
د پيدايت کتاب

دنيا نه پيدا شوه

 مکه خالي او بې شکله  په ابتدا کې خدای پاک آسمان او مکه پيدا کل.   ۱
وه او د ژورو دريابونو په سطح باندې تياره وه او د خدای پاک روح د اوبو په مخ باندې
 خدای پاک  خدای پاک وفرمايل: ”رايي دې شي“ او رايي شوه.  رېده. 
 خدای پاک رايي د رايي وليدله چې ه ده او هغه رايي د تيارې خه جدا که. 
ورې په نوم ياده که او تياره يې د شپې په نوم ياده که، ماام ؤ او سهار شو. دا اوله

ور وه.

 خدای پاک وفرمايل: ”د اوبو ترمن دې فضا وي چې پاسن اوبه د الندې اوبو خه

 خدای پاک فضا جوه که او د فضا الندې اوبه يې د پاسنيو اوبو خه جدا کي.“ 
 خدای پاک فضا د آسمان په نوم ياده که، ماام ؤ او جدا کې او هماغه شان وشول. 

سهار شو. دا دوهمه ور وه.

 خدای پاک وفرمايل: ”د آسمان الندې اوبه دې په يو ای کې راولې شي او وچه

 خدای پاک وچه د مکې په نوم ياده که او دې کاره شي“ او هماغه شان وشول. 
 خدای پاک اوبه يې د درياب په نوم يادې کې او خدای پاک وليدل چې دا ه دي. 
وفرمايل: ”مکه دې نباتات راشنه کي. هغه تخم لرونکي نباتات، مېوه لرونکې ونې چې
خپل جنس او شکل ته ورته مېوه او تخم د مکې پرمخ ونيسي.“ او هماغه شان وشول.
 مکې هغه بوي راشنه کل چې د خپل جنس په شان تخم نيسي او هغه مېوه دارې

ونې چې د هغو تخم د هغوى د جنس په شان وي او خدای پاک وليدل چې دا ه دي.
 ماام ؤ او سهار شو. دا دريمه ور وه.
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 خدای پاک وفرمايل چې ”د آسمان په فضا کې دې راانې وي چې ور د شپې

 او د خه جدا کي او هغه دې د نو په ېر د ورو، فصلونو او کلونو دپاره وي، 
 آسمان په فضا کې دې راانې وي چې مکه روانه کي“ او هماغه شان وشول. 

ما ورکولو دپاره او سپوې د رې، لمر يې د ورې کانې جواخدای پاک دوه لويې ر
 خدای پاک هغوى د يې د شپې د را ورکولو دپاره او ستوري يې هم جو کل. 

 چې ور او آسمان په فضا کې ای په ای کل ترو مکې ته رايي ورکي، 
شپه ورباندې را شي او را د تيارې خه جدا کي او خدای پاک وليدل چې دا ه دي.

 ماام ؤ او سهار شو، دا لورمه ور وه.

 خدای پاک وفرمايل: ”اوبه دې د ژونديو موجوداتو خه کې شي او مرغان دې د

 نو خدای پاک لوی دريابي حيوانات او مکې د پاسه د آسمان په فضا کې والوزي.“ 
د مخلوقاتو ول ولونه چې په اوبو کې اوسيي جو کل. هغه همدارنه ول ول مرغان
 خدای پاک د هغوى د جنس په شان جو کل او خدای پاک وليدل چې دا ه دي. 
هغوى ته برکت ورک، ويې فرمايل: ”بارداره او زيات شئ او دريابونه ک کئ او مرغان

 ماام ؤ او سهار شو. دا پنمه ور وه. دې د مکې په مخ زيات شي.“ 

 خدای پاک وفرمايل: ”په مکه کې دې ژوندي حيوانات د دوى د جنس په ېر

راپيدا شي، کورني حيوانات او وحشي حيوانات او خزندې دې د هغوى د جنس په شان
 نو خدای پاک وحشي حيوانات د هغو د جنس په راپيدا کي“ او هماغه شان وشول. 
شان او کورني حيوانات او خزندې د هغوى د جنس په شان جو کل او خدای پاک وليدل

چې دا ه دي.

 خدای پاک وفرمايل: ”مون به انسان * په خپل شکل او زمون په شان جو کو

ترو دوى په ماهيانو، په مرغانو، په کورني حيواناتو، په وله مکه او خزندو باندې حکم
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 نو خدای پاک انسان په خپل شکل پيدا ک، هغه يې د خدای پاک په شکل چلوي.“ 
 خدای پاک هغوى ته برکت ورک او ويې پيدا ک. هغوى يې نر او ه پيدا کل. 

فرمايل: ”بارداره او زيات شئ او مکه د خلکو خه که کئ او د خپل واک الندې يې
راولئ او په ماهيانو، په مرغانو او په ولو حيواناتو باندې حکم چلوئ.“

 خدای پاک وفرمايل: ”ما تاسو ته د مکې په مخ باندې ستاسو د خوراک دپاره هغه

 ما ولو وحشي حيواناتو، بوي او هغه مېوه دارې ونې درکي دي چې تخم نيسي. 
مرغانو، خزندو او هغو ولو ته چې د ژوندون ساه په کې ده ول شنه بوي د هغوى د

خوراک دپاره ورکل.“ او همداسې وشول.

 هر هغه ه چې خدای پاک جو کي ؤو هغه يې وليدل چې ول ېر ه ؤو! ماام

ؤ او سهار شو. دا شپمه ور وه.

 په اوومه ور خدای پاک  نو آسمان او مکه او نور ول شيان جو شول.   ۲
 خدای پاک اوومه ور  .ول کارونه چې کول يې سرته ورسول او کار يې بس ک هغه
مبارکه وبلله او هغه يې خاصه وروله که چې په هغه ور هغه پيدايت پوره ک او کار

 دا د آسمان او مکې پيدا کېدل ؤو.  .يې بس ک

د عدن باغ

 تر هغه وخته پورې ال ه وخت چې تن خدای آسمانونه او مکه جو کل، 
هي واه يا نور بوي راشنه شوي نه ؤو، که چې تن خدای باران نه ؤ اورولی او

 نو د مکې خه د اوبو ويالې راووتلې وک نه ؤ چې په مکه باندې کار وکي. 
او د مکې مخ ته يې اوبه ورکې.
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 تن خدای خاوره راواخيستله او د هغې خه يې آدم * جو ک او د هغه په پوزه

کې يې د ژوندون روح پو ک او هغه ژوندی بدن شو.

او هغه انسان چې هغه جو ک تن خدای په عدن کې لمرخاته خواته يو باغ جو 

 خدای پاک په دې باغ کې هر قسم ايسته او کی ؤ هغه يې په دې باغ کې واچاوه. 
مېوه دارې ونې راشنې کلې او د باغ په من کې دوه نورې ونې وې. يوه د ژوندانه ونه او بله

د و او بدو د پېژندلو ونه.

 د عدن خه يو سيند جاري شو چې باغ ته اوبه ورکي او دا سيند بيا په لورو

 د اولني سيند نوم فيشون دی چې د حويلې په وله مکه سيندونو باندې ووېشل شو. 
 چې د هغه ای سره زر ېر ه دي. د باندې راتاو شوی دی او هلته سره زر دي، 
 دوهم يې د جيحون سيند دی خوشبوي مواد او قيمتي تيې هم په کې پيدا کيي. 

 دريم سيند د دجلې په نوم ياديي چې د کوش د ولې مکې خه راتاو شوی دی. 
چې د آشور لمرخاته خواته بهيي او لورم د فرات سيند دی.

 نو تن خدای حضرت آدم د عدن په باغ کې واچاوه چې د هغه خدمت او ساتنه

 تن خدای حضرت آدم ته وفرمايل: ”د باغ د ولو ونو خه مېوه خولی وکي. 
 مر د و او بدو د پېژندلو د ونې خه نه، که کله چې د هغې ونې مېوه شې. 

وخورې بې شکه چې م به شې.“

 تن خدای وفرمايل: ”دا ه نه ده چې آدم دې يوازې اوسي، زه به د هغه دپاره يو

 نو بيا تن خدای د خاورې مناسب ملری جووم چې د هغه سره مرسته وکي.“ 
خه ول حيوانات او مرغان جو کل او هغه يې حضرت آدم ته راوستل ترو ووري

چې په هغوى باندې کوم نوم دي. په دې ترتيب سره په هغوى ولو باندې نومونه کېودل
 بيا حضرت آدم په ولو کورني او وحشي حيواناتو او مرغانو باندې نومونه شول. 
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کېودل.

 نو تن خدای د هغوى خه يو هم د حضرت آدم دپاره مناسب ملری نه ؤ. 
حضرت آدم په درانه خوب باندې ويده ک او د هغه د پوتيو خه يې يوه راواخيستله او د
 تن خدای د هغې پوت خه ه جوه  .ک ک ه باندېای يې په غو هغې

 حضرت آدم وفرمايل: که او هغه يې حضرت آدم ته راوستله. 

”دلته اوس زما په شان يو وک شته!

هوکی يې زما د هوکي خه اخيستل شوی او غوه يې زما له غوې خه

د هغې نوم ه ده که چې هغه د سي خه اخيستل شوې ده“

 له همدې کبله سی خپل مور او پالر پرېدي او د خپلې ې سره يوای شي او

سره يو وجود شي.

 سره د دې چې حضرت آدم او د هغه ه دواه لو ؤو، خو دوى نه شرمېدل.

د انسان اولن ناه

 د هغو ولو وحشي حيواناتو د لې خه چې تن خدای جو کي ؤو، مار  ۳
ېر مکرجن ؤ. يوه ور هغه ې ته راغی او پوتنه يې ورخه وکه: ”آيا په رتيا سره

خدای پاک تاسو ته ويلي دي چې په باغ کې د هي يوې ونې مېوه ونه خورئ؟“

 ې واب ورک: ”خدای پاک فرمايلي دي چې مون کولی شو د باغ د ولو ونو د

 بې له هغې ونې خه چې د باغ په من کې ده. هغه مون ته مېوو خه وخورو، 
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فرمايلي دي چې د هغې ونې مېوه مه خورئ حتیٰ هغې ته الس هم مه وروئ، که داسې
مو وکل نو تاسو به مه شئ.“

 خدای پاک پوهيي چې که  مار ې ته وويل: ”اه اوسئ تاسو به مه نشئ. 

چېرې تاسو د دې ونې مېوه وخورئ نو ستاسو سترې به خالصې شي او تاسو به د خدای
 ې ونې ته په ير پاک په شان شئ او په و او بدو شيانو باندې به پوه شئ.“ 

کاره شوه، فکر يې وک کلې او مېوه يې خوندوره وکتل او هغه ونه د هغې په نظر کې
چې دا ونه به د پوهې د حاصلولو دپاره ومره ه وي. نو هغه مېوه يې راواخيستله او ويې

 په وخوله او خپل مېه ته يې چې د هغې سره ؤ هم ورکه او هغه هم وخوله. 
هماغه وخت کې د هغوى سترې وغېدلې او پوه شول چې لو دي نو د انر پاې يې يو

 مازدير کله چې باد لېده، تر بله سره ونلې او انونه يې ورباندې پ کل. 
حضرت آدم او د هغه ې د تن خدای د قدمونو آواز واورېد چې په باغ کې رېده.

 تن خدای په حضرت آدم هغوى ووېرېدل او انونه يې د ونو ترشا پ کل. 
باندې غ وک: ”ته چېرته يې؟“

 هغه واب ورک: ”په باغ کې مې ستا د قدمونو آواز واورېد، ووېرېدم او خپل ان

مې پ ک که چې لو وم.“

 خدای پاک ورخه پوتنه وکه: ”تاته چا وويل چې لو يې؟ آيا د هغې ونې مېوه

دې خولې ده چې ما درته ويلي ؤو چې هغه مه خوره؟“

 حضرت آدم وفرمايل: ”هغې ې چې تا ماته راکې ده، دا مېوه راکه او ما

وخوله.“

 نو تن خدای د ې خه پوتنه وکه: ”تا ه وکل؟“
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ې واب ورک: ”مار زه وغولولم او ما هغه مېوه وخوله.“

 نو تن خدای مار ته وويل: ”په دې سبب چې تا دا کار کی دی ته به د نورو

ولو کورني او وحشي حيواناتو خه زيات لعنتي يې! ول عمر به په سينه باندې وئېې او
 زه به داسې وکم چې ته او دا ه به د يو بل خه کرکه کوئ. خاورې به خورې. 

ستا د نسل او د ې د نسل ترمن به همېشه دمني وي. هغه به ستا سر کوي او ته به د
هغه پونده چيچې.“

 تن خدای ې ته وفرمايل: ”د اوالد د زېولو په وخت کې به ستا دردونه زيات

کم، خو ته به د مېه شوق کوې او هغه به په تا باندې حکم چلوي.“

 تن حضرت آدم ته وفرمايل: ”دا چې تا د خپلې ې خبره اورېدلې ده او د هغې

ونې مېوه دې وخوله چې ما درته ويلي ؤو چې هغه ونه خورې، نو دا مکه ستا په سبب
 لعنتي شوه او ته به ول عمر د هغې خه په ېر زحمت سره خوراک الس ته راوې. 
 د خپل تندي مکه به هرزه بوي او اغزي راشنه کوي او ته به نلي بوي خورې. 

