره د هغ دوه زامن جيرسوم موس د خپل سخران کره پرې وه، 
او العزر هم ۇو. موس فرمائيل ۇو، ”زۀ په پردى مل ک مسافر يم.“ نو

 هغۀ دا هم فرمائيل ۇو، ”زما د ه هغۀ په يو زوئ جيرسوم نوم کېودو. 
پالر خُدائ پاک زما مل وو او زۀ ي د مصر د فرعون نه بچ کم چ هغۀ زۀ

 د  يترو د موس وژلم.“ نو ه هغۀ په بل زوئ العزر نوم کېودو. 
او د هغ د دوو زامنو سره بيابان ته راغلو چرته چ موس د خُدائ پاک غرۀ ته
 هغۀ موس له خبر ورولېلو چ، ”زۀ ستا د  او د دوو نزدې اوسېدو. 

 نو موس هغۀ سره مالوېدو دپاره بهر الړو، د هغۀ په زامنو سره درروان يم،“ 
مخ د عزت نه ي شو او ُل ي کو. هغوئ د يو بل د خېر خېريت

 موس يترو ته هغه هر ۀ پوتنه وکه او بيا د موس خېم ته دننه راغلل. 
وفرمائيل کوم چ مال خُدائ د بن اسرائيلو په خاطر په فرعون او د مصر په
خلقو کى ۇو. هغۀ ته ي د هغه تليفونو په حقله هم وفرمائيل کوم چ په الره
ک دوئ ته پې شوى ۇو او دا هم چ مال خُدائ دوئ نه بچ کى ۇو.

 او وې وئيل،  چ کله يترو دا هر ۀ واورېدل، نو هغه ډېر خوشحاله شو 

”د مال خُدائ ثناء دې وى، چ هغۀ تاسو د فرعون او د مصر د خلقو نه بچ
 کئ. د مال خُدائ ثناء دې وى، چ هغۀ خپل خلق د غالم نه بچ کل. 
اوس ما ته پته ولېده چ مال خُدائ د نورو ولو معبودانو نه لوئ دے، ه

چ هغۀ خپل خلق د مصريانو نه بچ کل کله چ مصريانو دوئ ته سپ کتل.“
 بيا يترو يوه پوره سوزېدون قربان پېش که او ورسره ي نورې قربان هم

راوړل چ د خُدائ پاک په حضور ک ي پېش کى، هارون او د بن اسرائيلو
نور ول مشران د يترو سره د خُدائ پاک حضور ته الړل، چ د عبادت په شل

ک د قربان دغه رو وخورى.

۴۳ / ۱۰۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د قاضيانو مقرر کېدل

 په بله ورځ موس د خلقو النج فېصله کولو ته کېناستو او د سحر نه تر

 چ کله يترو هغه هر ۀ وليدل کوم ماامه پورې خلق ترې نه راتاو ۇو. 
چ موس کول، نو هغۀ ترې تپوس وکو، ”دا ۀ دى چ تۀ ي د خلقو دپاره

کوې؟ تۀ دا کار يوا ول کوې، چ د سحر نه تر ماامه پورې خلق د مشورې
خپل سخر ته وفرمائيل، ”زۀ به خامخا داس  موس دپاره درنه راتاو وى؟“ 

 چ کله  .خلق د خُدائ پاک رضا معلومولو دپاره ما له را ه چ کوم
ورم چ او زۀ بيا دا النجه وى، نو هغوئ ما له راش ک د دوو کسانو په مين
کوم يو په حقه دے او کوم په ناحقه دے او زۀ دوئ ته د خُدائ پاک حمونه او
  يترو ورته ووئيل، ”تۀ دا کار په صحيح طريقه نۀ کوې.  شريعت ايم.“ 
تۀ او دا خلق به انونه ستى کئ. دا کار ستا دپاره ډېر مشل دے، تۀ دا کار
 زما خبره واوره زۀ به تا له يوه ۀ مشوره درکم او يوا نۀ ش کولے. 
خُدائ پاک به ستا مل وى. ستا دپاره به دا ۀ وى چ تۀ د خلقو النج راوړې
 تۀ به دوئ ته د خُدائ پاک او د خُدائ پاک په حضور ک ي پېش کوې. 

حمونه او شريعت ائ او تۀ به دوئ ته د ژوند د تېرولو طريقه او هغه ۀ
 د دې نه عالوه، تۀ يو و قابل کسان هم خوښ ائ چ دوئ به ي کوى. 

که او هغوئ په لسو، پنوسو، سوونو او زرونو کسانو باندې مشران مقرر
که. هغوئ دې داس سى وى چ د خُدائ پاک نه يريى، چ اعتبارى وى او
 هغوئ دې همېشه د قاضيانو په شان د خلقو خدمت رشوت خوارۀ نۀ وى. 
کوى. هغوئ به ول سخت النج تا له راوړى، خو وړې النج به هغوئ په خپله

 کۀ تۀ  .او بوج به درنه کم ش جوړه ش فېصله کوى، نو ستا دپاره به آسان
هم هغه شان کوې چ نه خُدائ پاک حم درکے دے، نو تۀ به دومره زيات

  “. ول خلق به په خېر سره خپل خپل کور ته ې هم نه اوے کېست
 نو هغۀ د ولو بن اسرائيلو نه قابل خلق خوښ موس د يترو مشوره ومنله 
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کل. او هغوئ ي په لسو، پنوسو، سوونو او زرونو کسانو مشران مقرر کل.
ول دمت کولو، هغوئ بهه د قاضيانو په شان د خلقو خ هغوئ به په پخه تو

  .به هغوئ په خپله فېصله کول له راوړې خو وړې النج موس النج سخت
بيا موس يترو رخصت کو او يترو خپل مل ته واپس الړو.

د بن اسرائيلو سينا غرۀ ته رسېدل

صر نه راوتلکله دوئ د م سرائيل د رفيديم نه روان شول او چا  بن -

ۇو، د هغ نه پس د درېم مياشت په اوله ورځ د سينا بيابان ته راغلل. دوئ هلته
 او موس خُدائ پاک له غرۀ ته  ،ولول خېم د سينا د غرۀ په لمن ک

بن” ،وفرمائيل چ و او ورته يخُدائ د غرۀ نه هغۀ ته آواز وک وروختلو. مال
 ”تاسو په خپله هغه ۀ وليدل اسرائيلو يعن د يعقوب اوالد ته داس ووايه. 
چ ما د مصريانو سره وکل او تاسو م داس بوتل له چ باز خپل بچ په

 اوس، کۀ تاسو زما  .ان له راوستل خپل اوړى او دلته م وزرو ک
فرمانبردارى وکئ او زما په لوظ باندې ين ودرېئ، نو بيا به تاسو په ولو

 تاسو به خلقو ک زما خپل خاص خلق ي، هس خو وله زمه زما ده. 
زما دپاره مقدسه ډله ي او د امامانو په توه به زما خدمت کوئ.“ موس، تۀ به

کوز شو او د قوم مشران ي  نو موس دا خبره بن اسرائيلو ته ورسوې.“ 
خبرې ي ول ے وو هغهخُدائ هغۀ ته ک مال م چل او کوم حک راغون

 نو ولو خلقو په يوه خولۀ جواب ورکو، ”مال خُدائ هغوئ ته بيان کې. 
چ ۀ هم فرمائيل دى مون به هم هغه شان کۇو.“ بيا موس واپس د هغوئ

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”زۀ به په جواب مال خُدائ ته ورسولو. 
ته توره وري ک تا له راشم، چ کوم خبرې زۀ تا سره کوم نو خلق به زما
خبرې واورى نو داس به هغوئ د همېشه دپاره په تا يقين کوى.“ چ خلقو کوم

 او مال خُدائ جواب ورکے وو نو موس هغه مال خُدائ ته ووئيلو، 
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موس ته وفرمائيل، ”خلقو له ورشه او هغوئ ته ووايه چ هغوئ دې نن او سبا
ووين جام ى. هغوئ دې خامخا خپلانونه د عبادت دپاره پاک ک خپل

 او په درېمه ورځ دې تيار اوسيى. په هغه ورځ به زۀ د ولو خلقو په

 د غرۀ نه ېرچاپېره حدونه مقرر موجود ک د سينا غرۀ ته راکوز شم. 
که چ خلق به ترې نه نۀ راوړى او هغوئ ته ووايه چ نۀ غرۀ ته راوخېژى او نۀ

ي لمن ته ورنزدې ش. خو کۀ وک غرۀ ته ورش، نو هغه به خامخا ووژلے
 هي وک به هم نۀ ور، خو کۀ وک ورش نو هغه به سنسارولے  ،ش
ش يا به په غشو ويشتلے ش. هغه کۀ انسان وى يا حېوان وى خامخا به وژلے

ش. خو چ کله بيل په اوږد آواز وغولے ش، نو بيا به خلق غرۀ ته
 بيا موس د غرۀ نه راکوز شو او خلقو ته ي وفرمائيل چ د راوخېژى.“ 
 او  ،لووين جام ئ. نو هغوئ خپلانونه پاک ک عبادت دپاره خپل
موس هغوئ ته وفرمائيل، ”د درېم ور دپاره انونه تيار کئ او په دې

 د درېم ور په سحر تندرونه او  “.مل و سره مۀ د دوران ک
برېناان شوې، په غرۀ باندې ته توره وري رااره شوه او د بيل اوچت
آواز واورېدلے شو. او د خېمو په ائ ک چ ومره خلق ۇو هغوئ ول د

 موس هغه خلق د خېمو د ائ نه د خُدائ پاک يرې نه په لزان شول. 
 د سينا ول غر د حضور ته بوتلل او هغوئ د غرۀ په لمن ک ودرېدل. 

وري په شان په لو ک پ وو، ه چ مال خُدائ په دې باندې په اور
ک راکوز شوے وو. دا لوے د ب د لو په شان بره ختلو او ول غر

 د بيل آواز نور هم اوږدېدلو او زياتېدلو. موس خبرې سخت ولزېدلو. 
 مال کول او خُدائ پاک هغۀ له د تندر د آواز په شان جواب ورکولو. 

خُدائ د سينا د غرۀ سر ته راکوز شو او موس ي د غرۀ سر ته راوغوتلو. نو
 او مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”ته الړ شه او خلقو موس وروختلو 

له خبردارے ورکه چ زما کتلو دپاره د حدونو نه راوا نۀ وړى، خو کۀ چرې
 کۀ امامان هم ما ته نزدې  .ۀ شراوختل، نو ډېر کسان به د هغوئ نه م
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را نو هغوئ دې هم ان پاک کى، ن زۀ مال خُدائ به هغوئ له سزا
خُدائ ته وفرمائيل، ”خلق د سينا غرۀ ته نۀ ش مال  موس ورکم.“ 

راختلے، ه چ تا مون له خبردارے راکے دے چ د دې نه ېرچاپېره
 مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”ته حدونه مقرر کو او غر مقدس وو.“ 
الړ شه او هارون هم د ان سره راوخېژوه. خو چ امامان او خلق ما ته د راتلو

دپاره د حدونو نه راوا نۀ وړى، ن زۀ، مال خُدائ به هغوئ له سزا ورکم.“
 نو بيا موس خلقو له ورکوز شو او چ مال خُدائ ۀ فرمائيل ۇو هغه

ي ورته وفرمائيل.

د شريعت لس حمونه

 ”زۀ مال  بيا خُدائ پاک کالم وکو او هغه ول خبرې دا دى،   ۲۰
خُدائ، ستاسو خُدائ پاک يم چا چ تاسو د مصر د مل نه راوويستل، کوم

 د  زما نه غېر د نورو معبودانو عبادت مۀ کوئ.  چ د غالم مل وو. 
خپلو انونو دپاره بتان مۀ جوړوئ، د داس يو يز په شل هم نه چ هغه پاس

په آسمان ک وى يا په زمه وى يا کۀ هغه د زم الندې په اوبو ک وى.
 يو بت ته هم چ سجده ونۀ لوئ او نۀ ي عبادت وکئ، ه چ زۀ

مال خُدائ، ستاسو خُدائ پاک يو غېرت خُدائ يم. زۀ هغه خلقو او د هغو
اوالدونو له د درېم او لورم نسل پورې سزا ورکوم وک چ زما نه کرکه

 خو زۀ د هغه خلقو زرونو نسلونو ته خپله نۀ بدلېدون مينه ايم کوى. 
 زما نوم د غلطو  .مونه منزما سره مينه لرى او زما ح وک چ

مقصدونو دپاره مۀ استعمالوئ، ه چ زۀ، مال خُدائ، ستاسو خُدائ پاک
 د سبت ورځ  .فائدې اخلزما نوم ب وک چ به هغه چا له سزا ورکوم
 په شپو ورو ک تاسو خپل کار روزار  . ياده لرئ او دا مقدسه

ما ته وقف ده. په هغه ورځ به هي  خو اوومه ورځ د آرام ورځ ده چ کوئ، 
وک کار روزار نۀ کوى، نۀ تاسو، نۀ ستاسو بچ، نۀ ستاسو غالمان، نۀ
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 په شپو ستاسو اروى او نۀ هغه مسافر کوم چ تاسو سره اوسيى. 
ورو ک ما يعن مال خُدائ زمه، آسمان، سمندر او په دې ک چ هر

ه ما مال ل. نو داۀ ونۀ ک ل، خو په اوومه ورځ يۀ هم دى جوړ ک
 د خپل مور او پالر خُدائ د سبت ور له برکت ورکو او مقدسه م که. 

عزت کوئ، نو تاسو به په هغه مل ک يو اوږد عمر تېر کئ کوم چ زۀ
 د چا خالف  غال مۀ کوئ.   زنا مۀ کوئ.   قتل مۀ کوئ.  درکوم. 
 د خپل اونى د کور خواهش مۀ کوئ، د هغۀ د دروغو واه مۀ ورکوئ. 

د ، د هغۀ د نوکرانو، د هغۀ د اروو، خرونو او د هغه يو ش اللچ هم مۀ
کوئ کوم چ ستاسو د اونى وى.“

د خلقو وېره

 چ کله خلقو د تندرونو او د بيل آواز واورېدو او برېناان او د غرۀ

 هغوئ موس ته لو ي وليدل، هغوئ د يرې نه ولزېدل او لرې ودرېدل. 
ووئيل، ”کۀ تۀ زمون سره خبرې کوې نو مون به ورته غوږ ونيسو، خو کۀ خُدائ

 موس ورته پاک زمون سره خبرې وکى نو مون يريو چ مۀ به شو.“ 
وفرمائيل، ”يرېئ مه، خُدائ پاک خو صرف دې له راغلے دے چ تاسو

 وآزمائ او خپله يره ستاسو په زړونو ک واچوى چ تاسو ناه نۀ کوئ.“ 
خو خلق هم هغه شان لرې والړ ۇو او صرف موس هغه ت تورې تيارې له

نزدې ورغلو چرته چ خُدائ پاک وو.

د قرباناه په حقله قانون

 بيا مال خُدائ موس ته حم وکو چ، ”بن اسرائيلو ته ووائ، تاسو

 وليدل چ ما مال خُدائ ستاسو سره د آسمان نه نه خبرې کې دى. 
د خپلو انونو دپاره د سپينو زرو يا د سرو زرو بتان مۀ جوړوئ چ زما په
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 زما دپاره د خاورې نه يوه قرباناه جوړه ائ د هغوئ عبادت وکئ. 
کئ او په دې باندې خپل ان، چېل او غويان د پوره سوزېدون قربانو او د

سالمت د قربانو په توه حاللوئ. د خپل عبادت دپاره کوم ائ چ زۀ درته
 کۀ تاسو زما وايم نو هغه ائ ته به زۀ تاسو له درم او برکت به درکوم. 

دپاره د کاو نه يوه قرباناه جوړوئ، نو هغه د تراشلے شوى کاو نه مۀ
 جوړوئ، ه چ کله تاسو په هغه کاو آوزار لوئ، نو هغه به ناپاکه کئ. 

ن ،تاسو بره په پوړو ورخېژئ وئ چاه مۀ جوړقربان زما دپاره داس
“.ش ربن ستاسو د ستر اندامونه به ب

د نوکرانو سره سلوک

 کۀ تاسو يو  ،ه چسرائيلو دپاره دا قانون مقرر کا  ”د بن  ۲۱
عبرانے غالم واخل، هغه به شپ کاله ستاسو خدمت کوى. او په اوؤم کال به

 چ کله هغه د وادۀ نه مخ ستاسو  .يز درکولو نه آزاد ش ۀ بغېر د
غالم شوے وى، نو د آزادېدو په وخت به د ان سره ه نۀ بو، خو چ کله

هغه ستاسو غالم کېدلو او وادۀ ي کے وو، نو هغه خپله ه د ان سره
 کۀ مال ورله وادۀ وکى او د هغۀ زامن يا لوه پېدا ش، نو  .بوتلے ش

هغه ه او د هغۀ بچ به د مال وى او هغه سے چ آزاد کے ش نو هغه
سره، خپل زۀ د خپل مال چ  خو کۀ غالم صفا ووائ  .تلے ش يوا

 نو خپل مال به هغه  او خپلو بچو سره مينه لرم او آزادېدل نۀ غواړم، 
د قاضيانو ائ ته بو. هلته به ي د دروازې يا چوکاټ په مخ ودروى او
 په ستن دې د هغۀ په غوږ ک سورے وکى. نو ول عمر به ي غالم وى. 
کۀ يو سے خپله لور د وين په توه خره کى، نو هغه به د نرانو نوکرانو په

هغه ي چ ے شه ککس خر  کۀ هغه په يو داس شان نۀ ش آزادولے. 
د  کولو اراده لرى، خو د هغۀ دا خوه نۀ وى، نو خپل پالر به دا واپس
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اخل، د هغ مال دا په پردو خلقو نۀ ش خرولے، ه چ هغۀ د دې سره
نو هغه به د هغ ،ه واخلے د خپل زوئ دپاره وين کۀ يو س  کې ده. 
 کۀ يو سے دوېمه ه وکى، نو هغه به سره د لور په شان سلوک کوى. 