په خولو باندې به خواه خورې، تر هغه وخته پورې چې بېرته هغې خاورې ته ورورې د
کومې خه چې جو شوی يې، که چې ته خاوره يې او بېرته به خاورې ته وررې.“

 حضرت آدم په خپلې ې باندې حوا * نوم کېود که چې هغه به د ولو انسانانو

 تن خدای د حضرت آدم او د هغه د ې دپاره د حيوان د پوستکي مور وي. 
خه کالي جو کل او هغوى ته يې ورواغوستل.

حضرت آدم او بي بي حوا له باغ خه شل کيي

 تن خدای وفرمايل: ”اوس چې آدم زمون په شان شو چې ه او بد پېژني بايد دا
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اجازه ورنه کای شي چې د ژوندانه د ونې خه مېوه وخوري او تر آبده پورې ژوندی
 نو تن خدای دوى د عدن د باغ خه وشل چې ال شي او په هغې پاتې شي.“ 

 مکې باندې کار وکي چې د هغې د خاورې خه حضرت آدم جو شوی ؤ. 
حضرت آدم يې وشاه او د عدن د باغ لمرخاته خواته د ننوتلو په دروازه کې يې کيروبيان

* او هغه اور لرونکې توره چې هرې خواته به تاوېدله، ودرول ترو وک ونشي کولى چې
د ژوندانه ونې ته ورنژدې شي.

قائن او هابيل

 حضرت آدم د بي بي حوا سره يوای شو او بي بي حوا اميدواره شوه او زوی  ۴
يې پيدا شو. بي بي حوا وفرمايل: ”زه به په هغه باندې قائن * نوم دم که چې هغه مې د

 وروسته بيا هغې بل زوی هابيل وزېاوه. هابيل شپون شو،  “.تن په مرسته راو
 له موده وروسته قائن د خپلې مکې د حاصالتو يوه برخه د خو قائن زميندار شو. 
 او هابيل هم خپل اولنی پيدا شوی وری قرباني تن حضور ته نذرانه واندې که. 

ک او ېره ه حصه يې د تن حضور ته نذرانه واندې که. تن هابيل او د هغه
 خو قائن او د هغه نذرانه يې قبوله نه که، نو قائن ېر په قهر شو او نذرانه قبوله که. 
 تن قائن ته وفرمايل: ”ته ولې په قهر شوې؟ او ولې خپل سر يې کته واچاوه. 

 که ه کار دې کی وای، آيا قبول شوی به نه وای؟ دې خپل سر کته اچولی دی؟ 
مر ه دې نه دي کي. اوس ناه د دې موقعې په له کې ده چې په تا باندې حمله وکي،

هغه غواي چې حکم درباندې وچلوي مر ته بايد په هغې باندې غالب شې.“

 قائن خپل ورور هابيل ته وويل: ”راه چې پي ته ال شو.“ هغه وخت چې دوى په

پي کې ؤو قائن په خپل ورور هابيل باندې حمله وکه او ويې واژه.
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 بيا تن د قائن خه پوتنه وکه: ”ستا ورور هابيل چېرته دی؟“

هغه واب ورک: ”زه ه خبر يم؟ آيا زه د خپل ورور ساتونکی يم؟“

 بيا تن وفرمايل: ”تا ه وکل؟ خپل ورور دې وواژه او د هغه وينه په مکه

 زه به په باندې تويه شوه. اوس ستا د ورور وينه ماته فرياد کوي چې تاته سزا درکم. 
تا باندې لعنت ووايم، که چې تا هابيل وواژه او د هغه وينه دې په مکه باندې توی که.
 که ته په دې مکه باندې خواري ته به هيکله په دې مکه باندې کت ونه کې. 

وکې، هغه به ستا دپاره هي حاصل درنکي. ته به بې کوره يې او خپل پاتې عمر به يو
ای او بل ای په پرېشان او سرردان کې تېروې.“

  قائن وويل: ”ته ماته داسې سخته سزا راکوې چې زه يې د زغملو توان نه لرم. 

ما نن د دې خاورې خه شې، چې خپل کور پرېدم او ستا د حضور خه لېرې ال شم.
زه به بې کوره پرېشانه او سرردانه رم او هروک چې ما پيدا کي نو وبه مې وژني.“

 تن واب ورک: ”نه! که وک تا ووژني زه به هغه ته اوه وارې سزا ورکم.“ نو

تن په قائن باندې يوه نه کېودله چې دا به د هغه چا دپاره خبرداری وي وک چې
 قائن د خدای پاک د حضور خه ال. هغه په نود (يعنې وغواي قائن ووژني. 

.ای کې چې د عدن لمرخاته خواته پروت ؤ ژوند اختيار ک نومي (ردانسر

د قائن اوالده

 قائن د خپلې ې سره يوای شو او زوی يې پيدا شو او په هغه باندې يې خنوخ

 د نوم کېود. هغه يو ار جو ک او د خپل زوی خنوخ نوم يې ورباندې کېود. 
خنوخ خه عيراد پيدا شو او د عيراد خه محويائيل پيدا شو، د محويائيل خه متوشائيل
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پيدا شو او د متوشائيل خه لمک پيدا شو.

 د عادې خه  لمک دوه ې وکې، د يوې نوم عاده ؤ او د بلې نوم ظله ؤ. 
يابال پيدا شو او هغه اولنی نفر ؤ چې کورني حيوانات يې روزل او په خېمو کې اوسېده.

  د هغه د ورور نوم يوبال ؤ او هغه اولنی نفر ؤ چې رباب او شپېل به يې وهله. 

د ظلې خه هم توبل قائن پيدا شو او هغه آهنر ؤ او د برنجو او اوسپنې خه به يې د کار
هر ول وسايل جوول. نعمه د توبل قائن خور وه.

 يوه ور لمک خپلو و ته وويل:

”ای عادې او ظلې زما خبرې واورئ

ما يو وان سی وژلی که زه يې وم وهلی

 که بدل د قائن اخيستل کيي په اوه وارې

نو د لمک به اخيستی شي اوه اويا وارې“

شيث او انوش

 حضرت آدم بيا د خپلې ې سره يوای شو او زوی يې پيدا شو او د هغه نوم يې

شيث * کېود. هغې وفرمايل: ”دا که چې خدای پاک ماته د هابيل په ای چې د خپل
 د شيث زوی پيدا شو او د هغه نوم يې  “.ورور قائن له السه ووژل شو بل زوی راک

انوش کېود. په همدې وخت کې خلکو د تن عبادت کول شروع کل.
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د حضرت آدم اوالده
(اول تواريخ ۱: ۱ - ۴)

 دا د حضرت آدم د اوالدې د پيدا کېدلو ليکلی بيان دی. کله چې خدای پاک  ۵
 هغوى يې نر او ه پيدا کل او  .ان په شان پيدا ک هغه يې د خپل ،انسان پيدا ک
 حضرت آدم د يوسلو دېرش کالو ؤ برکت يې ورته ورک او هغوى يې انسانان وبلل. 

 چې د هغه زوی پيدا شو چې د هماغه په شان ؤ او په هغه باندې يې شيث نوم کېود. 
د شيث د پيدا کېدلو خه وروسته حضرت آدم اته سوه کاله نور هم ژوندی ؤ او نور زامن

 نو حضرت آدم د نهه سوه دېرش کالو په عمر ؤ چې وفات او لورانې يې پيدا شوې. 
شو.

 او وروسته له هغې  شيث د يوسلو پنو کالو ؤ چې د هغه زوی انوش پيدا شو. 

چې دی د انوش پالر شو، شيث اته سوه اوه کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا
 او په نهه سوه دولس کلن کې م شو. شوې 

  انوش د نوي کالو په عمر ؤ چې زوی يې پيدا شو او د هغه نوم يې قينان کېود. 

وروسته له دې چې هغه د قينان پالر شو انوش اته سوه پنلس کاله ژوند وک او نور زامن
 او په نهه سوه پنه کلن کې م شو. او لورانې يې پيدا شوې 

 وروسته له دې چې هغه د  قينان اويا کلن ؤ چې د هغه زوی مهللئيل پيدا شو. 

مهللئيل پالر شو قينان اته سوه لوېت کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا
 او په نهه سوه لس کلن کې م شو. شوې 

 مهللئيل د يارد د  مهللئيل پنه شپېته کلن ؤ چې د هغه زوی يارد پيدا شو. 
زېېدو خه وروسته اته سوه دېرش کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا شوې
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 او په اته سوه پنه نوي کلن کې م شو.

 وروسته له دې  يارد د يوسلو دوه شپېته کالو ؤ چې د هغه زوی خنوخ پيدا شو. 
چې هغه د خنوخ پالر شو يارد اته سوه کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا شوې

 او په نهه سوه دوه شپېته کلن کې م شو.

 وروسته له دې  خنوخ د پنه شپېته کالو ؤ چې د هغه زوی متوشالح پيدا شو. 

چې هغه د متوشالح پالر شو خنوخ درې سوه کاله د خدای پاک سره په دوست کې تېر کل
.ه شپېته کاله ژوند وک خنوخ درې سوه پن او نور زامن او لورانې يې پيدا شوې. 

 هغه د خدای پاک سره په دوست کې خپل ژوند تېر ک او له هغې خه وروسته هغه

.که چې خدای پاک هغه پورته يوو خه پناه شو ود ستر

 وروسته له دې  متوشالح د يوسلو اوه اتيا کالو ؤ چې د هغه زوی لمک پيدا شو. 

چې هغه د لمک پالر شو، متوشالح اوه سوه دوه اتيا کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې
 او په نهه سوه نهه شپېته کلن کې م شو. يې پيدا شوې 

 لمک وويل: ”دا به  لمک د يوسلو دوه اتيا کالو ؤ چې د هغه زوی پيدا شو. 

زمون دپاره په ستونزو، په سخت کار او د السونو په تاکو کې تسلي وي چې مون يې په
هغې مکې باندې کوو چې خدای پاک ورباندې لعنت ويلی دی.“ نو په هغه باندې يې نوح

 وروسته له دې چې حضرت نوح پيدا شو، لمک پنه سوه پنه نوي * نوم کېود. 
 او په اوه سوه اوه اويا کلن کې کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا شوې 

م شو.

 وروسته له دې چې حضرت نوح د پنه سوه کالو شو، د هغه درې زامن پيدا شول

چې سام، حام او يافث نومېدل.
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د انسان بدکاري

 د انسانانو شمېر د مکې په مخ په زياتېدو شو او د هغوى لورانې پيدا شوې. د -

هغوى خه ينې دومره کلې وې چې د فرتو ېرې خوې شولې او د هرې يوې سره
 هغه وخت تن وفرمايل: ”زه به انسان پرېندم يې چې غوتل وادونه يې وکل. 
چې هغه د همېش دپاره ژوندی وي او عمر به يې د يوسلو شلو کالو خه زيات نه وي،
 کله چې فرتو د انسانانو د لورانو سره وادونه وکل د که چې هغه فاني دی.“ 
هغوى خه ېر لوی او قوي انسانان پيدا شول او د پخوان زمانې او حتیٰ وروسته هم

مشهور جنياليان ؤو.

 تن وليدل چې په دنيا کې د انسان بدکاري زياته شوه او د دوى ول خيالونه او

 نو تن پېمانه شو او هغه خفه شو چې انسان يې د مکې په ارادې خرابې دي. 
 نو هغه وفرمايل: ”زه به د مکې له مخ خه ول ژوندي مخ پيدا کی دی. 

مخلوقات له منه يوسم! زه به انسانان، حيوانات، مرغان او خزندې له منه يوسم. زه
 خو خدای پاک د حضرت نوح خه راضي ؤ. پېمان يم چې دوى مې جو کل.“ 

حضرت نوح

 دا د حضرت نوح قصه ده. حضرت نوح په خپله زمانه کې نېک او پرهېزار سی ؤ

 مر  هغه درې زامن درلودل: سام، حام او يافث.  او خدای پاک ته ېر نژدې ؤ. 
د خدای پاک په نظر کې مکه د فساد خه که شوې وه او د ظلم زياتي لمن هرې خواته

 خدای پاک وليدل چې دنيا فاسده شوې ده که چې ول انسانان خپره شوې وه. 
بې الرې شوي او فاسد شوي دي.

 خدای پاک حضرت نوح ته وفرمايل: ”ما دا فيصله کې ده چې ول انساني نسل
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 بيخي له منه وم، که چې دنيا د دوى د زور زياتي د عملونو خه که شوې ده. 
د ان دپاره د ېرو و لريو خه کشت جوه که، په هغې کې کوې جوې که او دننه
 او هغه داسې جوه که چې اودوالی يې يوسلو او دباندې ورته د قير پو ورکه. 

 په کشت پنه دېرش متره، سور يې دوه ويشت متره او لووالی يې ديارلس متره وي. 
باندې يو بام جو که او د پنه لوېت سانتي مترو په شاوخوا کې د بام او د کشت د

اخ ترمن فاصله پرېده. کشت درې منزله جوه که او په يوه اخ کې ورته دروازه جوه
 زه په مکه باندې سيالب راولم چې ول ژوندي موجودات له منه يوسي او که. 

 مر زه به ستا سره لوظ وکم چې ته به د هر هغه ه چې په مکه کې دي مه شي. 
 د ولو خپلو زامنو، خپلې ې او د خپلو زامنو د و سره کشت ته ورننوزې. 
ژونديو مخلوقاتو خه يوه يوه جوه نر او ه د ان سره کشت ته راوله ترو هغه

 د هر ول مرغانو، حيواناتو او خزندو خه به دوه دوه تاته راشي ژوندي وساتې. 
 د خپل ان او هغوى دپاره هر ول خواه له انه سره ترو ژوندي وساتل شي. 

 نو حضرت نوح ول کارونه د خدای پاک د حکم سره سم واخله او ذخيره يې که.“ 
سرته ورسول.

سيالب

 تن حضرت نوح ته وفرمايل: ”د خپلې ولې کورن سره کشت ته ننوزه، که  ۷
 د ولو پاکو چې په وله دنيا کې مې يوازينی سی ته وليدلې چې نېک کارونه کوې. 

حيواناتو خه اوه، اوه جوې نر او ه او د ناپاکو حيواناتو خه يوه، يوه جوه نر او
 او همدارنه د هر قسم مرغانو خه اوه جوې نر او ه ه د ان سره واخله. 
 که چې زه به واخله ترو د هغوى نسل د مکې په مخ باندې ژوندی پاتې شي. 

پس له اوه ورو خه په مکه باندې لوېت شپې او لوېت ورې باران واوروم او
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 حضرت نوح ول ژوندي مخلوقات چې ما جو کي دي هغه به له منه يوسم.“ 
هغه ول کارونه سرته ورسول چې خدای پاک ورته حکم کی ؤ.

  حضرت نوح د شپسوه کالو په عمر ؤ چې په مکه باندې سيالب راغی. 

حضرت نوح او د هغه زامن او ه او د زامنو ې يې د سيالب خه د بچ کېدلو په
 لکه نه چې خدای پاک حضرت نوح ته حکم کی ؤ، - خاطر کشت ته ننوتل. 

د پاکو او ناپاکو حيواناتو خه او د مرغانو او خزندو خه يوه، يوه جوه نر او ه
 نو پس له اوه ورو سيالب راغی. حضرت نوح ته راغلل او کشت ته ورننوتل. 

 حضرت نوح شپسوه کلن ؤ او د دوهمې مياشتې په اوولسمه ور د مکې الندې

 لوېت شپې ژورو ايونو خه اوبه راووتلې او د آسمان دروازې خالصې شوې. 
 او په هماغه ور حضرت نوح او او لوېت ورې په مکه باندې باران واورېده. 
ې کشت ه او د هغه د زامنو درې د هغه زامن، سام، حام او يافث او د حضرت نوح
 د هغوى سره د هر قسم کورني او وحشي حيواناتو، خزندو او د هر قسم ته ورننوتل. 
ه حضرت نوح ته راغله او کشتخه يوه يوه جو  يعنې د ژونديو مخلوقاتو مرغانو 
 لکه نه چې خدای پاک حکم کی ؤ، هغوى د هر ژوندي مخلوق خه ته ننوتل. 

نر او ه ننوتل. نو تن د هغوى پسې دروازه وتله.

 باران لوېت ورې واورېد او اوبه د مکې په مخ زياتې شوې او کشت يې پورته

 اوبه ېرې پورته شوې او کشت د اوبو په مخ که او د مکې خه اوچته شوه. 
ول لو  اوبه تر دې اندازې زياتې شوې چې تر آسمان الندې باندې روانه شوه. 

 د مکې  اوبه د غرونو د وکو خه اوه متره اوچتې شوې.  غرونه يې پ کل. 
په مخ هر ژوندی موجود يعنې کورني او وحشي حيوانات، مرغان، خزندې او انسانان ول
 تن د مکې په مخ  د مکې په مخ ول ساه لرونکي مه شول.  مه شول. 
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ول ژوندي مخلوقات، انسانان او حيوانات، خزندې او مرغان له منه يول او يوازې
 اوبه يوسلو حضرت نوح او هغوى چې په کشت کې د هغه سره ؤو، پاتې شول. 

پنوس ورې وروسته مخ په کمېدلو شوې.

د سيالب پای ته رسېدل

 خدای پاک حضرت نوح او هغه ول حيوانات چې په کشت کې د هغه سره ؤو را  ۸
 په ياد کل، نو خدای پاک په مکه باندې باد راوالوزاوه او اوبه په کمېدو شوې. 

خدای پاک د مکې الندې اوبه او د آسمان د اوبو دروازې بندې کې او باران ودرېد.
 او  په يوسلو پنوسو ورو کې اوبه ورو، ورو د مکې د مخ خه کمې شوې. 

 اوبه کمې د اوومې مياشتې په اوولسمه ور کشت د ارارات په غرونو باندې ودرېده. 
شوې او د لسمې مياشتې په اوله ور د غرونو وکې کاره شوې.

 او کارغه  وروسته له لوېتو ورو حضرت نوح د کشت کک خالصه که 

يې دباندې ولېه، خو کارغه به يو خوا او بل خواته الوت تر هغې پورې چې مکه وچه
 حضرت نوح غوتل پوه شي چې آيا د مکې په مخ باندې اوبه کمې شوې دي شوه. 
 مر کوترې د خپل ان دپاره د ناستې ای پيدا نه يا نه، نو يوه کوتره يې والوزوله. 
ک که چې د مکې په مخ باندې ال اوبه والې وې او هغه بېرته کشت ته راستنه شوه.

 هغه اوه حضرت نوح خپل الس وراود ک، هغه يې ونيوله او کشت ته يې ننه ايستله. 
 کوتره د ماام په وخت کې بېرته هغه ته ورې نور صبر وک او بيا يې کوتره ولېله. 

راستنه شوه او د زيتون تازه پاه يې په موکه کې نيولې وه، نو حضرت نوح پوه شو چې
 هغه اوه ورې نور انتظار وک او يو ل بيا يې کوتره ولېله، اوبه کمې شوې دي. 

مر دا ل هغه بېرته رانغله.
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 په هغه وخت کې حضرت نوح د شپسوه يو کالو په عمر ؤ. د هماغه کال د اولې

مياشتې په اوله نېه مکه مخ په وچېدو شوه. حضرت نوح د کشت پو لېرې ک، شاوخوا
 د دوهمې مياشتې په اوويشتمه يې وکتل او ويې ليدل چې د مکې مخ وچ شوی ؤ. 

ور مکه بيخي وچه شوه.

 ”د خپلې ې، خپلو زامنو او د هغو د  خدای پاک حضرت نوح ته وفرمايل: 

 ول مرغان او حيوانات د ان سره دباندې و سره د کشت خه دباندې راووزئ. 
 نو راوباسه، ترو دوى خپل همجنس وزېوي او په وله مکه باندې خپاره شي.“ 

حضرت نوح د خپلې ې، خپلو زامنو او د هغوى د و سره د کشت خه راووت.
 ول حيوانات او مرغان د خپلو جنسونو سره لې لې د کشت خه ووتل.

حضرت نوح قرباني واندې کوي

 حضرت نوح د تن دپاره د قربان ای جو ک او هغه د هر قسمه پاکو حيواناتو

او مرغانو خه يو يو واخيست او هغه ول يې د قربان په ای کې د سوزېدونکې نذرانې
 او د سوزېدونکې قربان بوی په تن باندې ه ولېده، هغه د په توه قرباني کل. 
خپل ان سره وويل: ”زه به بيا هيکله مکه د انسان د عملونو په سبب لعنتي نه کم. زه
پوهېم چې د انسان خيال د هغه د وان له وخت خه خراب دی، خو زه به هيکله بيا
 ترو پورې ول ژوندي موجودات له منه نه وم لکه نه چې مې له منه يول. 
ی او ژمی او شپه او وررمي، او مکې کرل، رېبل، يخني او چې دنيا موجوده وي نو د

به هم وي.“

د حضرت نوح سره د خدای پاک لوظ
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 خدای پاک حضرت نوح او د هغه زامنو ته برکت ورک او ويې فرمايل: ”ستاسو  ۹
 ول اوالدونه دې زيات شي ترو وله دنيا ستاسو په اوالدې باندې که شي. 

حيوانات، مرغان، خزندې او ماهيان به له تاسو خه وېريي او دا ول به ستاسو په اختيار
 هر شی چې ژوندی دی او حرکت کوي، هغه به ستاسو د خوراک دپاره وي. کې وي. 
 يو شی چې لکه نه چې ما تاسو ته شنه بوي درکل، اوس هره تاسو ته درکوم. 

تاسو يې بايد ونه خورئ هغه داسې غوه ده چې وينه په کې وي. دا مې منع کي دي که
 که وک د يو انسان خه ژوند واخلي هغه به سزا چې په وينه کې ژوندون دی. 

 انسان ومومي. که چېرې کوم حيوان يو انسان ووژني زه به هغه ته د مر سزا ورکوم. 
د خدای پاک په شکل جو شوی دی، نو چا چې هغه وواژه، هغه به هم د بل چا په وسيله

وژل کيي.

 تاسو بايد زيات ماشومان وزېوئ، ترو ستاسو اوالده په وله دنيا کې زياته شي.“

 ”زه ستاسو او ستاسو د  خدای پاک حضرت نوح او د هغه زامنو ته وفرمايل: 

 او ولو ژونديو مخلوقاتو سره چې ستاسو سره ؤو، يعنې مرغانو، راتلونکي نسل سره 
کورني او وحشي حيواناتو، هغوى ول چې ستاسو سره د کشت خه راووتل او همدارنه
 لوظ کوم چې بيا به هيکله ول ژوندي د مکې په مخ ولو ژونديو مخلوقاتو سره 

مخلوقات د سيالب په وسيله له منه نه ي. هيکله به بيا سيالب مکه نه خرابوي.“
 خدای پاک وفرمايل: ”دا د هغه لوظ نه ده چې زما او ستاسو او د هغو ولو ژونديو
مخلوقاتو ترمن به وي چې ستاسو سره دي او دا لوظ به د ول راتلونکي نسل دپاره وي.
 زه د ورېو په من کې شنه او سره دم او دا به زما او د دنيا په من کې د لوظ نه

 کله چې زه په مکه باندې ورېې راخپرې کم او په هغې کې شنه او سره وي. 
 زه به خپل هغه لوظ چې ستاسو او ولو ژونديو مخلوقاتو سره مې کی راکاره شي، 
 ؤ رايادوم او نور به هيکله ول ژوندي موجودات د سيالب په وسيله له منه نه ي. 

۱۸ / ۱۴۴
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


کله چې په ورېو کې شنه او سره راکاره شي، زه به هغې ته ورم او خپل هغه آبدي لوظ
 نو به رايادوم چې زما او د مکې په مخ د ولو ژونديو مخلوقاتو ترمن شوی ؤ.“ 

خدای پاک حضرت نوح ته وفرمايل: ”دا د هغه لوظ نه ده چې ما د ان او د مکې په
مخ د ولو ژونديو موجوداتو سره کی ؤ.“

حضرت نوح او د هغه زامن

 د حضرت نوح زامن چې د کشت خه راووتل هغه سام، حام او يافث ؤو. وروسته

 دا د حضرت نوح درې زامن ؤو چې د بيا د حام زوی پيدا شو او نوم يې کنعان ؤ. 
هغوى خه د دنيا ول خلک راپيدا شول.

 يوه  .ک ورو باغ يې جوی ؤ چې د ان حضرت نوح دهقان ؤ او هغه اولنی س

ل او نېشه شو، خپل کالي يې وويستل او په خپله خېمه کې لوهغه شراب و ور
 حام خېمې ته ننوت او ويې ليدل چې هغه لو دی، نو هغه دباندې راووت پروت ؤ. 

 بيا سام او يافث چپنه واخيستله او په خپلو اوو او خپلو ورونو ته يې هم وويل. 
باندې يې واچوله. هغوى په شا باندې خېمې ته ورغلل، خپل پالر يې ورباندې پ ک او

 کله چې خپل مخونه يې بلې خواته واول ترو د خپل پالر لووالی ونه ويني. 
حضرت نوح د نيشې خه په حال شو، په دې پوه شو چې د هغه کشر زوی د هغه سره ه

 هغه وفرمايل: کي دي. 

”لعنت دې وي په کنعان باندې

هغه به د خپلو ورونو غالم وي

 د سام تن خدای ته ثناه ووايئ!
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کنعان به د سام غالم وي

 زه دعا کوم چې تن دې يافث ته

ېره زياته مکه ورکي

او پرېده چې هغه د سام سيمه ونيسي

کنعان دې د هغه غالم وي“

 او د نهه  وس کاله ژوند وکخه وروسته حضرت نوح درې سوه پن  د سيالب

سوه پنوس کالو په عمر وفات شو.