خامخا د خپل وړومب  د مخ په شان د هغ د خوراک، جامو او د
 کۀ هغه ورسره دا درې ذمه وارۍ نۀ پوره کوى،  .وادۀ د حقُونو خيال سات

نو هغه به ي خامخا بغېر د ۀ قيمت نه آزاده کى.

د بدو عملونو په حقله قانون

 چ وک يو کس ووه او هغه وهلے شوے کس م ش نو هغه وهونے

 خو کۀ دا د خُدائ پاک نه راپېه شوې وى او هغۀ دا  .به خامخا وژلے ش
قصداً نۀ وى وژلے، نو هغه به د پناه دپاره يو داس ائ ته وتت چ کوم درته

 خو کۀ يو کس غصه ش او قصداً بل زۀ ايم او هلته به په پناه ک وى. 
وک قتل کى، نو هغه به خامخا وژلے ش، تر دې پورې کۀ هغه زما قرباناه
وک هم خپل پالر يا خپله مور ووه  چ ته هم د پناه دپاره تتېدلے وى. 

 کۀ وک يو کس اغوا کى او بيا ي خرڅ  .نو هغه به خامخا وژلے ش
 هر  .نو هغه اغواکار به خامخا وژلے ش ،ان سره وسات د ى يا يک
 کۀ په -  .ے شهغه دې قتل ک خپل مور پالر ته بدرد وائ وک چ

نو وهون ،نۀ ش او م يا په سوک ووه يو کس بل کس په کا ه کج
له دې سزا نۀ ش ورکولے. چ کوم وهلے شوے وى او د ک نه د پاېدو نۀ
وى، خو وروستو بيا هغه د پاېدو او د امسا په مدد سره د بهر رېدو جوه

ش، نو چا چ وهلے وى نو هغه به ورله د بروزاره پات کېدلو مزدورى
 ورکوى او تر هغه پورې به د هغۀ خيال سات چ پوره روغ شوے نۀ وى. 
ائ م او هغه هم په هغه ووه ه يا خپل غالم په کوتکۀ يو کس خپله وين

 خو کۀ وهلے شوے کس  .خامخا سزا ورکولے ش له به ي نو مال ،ش
ه چ ،ورکولے سزا نۀ ش له به ي ژوندے وى، نو مال يوه يا دوه ور
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 کۀ ۀ کسان په جه وى او هغه ي خپل تاوان وو نو دا سزا ي بس ده. 
زخم ائ ي ى، خو بلاوالد وغورزي د هغ او چ ه ووه يوه اُميدواره

نۀ وى، نو چا چ هغه وهل وى هغه به دومره جرمانه کيى چ ومره جرمانه
 د هغ  خاوند غواړى او چ قاضيان ووائ چ دا جرمانه صحيح ده. 
خو کۀ هغه ه په خپله هم زخم وى، نو سزا به د ژوند په بدل ک ژوند وى،

 د ستر په بدل ک ستره، او د غاښ په بدل ک غاښ، د الس په بدل

 د سوزولو په بدل ک سوزول، د زخم ک الس، د پ په بدل ک په، 
 کۀ يو کس د خپل په بدل ک زخم، د کوړو په بدل ک کوړې وهل دى. 
غالم يا خپل وين په وهلو سره ستره وباس، نو د ستر په بدل ک به

 کۀ هغه د خپل غالم يا وين غاښ مات  .ه آزادولے شهغه غالم يا وين
.ه آزادولے شبه هغه غالم يا وين ى، نو د غاښ په بدل کک

د مالانو ذمه وارى

 کۀ يو غويے وک په ر ووه او هغه م ش، نو هغه غويے به خامخا

سنسارولے ش او د دې غوه به نۀ ش خوړلے، خو د غوي مال خالص
 خو کۀ دې غوي مخ هم خلق وهل او مال له ي خبردارے دے. 

ورکے شوے وى او هغۀ دا غويے تلے نۀ وى ساتلے او دا وک ووه او
 خو کۀ  .هم وژلے ش به ي او مال سارولے شيے به سننو غو ،ش م

د مال نه د خپل ژوند بچ کولو تاوان وغوتلے ش، نو هغه به پوره تاوان
 کۀ يو غويے هل يا جين ووژن، نو هم دغه شان فېصله به پرې ورکوى. 

 کۀ غويے يو غالم يا وينه ووژن، نو د غوي مال به د هغه غالم يا کيى. 
وين مال له د سپينو زرو دېرش سي ورکوى او غويے به هم سنسارولے

 کۀ يو کس يوه کنده کوالو پرېدى يا کنده وکن او دا په نۀ کى او يو  .ش
 نو هغه کس به خامخا د دې ناور مال ته غويے يا خر ورغورزيى، 

تاوان ورکوى. هغه به ي مال ته د دې قيمت ورکى او هغه م ناور به د هغۀ
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 کۀ د يو کس غويے د بل چا غويے ووه او هغه م ش، نو هغوئ  .ش
دواړه دې هغه ژوندے غويے خرڅ کى او هغه پېس دې په خپلو ک تقسيم

 خو کۀ دا پته کى، او هغه م ناور دې هم په خپلو ک تقسيم کى. 
لېدل وى چ دې غوي مخ هم وهل کول او مال دا تلے نۀ ساتلو، نو
يے ورکوى او هغه مهغه بل کس له ژوندے غو په تاوان ک يهغه به د غو

.ناور به د هغۀ ش

د تاوان په حقله قانون

 کۀ يو کس يوه غوا يا ه په کى او حالله ي کى يا ي خره  ۲۲
کى، هغه به خامخا د يوې غوا په بدل ک پينۀ غواان ورکوى او د يوې

 هغۀ چ ۀ پ کى وى نو - ې په بدل ک به لور ې ورکوى. 
خامخا به د هغ تاوان ورکوى. کۀ هغه هي هم نۀ لرى، نو هغۀ چ ۀ پ کى
وى د هغ په تاوان ک به هغه د غالم په توه خرولے ش. چ کوم ناور
ي پ کى وى، کۀ هغه غوا، خر او يا ه وى او د هغۀ سره ژوندے وموندے
ش نو هغه به د دې يو په دوه ورکوى. کۀ يو غل د يو کور کنر کولو په وخت د
شپ ونيولے ش او د وهلو په وجه م ش، چا چ هغه وژلے وى نو هغه به د

دې خُون ذمه وار نۀ وى. خو کۀ دا کار د ور شوے وى، نو هغه به د دې
 کۀ يو کس خپل اروى په يو پ يا د انورو په باغ خُون ذمه وار وى. 

ک روى او دا خوشے الړ ش او د بل چا په پ ک فصل وخورى، نو
هغه به خامخا په تاوان ک د خپل پ يا د انورو باغ نه د ولو نه ۀ پېداوار
 کۀ وک په خپل پ ک اور ولوى او اور د واو په ذريعه د ورکوى. 

بل چا پ ته ورسيى او د هغۀ ېۍ شوے، رېبلے شوے، يا داس فصل
وسوزوى چ والړ وى، چا چ دا اور لولے وى هغه به ي پوره تاوان ورکوى.

 کۀ يو کس د بل چا پېس يا قيمت يزونه د امانت په توه د هغۀ دپاره
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کېدى او د هغۀ د کور نه غال وش او هغه غل ونيولے ش نو يو په دوه به ترې
 خو کۀ غل ونۀ نيولے ش، نو د چا سره چ امانت پروت  .نه اخستلے ش

ى چاو هلته به قسم وک حاضر ش وو هغه به خامخا د قاضيانو په مخ
،سم النج د مال او سامان هر ق دغه پردے مال دۀ پخپله نۀ دے پ کے. 
يز په حقله وى، چ و، جامو، يا د بل ورک شوى ،اروو، خرونو کۀ هغه د
دوه کسان په ک دعوٰى لرى هغوئ دې خپل النج د قاضيانو په مخ پېش

 کۀ کوى. هغوئ چ چا ته پ ووائ نو هغه به هغه بل ته يو په دوه ورکوى. 
يو کس بل کس له خپل خر، غوا، ه يا بل اروے امانت ورکى او هغه م يا

،هم ونۀ وين وک ي هي چ تولے شوت وخت ک يا په داس ش زخم
 نو هغه کس به ورته د مال خُدائ په نوم قسم کوى چ د هغه بل کس

ے، نو هغه مالک ناور چا نۀ وى پ ے. کۀ هغهک نۀ دے پ ناور ي
ناور چا پ  خو کۀ دې دا قسم ومن او تاوان ورکولو ته ضرورت نشته، 

 خو کۀ هغه کے وى، نو هغه کس به خامخا مال ته د هغ تاوان ورکوى. 
نل ناور وژلے وى، نو هغه کس به د هغ پات حصه د ثبوت دپاره راوړى،

نو هغۀ له د هغه ناور د تاوان ورکولو ضرورت نشته کوم چ نل ناورو
اروے وغواړى او هغه په داس  کۀ يو کس د بل کس نه يو وژلے وى. 

وخت ک زخم يا م ش چ مال ي موجود نۀ وى، نو هغه به ي خامخا
ي مال شوے وى چ وخت ک  خو کۀ دا کار په داس تاوان ورکوى. 
حاضر وى، نو هغۀ ته د تاوان ورکولو ضرورت نشته. کۀ ناور ي په مزدورۍ

راوستلے وى، نو هغه به صرف د مزدورۍ پېس په تاوان ک ورکوى.

اخالق او مذهب قانون

هغه کوژدن شوې هم نۀ وى او د هغ ى چے يوه پېغله دوکه ک کۀ يو س

 خو  .ش ه به ي ى نوحق مهر ورک هغه دې خامخا د هغ ،مل سره
کۀ پالر ي هغۀ له د ورکولو نه انار وکى، نو هغه به خامخا د هغ پېغل پالر له
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 کومه ه چ کوډې کوى هغه ژوندۍ مۀ د حق مهر برابر قيمت ورکوى. 
 هغه کس به خامخا وژلے ش کوم چ د ناور سره زنا وکى. پرېدئ. 

 وک چ د مال خُدائ نه بغېر بل خُدائ ته قربان پېش کوى هغه دې

 د يو مسافر سره بد سلوک يا زياتے مۀ کوئ، هغه راياد  .ے شهالک ک
 د کونې يا يتيم کئ چ تاسو په خپله د مصر په مل ک مسافر وئ. 

 کۀ تاسو د هغوئ سره بد سلوک وکو او چ کله سره بد سلوک مۀ کوئ. 
هغوئ ما مال خُدائ ته د مدد دپاره فرياد وکى نو زۀ به د هغوئ فرياد اورم،
ې شبه کون  ووژنم. ستاسو  او زۀ به په قهر شم او تاسو به په جن

 کۀ تاسو زما د خلقو نه يو کس له قرض  .به يتيمانان ش او ستاسو بچ
ورکئ چ هغه غريب وى، د هغۀ سره د يو قرض ورکوون په شان عمل مۀ

 کۀ تاسو د قرض په ضمانت ک د چا نه کوئ او سود ترې نه مۀ غواړئ. 
 رېواتو نه مخ هغۀ له واپس ورکوئ،  چوغه واخل، دا به تاسو د نمرپ

ه چ د هغۀ سره د ان پولو دپاره صرف يوه چوغه وه، د دې نه بغېر هغه
په ۀ ک اودۀ ش؟ چ کله هغه ما ته سوال زارى وکى، زۀ به د هغۀ فرياد

 د خُدائ پاک په حق ک بدې ردې مۀ واي او اورم ه چ زۀ رحيم يم. 
 خپله غله، مے او خپل د زيتُونو تېل د خپل قوم مشرانو ته ېرې مۀ کوئ. 
 تاسو د ما ته ۀ په وخت پېش کوئ. تاسو خپل مشران زامن ما له راکئ. 

خپلو اروو او د خپلو و وړومب پېدا شوى بچ ما ته وقف کئ. هر يو
وړومبے پېدا شوے نر بچے به اووۀ ور د خپل مور سره ايساريى او په

نو د داس ، تاسو به زما مقدس خلق ي اتمه ورځ به هغه ما ته پېش کوئ. 
ناور غوه مۀ خورئ چ هغه نل ناور وژلے وى، هغه سپو ته اچوئ.

عدل او انصاف

 د دروغو خبر مۀ خوروئ او د دروغو واه په ذريعه د يو مجرم  ۲۳
واه يا د قانون ماتولو په  د ډېرو خلقو په بد عمل ک کس مدد مۀ کوئ. 
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 په يوه مقدمه ک د يو غريب ک ملرتيا مۀ کوئ او بانصاف مۀ کوئ. 
 کۀ تاسو د خپل دشمن غوا يا خر ووين سى ناجائزه طرفدارے مۀ کوئ. 
 کۀ د هغۀ خر  .خامخا واپس ورول ې وى، نو هغۀ له يغلطه ک الر ي چ
ووين چ د بار الندې پرېوتلے وى، نو د خر په پاولو ک د هغۀ مدد وکئ،

ے په عدالت ککله يو غريب س  چ او ان پرې مۀ ناغرضه کوئ. 
 د دروغو الزام مۀ لوئ او يو حاضر ش نو د هغۀ سره بانصاف مۀ کوئ. 

صادق او بناه سے مۀ وژن ،ه چ وک داس بد عمل وکى نو زۀ به
 رشوت مۀ اخل ،ه چ رشوت بينا خلق ړندوى او حق نۀ هغه نۀ پرېدم. 

 د يو ورى او رشوت د صادقانو په خبرو ک هم چاالک پېدا کوى. 
مسافر سره بد سلوک مۀ کوئ، تاسو ته پته ده چ د يو مسافر په زړۀ ۀ

تېريى، ه چ تاسو هم د مصر په مل ک مسافر وئ.

د سبت ور دپاره قانون

 خو په اوؤم کال ي  .رئ او فصل ترې نه رېبه ککاله خپله زم  شپ

ۀ په ک چ ،شوى وى هغه ترې نه مۀ رېب ۀ په ک دئ او چشاړه پرې
پات وى نو هغه به غريبانان خلق او نل ناور وخورى. د انورو او زيتُونو د
 په هفته ک شپ ور کار کوئ، خو په باغونو سره هم دغه شان وکئ. 

ستاسو غالمان او هغه مسافر چ اوومه ورځ کار مۀ کوئ، د دې دپاره چ
 چ ما ستاسو دپاره کار کوى او داس ستاسو اروى به هم آرام وکى. 
مال خُدائ تاسو ته ۀ وئيل دى په هغ عمل کوئ. د نورو معبودانو عبادت

مۀ کوئ او نۀ چ ستاسو د خول نه د هغوئ د نومونو ذکر واورم.

درې اخترونه

 چ ما نه  زما د درناوى دپاره په کال ک درې له اختر کوئ. 
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تاسو د پتيرې رو ،ے دے هم هغه شان د ابيب په مياشت کم درکح
اختر کوئ، دا هغه مياشت ده چ تاسو په ک د مصر نه راووتل. د دې اختر
په اووۀ ورو ک تاسو پتيره رو خورئ. او هي وک به هم زما په حضور
 چ کله تاسو خپل فصلونه رېبل شروع ک خال السونه نۀ حاضريى. 

کوئ، نو د لَو کولو اختر کوئ په خپلو پو ک چ تاسو کوم تخم کرلے وى نو
د هغه فصل وړومبے پېداوار پېش کوئ او چ کله تاسو خپل فصل د پو نه
 هر کال په دې راول کئ نو په خزان ک د فصل راولولو اختر کوئ. 
درېو اخترونو ک دې خامخا ستاسو ول نران مال خُدائ ستاسو د خُدائ

 چ کله تاسو يو ناور قربان کوئ او د هغۀ وينه ما  .پاک عبادت له را
چ ورسره مۀ پېش کوئ. په دې اخترونو ک ته پېش کوئ نو خمبيره رو

کوم ناور ما ته قربان ش د هغوئ وازه دې د سحر پورې نۀ ش پرېودلے.
 هر کال د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک، کور ته د خپل زم نه رېبلے

شوې وړومب غله راوړئ. د چېل بچے د خپل مور په پيو ک مۀ پخوئ.

الر ودنه او وعدې

 ورئ، زۀ به ستاسو نه وړاندې يوه فرته درولېم چ په الر ک ستاسو

 هغ ته حفاظت کوى او هغه ائ ته مو راول کوم چ ما تيار کے دے. 
ه چ ،الف بغاوت مۀ کوئخ د هغ .خبرې ته غوږ نيس پام کوئ او د هغ

هغ له م پوره اختيار ورکے دے او هغه به ستاسو بغاوت معاف نۀ کى.
 خو کۀ تاسو په رتيا سره د هغ خبره ومن او هغه هر ۀ وکئ چ ما

 زما فرته حم درکے دے، نو زۀ به ستاسو د دشمنانو سخت دشمن يم. 
به ستاسو په وړاندې روانه وى او تاسو به د اموريانو، حتيانو، فرزيانو، کنعانيانو،

 د هغوئ ويانو او د يبوسيانو مل ته بو او زۀ به هغوئ تباه کم.  ح
معبودانو ته سجده مۀ لوئ او مۀ ي عبادت کوئ او د هغوئ طريق مۀ خپلوئ
 کۀ او د هغوئ بتان مات کئ او د هغوئ د کاو مقدس ستن وغورزوئ. 

۵۶ / ۱۰۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


تاسو زما، مال خُدائ د ستاسو خُدائ پاک عبادت کوئ، نو زۀ به ستاسو په
 خوراک او اوبو ک برکت واچوم او د ولو بيماريانو نه به مو بچ وساتم. 
ستاسو په مل ک به د يوې  هم بچ نۀ ضائع کيى او يوه ه به هم
 زۀ به په هغه خلقو خپله يره شنه نۀ وى. زۀ به تاسو له اوږد عمر درکم. 

راولم چ کوم ستاسو مخالفت کوى، زۀ به هغه خلق په وارخطاي آخته کم د
کومو خلقو سره چ تاسو جن کوئ او زۀ به ستاسو ول دشمنان ستاسو نه

 زۀ به ستاسو په دشمنانو وارخطائ راولم، چ تاسو مخ په وړاندې وزغلوم. 
 زۀ به ويان، کنعانيان او حتيان ستاسو د مخ نۀ لرې کم.  نو زۀ به ح 
هغوئ په يو کال ک نۀ وباسم، کۀ ما داس وکل، نو زمه به ويجاړه ش او
 خو زۀ به هغوئ ورو ورو وباسم، تر هلته به ډېر زيات نل ناور وى. 

 زۀ به ستاسو  .ه ستاسو خپله شاو هغه زم تاسو زيات ش دې پورې چ
د زم سرحدونه د بحرِقُلزم نه واخله د مديتران د سمندر پورې او د بيابان نه د

فرات سيند پورې خوارۀ کم. زۀ به د هغ زم اوسېدون ستاسو په الس
 د هغوئ يا ک درکم او چ تاسو مخ په وړاندې  نو هغوئ به وشئ. 

 هغوئ خپل مل ک اوسېدو ته مۀ د هغوئ د معبودانو سره لوظ مۀ کوئ. 
پرېدئ، کۀ تاسو پرېودل نو هغوئ به تاسو دوکه کى او زما خالف ناه کولو

ته به مو جوړ کى. کۀ تاسو د هغوئ د معبودانو عبادت وکئ نو دا به ستاسو
“.دپاره يو دام جوړ ش

پوخ لوظ کول

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل چ، ”ما ته تۀ، هارون، ندب، ابيهو  ۲۴
او د بن اسرائيلو اويا مشران بره غر ته راش، خو نزدې مۀ را او د لرې نه ما

.رف تۀ ما له راشه او هغه نور به ما له نزدې نۀ را ص ته سجده وکئ. 
 موس راغلو او خلقو ته ي د نور کسان به تا سره غرۀ ته نۀ راخېژى.“ 
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مال خُدائ ول خبرې او ول اصول بيان کل او ولو خلقو په يو آواز جواب
 ورکو، ”نه چ مال خُدائ فرمائيل دى نو مون به هم هغه شان کۇو.“ 

موس د مال خُدائ هغه ول خبرې وليل. بل سحر وخت د غرۀ په لمن
سرائيلو د دولسو قبيلو په مطابق يا ه او د بناه جوړه کهغۀ يوه قربان ک

ۀ زلم سرائيلوا  بيا هغۀ د بن  .ې ودرولد هرې يوې دپاره دولس تي
اروى د سالمت ۀ او قربان خُدائ ته سوزېدون ل او هغوئ مالمقرر ک

 موس د ناورو هغه نيمه وينه واخستله او په قربان په توه پېش کل. 
 بيا هغۀ انونو ک ي واچوله، او هغه نوره نيمه ي په قرباناه وشيندله. 
د لوظ کتاب راواخستلو او حاضرو خلقو ته ي واورولو. هغوئ ووئيل، ”مون به

 بيا د مال خُدائ تابعدارى کۇو او د هغۀ په ولو خبرو به عمل کۇو.“ 
موس هغه وينه راواخستله چ په انونو ک وه او په خلقو ي وشيندله. هغۀ
وفرمائيل، ”ورئ، دا وينه د لوظ د پوخوال دپاره ده کوم چ مال خُدائ تاسو
 موس، هارون، ندب، سره کے دے چ کله هغۀ دا ول حمونه درکول.“ 
 او هغه د بن اسرائيلو ابيهو او د بن اسرائيلو هغه اويا مشران غرۀ ته وختل. 
خُدائ پاک ي وليدلو. د هغۀ د پو الندې له د آسمان په شان د نيلم کا شين

 د خُدائ پاک د الس نه د بن اسرائيلو هغه مشرانو ته ضرر ونۀ فرش وو. 
رسېدلو، هغوئ خُدائ پاک وليدلو او بيا هغوئ خوراک اک وکو.

حضرت موس د سينا په غرۀ باندې

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”ما له غرۀ ته راوخېژه او چ کله تۀ هلته

ي نو زۀ به تا له د کاو دوه تخت درکم چ په هغ باندې ما ول اصول او
د خپل مدد کوون  موس حمونه ليل دى چ تۀ به دا خلقو ته بيانوې.“ 

 موس يشوع سره روان شو او موس د خُدائ پاک غرۀ ته بره ختلو. 
مون نتظار کوئ چپورې ا ته دلته تر هغ مشرانو ته وفرمائيل، ”تاسو مون

واپس نۀ يو راغل. هارون او حور به ستاسو سره وى، او کۀ د چا ۀ النجه وى
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-  چ موس بره وختلو نو وري غر پ کو.   “.نو هغوئ له دې ور
 د مال خُدائ جالل په غرۀ باندې خور شو. بن اسرائيلو ته د مال خُدائ

وري ور د غرۀ په سر باندې اور بل وى. شپ ه چارېدو ل جالل داس
غر پ کے وو او په اوومه ورځ مال خُدائ د وري د مين نه موس ته آواز

 چ موس بره غرۀ ته ورختلو نو د وري مين ته ورننوتلو او وکو. 
لوېت ور او لوېت شپ په غرۀ ک ايسار شو.

مقدسه خېمه

 ”بن اسرائيلو ته ووايه چ ما  مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۲۵
ته يوه نذرانه پېش کى. چ وک د زړۀ نه ما ته ۀ نذرانه پېش کول غواړى تۀ
 دا هغه نذران دى چ کوم به ترې نه تۀ اخل، سرۀ زر، ي ترې نه اخله. 

 کتان، د آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ، د  ،سپين زر او زې
 سره رن شوې د و رمن، ۀ رمن، د کير چېلو د وړۍ کپه، 

او د خوشبوي  د ډيوو دپاره تېل، د غوړولو د تېلو دپاره مصالح لرے، 
 اونيس کا او نور قيمت کا چ د مشر امام په مقدس  ،مصالح

واس باندې چ پېش بند ورته وائ او د هغۀ د سين جېب باندې ولولے
 او خلق به زما دپاره يوه مقدسه خېمه جوړه کى، نو زۀ به د هغوئ په  .ش

 دا مقدسه خېمه او د هغ ول سامان د هغ نقش په مين ک اوسېم. 
مطابق جوړ کئ کومه چ زۀ درته ايم.

د لوظ صندوق

 هغوئ به زما دپاره د کير د لر نه يو صندوق جوړ کى، چ پينۀ

 دننه لوېت انچه اوږد وى، اوويشت انچه پلن او اوويشت انچه لوړ وى. 
او بهر ورباندې د سوچه سرو زرو پترے وخېژوه او د دې د سر نه ېرچاپېره د
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 د وړلو دپاره ورله د سرو زرو لور ول کۍ سرو زرو غاړه تاو که. 
جوړې که او دا ورله په لورو پو پورې ولوه، چ دوه کۍ يو خوا وى او
 د وړلو دپاره ورله د کير لر نه بازوان جوړ که او د دوه بل خوا وى. 
 او دا بازوان د صندوق د وړولو دپاره په سرو زرو پترى ورباندې وخېژوه 
و کان به په هغه ک هغه بازو کو ک دواړو طرفونو ته وردننه که. 
 بيا د لوظ صندوق ک هغه د کاو دوه رېنه نه.  پرېدئ او وباس به ي ت

 د تخت کېده کوم چ زۀ درکوم، په کومو باندې چ حمونه ليل دى. 
سوچه سرو زرو يو سر ورله جوړ که چرته به چ کفاره ادا کيى، چ پينۀ

 د ېدلے شوو سرو زرو لوېت انچه اوږد وى او اوويشت انچه پلن وى. 
 يو ورباندې په يو سر ک او بل نه دوه د وزرو واال مخلوق ورله جوړ که، 

په بل سر ک جوړ که نو چ دواړه د لوظ صندوق د کفارې د سر سره يوه
 د وزرو واال مخلوق دې د لوظ صندوق د کفارې په تخت باندې يو  .ه شُ

بل ته مخامخ وى او د هغوئ خورې وزرې دې د صندوق د کفارې تخت پ
 د کا چ کوم دوه تخت زۀ درکوم هغه کى او مخونه به ي الندې وى. 
 د لوظ صندوق ک کېده او هغه د کفارې تخت د صندوق دپاسه کېده. 

چ ک م او د دې دوو وزرو واال مخلوق په مينزۀ به تا سره هلته مالقات وک
د کفارې صندوق د سر دپاسه دى زۀ به تا له د اسرائيلو دپاره خپل حمونه

درکم.

د پېش کېدون رو مېز

 د کير لر نه يو مېز جوړ که، چ شپ دېرش انچه اوږد وى، اتلس انچه

 په دې د سوچه سرو زرو پترے وخېژوه او د پلن او اوويشت انچه لوړ وى. 
 ېرچاپېره درې انچه پلنه يوه دې نه ېرچاپېره د سرو زرو غاړه تاو که. 
 د دې ژۍ ورله جوړه که او ژۍ نه ېرچاپېره د سرو زرو غاړه تاو که. 

وړلو دپاره د سرو زرو لور ول کۍ جوړې که او دا په هغه لورو وونو
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ولے شۍ به د ژۍ سره نزدې ول دا ک ک ولوه، چرته چ پ دى. 
 دا بازوان  .د کومو په ذريعه دا مېز وړلے ش چ ان ونيسهغه بازو چ

 د د کير لر نه جوړ که او په دې باندې د سرو زرو پترى وخېژوه. 
سوچه سرو زرو نه رکېب او لو جوړ که او دغه شان د نذرانو تويولو دپاره

 دا مېز به د لوظ صندوق په مخ من او جامونه هم جوړ که. 
کېودلے ش او ما ته پېش کے شوې مقدسه رو به د همېشه دپاره په مېز

پرته وى.

ډيوټ

 د سوچه سرو زرو نه يو ډيوټ جوړ که. د دې بېخ او د دې ډنا د ېدلے

شوو سرو زرو نه جوړ که، د دې د ۀ ارېدلو دپاره لونه، سره د غوو او
 د ډيوټ د اړخونو نه دې شپ  .ه شُ د دې سره يوه ه، چو جوړ کپا
 د دې ان وتل وى، چ درې په يو طرف وى او درې په بل طرف وى. 
شپ واړو انو به درې درې د ۀ ارېدو لونه وى، دا به سره د غوو او
 د ډيوټ د ډنې به د ۀ ارېدو پاو د بادام د لونو په شان جوړ وى. 

 د لور لونه وى، دا به سره د غوو او د پاو د بادام د لونو په شان وى. 
ان ، دا غو دې درېو واړو انو د هرې يوې الندې به يوه غو وى. 
 د او دا ډيوټ به د ېدلے شوو سوچه سرو زرو د يوې ُې نه جوړ وى. 

ډيوټ دپاره اووۀ ډيوې جوړې که او هغه داس کېده چ د ډيوټ مخامخ
 پينۀ  د هغ سرپوونه او مجمع د سوچه سرو زرو وى.  ليى. 
ول سامان جوړولو ک دېرش کلو سوچه سرۀ زر په دې ډيوټ او د دې په

 وره چ دا د هغ نقش په مطابق جوړ کې چ کومه ما استعمال که. 
درته په غرۀ باندې ودل ده.“
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د مال خُدائ د حضور خېمه

 او مال خُدائ وفرمائيل، ”د مقدس خېم يعن زما د حضور  ۲۶
کاسن ،رن دا د آسمان ه چدو نه جوړه کدننه برخه د کتان د لسو پ خېم

او د سور رن د وړۍ نه تياره وى. په دې باندې په لارۍ ک د وزرو واال
 هره يوه پده په برابر ناپ جوړه که چ وارلس زه مخلوق جوړ که. 

 پينۀ پدې په يو ائ ونه. او هغه نورې اوږده وى او دوه زه پلنه وى. 
دې په بهرند پ ، په هره يوه جوړه ک پينۀ پدې هم په يو ائ ونه. 

جوړې په وړومب  د وړومب غاړه د آسمان رن د کپې کۍ جوړې که. 
پده پنوس کۍ او پنوس کۍ د دوېم جوړې په آخرى پده جوړې که

 پنوس د سرو زرو کنې جوړې که او چ دا کۍ يو بل ته مخامخ وى. 
 د  .وله مقدسه خېمه به يوه ش ه نوالو کسره م دې د يوې بلهغه پ

 دا خېم پولو دپاره د چېلو د وړو نه جوړې شوې يوولس پدې واخله. 
 ول په يو ناپ جوړې که، چ پينلس زه اوږدې او دوه زه پلن وى. 

پينۀ پدې په يو ائ ونه او هغه نورې شپ هم يو ائ ونه. شپمه پده د
 د يوې جوړې د آخرى پدې په خېم په مخېن حصه باندې غبره که. 

غاړه پنوس کۍ جوړې که او د هغه بل جوړې په غاړه هم پنوس کۍ
 د زېو پنوس کنې جوړې که او هغه په کو ک واچوه جوړې که. 

  .ائ ش سره يو به دا د خېم ى نو داسالو کهغه دوه جوړې م چ
 د پدو دواړو هغه زياته شوې نيمه برخه به د خېم شا ته وړنده وى. 

طرفونو ته چ په اوږدوال ک کوم نيم ز زيات شوے دے هغه به راوړند
 دوه نورې پدې هم جوړې که، يوه پده د و د وى چ خېمه په کى. 

رمن نه چ سور رن ورکے شوے وى او بله د  رمن نه جوړه که،
 خېم له د ودرولو دپاره د کير د  .ے شه کد پاس نه پرې خېمه پ چ
 چ هر يو چوکاټ پينلس فه اوږد وى او لر نه چوکاونه جوړ که. 
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 په بېخ ک ورله دوه يو شان تخت هم جوړې که اوويشت انچه پلن وى، 
 د خېم جنوب چ چوکاونه ونلوى. د ولو چوکاونو دې دا تخت وى. 

چ ت د سپينو زرو پلوې  او طرف دپاره شل چوکاونه جوړ که 
هغه دوه وړاندين د هر يو چوکاټ الندې دوه دوه وى چ چ ،ورالندې ش

 او  د خېم د شمال په طرف هم شل چوکاونه جوړ که   .ونيس صح
لوېت د سپينو زرو پ جوړې که، چ د هر يو چوکاټ الندې دوه دوه

رېواتۀ په طرف دے، شپ چوکاونه جوړ  د خېم شا دپاره چ د نمرپ وى. 
 د وونو دا  او دوه چوکاونه د خېم د وونو دپاره جوړ که.  که، 

تالو وى او د الندې نه واخله تر سره پورې به انم ونه به په بېخ کچوکا
وى. دا دوه چوکاونه به هم دغه شان جوړولے ش چ د کومو نه دوه وونه

 نو اتۀ چوکاونه او شپاړس د سپينو زرو پ به وى، چ د  .جوړولے ش
 د کير لر نه پينلس الړى جوړ که، هر چوکاټ الندې به دوه دوه وى. 

 پينۀ د پينۀ د خېم د هغه چوکاونو دپاره چ په يو طرف باندې وى، 
هغه چوکاونو دپاره چ په بل طرف باندې وى او پينۀ د هغه چوکاونو دپاره

 د چوکاونو تير به د يو سر چ نمرخاتۀ طرف شا ته په آخر سر ک وى. 
 په چوکاونو د سرو زرو پترى نه تر بل سره پورې پوره رسېدلے وى. 

وخېژوه او د سرو زرو کۍ ورله جوړې که چ الړى ونيس، په الړو به هم د
 دا خېمه د هغه نقش په مطابق ودروه کومه  .سرو زرو پترى خېژولے ش

د آسمان ه چده جوړه ک د کتان نه يوه پ چ ما تا ته په غرۀ ودل وه. 
رن، کاسن او د سور رن وړۍ نه تياره شوې وى. په دې باندې په لارۍ

 دا د کير لر په لورو ستنو باندې، ک د وزرو واال مخلوق جوړ که. 
په کنو ک راوړنده که په کومو ستنو چ د سرو زرو پترى خېژولے شوى
 دا پده د خېم په وى او د سپينو زرو په لورو پو باندې به والړې وى. 

چت ک د کنو په قطار ک وړنده که او د پدې نه شا ته د لوظ صندوق
کېده چ په هغ ک د کاو دوه تخت دى. دا پده به مقدس ائ د زيات
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 د  د لوظ صندوق د کفارې په تخت بند که.  مقدس ائ نه جدا کوى. 
زيات مقدس ائ نه بهر د خېم  طرف ته مېز او س طرف ته ي هغه

 د خېم د ننوتلو دروازې دپاره د کتان نه يوه پده جوړه که ډيوټ کېده. 
چ د آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ نه تياره شوې وى او چ دا په

 د دې پدې دپاره د سرو زرو لارۍ باندې ائسته کے شوے وى. 
کنې جوړې که او د کير لر نه پينۀ ستن جوړې که چ د سرو زرو

پترى ورباندې خېژولے شوى وى، او د دې ستنو دپاره پينۀ د زېو پ جوړې
که.

قرباناه

ه وى، چولور ه. هغه بهاه جوړه کنه يوه قربان ر لر د کي  ۲۷
 د دې اووۀ نيم فه اوږده وى، اووۀ نيم فه پلنه او لور نيم فه لوړه وى. 