د حضرت نوح د زامنو اوالده
(اول تواريخ ۱: ۵ - ۲۳)

 دا د حضرت نوح د زامنو حام، سام او يافث اوالده ده چې د سيالب خه  ۱۰
وروسته زېېدلې ده.

 د جومر  د يافث زامن*: جومر، ماجوج، مادای، ياوان، توبال، ماشک او تيراس. 

  د ياوان زامن: اليشه، ترشيش، کتيم او رودانيم.  زامن: آشکناز، ريفات او توجرمه. 
دا د هغو خلکو نيکونه ؤو چې د درياب په غاه او په جزيرو کې اوسيي. دا وله د يافث

اوالده وه چې خپلې ژبې، خپل قومونه او خپلې مکې يې درلودلې.

 د کوش اوالده سبا، حويله، سبته،  د حام زامن: کوش، مصرايم، فوط او کنعان. 

 د کوش يو زوی نمرود نومېده، هغه رعمه او سبتکا وه. د رعمه اوالده شبا او ددان وه. 
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 هغه د خدای پاک په نظر کې يو ېر قوي کاري ؤ، له د دنيا اولنی قوي جنيالی ؤ. 
دې کبله خلک وايي: ”خدای پاک دې ستا خه د نمرود په شان لوی کاري جو کي.“
 د هغه په پادشاه کې اول بابل، ارک، اکد او کلنه شامل ؤو چې دا درې واه د شنعار

 او د هغه ای خه نمرود آشور ته ال او د نينوا، * په خاوره کې پراته دي. 
 او ريسن چې د نينوا او د کالح د لوی ار ترمن پروت رحوبوت عير او کالح ارونه 

دی جو کل.

 فتروسيانو، کسلوحيانو  د مصرايم اوالده د لوديانو، عناميانو، لهابيانو، نفتوحيانو، 

او کريت قومونه دي. (فلسطينيان د کريت د قوم خه ؤو.)

  کنعان د صيدون پالر ؤ چې د هغه مشر زوی ؤ او همدارنه هغه د حيتيانو، 

 ارواديانو، صماريانو  حويانو، عرقيانو، سينيانو،  يبوسيانو، اموريانو، جرجاشيانو، 
 د کنعان او حماتيانو نيکه هم ؤ. د هغه خه وروسته د کنعانيانو قبيلې خپرې شوې. 
پولې د صيدون خه د جرار خواته تر غزې او بيا د سدوم، عمورې، ادمه او صبوئيم خه
 دا د حام اوالده ده چې په خپلو قبيلو او سيمو کې اوسېدل تر الشع پورې ورسېدلې. 

او هر يو په خپلو ژبو خبرې کولې.

 د سام خه چې د يافث مشر ورور ؤ هم زامن پيدا شول او سام د ولو عبرانيانو نيکه

 د ارام زامن عوص،  د سام زامن عيالم، آشور، ارفکشاد، لود او ارام ؤو.  ؤ. 
 د  ارفکشاد د شالح پالر ؤ او شالح د عابر پالر ؤ.  حول، جاتر او ماشک ؤو. 

عابر خه دوه زامن پيدا شول، د يو نوم فالج * ؤ که چې د هغه په وخت کې د دنيا
 د يقطان خه الموداد، شالف، خلک ووېشل شول. د هغه د ورور نوم يقطان ؤ. 

 اوفير،  عوبال، ابيمائيل، شبا،   هدورام، اوزال، دقله،  حضرموت، يارح، 
 هغه سيمه چې هغوى په کې حويله او يوباب پيدا شول. دا ول د يقطان زامن ؤو. 

۲۱ / ۱۴۴
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 دا د اوسېدل هغه د ميشا خه د سفارې د لمرخاته غرن سيمې پورې غزېدلې وه. 
سام اوالده ده چې په خپلو قبيلو او سيمو کې اوسېدل او هر يو په خپلو ژبو خبرې کولې.

 او په دې سره د حضرت نوح د اوالدې لست پوره کيي. د سيالب خه وروسته د

هغوى د اوالدې خه قومونه رامنته شول او په وله دنيا کې خپاره شول.

د بابل لی

 په هغه وخت کې د ولې دنيا خلکو يوه ژبه درلودله او يو قسم خبرې به يې  ۱۱
 خو وروسته هغوى د مشرق خواته که وکه او د شنعار په مکه کې يې يوه کولې. 
 هغوى يو بل ته وويل: ”رائ چې ختې جوې ميداني پيدا که او هلته اوسېدل. 

کو او هغه ې پخې کو.“ هغوى د تيو په ای ختې او د مسالې په ای قير استعمال
 هغوى وويل: ”رائ چې د خپل ان دپاره يو ار ودان کو او په هغه کې يو  .ک
لو لی جو کو چې سر يې آسمان ته ورسيي، ترو د خپل ان دپاره يو نوم وو،

داسې نشي چې په وله دنيا کې خپاره شو.“

 مر کله چې تن راکته شو چې هغه ار او لی چې خلکو جو کی ؤ

 هغه وفرمايل: ”اوس هغوى يو قوم دی او په يوه ژبه خبرې کوي. دا يوازې ووري، 
د کار شروع ده. هغوى به ېر ژر د دې توان پيدا کي چې هره وغواي هغه به سرته

 رائ چې کوز شو او د هغوى ژبه سره ه وه کو ترو دوى يو د بل په ورسوي. 
 نو تن هغوى په وله دنيا کې خپاره کل او هغوى مجبور خبرو باندې پوه نشي.“ 

 په دې سبب هغه ای د بابل * په نوم شول چې د ار د جوولو خه الس واخلي. 
ياد شو که چې تن هلته د هغوى ژبه ه وه که او هغوى يې په وله دنيا کې خپاره

کل.
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د سام اوالده
(اول تواريخ ۱: ۲۴ - ۲۷)

 دا د سام اوالده ده: د سيالب خه دوه کاله وروسته هغه وخت چې سام د سلو کالو

 د آرفکشاد د پيدا کېدو خه وروسته سام په عمر ؤ د هغه زوی آرفکشاد پيدا شو. 
پنه سوه کاله نور هم ژوند وک او نور اوالدونه يې پيدا شول.

 د شالح  آرفکشاد د پنه دېرشو کالو په عمر ؤ چې د هغه زوی شالح پيدا شو. 

د پيدا کېدو خه وروسته آرفکشاد لورسوه درې کاله نور ژوند وک او نور زامن او
لورانې يې پيدا شوې.

 پس له  هغه وخت چې شالح د دېرشو کالو په عمر ؤ د هغه زوی عابر پيدا شو. 

هغې، شالح لورسوه درې کاله نور هم ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا شوې.

 کله چې فالج  عابر د لوردېرشو کالو په عمر ؤ چې د هغه زوی فالج پيدا شو. 

پيدا شو، عابر لورسوه دېرش کاله نور هم ژوند وک او زامن او لورانې يې پيدا شوې.

 د رعو د پيدا کېدلو  فالج د دېرشو کالو په عمر ؤ چې د هغه زوی رعو پيدا شو. 

خه وروسته فالج دوه سوه نهه کاله نور هم ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا
شوې.

 د سروج د  رعو د دوه دېرشو کالو په عمر ؤ چې د هغه زوی سروج پيدا شو. 

پيدا کېدلو خه وروسته رعو دوه سوه اوه کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا
شوې.

 د ناحور د پيدا  سروج د دېرشو کالو په عمر ؤ چې د هغه زوی ناحور پيدا شو. 
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کېدلو خه وروسته سروج دوه سوه کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا شوې.

 د تارح د پيدا  ناحور د نهه ويشتو کالو په عمر ؤ چې د هغه زوی تارح پيدا شو. 

کېدلو خه وروسته ناحور يوسلو نولس کاله ژوند وک او نور زامن او لورانې يې پيدا
شوې.

 وروسته له دې چې تارح د اويا کالو په عمر شو، د هغه زامن حضرت ابرام، ناحور او

هاران پيدا شول.

د تارح اوالده

 دا د تارح اوالده ده چې د هغه خه حضرت ابرام، ناحور او هاران پيدا شول. هاران

 د هاران پالر ال ژوندی ؤ چې هغه خپل د زېېدو په ای د حضرت لوط پالر ؤ. 
 حضرت ابرام د سارای سره واده وک او ناحور د ملکې يعنې اور کلدانيانو کې م شو. 

 سارای شنه وه او سره چې د هاران لور وه واده وک. هاران د يسکا پالر هم ؤ. 
ماشومان يې نه درلودل.

 تارح خپل زوی حضرت ابرام، خپل لمسی حضرت لوط چې د هاران زوی ؤ او د

هغه انور يعنې د حضرت ابرام ه سارای د ان سره واخيستل او د اور کلدانيانو خه
ووتل چې د کنعان خاورې ته ال شي. خو کله چې هغوى حران ته راغلل هلته پاتې شول.

 تارح د دوه سوه پنو کالو په عمر په حران کې م شو.

خدای پاک حضرت ابرام انتخابوي

 تن حضرت ابرام ته وفرمايل: ”خپل وطن، خپلوان او د خپل پالر کور  ۱۲
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خه لوی قوم جو  زه به ستا پرېده او هغه هېواد ته ال شه چې زه يې درته ايم. 
کم او تاته به برکت درکم. ستا نوم به مشهور کم او د نورو دپاره به د برکت سبب

ورې.

 وک چې تاته برکت درکوي زه به هغوى ته برکت ورکم

مر وک چې په تا باندې لعنت وايي زه به په هغوى باندې لعنت ووايم

او ستا په وسيله به د دنيا ولو قومونو ته برکت ورکم“

 لکه نه چې خدای پاک حضرت ابرام ته فرمايلي ؤو هغه ال او حضرت لوط هم

 ورسره ال. حضرت ابرام د پنه اويا کالو په عمر ؤ چې د حران خه روان شو. 
حضرت ابرام خپله ه سارای، خپل وراره حضرت لوط، خپل غالمان او هغه وله شتمني

چې په حران کې يې پيدا کې وه د ان سره واخيستل او کنعان ته روان شول.

 حضرت ابرام په هغې خاوره کې رېده ترو د موره مقدسې کله چې هلته ورسېدل، 
ونې ته ورسېده چې هغه په شکيم کې يو پاک ای ؤ. (په هغه وخت کې په هغې خاورې

 تن حضرت ابرام ته کاره شو او هغه ته يې وفرمايل: ”دا کې کنعانيان اوسېدل.) 
هغه وطن دی چې زه غوام هغه ستا اوالدې ته ورکم.“ نو حضرت ابرام په هغه ای کې
 بيا يې هغې غرن سيمې  .ک ای جو کاره شوی ؤ د قربانتن ورته ور چې
ته که وکه چې د لمرپرېواته خوا خه بيت ئيل او د لمرخاته خوا خه عای ته رسيي.

حضرت ابرام په هغه ای کې خپلې خېمې ودرولې او هلته يې د قربان ای جو ک او د
 بيا هغه د يو ای خه بل ای ته که کوله او د کنعان  .تن عبادت يې وک

.جنوب خواته ال
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حضرت ابرام په مصر کې

 مر په کنعان کې قحطي راغله او هغه دومره سخته شوه چې حضرت ابرام مصر ته

 ه وخت چې هغه د مصر سرحد ته ال چې هلته د ل وخت دپاره واوسيي. 
 کله چې ورنژدې شو، خپلې ې سارای ته يې وويل: ”ته ايسته ه يې. 
ه ده. نو دوى به ما ووژني او تا به ژوند مصريان تا وويني، وبه وايي: دا د هغه

 هغوى ته ووايه چې ته زما خور يې، نو ستا په خاطر به هغوى زما سره ه پرېدي. 
 ه وخت چې هغه مصر ته داخل شو، مصريانو رويه وکي او ما به ژوندی پرېدي.“ 

 کله چې د فرعون درباريانو هغه وليدله، وليدل چې د هغه ه ېره ايسته وه. 
 هغوى د فرعون په مخکې د هغې صفت وک او هغه يې د فرعون ما ته وروستله. 

فرعون د هغې په خاطر د حضرت ابرام سره ه رويه وکه او هغه ته يې پسونه، وزې،
پادې، خره او خرې، اوان، وينې او غالمان ورکل.

 مر تن فرعون او د هغه درباريان د حضرت ابرام د ې سارای په سبب په

 نو فرعون حضرت ابرام راوغوت او د هغه خه خطرناکو ناروغيو باندې اخته کل. 
يې پوتنه وکه: ”زما سره دې ه وکل؟ ولې دې ماته ونه ويل چې هغه ستا ه ده؟
 ولې دې وويل چې هغه ستا خور ده، کېدای شو چې ما د هغې سره واده کى واى؟

 فرعون خپلو نفرو ته حکم وک چې وره دا ستا ه ده، هغه واخله او ال شه!“ 
حضرت ابرام او د هغه ه د هر هغه ه سره چې درلودل يې ولېي.