دپاره د لورو وونو دپاسه د رو په شان يزونه جوړ که چ د قرباناه
 د  .و پترى وخېژولے شۀ باندې به د زې او په دې هر ائ ش سره يو

ايرو د لرې کولو دپاره لو، بېلچ، جامونه، درې غا او د رم ايرې دپاره
و يوه جال او تۀ د زې لو جوړ که. دا ول سامان د زېو نه جوړ که. 
هم جوړه که او د هغ په وونو باندې د وړلو دپاره لور د زېو کۍ ولوه.
 دا جال د قرباناه د ژۍ الندې کېده نو چ د قرباناه مين ته ورسيى.

 د وړلو دپاره د کير لر نه ورله بازوان جوړ که او د زېو پترى

 نو د قرباناه دواړو طرفونو ته چ کوم کۍ دى په ورباندې وخېژوه، 
 قرباناه د تختو نه جوړه که او تشه ي پرېده، هغ ک بازوان ولوه. 

هم د هغ نقش په مطابق چ ما درته په غرۀ باندې ودل وه.

د مال خُدائ د حضور خېم دربار جوړېدل
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 د کتان د پدو نه زما د حضور خېم دپاره دربار جوړ که چ د جنوب

 دا به د زېو د شلو ستنو په ذريعه د زېو طرف ي پنوس زه اوږد وى، 
په شلو پو ک، د سپينو زرو کنو او د سپينو زرو سيخونو په مدد سره

 په  .ے ش د دربار شمال طرف ته دې هم دغه شان وک  .ولے شين
رېواتۀ طرف به د لسو ستنو او لسو پو سره پينويشت زه اوږدې پدې نمرپ
 نمرخاتۀ طرف دربار به هم پينويشت زه اوږد وى، چ هلته دروازه وى. 
 د دروازې په دواړه طرف د درېو ستنو او درېو پو سره اووۀ - هم ده. 

ده وى چزه اوږده پ دروازې له دې لس  يوا نيم زه پدې به هم وى. 
د کتان نه جوړه شوې وى چ د آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ نه
تياره شوې وى او په لارۍ باندې ائسته کے شوې وى. دا دې د لورو
ول ېرچاپېره  د دربار  .ے شه کين و په ذريعهلورو پ ستنو او

ستن به د سپينو زرو د سيخونو سره انلولے ش او د هغ کنې به د سپينو
 دا دربار به پنوس زه اوږد  .و نه جوړولے شزې به ي زرو وى او پ
وى او پينويشت زه پلن وى او دوه نيم زه لوړ وى. د دې پدې به د کتان نه

 په خېمه ک چ ومره سامان او پ به ي د زېو نه جوړې وى. 
.و نه جوړولے شول موږى به د زې او دربار دپاره ى او د خېماستعمالي

د ډيوې خيال ساتل

 بن اسرائيلو له حم ورکه چ د ډيوې دپاره د زيتُونو سوچه تېل درله

 هارون او د هغۀ زامن دې هغه  .دا هره شپه بله وساتلے ش راوړى، چ
ډيوه زما د حضور په خېمه ک د پدې نه بهر ولوى چ د لوظ صندوق ته

مخامخ ده. دا به هلته زما په حضور ک د ماام نه واخله تر سحره پورې
.م منسرائيل او د هغوئ اوالد به همېشه دپاره دا حا ى. بنبلي
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د امامانو خاص لباس

 خپل ورور هارون او د هغۀ زامن، ندب، ابيهو، العزر او اتمر ان  ۲۸
له راوله. هغوئ د بن اسرائيلو د مين نه رابېل که، چ د امامانو په توه زما
ه، چجوړې ک مامانو جام د خپل ورور هارون دپاره د ا خدمت کوى. 

 ول ماهر خلق راوغواړه کومو له چ ما  .الو شائست م هغۀ ته عزت او
ى، نو چجوړې ک د هارون جام ے دے او هغوئ ته ووايه چمهارت ورک

 هغوئ ته ووايه چ يو د  .دمت ته وقف شه زما خمام په توهغه د يو ا
سين جېب، يو پېش بند، يوه چوغه، يو قميص چ لارى ورباندې شوې وى،
يو پے او يو کمربند جوړ کى. هغوئ به د امامانو دا جام ستا ورور هارون

 او د هغۀ زامنو له جوړوى، چ دوئ د امامانو په توه زما خدمت وکى. 
هغه ماهر خلق به د آسمان رن، کاسن او سور رن وړۍ، د سرو زرو تار او

او سور رن کاسن ،رن  هغوئ به پېش بند د آسمان  .د کتان نه کار اخل
وړۍ، د سرو زرو تار او د کتان نه جوړوى، چ په لارۍ باندې ائسته کے

 دواړو طرفونو ته دې ورباندې د اوږې پ لېدل وى، چ د شوے وى. 
 يو ۀ لارى شوے کمربند چ د سرو زرو  .لے شدې په ذريعه ت
آسمان او کاسن او سور رن تارونو نه جوړ وى هغه دې د پېش بند سره

 دوه اونيس کا واخله او په هغ باندې د يعقوب د دولسو  .لولے شون
 د هغوئ د پېدايت په مطابق چ شپ نومونه په زامنو نومونه پاخۀ وليه، 

 په هغه دوو کاو باندې د يعقوب د يو کا او شپ په بل کا باندې وى. 
زامنو نومونه د يو ماهر زرر په ذريعه وليه او دا کا په سرو زرو ک ېر
 دا د پېش بند د ول په پو باندې ولوه چ د بن اسرائيلو د دولسو که. 

وى، نو زۀ، مالر هارون به د هغوئ نومونه کوى. نو داس قبيلو نمائند
 د سرو زرو دوه نور يزونه جوړ خُدائ به خپل خلق همېشه دپاره ياد ساتم. 

 او دوه د سوچه سرو زرو زنيرونه  ېرولے ش په ک دا کا ه چک
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جوړ که چ د تارونو په شان تاو شوى وى او د سرو زرو په دې يزونو پورې
ي ونلوه.

د مشر امام د سين جېب

 د مشر امام دپاره يو د سين جېب جوړ که چ د خُدائ پاک رضا

استعمالوى. دا به هم د هغه کتان نه جوړ وى د کوم نه چ معلومولو دپاره ي
 دا به پېش بند جوړ دے او هم هغه شان لارى به ورباندې شوې وى. 

 په هغه لوروه او دوه غبره وى، نهۀ انچ به اوږد او نهۀ انچ پلن وى. 
لور قطاره قيمت کا ولوه، په اول قطار ک ياقوت، يو طوپاز او يو لعل

 په درېم  په دوېم قطار ک يو زمرد، يو نيلم او يوه هيره ولوه،  ولوه، 
لورم قطار ک  او په قطار ک يو کائنائ، يو عقيق او يو کېله ولوه، 
يو ايوامرين، يو اونيس کاے او يو جاسپر ولوه. دا به په سرو زرو ک ېر

 په دې دولسو کاو په هر يو کا باندې دې د يعقوب د يو زوئ شوى وى. 
 د سين  .وش سرائيلو د دولسو قبيلو نمائندا د بن لے وى، چنوم لي

جېب دپاره د سوچه سرو زرو زنيرونه جوړ که، چ د تارونو په شان تاو
 د سرو زرو دوه کۍ جوړې که او د سين د جېب په برنو شوى وى. 

 او د سرو زرو هغه دوه زنيرونه په هغه کو پورې وونو پورې ي ونلوه، 
په هغ ه چيزونو پورې وت يرونو دوه سرونه په هغه دوه د زن وته. 
و باندې مخے شوى دى او دا د پېش بند د اوږې په پېر ک کا ک

 بيا دوه د سرو زرو کۍ جوړې که او دا د سين د جېب طرف ته ونلوه. 
 دوه د سرو زرو الندې وونو دننه غاړې ته د پېش بند ن پورې ونلوه. 
نورې کۍ هم جوړې که او دا په الندين حصه پورې د پېش بند د ول دوه پو

په مخ ونلوه چ ن ته نزدې وى او په لارۍ ائسته کے شوى
و پورې د آسمانۍ د پېش بند کد جېب ک  د سين کمربند دپاسه وى. 

رن مزى سره وته، نو چ د سين جېب په کمربند باندې پروت وى او ترې نه
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هغه به د سين ،ائ ته ورننو کله هارون مقدس  نو چ  .لرې نۀ ش
جېب د ان سره وړى چ په کوم باندې د بن اسرائيلو د دولسو قبيلو نومونه

 د ليلے شوى دى، نو زۀ مال خُدائ به خپل خلق همېشه دپاره ياد ساتم. 
اُوريم او تميم کا د سين په جېب ک کېده، چ کله هارون زما پاک

حضور ته را نو هغه به د ان سره دا راوړى. په داس وختونو ک به هغه
خامخا د سين جېب اغوندى، چ د بن اسرائيلو دپاره د مال خُدائ رضا

معلوموى.

د امامانو نور لباس

وله د آسمان ى هغه بهوغه د پېش بند الندې اغوستلے کيکومه چ  چ

 په هغ ک به د سر دپاره يو سورے وى،  .د وړۍ نه جوړولے ش رن
 د دې په الندې - چ غاړه ي مضبوطه نلے شوى وى چ ونۀ شليى. 

پېنه باندې د آسمان رن، کاسن او د سور رن تار انار جوړ که او د هر
 چ کله هارون د امام په توه انار په مين ک دې د سرو زرو ل وى. 

کله هغه زما په حضور ک وغه اغوندى. چدمت کوى نو هغه به دا چخ
مقدس ائ ته ننو يا ترې نه و، نو د لو آواز به اورېدلے ش او هغه به نۀ
 د سوچه سرو زرو نه يوه نه جوړه که او په هغ باندې وليه، م کيى. 
مخ مزى سره د پ رن  دا د يو آسمان ”مال خُدائ ته وقف شوے.“ 

 هارون به دا په خپل تندى باندې وتى، نو زۀ مال خُدائ به هغه ته وته. 
نذران قبلوم چ بن اسرائيل ي ما ته وقف کوى، کۀ خلق د دې په پېش کولو

 د هارون دپاره د کتان نه يو قميص جوړ که او د ک ۀ غلط هم کوى. 
کتان نه ورله پے جوړ که او يو کمربند هم جوړ که چ لارى ورباندې
 د هارون د زامنو دپاره قميصونه، کمربند او وپ جوړې که، شوې وى. 
 دا جام خپل ورور هارون او د  .الو شائست م هغوئ ته عزت او چ
هغۀ زامنو ته ورواغونده. بيا هغوئ مقرر که او هغوئ ما ته وقف کولو دپاره د
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زيتُونو په تېلو غوړ که، نو داس به هغوئ د امامانو په توه زما خدمت وکى.
 هغوئ له د کتان نه جان جوړ که، چ د مال نه د پنو پورې رسيى، نو

 هارون او د هغۀ زامن به خامخا  .نۀ ش ربن چ د هغوئ د ستر ايونه ب
همېشه دپاره دا اغوندى چ کله هغوئ زما په حضور ک خېم ته ننو يا

چ په مقدس ائ ک د امامانو په توه خدمت کوى او قرباناه ته ورنزدې
ربنولو په وجه به ناهار ش او وبه وژلے ش. د کيى، ن د ستر ايونو ب

هارون او د هغۀ د اوالد دپاره به دا حم د همېشه دپاره وى.

د حضرت هارون او د هغۀ زامن د امامانو په توه مقرر کېدل

 هارون او د هغۀ زامن د امامانو په توه زما په خدمت ک وقف  ۲۹
کولو دپاره داس وکه چ يو سخے او دوه ان راونيسه چ هي عېب په

 د غنمو د ولو نه ۀ اوړۀ واخله، خو چ خمبيره په ک نۀ ک نۀ وى. 
وى او درې قسمه رو ترې نه پخ که چ د ۀ سره د زيتُونو تېل  وى، ۀ

ده او چکې ور ک دا په ش چ سپورې وى او ۀ په تېلو غوړې وى. 
 کله هغه سخے او هغه دوه ان ما ته قربان کې نو دا هم ورسره راوړه. 
هارون او د هغۀ زامن زما د حضور خېم دروازې ته راوله او هغوئ له غسل
وغه چباس ورواغونده، قميص او چمامانو دا ل بيا هارون ته د ا ورکه. 

کومه د پېش بند الندې اغوستلے کيى، پېش بند او د سين جېب د ۀ لارى
 هغۀ ته پے ورپه سر که او په دې باندې د سرو شوى کمربند سره وته. 
 بيا د زيتُونو تېل واخله او د زرو پ وته چ هغه نه ورباندې لېدل وى. 
 د هغۀ زامن راوله او قميصونه مقررولو د ن په طور د هغۀ سر مسح که. 
 هغوئ ته دا کمربند وته او وپ ورپه سر که. نو تۀ به هارون ورواغونده، 

او د هغۀ زامن مقرر کې. هغوئ او د هغوئ اوالد به د امامانو په توه همېشه
 هغه سخے زما د حضور خېم مخ ته راوله او دپاره زما خدمت کوى. 
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 هارون او د هغۀ زامنو ته ووايه چ خپل السونه د هغ په سر کېدى. 
 د خپل سخے د خېم په دروازه ک زما په حضور ک حالل که. 
وت سره د سخ ۀ وينه واخله او د قرباناه د لورو رونو په شان

يزونو پورې ي وسولوه. بيا هغه پات وينه د قرباناه په بېخ ک توئ که.
 بيا، هغه وله وازه واخله کومه چ په کولمو پرته وى، د اين ۀ حصه او

ه يپه تو ورباندې پرته وى او د يوې نذران چ ردې سره د هغه واز دواړه
رمن او د هغۀ سو ،هغو  خو د سخ په قرباناه باندې ما ته وسوزوه. 
 د خېمو نه بهر وسوزوه. دا د امامانو د ناه معاف کېدلو دپاره يوه نذرانه ده. 
د هغه انو نه يو  راونيسه او هارون او د هغۀ زامنو ته ووايه چ خپل السونه
 هغه حالل که او وينه ي واخله او د قرباناه د هغۀ په سر باندې کېدى. 

  و و که، د هغۀ کولم او لورو واړو طرفونو ته ي وشينده. 
 ول  په وروستو پ ووينه او دا د  سر او د نورو وو سره کېده. 
قرباناه باندې وسوزوه، دا مال خُدائ ته په اور سوزېدون نذرانه ده. د دې

 هغه بل  هارون او د هغۀ زامنو له راوله او  .ۀ ل په هغۀ خوشبوئ
ۀ وينه ي ه اوحالل ک   هغوئ دې خپل السونه د هغ په سر کېدى. 
واخله او دا د هارون او د هغۀ د زامنو د  غوږونو په نرمو ايونو پورې، د

هغوئ د  السونو په غو وتو پورې او د هغوئ د  پو په غو وتو پورې
 ۀ ولوه. بيا هغه پات وينه د قرباناه لورو واړو طرفونو ته وشينده. 

وينه واخله چ کومه په قرباناه باندې پرته وى او ۀ د غوړولو تېل واخله او
دا د هارون او د هغۀ په جامو او د هغۀ زامنو او د هغوئ په جامو باندې وشينده.

 د  وازه، لم،  .به ما ته وقف ش نو هغه، د هغۀ زامن او د هغوئ جام
هغه وازه چ په کولمو پرته وى، د اين ۀ حصه، دواړه ردې سره د هغه

 د رو هغه شور واز چ ورباندې وى او ے پتُون دا ول پرې که. 
نه يوه يوه رو سمه روے شوے دے، د هر يو قکوم ما ته پېش ک چ

 دا ول د هارون او د هغۀ د زامنو په السونو ک کېده او هغوئ راواخله. 
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ته ووايه چ دا ول د دې اره کولو دپاره اوچت کى چ دا مال خُدائ ته
 بيا دا د هغوئ د السونو نه واخله او دا د خاص نذران په توه وقف کوى. 

سره وسوزوه. د دې خوشبو هم په مال نذران اه باندې د سوزېدونپه قربان
 تۀ به د دوېم  پوت وخورې، خو تۀ به وړومبے دا  .ۀ ل خُدائ باندې

 کله چ اوچت کې چ اره کې چ دا غوه ما ته وقف کيى. 
امامان مقررولے ش هغه د  پوت او پتُون کوم چ د مقررولو دپاره

استعماليى هغه به اوچت کے ش او د هارون او د هغۀ د زامنو دپاره به بېل
سرائيل د سالمتا کله بن ے قانون دے چ دا زما نۀ بدلېدون  .ے شک

قربان پېش کوى، د ناور پوت او پتُون به د امامانو وى. دا زما د خلقو د
 د هارون د امامت لباس د هغۀ د مرګ نه طرف نه مال خُدائ ته نذرانه ده. 

پس به د هغۀ زامنو ته مالويى، ه چ کله هغوئ مقررولے ش نو هغوئ به
 د هارون کوم زوئ چ د هغۀ په ائ امام ش او چ هغه زما دا اغوندى. 

د حضور خېم ته د خدمت دپاره ننو نو هغه به دا لباس اووۀ ور اغوندى.
 د  هغه غوه واخله کومه چ د هارون او د هغۀ د زامنو په مقررولو

 هارون او د ک استعمال شوې وى او په يو پاک ائ ک ي اويشوه. 
هغۀ زامن به هغه غوه زما د حضور خېم په دروازه ک د هغه رو سره

چ  د مقرر کېدلو په وخت ک خورى کومه چ په شور ک پات وى. 
د کفارې د رسم ادا کولو دپاره ۀ استعمال شوى ۇو هغوئ به هغه خورى.

 کۀ ۀ صرف امامان به دا خوراک خورى ه چ دا خوراک مقدس دے. 
غوه يا ۀ رو تر سحره پورې پات ش، نو هغه به سوزولے ش، هغه به نۀ

 د هارون او د هغۀ د زامنو د مقرر کېدلو ش خوړلے، ه چ مقدسه ده. 
رسمونه دې اووۀ ور کولے ش هم هغه شان چ نه ما حم درکے دے.

 هره ورځ خامخا يو سخے د نذران په توه قربان کوئ، نو چ د ناه

کفاره ادا کيى. دا به قرباناه پاکه کى. د مقدس کولو دپاره ي د زيتُونو په
 هره ورځ تر اووۀ ورو پورې تۀ کفاره ادا کوه. نو قرباناه تېلو غوړه کئ. 

به بېخ مقدسه ش او هر وک يا هر يز چ د هغ سره ول نو هغه به هم
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.مقدس ش

نذران د هرې ور

 تۀ همېشه دپاره هره ورځ ما ته دوه ورى په قرباناه پېش کوه چ د يو

 يو ُورے د سحر په وخت ک د قربان په توه پېش کوه او بل کال وى. 
 د وړومب ُورى سره يو کلو د غنمو ۀ اوړۀ پېش که  .ام کپه ما

چ د زيتُونو يو لير سوچه تېل ورسره  وى. او يو لير مے د نذران په توه
 دوېم ُورے په ماام ک قربان که او د سحر په شان هم پېش که. 

هغه هومره اوړو سره، د زيتُونو تېلو او مے سره ي پېش که. دا مال خُدائ ته
 په راتلون  .ۀ ل نذرانه ده او د دې خوشبو په هغۀ په اور سوزېدون

ولو وختونو ک، دا سوزېدون نذرانه زما د حضور خېم د دروازې په خولۀ
ک به پېش کولے ش. چ هلته به تاسو د مال خُدائ سره مالقات وکئ او
 هلته به بن اسرائيل زما سره مالقات وکى او زما تا سره به خبرې وکى. 

 زۀ به خېمه او قرباناه مقدس د حضور جالل به هغه ائ مقدس کى. 
کم او زۀ به هارون او د هغۀ زامن رابېل کم چ د امامانو په توه زما خدمت
 زۀ به د بن اسرائيلو په مين ک اوسېم او زۀ به د هغوئ خُدائ وکى. 
 هغوئ ته به پته ول چ زۀ مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک يم پاک يم. 

ک زۀ د هغوئ په مين نه راوويستل چ لصر د مهغوئ د م چا چ
اوسېم. زۀ مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک يم.

د خوشبوي قرباناه

 د خوشبوي سوزولو دپاره، د کير د لر نه يوه قرباناه جوړه  ۳۰
 دا به لوروه وى، چ اتلس انچ اوږده، اتلس انچ پلنه او يو ز که. 

اوچته وى. د رو په شان لور وونه ورله جوړ که چ ورسره يو ائ
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 د هغ په چت، لورو واړو طرفونو او د هغ د رونو په شان  .ش
يزونو باندې د سوچه سرو زرو پترى وخېژوه او ېرچاپېره ترې نه د سرو زرو

 د وړلو دپاره دوه د سرو زرو ول کۍ ورله جوړې که غاړه شان تاو که. 
او الندې ي دواړو طرفونو ته د غاړې سره وته چ هغه بازوان ونيس چ د

 بازوان د کير د لر نه جوړ که او په دې  .کومو په ذريعه دا وړلے ش
 دا قرباناه د هغ پدې نه بهر کېده باندې د سرو زرو پترى وخېژوه. 

کومه چ د لوظ صندوق مخ ته وړنده ده. دا هغه ائ دے چ چرته به زۀ تا
،هارون کله د ډيوو تيارولو له را چ  هر سحر وخت سره مالقات کوم. 
 چ کله هغه په ماام ک ډيوې هغه به په دې باندې خوشبوي سوزوى. 
بلوى نو هم دغه شان به کوى. دا د خوشبوي نذرانه به په راتلون ولو وختونو
 په دې قرباناه باندې حرامه خوشبوئ مۀ پېش  .جارى ساتلے ش ک

کوئ او د يو ناور نذرانه، يا د غل نذرانه مۀ پېش کوئ او يا د لو ۀ نذرانه
 په کال ک يو ل به هارون د قرباناه د کفارې هم په دې مۀ تويوئ. 
رسم ادا کوى، چ کله د ناه دپاره د قربان شوى ناور وينه د قرباناه د

رو په شان يزونو باندې تويولے ش نو دا پاکيى. په راتلون ولو وختونو
ک به دا د کفارې رسم هر کال ادا کيى. دا قرباناه به پوره مقدسه وى،

ه چ دا ما مال خُدائ ته وقف ده.“

د مال خُدائ د حضور خېم دپاره د کفارې محصول

 ”کله چ تۀ د بن اسرائيلو  مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

مردمشمارى کوې، نو هر يو سے به ما له د خپل ژوند قيمت راکوى، چ کله
 هر يو کس چ په دې  .بال به ورباندې نۀ را ى، نو هيمردمشمارى کي

مردمشمارۍ ک شامليى نو هغه به خامخا د منلے شوى معيار په مطابق هغه
مقرر شوے قيمت ورکوى. هر يو کس به دا مال خُدائ ته د نذران په توه

 هر يو کس به په دې مردمشمارۍ ک شمېرلے ش، د هر يو کس ورکوى. 

۷۳ / ۱۰۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 عمر چ شل کاله يا د شلو کالو نه زيات وى، نو هغه به دا قيمت ورکوى. 
چ کله هغوئ مال خُدائ ته د خپل ژوند قيمت ادا کوى نو مالدار او غريب به

 د بن اسرائيلو نه د کفارې دا پېس راولوه او زما د يو برابر ورکوى. 
حضور په خېمه ي خرچ کوه. دا محصول به د هغوئ د ژوند قيمت وى او زۀ،

مال خُدائ به هغوئ ياد ساتم او د هغوئ حفاظت به کوم.“

ان ود زې

ان و يولو دپاره د زې ”د وين  او مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

ک اه په ميناو د قربان و وى. دا د خېمهم د زې بېخ ي ه چجوړ ک
 هارون او د هغۀ زامن به په دې اوبو کېده او په هغ ک اوبۀ واچوه. 

 د هغ نه مخ چ هغوئ خېم ته ننو يا  وين خپل السونه او پ
چ قرباناه ته د خوراک نذرانه پېش کولو دپاره نزدې کيى. نو هغوئ به نۀ

.ۀ نۀ شم چ ،وين  هغوئ دې خامخا خپل السونه او پ مۀ کيى. 
دا يو قانون دے چ هغوئ او د هغوئ اوالد به همېشه دپاره په دې عمل کوى.“

د غوړولو تېل

 ”دا  مصالح واخله، شپ کلو  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

اوبۀ شوې خوشبوداره مر، درې کلو خوشبوداره دارچين، درې کلو خوشبودار
 او شپ کلو د سناد د پاو مصالحه، دا ول به د منلے شوى معيار په لرے، 

 او د مطابق تَللے شوى وى. لور ليره د زيتُونو تېل هم ورسره مالو که، 
غوړولو مقدس تېل ترې نه جوړ که، داس ي مالو که له چ د عطرو واال دا

 په دې باندې دا يزونه غوړ که، زما د حضور خېمه، د کار کے وى. 
 مېز او د هغ ول سامان، ډيوټ او د هغ سامان، د لوظ صندوق، 

اه، ورسره د هغقربان نذران  د سوزېدون خوشبوي سوزولو قرباناه، 
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 په دې ول سامان، او د وينلو ان او د دې بېخ هم په تېلو غوړ که. 
يز چ وک يا هر او هر مقدس ش ه او دا به بېخيزونه وقف ک طريقه دا

 بيا د هارون او د هغۀ د زامنو  .نو هغه به هم مقدس ش د دې سره ول
سرونه په تېلو غوړ که او زما په خدمت ک ي د امامانو په توه مقرر که.
ولو وختونو ک دا مقدس تېل به په راتلون سرائيلو ته ووايه چا  بن

ى په بدن باندې نۀ ش دا به د يو عام س زما په خدمت ک استعماليى. 
تويولے او تاسو به د دې په شان خوشبوي نۀ جوړوئ. دا مقدس دى او تاسو به
 کۀ هر وک د دې په شان خوشبوئ جوړه کى يا  . خامخا دا مقدس

ي وک د يو امام نه بغېر په بل چا پورې ولوى نو هغه به نور زما د خلقو نه نۀ
ش لے.“

خوشبوئ

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د دې خوشبودارو مصالحو يوه يوه برابره

 د دې نه عطر جوړ که، دا حصه واخله، مر، صدف، کن او سوچه لوبان. 
داس مالو که له چ يو د عطرو واال دا کار کے وى. ماله په ک مالو

 او د دې ۀ حصه مېده مېده که، دا زما د که چ سوچه او مقدس وى. 
حضور خېم ته يوسه او دا د لوظ صندوق مخ ته کېده، هلته به زۀ تا سره

خوشبوئ انونو دپاره داس  د خپلو  .م. دا پوره مقدس ومالقات وک
مۀ جوړوئ چ دا يزونه په ک په دې طريقه استعمال شوى وى. دا يو

 کۀ وک داس يو يز هم  .خُدائ ته وقف و يز او دا مال مقدس
جوړ کى او د عطرو په توه ي استعمال کى نو هغه به نور زما د خلقو نه نۀ

ش لے.“
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د مال خُدائ د حضور د خېم جوړولو هنرمند کسان

،وره، ما د يهوداه قبيل”   بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۳۱
 او ما بضلاېل غوره کے دے، چ د اورى زوئ او د حور نمسے دے، 
هغه د خپل روح نه ډک کے دے. ما هغۀ له پوهه، هنر او د هر قسم هنر په کار
 د سرو زرو، سپينو زرو او د زېو ائسته کار ک قابليت ورکے دے، 
 قيمت کا پرې کولو او تيارولو، د لر کار کولو، او د هر قسم د کولو، 
د اخيسم ے دے چوره، ما اهلياب هم خوښ ک  او هنر کار دپاره. 

زوئ دے او د دان د قبيل نه دے، چ هغوئ يو ائ کار وکى. ما نورو ولو
هنرمندو له هم لوئ قابليت ورکے دے، چ هغوئ هغه ۀ جوړ کى چ ما
 يعن زما د حضور خېمه، د لوظ صندوق او د کفارې حم ورکے دے، 

 مېز او د هغ تخت چ ورباندې پروت دے، د خېم نور ول سامان، 
سامان، د سوچه سرو زرو ډيوټ او د هغ ول سامان، د خوشبوي د سوزولو
 د سوزېدون نذران قرباناه او د هغ ول سامان، د وينلو قرباناه، 

 د هارون او د هغۀ د زامنو دپاره د امامانو ائسته ان او د هغ بېخ، 
 د لباس چ کله هغوئ د امامانو په توه خدمت کوى نو دا دې استعمالوى، 
غوړولو تېل او د مقدس ائ دپاره خوشبوي. دا يزونه دې هم هغه شان جوړ

کى چ نه ما تا ته حم کے دے.“

سبت، د آرام کولو ورځ

 چ، ”بن اسرائيلو ته ووايه،  بيا مال خُدائ موس له حم ورکو 

ولو وختونو ک دا به په راتلون ،د آرام کولو ورځ من تاسو د سبت، يعن
ما مال چ تاسو ته پته ول ه وى، چيوه ن ک زما او ستاسو په مين

ه چ ، تاسو خامخا د سبت ورځ من خُدائ تاسو خپل خلق جوړ کئ. 
دا ستاسو دپاره مقدسه ده. چ وک هم دا نۀ من او په هغه ورځ کار کوى، نو
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په هغه ورځ باندې کار کوى نو هغه به د بن وک چ او .هغه دې ووژلے ش
ور  ستاسو سره د خپل کار کولو دپاره شپ اسرائيلو نه نۀ ش لے. 
شته، خو اوومه ورځ د سبت يعن د آرام ورځ ده، هغه ما مال خُدائ ته وقف
شوې ده. هر وک چ ۀ قسم کار هم په هغه ورځ وکى نو هغه دې ووژلے
.ه همېشه دپاره منپه تو سرائيل دې دا ورځ د لوظ د يوې نا  بن  .ش

 دا به همېشه دپاره زما او د بن اسرائيلو په مين ک يوه نه وى، ه

چ ما مال خُدائ په شپ ورو ک آسمان او زمه جوړ کل او په اوومه
 چ کله خُدائ پاک د سينا په ورځ ما کار بس کو او ۀ م ونۀ کل.“ 

دوه تخت هغه د کا ې، نو هغۀ له يک سره خبرې خالص غرۀ باندې د موس
ورکې چ په کومو باندې خُدائ پاک په خپله حمونه ليل ۇو.

د سرو زرو سخے

 چ کله خلقو وليدل چ موس د غرۀ نه راکوز نۀ شو او ډېر وخت  ۳۲
ي هلته تېر کو، نو هغوئ په هارون راغون شول او هغۀ ته ي ووئيل، ”مون نۀ
پوهيو چ په دې سى، موس ۀ وشول، چ مون ي د مصر نه راوويستلو،

 هارون هغوئ ته مون له معبودان جوړ که چ مون ته الرودنه کوى.“ 
ووئيل، ”د خپلو و، زامنو او د خپلو لوو نه د سرو زرو وال راوباس او ما

 نو ولو خلقو خپل د سرو زرو وال راوويستل او هارون له له ي راوړئ.“ 
ل يپه ش ې او د سخک ي ويل ،واخستل  هغۀ د هغوئ وال ي راوړې. 

يو بت ترې نه جوړ کو. هغوئ ووئيل، ”اے بن اسرائيلو، دا زمون خُدائ دے
 بيا هارون د سرو زرو سخ په چ مون ي د مصر د مل نه راوويستلو.“ 

مخ يوه قرباناه جوړه که او اعالن ي وکو، ”سبا به د مال خُدائ
 بل سحر وخت هغوئ ۀ ناور راوستل چ د دپاره اختر وى.“ 

نذران نور د خوړلو د سالمت ى او چقربان ک ه يپه تو نذران سوزېدون
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په توه پېش کى. هغه خلق د خوړلو او لو دپاره کېناستل او بيا هغوئ
 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، پاېدل، د مست او عياش سره ېدل. 
”سمدست واپس الندې کوز شه، ه چ ستا هغه خلق د ناه په وجه خراب

 چ په کومه الره ما هغوئ له د شوى دى، چ تا د مصر نه راويستل دى. 
الرې شوى دى، هغوئ د ويلنه ب ے وو هغوئ زر د هغم ورکعمل کولو ح
ے دے او قربانک ے دے، د هغۀ عبادت يشوى سرو زرو نه سخے جوړ ک

ي ورته پېش کى دى. هغوئ وائ چ هغه ي خُدائ دے چا چ د مصر د
  ما ته پته ده چ هغوئ ومره ضدى خلق دى.  مل نه راويستل دى. 

اوس، تۀ ما مۀ منع کوه. زۀ هغوئ ته په قهر يم او هغوئ تباه کوم. بيا به زۀ تا او
 خو موس مال خُدائ خپل خُدائ ستا د اوالد نه يو لوئ قوم جوړ کم.“ 

پاک ته سوال کولو او ورته ي وفرمائيل، ”ماله خُدايه، تۀ ول خپلو خلقو ته
دومره په قهر ي، چ هغوئ دې د خپل لوئ طاقت او خپل لوئ قُدرت سره د
الو شصريانو ته دې د پېغور کولو موقع م م مصر د مل نه راوويستل؟ 
ۀ چ ووائ چ تا خپل خلق د مصر نه د دې دپاره راوويستل چ په غرونو
ک ي ووژن او هغوئ بېخ تباه کې؟ خپل قهر بس که، خپله فېصله بدله

 خپل خدمت کوون ابراهيم، که او په خپلو خلقو دا تباه مۀ راوله. 
اسحاق او يعقوب راياد که، تا چ د هغوئ سره کوم پوخ لوظ کے دے هغه
راياد که چ هغوئ له به دومره ډېر اوالد ورکې چ په آسمان ک ومره
ستورى دى او چ د هغوئ اوالد له به هغه ول مل ورکوې چ تا ي وعده

 نو مال خُدائ خپله فېصله کې ده چ هغه به همېشه دپاره د هغوئ وى.“ 
بدله که او په خپلو خلقو ي هغه تباه رانۀ وستله د کوم په حقله وى چ هغۀ
 موس واپس د غرۀ نه راکوز شو، د ان سره ي هغه د کاو فرمائيل ۇو. 

 خُدائ دواړه تخت راوړې چ په دواړو مخونو ي حمونه ليلے شوى ۇو. 
 پاک په خپله هغه تخت تيارې کې وې او حمونه ي ورباندې ليل ۇو. 

چ خلقو چغ وهل نو يشوع د خلقو شور واورېدو او موس ته ي وفرمائيل،
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 موس وفرمائيل، ”دا نۀ د فتح او نۀ د ”په خېمو ک د جې شور دے.“ 
 شست آواز معلوميى، زۀ چ ۀ اورم دا د هغوئ د سندرو آواز دے.“ 

ېدل ي ۀ رانزدې شو او هغه سخے او د خلقو خېمو ته کله موس چ
وليدل، نو سخت په قهر شو. هغۀ چ کوم تخت روان کې وې هغه ي هلته د
 هغوئ چ کوم سخے جوړ غرۀ په لمن ک وغورزول او مات ي کې. 