حضرت لوط او حضرت ابرام سره جال کيي

 حضرت ابرام د خپلې ې او خپلو ولو شيانو سره چې درلودل يې د مصر  ۱۳
 حضرت ابرام شتمن  .او حضرت لوط د هغه سره ال خه د کنعان جنوبي خواته ال
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 هغه يو ای او بل ای سی ؤ او هغه ېر حيوانات، سره زر او سپين زر درلودل. 
ای ته ورسېده چې د بيت ئيل او عای ترمن او هغه .ېده او د بيت ئيل طرف ته الر
 چېرته چې هغه د پروت دی او حضرت ابرام پخوا هلته خپلې خېمې ودرولې وې. 

.تن عبادت وک ی ؤ، هلته هغه دک ای جو قربان

 او حضرت لوط هم چې د حضرت ابرام سره ؤ د پسونو او وزو رمې او پادې او

 په دې خاطر چې هغوى دواو ېر زيات حيوانات درلودل او د خېمې درلودلې. 
هغوى دپاره په کافي اندازه د ايونه نه ؤو، نو دوى نشو کولی چې دواه يوای سره
 نو د حضرت ابرام او حضرت لوط د شپانو ترمن شخه رامنته شوه. په واوسيي. 

هغه وخت کې کنعانيان او فرزيان هم په دې خاوره کې اوسېدل.

 نو حضرت ابرام لوط ته وفرمايل: ”زما او ستا، يا زما د شپانو او ستا د شپانو ترمن

 نو بيا رائ چې سره جدا بايد شخه نه وي، که چې مون يو د بل سره ورونه يو. 
شو. د مکې هره برخه چې ته غواې هغه انتخاب که. ته يو خوا ال شه او زه به بلې

خواته ال شم.“

 حضرت لوط شاوخوا ته وکتل او د اردن وله دره يې وليدله چې د سوغر پورې لکه

د تن د باغ * او مصر په شان شنه وه. دا هغه وخت ؤ چې تن ال سدوم او عموره له
 نو حضرت لوط د اردن وله دره د خپل ان دپاره خوه که او د منه نه ؤو وي. 
 حضرت ابرام لمرخاته خواته يې که وکه. په دې ول هغوى يو د بل خه بېل شول. 

د کنعان په خاوره کې پاتې شو او حضرت لوط د هغو ارونو په من کې چې په دره کې
 د سدوم خلک ېر پراته ؤو ای په ای شو او سدوم ته نژدې يې خېمې ودرولې. 

بدکاره ؤو او د تن په مقابل کې يې ېر سخت ناهونه کول.
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حضرت ابرام حبرون ته که کوي

 د حضرت ابرام خه د حضرت لوط له جدا کېدلو وروسته تن حضرت ابرام ته

وفرمايل: ”اوس دې خپلې سترې پورته که او د هغه ای خه چې ته په کې يې، شمال،
 دا وله مکه چې ته يې وينې زه به يې جنوب، لمرخاته او لمرپرېواته خواته ووره. 
 زه به تاته دومره زياته تا او ستا اوالدې ته درکم او دا به تر آبده پورې ستاسو وي. 

 اوس ال اوالده درکم چې د خاورو د ذرو په شان وي چې وک يې نشي شمارلى. 
 نو حضرت ابرام خپلې شه او ول هېواد ووره، که چې هغه ول تاته درکوم.“ 

خېمې واخيستلې او د ممري لويو ونو ته نژدې چې په حبرون کې دي ای په ای شو او
.ک ای جو تن دپاره د قربان ای کې يې د په هغه

حضرت ابرام لوط ژغوري

 په هغه وخت کې د شنعار پادشاه امرافل، د االسار پادشاه اريوک، د عيالم  ۱۴
 الل چې د نورو پنو پادشاهانو يعنې د پادشاه کدرالعمر او د قوئيم پادشاه تدعال 

سدوم د پادشاه بارع، د عمورې د پادشاه برشاع، د ادمه د پادشاه شنعاب، د صبوئيم د
 دغو پادشاه شمئيبر او د بالع د پادشاه سره (بالع هماغه صوغر دی) جن وکي. 

پنو پادشاهانو خپل واکونه د سديم په دره کې چې اوس د آرام درياب په نوم ياديي
 هغوى دولس کاله د کدرالعمر د الس الندې ؤو، خو په ديارلسم سره يوای کل. 
 په وارلسم کال کدرالعمر د هغو پادشاهانو سره چې د ده کال هغوى ياغي شول. 
سره ملري شوي ؤو، ال او رفائيانو ته يې په عشتروت قرنين، زوزيانو ته يې په هام او

 او حوريانو ته يې د ادوم په غرن سيمه کې تر ايل ايميانو ته يې په شاوه قريتين کې 
 بيا هغوى بېرته راورېدل او عين فاران پورې چې دتې ته نژدې دی ماتې ورکه. 
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مشفاط ته چې وروسته د قادش په نوم ياد شو راغلل او د عماليقيانو وله خاوره يې فتح
که او اموريانو ته يې چې په حززون تامار کې اوسېدل ماتې ورکه.

 په هغه وخت کې د سدوم، عموره، ادمه، صبوئيم او د بالع (صوغر) پادشاهان ووتل او

 ترو د عيالم د پادشاه د سديم په دره کې يې خپلې جني ليکې جوې کې 
کدرالعمر، د قوئيم د پادشاه تدعال، د شنعار د پادشاه امرافل او د االسار د پادشاه اريوک په
 د سديم په دره کې مقابل کې جن وکي، يعنې لور پادشاهان د پنو په مقابل کې. 

د قير ېرې کندې وې. کله چې د سدوم او عمورې پادشاهان د جې خه وتتېدل،
 نو لورو هغوى په دې کندو کې وغورزېدل او پاتې پادشاهان غرونو ته وتتېدل. 

پادشاهانو د سدوم او عمورې ول شيان چې په هغو کې د هغوى خواه هم شامل ؤو
 هغوى د حضرت ابرام وراره لوط هم د هغه د ول مال او جايداد واخيستل او الل. 

سره د ان سره يوو ،که چې هغه په سدوم کې اوسېده.

 يو نفر چې د هغو خه تتېدلى ؤ عبراني ابرام ته خبر ورک. په دې وخت کې

حضرت ابرام هغو لويو ونو ته نژدې چې د اموري ممري پورې يې اه درلودله اوسېده.
 کله چې ممری او د هغه ورونه اشکول او عانر ول د حضرت ابرام سره ملري ؤو. 

حضرت ابرام خبر شو چې د هغه وراره نيول شوى دی، نو هغه خپل درې سوه اتلس جني
نفر راوغوتل او تر دان پورې په هغو لورو پادشاهانو پسې شول.

 د شپې په وخت کې حضرت ابرام خپل نفر سره ووېشل چې په دمن باندې حمله

وکي او هغوى ته يې ماتې ورکه او تر حوبې پورې چې د دمشق په شمال کې ده ورپسې
 حضرت ابرام هغه ول سامان چې هغوى لو کى ؤ او د ان سره يې وى ؤ شول. 

بېرته راوراوه. همدارنه هغه خپل وراره حضرت لوط د هغه د شتمن سره او ې او
نور بنديان د ان سره بېرته راوستل.
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ملکيصدق حضرت ابرام ته برکت ورکوي

 کله چې حضرت ابرام کدرالعمر او د هغه سره ملرو پادشاهانو ته ماتې ورکه او

بېرته راستون شو، د سدوم پادشاه د شاوه د درې پورې (چې د پادشاه د درې په نوم هم
 ملکيصدق د ساليم پادشاه چې د خدای تعالیٰ ياديي) د هغه د ليدلو دپاره راغی. 

 هغه حضرت ابرام کاهن * ؤ د حضرت ابرام دپاره و او د انورو شربت راول. 
ته برکت ورک او ويې ويل: ”خدای تعالیٰ چې د مکې او آسمانونو پيدا کوونکی دی تاته
 د خدای تعالیٰ ثناه دې وي چې ستا دمنان يې تاته تسليم کل.“ نو برکت درکي. 

حضرت ابرام ملکيصدق ته د هغو شيانو چې هغه بېرته اخيستي ؤو، لسمه برخه ورکه.

 د سدوم پادشاه حضرت ابرام ته وويل: ”زما ول خلک بېرته ماته راکه او شيان دې

خپل ان ته وساته.“

 حضرت ابرام واب ورک: ”زه د تن يعنې خدای تعالیٰ په حضور کې چې د

 چې زه به ستا د شيانو خه مکې او آسمانونو پيدا کوونکی دی په کلکه قسم خورم 
هي شی حتیٰ يو تار يا د پل تسمه هم وانخلم. داسې نه چې بيا ووايې چې ابرام ما

 زه به د خپل ان دپاره هي شی وانخلم. يوازينی شی چې زه به يې قبول  .شتمن ک
کم هغه هغه ه دي چې زما خلکو خولي دي او د هغه چا برخه چې زما سره تللي ؤو

يعنې د عانر، اشکول او ممري برخه هغوى ته ورکه.“

د حضرت ابرام سره د خدای پاک لوظ

 وروسته بيا تن په رويا کې حضرت ابرام ته وفرمايل: ”ای ابرامه مه  ۱۵
وېرېه، زه ستا سپر يم او تاته به ېر لوی اجر درکم.“
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 حضرت ابرام وفرمايل: ”ای تن تعالیٰ، ماته به ه راکې که چې زه بې اوالده

 ماته دې اوالدونه نه دي راکي، نو پاتې شوم. زما يوازينی وارث دمشقي العازار دی. 
زما د کورن نوکر به زما ميراث خور شي.“

 تن په واب کې وفرمايل: ”دا سی به ستا ميراث خور نه وي بلکه ستا خپل

 تن هغه دباندې زوی چې په خپله ستا خه به پيدا شي، ستا ميراث خور وي.“ 
وويست او ورته ويې فرمايل: ”آسمان ته ووره او هه وکه چې ستوري وشمارې، نو ستا

اوالده به د هغو په شان دومره زياته وي.“

 حضرت ابرام په تن باندې باور وک او په دې خاطر تن د هغه خه خوشاله

.شو او هغه يې قبول ک

 بيا تن هغه ته وفرمايل: ”زه هغه تن يم چې ته مې د اور کلدانيانو خه

راوويستلې چې دا مکه تاته درکم او ستا ملکيت شي.“

 مر حضرت ابرام وفرمايل: ”ای تن تعالیٰ، زه به نه پوه شم چې هغه به زما

شي؟“

 نو تن هغه ته وفرمايل: ”ماته يوه درې کلنه غوا، درې کلنه وزه، درې کلن پسه،

 حضرت ابرام دا ول هغه ته راول او هر يو يې په يوه کوتره او يوه قمري راوه.“ 
من کې دوه وې ک او هره نيمه شوې وه يې بلې وې ته مخامخ کېودله، مر مرغان
 کله چې پوسان د دې مو حيواناتو په تنو باندې راکوز شول يې دوه وې نه کل. 

حضرت ابرام هغه وشل.

 کله چې لمر په پرېوتلو شو، په حضرت ابرام باندې ېر دروند خوب راغی او سخته
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 تن هغه ته وفرمايل: ”په دې پوه شه چې ستا وېروونکې تياره ورباندې راغله. 
اوالده به په پرد خاوره کې مسافره شي او هغوى به هلته غالمان شي او په دوى باندې به

 مر زه به هغه قوم ته چې دوى يې غالمي کوي جزا لورسوه کاله ظلم کيي. 
 ته به په پاخه عمر کې په ورکم او پس له هغې به دوى د ېرې شتمن سره ووزي. 
 ستا اوالده به له لورم نسل خه وروسته بېرته آرام سره م شې او خ به شې. 

دلته راشي، که زه به تر هغې پورې اموريان ونه شم ترو پورې چې هغوى دومره
بدکاره شي چې بايد سزا ومومي.“

 کله چې لمر پرېوت او تياره شوه، د لوي خه ک يو تنور او بلېدونکی راغ

 په هماغه ور تن د حضرت راکاره شول او د دې وو له من خه تېر شول. 
ابرام سره لوظ وک او ويې فرمايل: ”زه ستا اوالدې ته دا وله خاوره د مصر د سيند خه

  يعنې د قينيانو، قنزيانو، قدمونيانو،  نيولې د فرات تر لوی سيند پورې ورکوم 
 اموريانو، کنعانيانو، جرجاشيانو او يبوسيانو خاوره.“ حيتيانو، فرزيانو، رفائيانو، 

هاجره او حضرت اسماعيل

 نو د حضرت ابرام ه سارای شنه وه او هي اوالد يې نه درلود. مر هغې  ۱۶
 نو هغې حضرت ابرام ته وويل: يوه مصر وينه درلودله چې هاجره نومېدله. 

”تن زه د اوالدونو د راولو خه بنده کې يم. ال شه او زما د وينې سره يوای
شه، کېدای شي چې هغه زما دپاره اوالد وزېوي.“ حضرت ابرام د سارای خبره ومنله.
 نو د حضرت ابرام ې ساراى خپله وينه هاجره خپل مېه ته ورکه چې د هغه

ه شي. (دا کار هغه وخت وشو چې د کنعان په خاوره کې د حضرت ابرام د اوسېدلو لس
 حضرت ابرام د هاجرې سره يوای شو او هغه اميدواره شوه او کله کاله شوي ؤ.) 
چې هاجره پوه شوه چې اميدواره ده، نو مغروره شوه او سارای ته يې په سپک نظر کتل.
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 نو سارای حضرت ابرام ته وويل: ”دا ستا ناه ده چې دغه وينه ما سپکوي. ما په

خپله هغه تاته درکه او له هغه وخت خه چې هغه پوه شوه چې اميدواره شوه، نو زه د
هغې په نظر کې سپکه کاره شوم. تن دې زما او ستا ترمن انصاف وکي.“

 حضرت ابرام واب ورک” :ېر ه ستا وينه ستا په الس کې ده، نو ه چې

غواې د هغې سره يې وکه.“ نو سارای هاجره دومره ووروله چې د هغې خه
وتتېدله.

 د تن فرتې د هاجرې سره په دته کې د اوبو چينې يعنې هغې چينې ته نژدې

 فرتې وفرمايل: ”ای هاجرې د سارای  .چې د شور په الره کې وه مالقات وک
وينې! له کومه ايه راغلې يې او چېرته روانه يې؟“

هغې واب ورک: ”زه د خپلې بادارې سارای خه تتېدلې يم.“

 د تن فرتې هغې ته وفرمايل: ”بېرته خپلې بادارې ته ورشه او د هغې غالمي

 د تن فرتې زياته که: ”زه به ستا اوالده دومره زياته کم چې هيوک يې کوه.“ 
 د تن فرتې هغې ته وفرمايل: ”ستا به زوی پيدا شي او په ونه شمېرلی شي.“ 

 هغه باندې به اسماعيل * نوم کېدې، که چې تن ستا د غم فرياد اورېدلی دی. 
ستا زوی به په خپل سر وي. هغه به د ولو خلکو په ضد وي او ول خلک به د هغه په ضد

وي او د ولو خپلو خپلوانو خه به جدا اوسيي.“

 هاجرې له خپل ان خه پوتنه وکه: ”آيا په رتيا مې خدای پاک وليده او زه تر

اوسه پورې ژوند يم؟“ نو هغې د تن نوم چې خبرې يې ورسره کې وې هغه خدای
 په دې خاطر خلکو هغه کوهی د هغه ژوندي ذات کوهی چې پاک چې ما ويني وباله. 

ما ويني په نوم ياد ک او هغه تر اوسه پورې د قادش او بارد په من کې دی.
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 د هاجرې خه د حضرت ابرام زوی پيدا شو او حضرت ابرام په هغه باندې اسماعيل

 حضرت ابرام د شپ اتياو کالو په عمر ؤ چې د هاجرې خه هغه ته زوی نوم کېود. 
پيدا شو.

سنت يري يعنې د لوظ نه

 هغه وخت چې حضرت ابرام د نهه نوي کالو په عمر ؤ، تن هغه ته کاره  ۱۷
 زه به ستا شو او ويې فرمايل: ”زه مطلق قادر خدای يم. زما منونکی او بې ناه اوسه. 

 نو هغه وخت حضرت ابرام پمخې سره يو لوظ وکم او ېره اوالده به درکم.“ 
 ”ستا سره دا لوظ کوم چې ته به د ېرو پرېوت او خدای پاک هغه ته وفرمايل: 

 له دې وروسته به ستا نوم ابرام نه بلکه ابراهيم * وي، که چې ته قومونو پالر شې. 
 زه به ستا نسل زيات کم او ستا خه به قومونه پيدا مې د ېرو قومونو پالر کی يې. 

کم او د هغوى خه به ينې پادشاهان شي.

 زه به خپل لوظ ستا، ستا د اوالدې او ستا خه وروسته ستا د راتلونکي نسل سره

ين وساتم او دا به آبدي لوظ وي. زه به ستا خدای يم او ستا خه وروسته به ستا د
 زه به د کنعان وله خاوره په کومه کې چې ته اوس مسافر يې، تاته اوالدې خدای يم. 
او ستا خه وروسته ستا اوالدې ته د آبدي ملکيت په توه درکم او زه به د هغوى خدای

يم.“

 خدای پاک حضرت ابراهيم ته وفرمايل: ”ته او ستا خه وروسته ستا وله اوالده بايد

 ته او ستا اوالده بايد سره موافقه وکئ چې ستاسو زما په لوظ باندې ين ودرېئ. 
 له همدا اوس نه تاسو بايد هر اته ورينی هلک - هر يو نارينه دې سنت شي. 

سنت کئ. په دې کې هغه غالمان چې ستاسو په کورنيو کې پيدا شوي وي او هغه غالمان
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چې د بېانه خلکو خه په بيه اخيستل شوي وي هم شامل دي. په دې کار سره به دا
 هر يو نفر بايد سنت شي. دا به معلومه شي چې زما او ستاسو ترمن يو لوظ شته. 

 هر يو نارينه چې سنت شوی نه وي ستاسو په بدن باندې زما د آبدي لوظ نه وي. 
بايد زما له قوم خه وشل شي که چې هغه زما لوظ مات کی دی.“

 خدای پاک حضرت ابراهيم ته وفرمايل: ”له دې وروسته خپلې ې ته سارای مه

 زه به هغې ته برکت ورکم او د وايه، د هغې نوم دې له همدا اوس خه ساره * شي. 
هغې په وسيله به تاته زوی درکم. هغه به د قومونو مور شي او د هغې خه به د قومونو

پادشاهان راپيدا شي.“

 حضرت ابراهيم پمخې پرېوت او ويې خندل او د خپل ان سره يې وويل: ”آيا د

 سل کلن سي خه به زوی پيدا شي؟ آيا ساره به په نوي کلن کې ماشوم وزېوي؟“ 
حضرت ابراهيم خدای پاک ته وفرمايل: ”اسماعيل ولې زما ميراث خور نشي؟“

 مر خدای پاک وفرمايل: ”نه، خو ستا ه ساره به ستا دپاره زوی راوي او ته به

په هغه باندې اسحاق نوم کېدې. زه به ستا د زوی اسحاق سره خپل لوظ ين وساتم
 ما د اسماعيل په ترو د هغه خه وروسته د هغه د نسل دپاره يو آبدي لوظ وي. 

هکله ستا غوتنه واورېدله. نو زه به هغه ته هم برکت ورکم او هغه ته به زيات ماشومان او
ېره اوالده ورکم. هغه به د دولسو زامنو پالر وي چې مشران به وي او زه به د هغه د

 مر خپل لوظ به ستا د زوی اسحاق سره چې اوالدې خه يو لوی قوم جو کم. 
 کله چې ساره به يې په راتلونکي کال کې په همدې وخت وزېوي ين وساتم.“ 

.خه ال ې نو د هغهخدای پاک د حضرت ابراهيم سره خپلې خبرې خالصې ک

ول نارينه چې د هغه په کورن  حضرت ابراهيم خپل زوی حضرت اسماعيل او نور

کې ؤو او هغه غالمان چې د هغه په کورن کې زېېدلي ؤو او هغه غالمان چې په پيسو
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باندې اخيستل شوي ؤو لکه نه چې خدای پاک هغه ته فرمايلي ؤو په هماغه ور سنت
 او د هغه  حضرت ابراهيم د نهه نوي کالو په عمر ؤ چې سنت کای شو  کل. 

 حضرت ابراهيم او د هغه زوی زوی حضرت اسماعيل د ديارلسو کالو په عمر ؤ. 
 د حضرت ابراهيم د کورن هر نارينه حضرت اسماعيل دواه په يوه ور سنت شول. 
او هغه غالمان چې د هغوى په کورن کې زېېدلي ؤو يا هغوى چې په پيسو اخيستل شوي

ؤو د هغه سره يوای سنت شول.

حضرت ابراهيم او ساره ته د زوی ورکولو وعده

 تن حضرت ابراهيم ته د ممري لويو ونو ته نژدې کاره شو. په هغه وخت  ۱۸
 حضرت کې هغه د ورې په رم کې د خېمې د دروازې په خوله کې ناست ؤ. 

ابراهيم پورته وکتل او ويې ليدل چې درې نفره هلته وال دي او چې نه يې هغوى وليدل
هغه په منه د خېمې د دروازې خه د هغو د ليدلو دپاره ورغی او په مکه باندې پمخې

 هغه وفرمايل: ”ای بادارانو! مهرباني وکئ ودرېئ او زما د کور خه مه پرېوت. 
 که اجازه وي تاسو ته به لې اوبه تېرېئ. زه حاضر يم چې ستاسو خدمت وکم. 

 زه راوم چې خپلې پې ومينئ. تاسو کولی شئ چې د دې ونې الندې آرام وکئ. 
به يو ه خواه هم راوم. هغه به تاسو ته قوت درکي چې خپل سفر ته دوام ورکئ.
تاسو زما کور ته په راتللو سره ماته عزت راک. نو اجازه راکئ چې خدمت مو وکم.“

هغوى واب ورک” :ېر ه. لکه نه چې وايې همداسې وکه.“

 حضرت ابراهيم په ېرې چک سره خېمې ته ننوت او ساره ته يې وويل: ”ژر شه او

 بيا حضرت د خپلو و اوو خه درې پيمانې راواخله او و ورخه پخې که.“ 
ابراهيم په منه د پادې خواته ورغی او يو ه تنکی خوسی يې ونيوه او خپل نوکر ته يې

۳۶ / ۱۴۴
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 بيا هغه يو ه مستې، شيدې او هغه خوسی چې ورک چې هغه ېر ژر پوخ کي. 
و ه وخت چې هغوى .ودلاو د هغوى په مخ کې يې کې ی يې ؤ راوپوخ ک

خوله، حضرت ابراهيم د هغوى تر نه د يوې ونې الندې وال ؤ.

 نو هغوى د حضرت ابراهيم خه پوتنه وکه: ”ستا ه ساره چېرته ده؟“

هغه واب ورک: ”هغه په خېمه کې ده.“

 د هغو دريو نفرو خه يو تن ؤ، هغه وفرمايل: ”زه به په راتلونکي کال کې په

همدې وخت بېرته تاته راشم او ستا د ې ساره به زوی پيدا شي.“ ساره د خېمې په
 حضرت دروازه کې د هغه ترشا واله وه او د هغوى خبرو ته يې غو نيولی ؤ. 

 نو ساره د خپل ان سره ابراهيم او ساره ېر زاه ؤو او ساره د اوالد د راولو نه وه. 
وخندل او ويې ويل: ”اوس زه زه يم او د کاره لويدلې يم، آيا دا کېدای شي چې په ما

باندې دا خوشالي راشي؟ بله دا چې زما مېه هم زو دی.“

 بيا تن د حضرت ابراهيم خه پوتنه وکه: ”ساره ولې وخندل او ويې ويل چې

 آيا داسې اوس خو زه زه شوې يم، آيا دا کېدای شي چې زه اوس ماشوم وزېوم؟ 
کوم کار شته چې د تن دپاره ران وي؟ لکه نه چې مې وويل، زه به په راتلونکي

کال کې په همدې وخت بېرته راشم او ساره به زوی ولري.“

 ساره ېره ووېرېدله، نو منکره شوه او ويې ويل: ”ما نه دي خندلي.“

مر هغه ورته وفرمايل: ”هو، تا وخندل.“
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حضرت ابراهيم د سدوم دپاره شفاعت کوي

 بيا هغه خلک پاېدل چې ال شي. هغوى کته د سدوم خواته وکتل او حضرت

 بيا تن د خپل ان سره وويل: ”ه ابراهيم ورسره ال چې هغوى رخصت کي. 
 په يقين سره به د ابراهيم چې زه غوام ويې کم هغه به د ابراهيم خه پ نه کم. 