کے وو هغه ي راواخستلو، په اور ي ويل کو او د اوړو په شان ي مېده مېده
 کو او په اوبو ک ي واچولو. بيا هغۀ دا په بن اسرائيلو باندې ولو. 
هغۀ هارون ته وفرمائيل، ”دې خلقو درباندې ۀ کى دى، چ په دومره سخته

 هارون ورته وفرمائيل، ”زما نېه، ما ته مۀ په قهر ناه دې آخته کى دى؟“ 
 هغوئ ما ته ووئيل چ کېه، تا ته پته ده چ دا خلق ومره بدکاره دى. 
مون ته پته نشته چ په دې سى، موس باندې ۀ شوى دى، چ مون ي د

مصر مل نه راوويستلو، را، چ معبودان جوړ کو چ مون ته الرودنه
 ما هغوئ ته ووئيل چ ما له خپل د سرو زرو کال راوړئ او چ د کوى. 
په اور ک ل. ما هغه کالراک راوويستل او ما له ي چا سره ۇو نو هغه ي

 موس وليدل چ هارون هغه واچول او دا سخے ترې نه پخپله جوړ شو.“ 
خلق خپل خو ته پرې ۇو او د قابو نه ي وتل ۇو او د خپلو دشمنانو په
 موس د خېمو ائ د دروازې په مخ ي خپل انونه شرمول ۇو. 

خولۀ ک ودرېدلو او آواز ي وکو، ”هر وک چ د مال خُدائ سره وى، ما
 نو هغۀ ورته وفرمائيل، له دې راش.“ نو ول ليويان هغۀ ته راغون شول، 

م کوى چسرائيلو خُدائ پاک تاسو هر يو کس ته دا حا خُدائ، د بن مال”
خپله تُوره راوباس او د خېمو د يو سر نه تر بل سره پورې  او هر يو کس دې
 ليويانو د موس خبره  “.يان ووژناون ه، خپل دوستان او خپلخپل ورو

 موس ليويانو ته ومنله او تقريباً درې زره کسان ي په هغه ورځ ووژل. 
ووئيل، ”نن تاسو خپل انونه د مال خُدائ په خدمت ک د امامانو په توه
وقف کى دى، چ تاسو خپل زامن او وروه ووژل، نو مال خُدائ تاسو له
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 په ورپس ورځ موس خلقو ته وفرمائيل، ”تاسو خپل برکت درکے دے.“ 
يوه لويه ناه کې ده. خو زۀ به يو ل بيا مال خُدائ له غرۀ ته وخېژم، کېدے
 نو موس واپس مال خُدائ ته ش چ زۀ ستاسو د ناه کفاره ادا کم.“ 
ورغلو او وې فرمائيل، ”افسوس، دې خلقو يوه لويه ناه کې ده. هغوئ د سرو
 اوس زۀ تا ته زرو نه خُدائ جوړ کے دے او د هغۀ عبادت ي کے دے. 
سوال کوم چ د هغوئ ناه معاف که، خو کۀ تا داس ونۀ کل، نو بيا تۀ زما
لدې د خپلو خلقو نومونه لي ک په هغ ه چتاب نه وران کنوم د هغه ک

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”زۀ به د خپل کتاب نه د هغوئ دى.“ 
 اوس الړ شه، خلق هغه نومونه وران کم چا چ زما خالف ناه کې ده. 

ائ ته بوه کوم چ ما درته ودلے دے. او وره، زما فرته به ستا
الرودنه کوى، خو هغه وخت راروان دے چ زۀ به دې خلقو له د هغوئ د ناه

 نو مال خُدائ په هغه خلقو يو وبا راولېله، ه چ د سزا ورکم.“ 
هغوئ په وجه هارون د سرو زرو سخے جوړ کے وو.

د مال خُدائ د سينا غرۀ نه د تلو حم ورکول

 بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”تۀ او دا خلق چ تا د مصر د  ۳۳
مل نه راوويستل، د دې ائ نه الړ ش او هغه زم ته الړ ش د کوم چ ما
 زۀ ابراهيم، اسحاق او يعقوب او د هغوئ اوالد له د ورکولو لوظ کے دے. 

به ستاسو نه مخ يوه فرته ولېم او زۀ به کنعانيان، اموريان، حتيان،
 تاسو هغه زرخېزې زم له ورروان ويان او يبوسيان وشم.  فرزيان، ح

ش. خو زۀ به په خپله تاسو سره نۀ م، ه چ تاسو ضدى خلق ي او کېدے
 چ کله خلقو دا واورېدل، نو ش چ زۀ تاسو په الره ک تباه کم.“ 

مال ه چ  هغوئ په ژړا شروع وکه او هغوئ نور کال اچول بند کل. 
خُدائ موس ته فرمائيل ۇو چ هغوئ ته ووايه چ، ”تاسو ضدى خلق ي. کۀ
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زۀ د ل وخت دپاره هم ستاسو سره تلے وے، نو ما به تاسو تباه کى وئ. اوس
 خپل کال لرې کئ، نو زۀ به فېصله وکم چ ستاسو سره ۀ چل وکم.“ 

چ کله اسرائيليان د سينا غرۀ نه الړل، نو هغوئ نور کال اچول بس کل.

د مال خُدائ د حضور خېمه

 چ کله به هم بن اسرائيلو خېم ودرول، نو موس به مقدسه خېمه وړله

او د خېمو د ائ نه له لرې به ي ودروله. او هغ ته به ي ”د مال خُدائ د
حضور خېمه“ نوم اخستلو او چ چا به هم د مال خُدائ رضا معلومول

 چ کله به هم موس هلته تللو، نو خلق به پاېدل غوتل نو هغه به ورتللو. 
پورې کتل چ تر هغ ته به ي ودرېدل او موس او د خپلو خېمو په خولۀ ک
 نه چ به موس دننه تلو نو د وري ستن به الندې راتله ورننه به وتلو. 
او د خېم د دروازې په خولۀ ک به ودرېدله او مال خُدائ به د وري نه د

 چ نه به خلقو د خېم د دروازې په خولۀ  .سره خبرې کول موس
ک د وري ستن وليدله، نو هر يو کس به پاېدلو او د خپل خپل خېم د

 مال خُدائ به د موس سره دروازې په خولۀ ک به ي سجده کوله. 
رى سره کوى. بيا به موسد خپل مل يو کس ي ه چل ،مخامخ خبرې کول
خېمو ته واپس راتلو. خو هغه زلمے، د نون زوئ، يشوع چ د هغۀ مددار وو،

هغه به په خېمه ک ايسارېدلو.

د حضرت موس د مال خُدائ سره خبرې کول

 موس مال خُدائ ته وفرمائيل، ”وره، تا ما ته فرمائيل دى چ دا خلق

به هغه زم ته بوم، خو تا ما ته دا ونۀ فرمائيل چ زما سره به تۀ وک لېې.
 اوس زۀ تا ته تا ما ته فرمائيل دى چ تا زۀ ۀ پېژنم او ستا نه رضا يم. 

سوال کوم، تۀ ما ته خپل ارادې وايه چ زۀ ستا خدمت وکم او تا رضا کم.
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 مال خُدائ وفرمائيل، دا هم ياد ساته چ تا دا قوم خپل خلق ل دى.“ 
 موس ورته وفرمائيل، ”زۀ به په خپله تا سره م او زۀ به تا له آرام درکم.“ 
 چ تۀ مون سره ”کۀ تۀ مون سره نۀ ، نو مون د دې ائ نه مۀ بوه. 

؟ تۀ چتۀ د خپلو خلقو او زما نه رضا ي چ ه پته ولن نو چا ته به  نۀ
مون سره ي، نو چ د زم په مخ ومره خلق دى د هغوئ نه به مون بل شان
 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”زۀ به هم هغه شان وکم له چ تا شُو.“ 
 بيا موس نه وئيل دى، ه چ تا زۀ ۀ پېژنم او زۀ ستا نه رضا يم.“ 
 مال وفرمائيل، ”ما له اجازت راکه چ زۀ ستا د حضور جالل ووينم.“ 

خُدائ وفرمائيل، ”زما شان او شوکت به ستا په مخ تېر ش او ستا په
خُدائ دے. زۀ مال مال به زۀ خپل مقدس نوم واخلم کوم چ مخ

 تۀ خُدائ يم او وک چ زۀ غوره کم زۀ هغوئ ته خپل رحم او ترس ايم. 
به زما ديدار ونۀ کې، ه چ دا نۀ ش کېدے چ وک ما وورى او ژوندى

 خو وره، زما سره نزدې يو ائ دے، تۀ هلته په يو  باندې  ،ش پات
 ى، نو زۀ به تا دزما د حضور جالل هلته تېري  کله چ  .ودرېدے ش

په يو غ چاود ک واچوم او زۀ به تا په خپل الس سره تر هغ پورې پ کم
 بيا به زۀ خپل الس لرې کم او تۀ به زما شا ووين خو زما مخ چ تېر شم. 

به نۀ ليدلے کيى.“

و نوې تختد کا

ته وفرمائيل، ”د اولنو په شان دوه د کا خُدائ موس  بيا مال  ۳۴
تخت جوړې که او زۀ به په هغ باندې هم هغه حمونه ليم کوم چ په اولنو
 سبا سحر تيار شه او د سينا تختو باندې ۇو، کوم چ تا مات کې وې. 
 هي وک به تا سره نۀ غرۀ ته راوخېژه او د غرۀ په سر ما ته حاضر شه. 
راخېژى، په ول غرۀ باندې چ يو کس هم ونۀ ليدلے ش، او نۀ چ د غرۀ په
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 نو موس د اولنو په شان دوه د کاو لمن ک ې يا اروى وريى.“ 
نورې تخت جوړې کې او سحر وخت هغۀ دا د سينا غرۀ ته د ان سره

 او مال خُدائ په وخېژول، له نه چ مال خُدائ حم ورکے وو. 
راکوز شو او د هغۀ سره هلته ودرېدلو او خپل مقدس نوم ”مال ک وري

تېر شو او دا آواز ي خُدائ د هغۀ په مخ  مال خُدائ“ ي واخستلو. 
وکو، ”زۀ، مال خُدائ، هغه خُدائ پاک يم چ د رحم او ترس نه ډک يم، په

 زۀ د خپلو خلقو د آسان سره نۀ غصه کېم او ډېره مينه او وفادارى ايم. 
زرونو نسلونو سره نۀ بدلېدون مينه کوم او زۀ بدى، بغاوت او ناه هم معاف

کوم. خو زۀ مجرم نۀ معاف کوم خو کۀ وک جرم وکى نو زۀ به د هغوئ بچو،
 موس سمدست خپل سر نمسو درېم او لورم نسل له هم سزا ورکوم.“ 

 هغۀ وفرمائيل، ”اے ماله خُدايه، کۀ زم ته ي کو او سجده ي وکه. 
تۀ په رتيا زما نه رضا ي زۀ تا ته سوال کوم چ تۀ مون سره الړ شه. زمون دا
خلق ضديان دى،خو زمون بدى او ناه معاف که او مون د خپلو خلقو په توه

قبول که.“

د لوظ نوى کېدل

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”اوس زۀ د بن اسرائيلو د خلقو سره يو

لوظ کوم. زۀ به د دوئ په مخ داس عجيبه عجيبه کارونه وکم چ په وله
دنيا ک به په يو ائ ک او په يو قوم ک کله هم نۀ وى شوى. ول خلق به

وورى چ زۀ، مال خُدائ ۀ عجيبه کارونه کولے شم،ه چ زۀ ستاسو
 نن چ زۀ تاسو له کوم قانون درکوم دپاره لوئ لوئ کارونه کوونے يم. 

ويان، نو زۀ به اموريان، کنعانيان، ح  تاسو مخ په وړاندې چ .هغه ومن
 پام کوئ چ د هغه فرزيان، حتيان او يبوسيان ستاسو د مخ نه لرې کم. 
زم د خلقو سره لوظ ونۀ کئ چ تاسو ور روان ي ،ه چ دا به ستاسو

ئ، د هغوئ مقدسايونه وران ک  د هغوئ د قربان  .دپاره يو دام جوړ ش
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 د بل خُدائ ستن تباه کئ او هغوئ له د اشيرې د بت ن راوغورزوئ. 
عبادت مۀ کوئ، ه چ د مال خُدائ نوم غېرت دے، هغه غېرت خُدائ پاک

 د هغه زم د خلقو سره چ لوظ ونۀ کئ، ه چ کله هغوئ د دے. 
خپلو معبودانو عبادت کوى او هغوئ ته قربان پېش کوى، نو تاسو له به هم
ت کاو تاسو به په آزمې ،ش د هغوئ سره شري ى چدعوت درک

 پرېو او خوراک به اوخورئ کوم چ هغوئ خپلو معبودانو ته پېش کوى. 
کېدے ش چ د هغوئ لوه تاسو خپلو زامنو ته وادۀ کئ، نو د هغوئ په وجه
 به ستاسو زامن نافرمانه ش او د هغوئ به د معبودانو عبادت شروع کى. 

 د ويل کے شوو يزونو نه معبودان مۀ جوړوئ او مۀ ي عبادت کوئ. 
تاسو د پتيرې رو اختر کوئ. له نه چ ما حم درکے دے، د ابيب په
دا هغه مياشت ده چ ه چ ،خورئ پتيره رو اووۀ ور مياشت ک

 هر يو مشر زوئ او هر وړومبے پېدا  .صر نه راووتلد م تاسو په ک
 خو تاسو به د هر يو وړومبن پېدا شوى خر په شوے نر اروے زما دے، 

بدل ک يو ُورے پېش کوئ. خو کۀ تاسو دا واپس نۀ اخل، نو  ي مات
کئ. هر يو وړومبے پېدا شوے زوئ به په بيعه اخل. هي وک به زما په

شته چ ور  ستاسو سره شپ حضور ک خال السونه نۀ حاضريى. 
په هغ ک خپل کار کولے ش، خو په اوومه ورځ کار مۀ کوئ، د يوې او د لَو
 چ کله تاسو د غنمو وړومبنے په وخت هم تاسو په اوومه ورځ آرام کوئ. 

فصل رېبل شروع کوئ نو د لَو کولو اختر کوئ او په خزان ک د فصل
ول نران دې زما مال ل ستاسو درې  په کال ک راولولو اختر کوئ. 
 د هغ نه پس چ کله  .سرائيلو خُدائ پاک عبادت له راا خُدائ، د بن

زۀ قومونه ستاسو د مخ نه لرې کم او ستاسو عالقه زياته کم، نو د دې درېو
.ه ونيسستاسو زم چ به د هيچا دا طمع پېدا نۀ ش اخترونو په دوران ک
 کله چ تاسو ما ته يو ناور قربان کوئ نو خمبيره شوې رو ورسره مۀ

پېش کوئ. کوم ناور چ د فسح په اختر ک حالل شوى وى نو د هغ يوه

۸۴ / ۱۰۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 هر کال د مال خُدائ ستاسو خُدائ برخه هم د بل سحر پورې مۀ پرېدئ. 
پاک کور ته د خپل زم نه رېبلے شوې وړومب غله راوړئ. د چېل بچے د

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”دا خپل مور په پيو ک مۀ پخوئ.“ 
خبرې وليه، ه چ د دې حمونو په بنياد باندې زۀ ستا او د بن اسرائيلو

او شپ ت ورلوې خُدائ سره هلته د مال  موس سره يو لوظ کوم.“ 
ايسار شو، هغۀ نۀ ۀ خوړل او نۀ ي ۀ ل. هغۀ په هغه تختو باندې د لوظ

خبرې يعن لس حمونه وليل.

د حضرت موس د سينا غرۀ نه راکوزېدل

 چ کله موس د لسو حمونو د دوو تختو سره د سينا غرۀ نه راکوز شو،

نو د هغۀ مخ لېدلو ه چ هغۀ د مال خُدائ سره خبرې کې وې، خو هغه
 هارون او ولو خلقو موس ته وکتل او وې ليدل چ د ترې نه خبر نۀ وو. 
 خو موس هغوئ هغۀ مخ لېدلو او هغوئ موس له نزدې ورتلو نه يرېدل. 

راوغوتل، نو هارون او د قوم مشران هغۀ له راغلل او موس د هغوئ سره
ول شول او موسسرائيل د هغۀ نه راا ول بن ،نه پس  د هغ خبرې وکې. 

هغوئ له هغه ول حمونه ورکل کوم چ مال خُدائ د سينا په غرۀ باندې
 چ کله موس د هغوئ سره خبرې ختم کې، نو هغۀ په پده ورکى ۇو. 
خُدائ د حضور خېم د مال کله هم موس  چ باندې خپل مخ پ کو. 
ته ننوتلو، نو هغۀ به پده لرې کوله. او چ هغه به راووتلو، نو بن اسرائيلو ته به
 ي هغه هر ۀ وفرمائيل چ هغۀ له به ي د وئيلو حم ورکے شوے وو، 
او هغوئ به دا ليدل چ د موس مخ ليى. نو هغۀ به په خپل مخ واپس هغه

پده اچوله تر هغه وخته پورې چ بل ل به هغه د مال خُدائ سره خبرو کولو
له تلو.
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د سبت ورځ دپاره اصول

و او هغوئ ته يک ول قوم راغون سرائيلوا د بن  بيا موس  ۳۵
 د خپل وفرمائيل، ”تاسو به د مال خُدائ په دې حمونو باندې عمل کوئ. 