خه لوی او زورور قوم جو شي او د مکې ول قومونه به د هغه په وسيله برکت ومومي.
 که چې ما هغه انتخاب کی دی چې هغه به خپلو ماشومانو او خپلې کورن ته

داسې الرودنه وکي ترو د هغه خه وروسته زما اطاعت وکي او هغه ه وکي چې
صحيح او عادالنه وي، ترو هغه وعده چې ما د ابراهيم سره کې ده سرته ورسوم.“

 بيا تن حضرت ابراهيم ته وفرمايل: ”د سدوم او عمورې په ضد زيات تورونه

 اوس به زه کته راکوز شم چې موجود دي او د هغوى ناهونه ېر زيات شوي دي. 
دا معلومه کم چې آيا د هغو تورونو په باره کې چې ما ه اورېدلي دي هغه رتيا دي يا

نه.“

 هغه دوه نفره روان شول او د سدوم طرف ته الل، مر تن د حضرت ابراهيم سره

 حضرت ابراهيم تن ته ورنژدې شو او ويې فرمايل: ”آيا نېک خلک به د پاتې شو. 
 که چېرې په دې ار کې پنوس تنه نېک خلک بدکارانو سره يوای له منه وې؟ 

وي آيا هغه ار به په رتيا له منه يوسې او هغه ای به د هغو پنوسو نېکو خلکو په
 زه يقين لرم چې ته به نېک خلک د بدکارانو سره يوای نه وژنې. دا خاطر پرېندې؟ 

نشي کېدای! ته داسې نشې کولی، که تا داسې وکل نو نېکو خلکو ته به د بدکارانو سره
يوای سزا ورکای شي. دا نشي کېدای. د ولې دنيا قاضي به خامخا انصاف کوي.“

 تن واب ورک: ”که چېرې زه په سدوم کې پنوس تنه نېک خلک پيدا کم، نو

زه به د هغوى په خاطر ول ار معاف کم.“
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 حضرت ابراهيم يو ل بيا وفرمايل: ”تنه، ما وبخه چې ستا سره په جرأت سره

 خو که چېرې خبرې کوم. زه فقط يو عادي انسان يم او حق نه لرم چې ه ووايم. 
هلته د پنوسو تنو په ای يوازې پنه لوېت تنه نېک خلک وي، آيا ول ار به د

هغو پنو تنو په خاطر چې کم دي له منه يوسې؟“

تن واب ورک: ”که چېرې هلته پنه لوېت تنه نېک خلک پيدا کم، نو زه به ار
له منه نه وم.“

 حضرت ابراهيم بيا خبرې وکې: ”کېدای شي چې هلته يوازې لوېت تنه وي.“

هغه واب ورک: ”زه به د هغو لوېتو تنو په خاطر هغه ار وران نه کم.“

 حضرت ابراهيم وفرمايل: ”تنه، په ما باندې په قهر نشې، اجازه راکه چې خبرې

وکم. که چېرې هلته يوازې دېرش تنه وي؟“

هغه وفرمايل: ”که چېرې هلته دېرش تنه پيدا کم، زه به هغه ای له منه نه وم.“

 حضرت ابراهيم وفرمايل: ”تنه، ما وبخه چې په جرأت سره ستا سره خبرې

کوم. که يوازې شل تنه هلته پيدا شي؟“

هغه وفرمايل: ”که چېرې شل تنه پيدا کم، زه به ار وران نه کم.“

 حضرت ابراهيم وفرمايل: ”تنه، په ما باندې په قهر نشې، زه به يوازې يو وار بيا

خبرې وکم. کېدای شي چې لس تنه هلته پيدا شي؟“

 پس له هغې هغه وفرمايل: ”که لس تنه هلته پيدا شي، نو زه به ار وران نه کم.“ 
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چې تن د حضرت ابراهيم سره خبرې خالصې کې، هغه ال او حضرت ابراهيم خپل
کور ته ستون شو.

د سدوم د خلکو ناهونه

 کله چې هغه دوه فرتې د ماام په وخت کې سدوم ته ورسېدلې، حضرت  ۱۹
لوط د ار په دروازه کې ناست ؤ. نه چې حضرت لوط هغوى وليدلې راپاېده او د
 ويې فرمايل: ”اى هغوى د هرکلي دپاره ورغی او په مکه باندې پمخې پرېوت، 

زما بادارانو، د خپل خدمتار کور ته راشئ. تاسو کولی شئ خپلې پې ومينئ او دلته شپه
تېره کئ. سهار وختي پاېئ او په خپله الره روان شئ.“

مر هغوى ورته په واب کې وفرمايل: ”نه، مون به د ار په چوک کې شپه تېره کو.“

 مر حضرت لوط په هغوى باندې ېر سخت ينار وک ترو هغوى ورسره اللې

او د هغه کور ته ننوتلې. هغه د هغوى دپاره خوراک تيار ک او فطيره و يې ورته پخه
که او هغوى وخوله.

 هغوى ال ويده شوي نه ؤو چې د سدوم د ار خلک له هرې خوا د وان خه

:وک  هغوى حضرت لوط ته غ نيولې تر زاه پورې ول د کور خه راچاپېر شول. 
”هغه دوه نفره چې نن شپه ستا سره راغلي ؤو چېرته دي؟ هغوى مون له راوباسه چې بد

کار ورسره وکو.“

 او هغوى ته يې  حضرت لوط دباندې ووت او دروازه يې د ان پسې بنده که 

 ورئ، زه دوه وفرمايل: ”ای ورونو! زه تاسو ته زاري کوم چې داسې بد کار مه کوئ. 
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لورانې لرم چې تر اوسه پورې ال پېغلې دي. هغوى به تاسو ته راوباسم، هره چې غوائ
د هغوى سره يې وکئ، خو د دې خلکو سره هي مه کوئ که چې هغوى ماته پناه

راوې ده.“

 هغوى واب ورک: ”زمون د الرې خه لېرې شه“ او ويې ويل: ”ای پردی سيه!

زمون له مخې خه لېرې شه، ته وک يې چې مون ته وايې چې ه بايد وکو؟ زمون د
مخې خه لېرې شه. که نه، نو ستا سره به د هغوى خه بدتر عمل وکو.“ هغوى حضرت

 خو هغو دوو نفرو خپل لوط بېرته ېل واهه او نژدې شول چې دروازه ماته کي. 
السونه دباندې راوويستل او حضرت لوط يې د ان سره کور ته دننه ک او دروازه يې بنده
 نو بيا هغوى هغه ول خلک چې دباندې وال ؤو انده کل، ترو هغوى ونشي که. 

کولی چې دروازه پيدا کي.

حضرت لوط د سدوم خه ي

 هغو دوه نفرو حضرت لوط ته وفرمايل: ”که دلته ستا نور وک يعنې زامن، لورانې،

 که زومان او نور خپلوان په دې ار کې اوسيي، نو د دې ار خه يې وباسه. 
چې مون غواو دغه ای وران کو. د دې خلکو په ضد تن ېر بد تورونه اورېدلي دي

او مون يې رالېلي يو چې سدوم له منه يوسو.“

 نو حضرت لوط دباندې ووت، د خپلو زومانو سره يې چې د هغه د لورانو سره يې

کوژدنې شوې وې خبرې وکې او ويې فرمايل: ”ژر پائ او د دې ای خه وزئ.
تن غواي چې دا ای له منه يوسي.“ خو د هغه زومانو فکر کاوه چې هغه وکې

کوي.

 سهار وختي فرتو حضرت لوط تشويق ک او ورته ويې فرمايل: ”پاه! خپله ه
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او دواه لورانې دې واخله او ووزه، ترو د دې ار په ورانېدلو سره تاسو خپل ژوند له
 هغه وخت حضرت لوط زه نازه کېده، خو بياهم تن په هغه السه ورنه کئ.“ 

باندې مهربانه شو او هغو نفرو د ده او د ده د ې او لورانو السونه ونيول او هغوى يې په
 بيا يوې فرتې ورته وفرمايل: ”د دې دپاره امن سره د ار خه دباندې وويستل. 

چې ژوندي پاتې شئ وتتئ! شاته مه ورئ او په وله دره کې ونه درېئ. غرونو ته
وتتئ چې ونه وژل شئ.“

 مر حضرت لوط هغوى ته وفرمايل: ”نه، ای زما بادارانو په مون باندې داسې مه

 تاسو زما سره ېر لوی احسان کی دی او زما ژوند مو ژغورلی دی، خو زه د کوئ. 
دې وس نه لرم چې غرونو ته وتتم. نو مخکې له دې چې هغه ای ته ورسېم دا بدبختي
 آيا تاسو هغه ووکی ار وينئ؟ هغه ېر نژدې به په ما باندې راشي او زه به م شم. 
دی، اجازه راکئ چې هلته ال شم. تاسو ورئ چې هغه يو ووکی ای دی. زه به هلته

په امن کې يم.“

 هغه واب ورک” :ېر ه، زه به ستا دغه غوتنه هم پوره کم. زه به دغه ار وران

 ژر شه، هلته وتته. که ترو ته هلته رسېدلی نه يې، زه هي کار نشم نه کم. 
کولی.“ (په دې خاطر هغه ار د صوغر * په نوم ياد شو.)

د سدوم او عمورې ورانېدل

 په هغه وخت کې  ه وخت چې حضرت لوط صوغر ته ورسېد لمر راوخوت. 

 هغه تن له آسمان خه په سدوم او عموره باندې سوزوونکي ورد واورول. 
ارونه، وله دره او د ارونو ول اوسېدونکي او د مکې نباتات يې په بل مخ واول.

 مر د حضرت لوط ې شاته وکتل او د هغې خه د مالې ستنه جوه شوه.
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 بله ور سهار وختي حضرت ابراهيم پاېده او بېرته هغه ای ته چې د تن په

 هغه د سدوم، عمورې او د  .ې وې، المخکې ودرېدلی ؤ او خبرې يې ورسره ک
ولې درې طرف ته وکتل او ويې ليدل چې د مکې خه د يو ېر لوی تنور د لوي په

 نو کله چې خدای پاک د درې ارونه چې حضرت لوط په شان لوی پورته کيي. 
کې اوسېده وران کل، نو هغه حضرت ابراهيم راياد ک او حضرت لوط يې د هغه آفت خه

.خالص ک

د موآبيانو او عمونيانو اصليت

 حضرت لوط وېرېده چې په صوغر کې پاتې شي. هغه د خپلو دواو لورانو سره

 مشرې لور يې خپلې کشرې خور ته غرونو ته ال او په يوې سمې کې اوسېدل. 
وويل: ”زمون پالر زو شوی دی، دلته په دې شاوخوا کې داسې سی نه پيدا کيي چې

 رائ چې خپل پالر زمون سره واده وکي لکه نه چې په وله دنيا کې رواج دی. 
نېشه کو او د هغه سره ملو، ترو د هغه نه اوالدونه ولرو او د خپل پالر نسل ژوندی
 نو په هماغه شپه يې په خپل پالر شراب ول او مشره لور يې د خپل وساتو.“ 

پالر سره مالستله او دی د هغې په مالستو او پاېدلو باندې پوه نشو.

 په بله ور مشرې لور کشرې ته وويل: ”تېره شپه زه د خپل پالر سره مالستم،

رائ چې نن شپه هم په هغه باندې شراب وو او ته ورسره مله. نو مون هر يو به د
 نو هغه شپه يې هم په خپل پالر باندې شراب ول او خپل پالر نه اوالد ولرو.“ 

کشره لور يې اله او د خپل پالر سره مالسته. هغه بياهم د هغې په مالستو او پاېدلو
 په دې ول د حضرت لوط دواه لورانې د خپل پالر په وسيله باندې پوه نشو. 

 د مشرې لور زوی پيدا شو او په هغه باندې يې موآب * نوم کېود اميدوارې شوې. 
 کشرې لور يې هم زوی راو او په هغه باندې يې او هغه د اوسنيو موآبيانو پالر دی. 
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بن عمي * نوم کېود او هغه د اوسنيو عمونيانو پالر دی.

حضرت ابراهيم او ابي ملک

 حضرت ابراهيم له ممري خه د کنعان جنوب خواته که وکه او د قادش او  ۲۰
 شور په من کې يې سکونت اختيار ک او د يو ه وخت دپاره په جرار کې پاتې شو. 

هلته حضرت ابراهيم د خپلې ې ساره په هکله وفرمايل: ”هغه زما خور ده.“ د جرار
 يوه شپه خدای پاک په پادشاه ابي ملک په ساره پسې نفر ولېل او هغه يې راوستله. 