کار دپاره ستاسو سره شپ ور شته، خو اوومه د سبت مقدسه ورځ يعن د
آرام ورځ ده، هغه ما مال خُدائ ته وقف شوې ده. هر وک چ ۀ قسم کار

 د سبت په ورځ په خپلو  .ى نو هغه دې ووژلے شهم په هغه ورځ وک
کورونو ک اور هم مۀ بلوئ.“

د مقدس خېم دپاره سامان راجمع کېدل

 موس د بن اسرائيلو ول قوم ته وفرمائيل، ”مال خُدائ د دې حم کے

 مال خُدائ ته يوه نذرانه پېش کئ. د چا زړۀ چ غواړى نو  ،دے چ
  ،ه سرۀ زر، سپين زر، يا زېل راوړلے ش يزونه په نذرانه ک داس
کتان، د آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ، د چېلو د وړۍ نه جوړه

 د  ،ر لررمن، د کي ۀ ،رمن و شوې د  سره رن شوې کپه، 
س کا اوني  ،مصالح ډيوو دپاره تېل، او د غوړولو تېلو دپاره د خوشبوي
او نور قيمت کا چ د مشر امام په پېش بند او د هغۀ د سين په جېب ولولے

.ش

د مال خُدائ د حضور خېم دپاره سامان

مال ى د کوم چۀ دې جوړ ک او هغه هر ر دې راشول کسب  ستاسو

 يعن خېمه، د دې پده او د دې پاسن پده، د دې خُدائ حم درکے دے، 
 د لوظ صندوق، د دې  ،او د دې پ ستن ،ونه، د دې درشلې، چوکانک

 مېز او د بازوان، د دې د کفارې تخت او هغه پده چ ورباندې پيى، 
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 د را دپاره ډيوټ  ،ے شوې روول سامان، خُدائ پاک ته پېش ک هغ
 د خوشبوي سوزولو دپاره قرباناه او د دې ول سامان، ډيوې سره د تېلو، 

او د دې بازوان، د غوړولو تېل، د خوشبوي مصالحه، خېم ته د ننوتلو
،سوزولے ش په کومه باندې نذران اه چ قربان دروازې دپاره پده، 

ورسره د دې د زېو جال، د دې بازوان او د دې ول سامان، د وينلو دپاره
 د دربار دپاره پدې، د دې ستن او پ، دربار ته د ان او د دې بېخ، 

 او د  ،دو دپاره موږى او رساو د دربار د پ  د خېم ننوتلو دپاره پده، 
دمت په وخت اغوستلے شد خ ائ ک په مقدس باس چائسته ل مامانوا
يعن د هارون او د هغۀ د زامنو دپاره مقدس لباس چ د امامانو په توه خدمت

کوى.“

د خلقو نذران راوړل

 او چ د چا زړۀ هم  د بن اسرائيلو ول قوم د موس د حضور نه الړو، 

غوتل نو هغوئ مال خُدائ ته يوه نذرانه راوړه چ د مال خُدائ د حضور
خېمه جوړه ش. هغوئ هغه هر يز راوړو د کوم چ په عبادت ک او د

 چ د چا زړۀ هم امامانو دپاره مقدس لباس جوړولو ک ضرورت وو. 
غوتل، ولو نرانو او و ائسته ستن، وال ،وت، امېلونه او د هر قسم د
 هر يو کس چ د سرو زرو کال راوړل او مال خُدائ ته ي وقف کل. 

هغۀ سره کتان وو، د آسمان رن، کاسن، يا د سور رن وړۍ، د چېلو د وړۍ
 نه جوړه کپه، سره رن شوې د و رمن، يا ۀ رمن وه نو راي وړل. 

و د پېش کولو وس وو نو هغوئ د مالد سپينو زرو يا د زې د هر چا هم چ
خُدائ دپاره خپل نذران راوړې او چ د چا سره د کير لر ۇو چ هغه د

 ولو کسبرو و د کتان ۀ کار دپاره هم استعمالېدلے شو نو راي وړل. 
تار او آسمان رنه، کاسن او د وړۍ سور تار راوړلو چ هغوئ په خپله جوړ
 ولو کسبرو و چ د هغوئ زړۀ غوتل د چېلو د وړۍ نه کے وو. 
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 مشرانو اونيس کا او نور قيمت کا راوړل جوړه کپه ي هم راوړه. 
 او مصالح او د ډيوو دپاره چ په پېش بند او د سين په جېب ي ولوى. 

ولو بن  تېل، د غوړولو تېل او د خوشبوي مصالح ي هم راوړې. 
اسرائيلو، نرانو او و چ د چا زړۀ هم غوتل مال خُدائ ته ي د هغه کار

دپاره خپل نذران راوړې چ مال خُدائ موس ته حم ورکے وو.

د حضرت موس ماهر کسان مقررول

 موس بن اسرائيلو ته وفرمائيل، ”مال خُدائ د يهوداه د قبيل بضلاېل

 هغه خُدائ پاک د غوره کے دے، چ د اورى زوئ او د حور نمسے دے. 
نر په کار کسم هنر او د هر قپوهه، ه ے دے او هغۀ له يخپل روح نه ډک ک

 د سرو زرو، سپينو زرو او زېو ائسته کار کولو قابليت ورکے دے، 
 د قيمت کا پرې کولو او تيارولو، د لر کار کولو، او د هر قسم د دپاره، 

 مال خُدائ هغۀ له او د دان قبيل، د اخيسم زوئ اهلياب هنر کار دپاره. 
 هغۀ  .ائنر کارونه نورو ته وخپل د ه ے دے چله هم دا قابليت ورک

هغوئ له په هر قسم کار ک مهارت ورکے دے چ هغوئ د زررانو، د
ماهرانو او د کتان، د آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ، او د نورې
سم کار مهارت لرونى. هغوئ د هر قه کار وکپه تو ې د جوړونکپ

کاريران او د نوؤ يزونو جوړولو اُستاذان دى.

 بضلاېل، اهلياب او نورو ولو ماهرو کسانو له مال خُدائ مهارت  ۳۶
او پوهه ورکې ده چ هغوئ هغه هر ۀ د مال خُدائ د حم په مطابق جوړ

کى چ په مقدسه خېمه ک ي ضرورت وى.“
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د خلقو ډېرې زيات نذران راوړل

تل چا له چر کسان راوغوول ماه اېل، اهلياب او نوربضل  بيا موس

مال خُدائ قابليت ورکے وو او چ د هغوئ زړۀ غوتل چ کار وکى او
ول نه هغه  هغوئ د موس موس ورته وفرمائيل چ کار شروع کئ. 

نذران اخستل کوم چ بن اسرائيلو د مقدس خېم جوړولو دپاره راوړې
 نو هغه  .له راوړل موس نذران سرائيلو به هر سحر خپلا وې. خو بن

 او موس ته ي ووئيل، ”مال خُدائ چ د ماهر کسان د خپل کار نه الړل. 
 کوم کار کولو حم کے دے خلق د هغه ضرورت نه زيات نذران راوړى.“ 

نو موس اعالن وکو چ دا پېغام دې ولو خېمو ته ورسولے ش چ نور به
هي وک د مقدس خېم دپاره هي هم نۀ راوړى، نو خلق د نورو نذرانو راوړلو
 کوم سامان چ د مخ نه راوړلے شوے وو هغه د نه منع کے شول. 

ول کار ختمولو نه ډېر زيات وو.

د مال خُدائ د حضور خېم جوړېدل

 د ولو نه ته کسانو د مال خُدائ د حضور خېمه جوړه که. هغوئ دا د

او د سور رن کاسن ،رن د آسمان ه چدو نه جوړه کد لسو پ ل مهين
وړۍ نه جوړې وې او په دې باندې په لارۍ ک د وزرو واال مخلوق جوړ

 ول پدې په يو ناپ وې، هره يوه وارلس زه اوږده او کے شوے وو. 
ۀ ياو هغه نورې پين لنائ و دې يوۀ پ هغوئ پين دوه زه پلنه وه. 

 هغوئ په هره جوړه ک د پدې په بهرن غاړه د  .لنائ و هم يو
جوړې په وړومب  هغوئ د وړومب آسمان رن د کپې کۍ جوړې کې. 

پده پنوس کۍ او پنوس کۍ د دوېم جوړې په آخرى پده جوړې کې
 پنوس د سرو زرو کنې ي جوړې کې چ دا کۍ يو بل ته مخامخ وې. 

او هغه پدې ي د يوې بل سره مالو کې نو داس وله مقدسه خېمه يو ائ

۸۹ / ۱۰۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 بيا هغوئ د چېلو د وړۍ نه جوړې شوې يوولس پدې واخستل او د شوه. 
 هغوئ دا ول په يو ناپ خېم پولو دپاره ي يوه پده ترې نه جوړه که. 

 هغوئ پينۀ جوړې کې چ پينلس زه اوږدې او دوه زه پلن وې. 
 د يوې  .لنائ و هم يو ي او هغه نورې شپ لنائ و دې يوپ

جوړې د آخرى پدې په غاړه ي پنوس کۍ جوړې کې او د هغه بل جوړې
 هغوئ د زېو پنوس کنې په غاړه ي هم پنوس کۍ جوړې کې. 

جوړې کې او هغه ي په کو ک واچول چ هغه دوه جوړې ي سره مالو
 هغوئ دوه نورې پدې هم جوړې کې، کې نو داس خېمه وتلے شوه. 

 د ے شوے وو او بله يورک سور رن نه چ رمن و د د ده ييوه پ
 هغوئ د  .ے شه کد پاس نه پرې خېمه پ ه، چنه جوړه ک رمن

 هر يو چوکاټ خېم د ودرولو دپاره د کير د لر چوکاونه جوړ کل. 
 سره د دوه يو شان تختو، پينلس فه اوږد وو او اوويشت انچ پلن وو، 

 چ دا چوکاونه په خپلو ک ونلوى. د ولو چوکاونو دا تخت وې. 
 او لوېت د هغوئ د خېم جنوب طرف دپاره شل چوکاونه جوړ کل 
سپينو زرو پ چ ورالندې ش، د هر يو چوکاټ الندې دوه دوه پ چ هغه

 هغوئ د خېم شمال طرف دپاره هم دوه وړاندين حص ي نيول وې. 
 او لوېت د سپينو زرو پ، چ د هر يو شل چوکاونه جوړ کل 

شا ته هغوئ شپ رېواتۀ په طرف خېم  د نمرپ چوکاټ الندې دوه دوه وې. 
 او دوه چوکاونه ي د خېم د وونو دپاره هم جوړ چوکاونه جوړ کل 

 د وونو دا چوکاونه په بېخ ک مالو ۇو او د الندې نه واخله تر سر کل. 
پورې خپلو ک انت ۇو. دا دوه چوکاونه هم د وونو د دوه چوکاونو په

وې، چ ونه او شپاړس د سپينو زرو پ نو اتۀ چوکا شان جوړ شوى ۇو. 
 هغوئ د کير د لر نه پينلس الړى د هر چوکاټ الندې دوه دوه وې. 

 جوړ کل، پينۀ د خېم د هغو چوکاونو دپاره چ په يو طرف باندې ۇو، 
پينۀ د هغو چوکاونو دپاره چ په بل طرف باندې ۇو او پينۀ د هغه چوکاونو
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 تير د يو سر نه تر بل دپاره چ نمرخاتۀ په طرف شا ته په آخر سر ک ۇو. 
ونو د سرو زرو پترى خېژول هغوئ په چوکا سره پورې پوره رسېدلے وو. 
ۇو او د سرو زرو کۍ ي ورله جوړې کې وې چ الړى ونيس، په الړو باندې

 هغوئ د کتان نه يوه پده جوړه هم د سرو زرو پترى خېژولے شوى ۇو. 
که چ د آسمان، کاسن او د سور رن وړۍ نه تياره شوې وه او په دې باندې

 هغوئ د کير د ي په لارۍ ک د وزرو واال مخلوق جوړ کے وو. 
،وړنده شرا و کنپه ک ده په کپ ې چجوړې ک لور ستن نه لر
په دې ستنو باندې د سرو زرو پترى خېژولے شوى ۇو. بيا هغوئ لور د سپينو

 هغوئ د خېم د ننوتلو  .ونيس ستن ې چورله جوړې ک زرو پ
دروازې دپاره د کتان نه يوه پده جوړه که چ د آسمان، کاسن او د سور

 رن وړۍ نه تياره شوې وه او چ په لارۍ باندې ائسته کے شوې وه. 
د دې پدې دپاره هغوئ پينۀ ستن جوړې کې چ کنې په ک لېدل وې،

د دې په سرونو او سيخونو د سرو زرو پترى خېژولے شوى ۇو او د دې ستنو
دپاره ي پينۀ د زېو پ جوړې کې.

د لوظ صندوق جوړول

 بضلاېل د کير د لر نه د لوظ صندوق جوړ کو، چ پينۀ  ۳۷
 بهر لوېت انچ اوږد وو او اوويشت انچ پلن او اوويشت انچ لوړ وو. 
او دننه ي د سوچه سرو زرو پترى پرې وخېژول او ېرچاپېره ي ترې نه د سرو

 د وړولو دپاره هغۀ ورله د سرو زرو لور کۍ زرو غاړه شان تاو که. 
جوړې کې او دا ي ورله په لور پو پورې ولول، چ دوه کۍ په يو خوا
 د وړلو دپاره ي ورله د کير د لر بازوان وې او دوه ي بل خوا وې. 

 او دا ي د لوظ د جوړ کل او د سرو زرو پترى ي ورباندې وخېژول، 
 هغۀ ورله د سوچه سرو صندوق په کو ک دواړو طرفونو ته وردننه کې. 
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زرو يو د کفارې تخت جوړ کو، چ پينۀ لوېت انچ اوږد وو او اوويشت
 د ېدلے شوو سرو زرو نه ي دوه د وزرو واال مخلوق جوړ انچ پلن وو. 
و. هغۀ دا داسپرې جوړ ک په بل سر ک په يو سر او بل ي  يو ي کل، 
 د وزرو جوړ کل چ دواړه د صندوق د کفارې د سر سره يو ائ شول. 

واال مخلوق د صندوق د کفارې په تخت باندې يو بل ته مخامخ ۇو او خورو وزرو
ي د صندوق سر پ کے وو او مخونه ي الندې ۇو.

د مقدس رو دپاره مېز جوړول

 د کير د لر نه هغۀ يو مېز جوړ کو، چ شپ دېرش انچ اوږد وو،

 په دې ي د سوچه سرو زرو پترى اتلس انچ پلن او اوويشت انچ لوړ وو. 
 ېرچاپېره ي درې وخېژول او ېرچاپېره ي ورله د سرو زرو غاړه تاو که. 
انچ پلنه يوه ژۍ ورله جوړه که او د ژۍ نه ېرچاپېره ي د سرو زرو غاړه تاو

ې او دا يۍ جوړې کول ک لور ورله د سرو زرو  د وړلو دپاره ي که. 
 هغۀ دا کۍ د ژۍ ورله په لورو وونو ک ولول، چرته چ پ وې. 

سره نزدې ولول چ هغه بازوان ونيس چ د کومو په ذريعه دا مېز وړلے
 دا بازوان ي د کير د لر نه جوړ کل او په دې باندې ي د سرو شو. 

 هغۀ د مېز دپاره د سوچه سرو زرو نه دا لو جوړ زرو پترى وخېژول. 
.ولو دپاره منلو نذرانو توي او د رکېب ،ل، جامونه، کاسک

د ډيوټ جوړېدل

 د سوچه سرو زرو نه هغۀ ډيوټ جوړ کو. د دې بېخ او ډنا ي د ېدلے

شوو سرو زرو نه جوړه که، د دې د ۀ ارېدلو لونه، سره د غوو او پاو،
وې، چ وتل ان  د دې د اړخونو نه شپ  .ائ ش د دې سره يو چ
 د دې شپ واړو انو درې درې په يو طرف وې او درې په بل طرف وې. 
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درې د ۀ ارېدو لونه ۇو دا سره د غوو او پاو د بادام د لونو په شان
 د ډيوټ د ډنې د ۀ ارېدو دپاره لور لونه ۇو، دا سره د جوړ ۇو. 

 د انو د دې درېو جوړو د هرې غوو او پاو د بادام د لونو په شان ۇو. 
 دا غو ،ان او ډيوټ د ېدلے شوو سوچه يوې الندې يوه غو وه. 

 د ډيوټ دپاره هغۀ اووۀ ډيوې جوړې سرو زرو د يوې ُې نه جوړ ۇو. 
کې او هغۀ ورله د سوچه سرو زرو نه ايره پاکوون چم او مجمع جوړې
 هغۀ پينۀ دېرش کلو سوچه سرۀ زر په ډيوټ او د دې ول سامان کې. 

جوړولو ک استعمال کل.

د خوشبوي قرباناه جوړېدل

 د خوشبوي سوزولو دپاره هغۀ د کير د لر نه يوه قرباناه جوړه که.

دا لوروه وه، اتلس انچ اوږده، اتلس انچ پلنه او يو ز اوچته وه. لور د
رو په شان وونه ي ورله جوړ کى ۇو چ د قرباناه سره يو ائ شوى
 هغۀ د هغ په چت، لورو طرفونو او د هغ د رو په شان يزونو ۇو. 

باندې د سوچه سرو زرو پترى وخېژول او ېرچاپېره ي ترې نه د سرو زرو غاړه
ې او الندې يۍ جوړې کدوه د سرو زرو ک دپاره ي  د هغ شان تاو که. 

دواړو طرفونو ته د غاړې سره وتل چ هغه بازوان ونيس چ د کومو په
 هغۀ دا بازوان د کير د لر نه جوړ کل او په دې ذريعه دا وړلے شوه. 

ي د سرو زرو پترى وخېژول.

د غوړولو تېل او خوشبوئ تيارول

داس ه، دا يهم جوړه ک  هغۀ د غوړولو مقدس تېل او سوچه خوشبوئ

مالو کل له چ د عطرو واال دا کار کے وى.
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د سوزېدون نذران قرباناه جوړول

 د سوزېدون نذران دپاره، د کير د لر نه بضلاېل يوه قرباناه  ۳۸
جوړه که. هغه لوروه وه، چ اووۀ نيم فه اوږده وه، اووۀ نيم فه پلنه او

 هغۀ د لورو وونو دپاره د رونو په شان يزونه لور نيم فه لوړه وه. 
جوړ کل چ د قرباناه سره ي يو ائ کل. هغۀ په دې هر ۀ باندې د زېو
 هغۀ د قرباناه دپاره دا ول سامان هم جوړ کو، د ايرو پترى خېژول ۇو. 
د لرې کولو دپاره لو، بېلچ، جامونه، درې غا او د رم ايرې لرې کولو
 هغۀ د زېو يوه جال جوړه دپاره لو. دا ول سامان د زېو نه جوړ وو. 
ته رسېدل اه ميند قربان وده، چاه د ژۍ الندې کېد قربان ه او دا يک
  .ولورله ول ونو يو لورو ې او پهۍ جوړې کلور ک  هغۀ وه. 

هغۀ د وړولو دپاره د کير د لر نه ورله لور بازوان جوړ کل او د زېو
 او د قرباناه دواړو طرفونو ته چ کوم کۍ پترى ي ورباندې وخېژول، 

وې په هغ ک ي ولول. قرباناه د لر تختو نه جوړه وه او د مين نه
تشه وه.

د زېو ان جوړول

 بضلاېل ان او د دې بېخ د زېو نه جوړ کل. د دې زې د هغ و د

په دروازه ک خُدائ د حضور خېم د مال الو شوى ۇو کومو چائينو نه م
خدمت کولو.

د مال خُدائ د حضور خېم دربار

 هغۀ د کتان د پدو نه د مال خُدائ د حضور خېم دپاره دربار جوړ کو.

 دا د زېو شلو ستنو او د د جنوب په طرف پدې پنوس زه اوږدې وې، 
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زېو په شلو پو ک، د سپينو زرو کنو او د سپينو زرو سيخونو په ذريعه
 د  دربار د شمال په طرف هم دومره وو.  ين کے شوې وې. 

رېواتۀ په طرف هم پينويشت زه اوږدې پدې وې، سره د لسو ستنو او نمرپ
 نمرخاتۀ په لسو پو او د کنو او سيخونو چ د سپينو زرو نه جوړ ۇو. 

 د - طرف، چرته چ دروازه وه، هلته هم دربار پينويشت زه اوږد وو. 
دروازې دواړو طرفونو ته د درېو ستنو او درېو پو سره اووۀ نيم زه پدې وې.

 د ستنو پ د  د دربار ېرچاپېره ول پدې د کتان نه جوړې وې. 

زېو نه جوړې کے شوې وې او د دې کنې، سيخونه او د ستنو دپاسه سرونه
د سپينو زرو نه جوړ ۇو. د دربار نه ېرچاپېره ول ستن د سپينو زرو سيخونو
 د دربار د دروازې پده د مهين ل نه جوړه وه سره انلولے شوې وې. 

چ د آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ نه تياره شوې وه. او په لارۍ
ائسته کے شوې وه. دا د دربار د پدو په شان، لس زه اوږده او دوه نيم زه

 دا د لورو ستنو او د زېو لورو پو په ذريعه ينه کے اوچته وه. 
شوې وه، کنې، د ستنو پاسن سرونه او سيخونه ي د سپينو زرو نه جوړ ۇو.

 د خېم او د دربار دپاره ېرچاپېره ول موږى د زېو نه جوړ شوى ۇو.

د مال خُدائ د حضور خېم سامان

 دا د هغه يزونو تفصيل دے کوم چ د مال خُدائ د حضور په خېمه

ساتلے شوې وې چ و هغه دوه تختد کا استعمال شوى ۇو، چرته چ ک
لس حمونه ورباندې ليلے شوى ۇو. د تفصيل د تيارولو حم موس ورکے
 د وو او د دې کار دپاره د ليويانو مشر اتمر وو چ د هارون امام زوئ وو. 

يهوداه د قبيل، بضلاېل، چ د اورى زوئ او د حور نمسے وو، هغه هر ۀ
 د هغۀ مدد کوونے، د دان د جوړ کل چ مال خُدائ حم کے وو. 

قبيل اهلياب د اخيسم زوئ وو، هغه زرر وو، هغه ماهر او د کتان او د
خېم  مقدس آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ جوړونے هم وو. 
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دپاره مال خُدائ ته وقف شوى ول سرۀ زر زر کلو ۇو، چ د منلے شوى
سرائيلو د مردمشمارۍ په وخت چا  د بن معيار په مطابق تَللے شوى ۇو. 
 کوم سپين زر راجمع شوى ۇو، هغه درې زره لور سوه او دېرش کلو ۇو، 
کوم سى چ په مردمشمارۍ ک شامل شوى ۇو هر يو کس د منلے شوى

معيار په مطابق هغه مقرر شوے قيمت ورکو. په مردمشمارۍ ک شامل
شوى سى شپ الکه درې زره پينۀ سوه پنوس ۇو چ د هغوئ عمر شل کاله
 درې زره او لور سوه کلو سپين زر په ک استعمال يا د دې نه زيات وو. 

شوى ۇو د مقدس خېم د سلو پو او د پدې دپاره، د هرې يوې پ دپاره
 د پات دېرش کلو سپينو زرو نه لور دېرش کلو استعمال شوى ۇو. 

 بضلاېل سيخونه، د ستنو دپاره کنې او د ستنو پاسن سرونه جوړ کل. 
کوم زې چ مال خُدائ ته وقف شوى ۇو هغه دوه زره لور سوه او

 هغۀ د دې نه د مال خُدائ د حضور خېم د دروازې پينويشت کلو ۇو. 
دپاره پ، د زېو قرباناه سره د زېو جال او د قرباناه دپاره نور ول

 د دربار ېرچاپېره او د دربار د دروازې دپاره پ او د سامان جوړ کو، 
خېم دپاره او ېرچاپېره د دربار دپاره ول موږى ي ترې نه جوړ کل.

د امامانو دپاره لباس جوړول

 د آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ نه هغوئ ائسته لباس  ۳۹
جوړ کو کوم به چ امامانو په مقدس ائ ک د خدمت کولو په وخت

اغوستلو. هغوئ د هارون دپاره د امامانو لباس جوړ کو، هم هغه شان چ نه
،رن  هغوئ د کتان، د آسمان مال خُدائ موس ته حم کے وو. 

 هغوئ کاسن او د سور رن وړۍ، او د سرو زرو تار نه پېش بند جوړ کو. 
د سرو زرو پا وول او نرى نرى تارونه ي ترې نه جوړ کل چ په کتان او

د آسمان رن، کاسن او د سور رن په وړۍ جوړولو ک ترې نه کار
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 هغوئ د پېش بند دپاره دواړو طرفو ته د ول پ لول وې، اخستلے شو. 
 يو ۀ لارى شوے کمربند، چ هغه هم د چ د دې په ذريعه تلے شو. 

هغه سامان نه جوړ وو، هغه د پېش بند سره انلولے شوے وو او ورسره يو
ائ شوے وو، هم هغه شان له نه چ مال خُدائ موس ته حم کے

 هغوئ اونيس کا تيار کل او په سرو زرو ک ي ېر کل، په دې وو. 
باندې د يعقوب د دولسو زامنو نومونه د يو ماهر زرر په ذريعه ليلے شوى ۇو.

 هغوئ دا د پېش بند د ول په پو باندې ولول چ د بن اسرائيلو د دولسو

قبيلو نمائند کوى، هم هغه شان له نه چ مال خُدائ موس له حم
ورکے وو.

د سين د جېب جوړول

 هغوئ هم د هغه کتان نه د سين جېب جوړ کو چ د کوم نه پېش بند جوړ

 دا لوروه او دوه غبره وو، وو او هم هغه شان لارى پرې شوې وه. 
لور قطاره قيمت  هغوئ په دې باندې نهۀ انچ اوږد او نهۀ انچ پلن وو. 

 په دوېم قطار کا ولول، په اول قطار ک ياقوت، يو طوپاز او لعل، 
 په درېم قطار ک، يو کائنائ، يو ک، يو زمرد، يو نيلم او يوه هيره، 

 او په لورم قطار ک يو ايوامرين، يو اونيس کاے عقيق او يو کېله، 
 په دې دولسو کاو او يو جاسپر کاے ولولو. دا په سرو زرو ک ېر ۇو. 

په هر يو کا باندې د يعقوب د يو زوئ نوم ليلے وو، چ د بن اسرائيلو د
 د سين جېب دپاره هغوئ د سوچه سرو زرو  .وش دولسو قبيلو نمائند

 هغوئ د کاو زنيرونه جوړ کل، چ د تارونو په شان تاو شوى ۇو. 
ېرولو دپاره د سرو زرو دوه يزونه جوړ کل او د سرو زرو دوه کۍ او دا

 هغوئ د سرو زرو  .لولونو پورې ونو جېب په بره د سين ۍ يدوه ک
 او د زنيرونو نور دوه سرونه هغه دوه زنيرونه په دوه کو پورې ي وتل 
ي په هغه دوه يزونو پورې وتل چ په هغ ک کا ېر کے شوى ۇو او
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 هغوئ دوه د داس ي دا د پېش بند د ول په پو پورې مخ ونلول. 
سرو زرو کۍ جوړې کې او دا ي د سين جېب الندې وونو دننه غاړې ته د
 هغوئ د سرو زرو دوه نورې کۍ هم جوړې  .لولون پېش بند خوا ک

لولون و په مخدوه پ صه پورې د پېش بند د ولپه الندې ح ې او دا يک
 چ ن ته نزدې وې او په لارۍ ائسته کے شوى کمربند دپاسه وې. 

هم هغه شان چ نه مال خُدائ موس ته حم ورکے وو، هغوئ د سين د
جېب کۍ د پېش بند کو پورې د آسمان رن مزى سره وتل، نو چ داس د

سين جېب په کمربند باندې پروت وى او چ ترې نه لرې کيى نه.

د امامانو نور لباس جوړېدل

رن وله د آسمان ى هغهوغه د پېش بند الندې اغوستلے کيکومه چ  چ

 په هغ ک د سر دپاره يو سورے وو، چ غاړه وړۍ نه جوړه شوې وه. 
 د دې په الندې غاړه - ي مضبوطه نلے شوې وه چ ونۀ شليى. 

باندې هغوئ د آسمان رن، کاسن او د سور رن تار انار جوړ کل او د هر
انار په مين ک د سرو زرو ل وې، هم هغه شان چ نه مال خُدائ

 هغوئ د هارون او د هغۀ د زامنو دپاره موس له حم ورکے وو. 
 او د کتان او د  ،او د کتان جان وپ ،ے او پ قميصونه جوړ کل، 
آسمان رن، کاسن او د سور رن وړۍ نه ي کمربند جوړ کو چ لارى

ورباندې شوې وه، هم هغه شان له چ نه مال خُدائ موس له حم
ه او په دې باندې يه جوړه ک هغوئ د سوچه سرو زرو نه ن ورکے وو. 
 هغوئ دا د يو آسمان رن مزى سره وليل ”مال خُدائ ته وقف شوے.“ 

د پ مخ ته وتله، هم هغه شان نه چ مال خُدائ موس له حم
ورکے وو.
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د کار سر ته رسېدل

ه سر ته ورسېدو. بنۀ تو ول کار په خُدائ د حضور خېم  د مال

اسرائيلو هر ۀ هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ موس له حم
 هغوئ خېمه او د هغ ول سامان موس له راوړو، د دې ورکے وو. 

 د و رمن نه جوړه شوې  ،او د دې پ ونه، الړى، ستنې، چوکانک
پده چ سور رن ورکے شوے وو، د  رمن نه جوړه پده، د پولو واال
 د لوظ صندوق چ د کاو تخت په ک پرت وې، د دې د وړلو دپاره پده، 
 مېز او د دې ول سامان او خُدائ پاک بازوان او د دې د کفارې تخت هم، 

 د سوچه سرو زرو ډيوټ، د دې ډيوې او د دې  ،ے شوې روته پېش ک
 د سرو زرو قرباناه، د غوړولو تېل، د ول سامان او د ډيوو دپاره تېل، 

 د زېو قرباناه خوشبوي مصالح، خېم ته د ننوتلو دروازې دپاره پده، 
او ورسره د دې د زېو جال، د دې د وړلو دپاره بازوان او د دې ول سامان،
 د دربار دپاره پدې او د دې ستن او د وينلو دپاره ان او د دې بېخ، 
پ، دربار ته د ننوتلو دپاره پده او د دې رس، د خېم دپاره موږى، او هغه

باس چائسته ل مامانو او د ا ول سامان چ په خېمه ک استعمالېدلو، 
په مقدس ائ ک د خدمت په وخت اغوستلے شو. د هارون او د هغۀ د

 زامنو دپاره مقدس لباس وو چ کله هغوئ د امامانو په توه خدمت کولو. 
بن اسرائيلو ول کار هم هغه شان سر ته رسولے وو چ نه مال خُدائ

ول کار ته وکتل او وې ليدل چ هغه  موس موس له حم ورکے وو. 
هغوئ دا په صحيح توه هم هغه شان کے وو نه چ مال خُدائ حم

کے وو. نو موس د هغوئ دپاره برکت وغوتلو.

د مال خُدائ د حضور خېم ودرول او وقف کول
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 ”د اولن مياشت په اوله  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۴۰
 په دې ک د لوظ صندوق کېده ورځ مال خُدائ د حضور خېمه ودروه. 
 هغه مېز په کوم ک چ لس حمونه دى او د دې په مخ پده ولوه. 

دننه راوړه او سامان ورباندې کېده. ډيوټ هم دننه راوړه او ډيوې ورباندې
 د لوظ صندوق په مخ د سرو زرو قرباناه کېده کومه چ د کېده. 
سوزېدون خوشبوي دپاره ده او د خېم په دروازه باندې پده وړنده که.
 د خېم او  د خېم په مخ د سوزېدون نذران قرباناه کېده. 

 قرباناه په مين ک د وينلو ان کېده او اوبۀ په ک واچوه. 
 بيا د ېرچاپېره پدې ودروه او د دې په دروازه باندې پده وړنده که. 

ه او داسول سامان وقف ک زيتُونو په تېلو باندې غوړولو سره خېمه او د دې
نذران د غوړولو د تېلو په ذريعه د سوزېدون ، ورپس  .به دا مقدس ش

 د  .اه به پوره مقدسه شه او قربانول سامان وقف ک اه او د دېقربان
 هارون او د هغۀ وينلو ان او د دې بېخ هم په داس طريقه وقف که. 

 هارون ته زامن د خېم دروازې ته راوله او هغوئ ته ووايه چ غسل وکى. 
مقدس جام ورواغونده، سر ي په تېلو غوړ که او وقف ي که، نو هغه به د

وغ د هغۀ زامن راوله او هغوئ ته چ امام په توه زما خدمت کوى. 
 بيا د هغوئ سر په تېلو غوړ که، هم هغه شان چ نه دې د ورواغونده. 
هغوئ د پالر سر غوړ کے وو، نو چ د امامانو په توه زما خدمت وکى. دا
 موس غوړول به هغوئ د راتلون ولو وختونو دپاره امامان جوړ کى.“ 
 چ هر ۀ هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ حم ورکے وو. 

کله هغوئ د مصر نه راووتل نو د دوېم کال د اولن مياشت اوله ورځ وه چ د
 موس د دې پ الندې مال خُدائ د حضور خېمه ودرولے شوه. 

.ودرول ي ول او د دې ستنورسره ول ودرول، الړى ي ونه يچوکا ،ولول
 هغۀ په خېمه باندې د پولو دپاره پده خوره که او دپاسه ي پرې بله پده

 بيا هغۀ د کاو هم واچوله، له نه چ مال خُدائ حم ورکے وو. 
دوه تخت واخستل او د لوظ صندوق ک ي کېودل. هغۀ د صندوق په کو
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 بيا هغۀ ک بازوان واچول او د دې د کفارې تخت ي پرې کېودو. 
هغۀ صندوق پ ه. نو داسوړنده ک ده يته دننه راوړو او پ صندوق خېم
 د پدې نه بهر کو، هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم ورکے وو. 

مال  او په دې باندې ي شمال طرف ته ي په خېمه ک مېز کېودو، 
خُدائ ته پېش کے شوې رو کېوده، هم هغه شان چ نه مال خُدائ

 مېز ته مخامخ، جنوب طرف ته، هغۀ په خېمه ک ډيوټ حم ورکے وو. 
 او هغۀ هلته د مال خُدائ په حضور ک ډيوې بل کې، هم کېودو، 

 پدې ته مخامخ، هغۀ په هغه شان چ نه مال خُدائ حم ورکے وو. 
 او هغۀ ورباندې د خوشبوي خېمه ک د سرو زرو قرباناه کېوده، 

 مصالح وسوزول، هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم ورکے وو. 
 او هلته پدې ته مخامخ هغۀ هغۀ پده د خېم په دروازه ک وړنده که، 
نذران سوزېدون باندې ي وده. او په هغاه کېقربان نذران د سوزېدون
او د غل نذران پېش کې، هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم ورکے

 هغۀ د وينلو ان د خېم او قرباناه په مين ک کېودو او وو. 
 موس، هارون او د هغۀ زامنو هلته خپل السونه او  .واچول په ک اوبۀ ي
 چ کله هغوئ دننه خېم ته يا قرباناه ته ورتلل، له نه  لووين پ

 موس د خېم او قرباناه نه چ مال خُدائ حم ورکے وو. 
ېرچاپېره پدې ودرول او دربار ته د ننوتلو په دروازه باندې ي پده وړنده

که. نو موس ول کار سر ته ورسولو.

دپاسه وري خُدائ د حضور خېم د مال

 بيا وري خېمه په که او خېمه د مال خُدائ د حضور جالل نه ډکه

 بن اسرائيلو  نو په دې وجه موس خېم ته دننه نۀ شو تلے.  شوه. 
صرف په هغه وخت ک په بل ائ ک کېمپ لولو چ کله به وري د

 تر کوم پورې چ به وري هلته وه، نو هغوئ به د خېم نه پورته شوه. 
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 چ هغوئ کوم ائ ته هم سفر کولو نو د  .نۀ اوچتول سفر دپاره خېم
به ي دپاسه ليدله او د شپ د خېم خُدائ د حضور وري د مال به ي ور

په وريو ک بل شوے اور ليدلو.
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