خوب کې ابي ملک ته کاره شو او ويې فرمايل: ”ته به م شې که هغه ه چې تا
خپل ان ته راوستې ده، هغه واده شوې ه ده.“

 مر ابي ملک هغې ته ورنژدې شوی نه ؤ هغه وويل: ”ای تنه، آيا ته به بې ناه

 حضرت ابراهيم په خپله وفرمايل چې هغه زما خور ده او هغې هم دا خلک ووژنې؟ 
ی دی او هيه چې دی زما ورور دی او دا کار ما د پاک وجدان له مخې کخبره وک

غلطي مې نه ده کې.“

 خدای پاک په خوب کې هغه ته وفرمايل: ”هو، زه پوهېم چې تا دا کار د پاک

وجدان له مخې کی دی او ته مې د دې خه وساتلې چې زما په مقابل کې کومه ناه
 اوس هغه ه بېرته خپل وکې او دې ته مې پرېنودلې چې هغې ته الس وروې. 
مېه ته ورکه. هغه نبي دی او هغه به ستا دپاره دعا وکي ترو ژوندی پاتې شې. خو که

چېرې هغه بېرته ورنه کې، په دې پوه شه چې ته او ستا ول خلک به مه شئ.“

 سبا سهار وختي ابي ملک خپل ول درباريان راوغوتل او ه چې پې شوي ؤو

 بيا ابي ملک حضرت ابراهيم راوغوت هغوى ته يې بيان کل او هغوى ېر ووېرېدل. 
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او پوتنه يې ورخه وکه: ”زمون سره دې ه وکل؟ ما ستا سره ه بد کي ؤو چې
باندې راوست؟ تا زما سره داسې کار وک داسې لوی مصيبت دې په ما او زما په پادشاه

 بيا ابي ملک د حضرت ابراهيم خه پوتنه وکه: ”داسې کار دې چې د کولو نه ؤ.“ 
ولې وک؟“

 حضرت ابراهيم واب ورک: ”ما فکر وک چې د دې ای خلک د خدای پاک خه

 هغه په رتيا سره زما خور ده، نه وېريي او ما به د خپلې ې په خاطر ووژني. 
هغه زما ناسکه خور ده. هغه زما د پالر لور ده، مر زما د مور لور نه ده او ما د هغې سره

 کله چې خدای پاک زه د خپل پالر د کور خه پردي هېواد ته ولېلم، واده کی دی. 
ما هغې ته وويل: دا به زما سره ستا وفاداري وي چې مون هرای ته ال شو، زما په هکله

به وايې چې هغه زما ورور دی.“

 نو ابي ملک پسونه او غوايان، غالمان او وينې حضرت ابراهيم ته ورکل او د هغه

 ابي ملک وويل: ”زما وله مکه ستا په مخکې ه ساره يې بېرته هغه ته ورکه. 
 هغه ساره ته وويل: ”زه ستا ورور ته ده، هرای چې ستا خو وي هلته واوسېه.“ 

زر مثقاله سپين زر ورکوم ترو هغو ولو خلکو ته چې ستا سره دي دا ثابته شي چې ته
بې ناه يې او هر يو په دې باندې پوه شي چې تا کومه غلطي نه ده کې.“

 د هغه ه په خاطر چې د حضرت ابراهيم په ې ساره باندې شوي ؤو، -

تن د ابي ملک د کورن ولې ې شنې کې وې. نو حضرت ابراهيم د ابي ملک
دپاره دعا وکه او خدای پاک هغه ته شفا ورکه. هغه همدارنه د هغه ې او د هغه

وينو ته هم شفا ورکه چې ماشومان وزېوي.
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د حضرت اسحاق زېېدنه

 لکه نه چې تن فرمايلي ؤو، هغه په ساره باندې مهربانه شو. تن هغه  ۲۱
 ساره اميدواره شوه او زوی يې پيدا وعده سرته ورسوله چې د ساره سره يې کې وه. 

شو. په هغه وخت کې حضرت ابراهيم زو ؤ. دا هلک په هماغه وخت کې پيدا شو چې
  حضرت ابراهيم د خپل زوی نوم اسحاق کېود  خدای پاک يې وعده کې وه. 

او لکه نه چې خدای پاک هغه ته حکم کی ؤ، حضرت اسحاق د اتو ورو ؤ چې
 حضرت ابراهيم د سلو کالو ؤ چې د هغه زوی حضرت  .حضرت ابراهيم هغه سنت ک

 ساره وويل: ”خدای پاک ماته خوشالي او خندا راکې ده او اسحاق * پيدا شو. 
 هغې وويل: ”هيچا فکر نه هروک چې دا خبره واوري نو زما سره به وخاندي.“ 

کاوه چې زه به د دې اليقه شم چې حضرت ابراهيم ته اوالد وزېوم. خو سره له دې چې
حضرت ابراهيم زو دی ما هغه ته زوی وزېاوه.“

هاجره او حضرت اسماعيل د کور خه شل کيي

 هلک لوی شو او هغه يې د تي خه بېل ک. په هماغه ور چې حضرت اسحاق يې

 مر ساره وليدل د تي خه بېل ک، حضرت ابراهيم ېره لويه مېلمستيا جوه که. 
 نو هغې حضرت چې د مصر هاجرې زوی په حضرت اسحاق باندې ملنې وهي 
ابراهيم ته وويل: ”دغه وينه او د هغې زوی وشه، دا که چې د دې وينې زوی دې

 حضرت ابراهيم په دې زما د زوی اسحاق سره هيکله په ميراث کې شريک نشي.“ 
 مر خدای خبرې باندې ېر خفه شو که چې حضرت اسماعيل هم د هغه زوی ؤ. 
پاک حضرت ابراهيم ته وفرمايل: ”د دې هلک او د خپلې وينې په باره کې مه خفه کېه،
هره چې ساره درته وايي هغه واوره که چې ستا نسل به د اسحاق خه حساب شي.
 زه به د وينې د زوی خه هم يو قوم جو کم، که چې هغه هم ستا اوالد دی.“
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 حضرت ابراهيم سهار وختي يو ه و او د اوبو ژی واخيستل او هاجرې ته يې

ورکل او د هغې په اوو يې کېودل او هغه يې د خپل زوی سره رخصت که. هغه الله
 کله چې د ژي اوبه خالصې شوې، هغې او د بئرشبع په دته کې سرردانه رېدله. 

 او تقريبًا د سلو مترو په فاصله د هغه خه لېرې خپل زوی د يو بوي الندې پرېود 
کېناستله او د ان سره يې وويل: ”زه دا نشم زغملی چې د خپل زوی مر ووينم.“ هغه

هلته ناسته وه او سل يې وهلې.

 خدای پاک د هلک ژا واورېده او د خدای پاک فرتې د آسمان خه په هاجرې
باندې غ وک: ”ای هاجرې، ولې خفه يې؟ مه وېرېه، خدای پاک د هلک ژا اورېدلې ده.

 پاه او هلک پورته که او هغه ته تسلي ورکه. زه به د هغه د نسل خه ېر لوی

 بيا خدای پاک د هغې سترې پرانيستلې او هغې کوهی وليد. هغه قوم جو کم.“ 
 خدای پاک د هلک سره الله او د اوبو ژی يې ک ک او په خپل زوی يې ولې. 
 ه مل ؤ او هغه غېده. هغه د فاران په دته کې اوسېده او يو غشي ويشتونکی شو. 

وخت چې هغه هلته اوسېده، مور يې ورته يوه مصر ه وکه.

د حضرت ابراهيم او ابي ملک ترمن تون

 په هغه وخت کې ابي ملک او د هغه د لکر مشر فيکول حضرت ابراهيم ته وويل:

 اوس د خدای پاک په ”په هر کار کې چې ته يې کوې خدای پاک درسره مل دی! 
حضور کې زما سره قسم وخوره چې زما سره، زما د اوالدونو او زما د نسل سره به ي نه
کوې. لکه نه چې زه تاته وفادار وم نو وعده وکه چې ته به هم زما سره او د دې هېواد

سره چې په کې اوسېې وفادار اوسې.“

 حضرت ابراهيم وفرمايل: ”زه وعده کوم.“
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 حضرت ابراهيم ابي ملک ته د هغه کوهي په باره کې چې د هغه نوکرانو د ده خه په

 ابي ملک وويل: ”زه نه پوهېم چې دا کار چا کی دی. تا زور اخيستی ؤ يله وکه. 
 نو ماته په دې هکله ه نه دي ويلي او دا اول ل دی چې زه دا خبره اورم.“ 

حضرت ابراهيم و پسونه او غوايان ابي ملک ته ورکل او دواو يو د بله سره يو تون
 ابي ملک د  حضرت ابراهيم د خپلې رمې خه اوه مېې بېلې کې.   .وک

حضرت ابراهيم خه پوتنه وکه: ”د ه دپاره دې دا اوه مېې بېلې کې؟“

 حضرت ابراهيم واب ورک: ”دا اوه مېې قبولې که. په دې کار سره به ته شاهد يې

 په دې سبب هغه ای د بئرشبع * په نوم ياد شو، چې چې دا کوهی ما کيندلی دی.“ 
هغو دواو هلته يو د بل سره يو تون کی ؤ.

 په بئرشبع کې د تون جوولو خه وروسته ابي ملک او د هغه د لکر مشر فيکول

 حضرت ابراهيم په بئرشبع کې د غز ونه بېرته د فلسطينيانو هېواد ته راستانه شول. 
 حضرت ابراهيم د  .تن يعنې آبدي خدای ته عبادت وک وکرله او هلته يې

فلسطينيانو په هېواد کې د اودې مودې دپاره پاتې شو.

خدای پاک حضرت ابراهيم ته امر کوي چې حضرت اسحاق قرباني کي

 ه موده وروسته خدای پاک په حضرت ابراهيم باندې ازمايت وک او هغه  ۲۲
ته يې وفرمايل: ”ای ابراهيمه!“ او حضرت ابراهيم واب ورک: ”هو، زه حاضر يم!“

 خدای پاک وفرمايل: ”خپل زوی اسحاق چې ستا يوازينی زوی دی او په تا باندې

ېر ران دی واخله او د موريا سيمې ته ال شه او هغه په هغه غره باندې چې زه يې درته
ايم زما دپاره د سوزېدونکې نذرانې په توه قرباني که.“
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 حضرت ابراهيم سهار وختي پاېد، د سوزېدونکې نذرانې دپاره يې لري مات کل او

هغه يې په خره باندې بار کل. خپل دوه نوکران او خپل زوی حضرت اسحاق يې د ان
 په دريمه سره واخيستل او هغه ای ته روان شول چې خدای پاک ورته فرمايلي ؤو. 
 بيا هغه خپلو نوکرانو ته وفرمايل: ور حضرت ابراهيم هغه ای د لېرې خه وليد. 

”تاسو دلته د خره سره پاتې شئ، زه او هلک به هلته سره ال شو. مون به هلته عبادت
وکو او بېرته به بيا تاسو ته راشو.“

 حضرت ابراهيم د قربان لري خپل زوی ته په اوو باندې کېودل او خپله يې چاقو

 حضرت اسحاق خپل پالر ته وويل: او اور واخيستل او دواه يوای سره روان شول. 
”ای پالره!“

هغه واب ورک: ”وايه زما زويه!“

هغه وويل: ”زه پوهېم چې ستا سره اور او لري شته، مر د سوزېدونکې نذرانې دپاره
وری چېرته دی؟“

 حضرت ابراهيم واب ورک: ”اى زما زويه، خدای پاک به په خپله د سوزېدونکې

نذرانې دپاره وری پيدا کي.“ او دواه يوای سره روان شول.

 کله چې هغه ای ته چې خدای پاک ورته فرمايلي ؤو ورسېدل، حضرت ابراهيم

هلته د قربان ای جو ک او په هغه باندې يې لري په ترتيب سره کېودل. هغه خپل
 بيا هغه چاقو راواخيست زوی حضرت اسحاق وتاه او د لريو د پاسه يې کېود. 

 مر د تن فرتې د آسمان خه هغه ته غ وک: ”ای چې خپل زوی حالل کي. 
ابراهيمه، ای ابراهيمه!“
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هغه واب ورک: ”زه حاضر يم.“

 هغه وفرمايل: ”هلک ژوبل نه کې او په هغه باندې هي ونه کې! زه اوس پوه شوم

چې ته د خدای پاک خه وېرېې، که چې خپل يوازينی زوی دې زما خه دريغ نه
“.ک

 حضرت ابراهيم سترې پورته کې او ويې ليدل چې شاته يې يو  دی چې کرونه

يې په بوي کې نتي ؤو. حضرت ابراهيم ورغی، هغه يې راونيوه او د خپل زوی په ای
 او حضرت ابراهيم دغه ای د تن به  .ه قرباني کيې د سوزېدونکې نذرانې په تو

يې برابروي په نوم ياد ک او حتیٰ تر نن ورې پورې داسې ويل کيي: ”هغه به د تن
په غره کې تيار شي.“

وک خه په حضرت ابراهيم باندې غ ل دپاره د آسمان تې د دوهمتن فر  د
 او ويې فرمايل: ”تن داسې وايي: په دې خاطر چې تا دا کار وک او خپل يوازينی

 زه به تاته برکت زوی دې زما خه دريغ نه ک، زه په خپل ذات باندې قسم خورم، 
درکم او ستا نسل به لکه د آسمان د ستورو او هغو شو په شان چې د درياب په غاه

پرتې وي زيات کم. هغوى به خپلو دمنانو ته ماتې ورکي او د هغوى ارونه به ونيسي.
 د مکې ول قومونه به ستا د اوالدې په وسيله برکت ومومي، که چې تا زما حکم

 نو حضرت ابراهيم بېرته خپلو نوکرانو ته راستون شو او هغوى ول منلی دی.“ 
يوای بئرشبع ته الل او حضرت ابراهيم په بئرشبع کې پاتې شو.

د ناحور اوالده

 ه موده وروسته حضرت ابراهيم خبر شو چې د ده د ورور ناحور ه ملکه هم

 د هغه اولنی اوالد عوص، د هغه ورور بوز، قموئيل مور شوه او زامن يې زېولي دي: 
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 د بتوئيل خه ربکا پيدا  کاسد، حزو، فلداش، يدالف او بتوئيل.  د ارام پالر، 
 رئومه د ناحور شوه. ملکې د حضرت ابراهيم ورور ناحور ته دا اته زامن وزېول. 

وينې هم طابح، جاحم، تاحش او معکه وزېول.

د ساره مينه

 هغه په قريه اربع (حبرون) کې  ساره يوسلو اوه ويشت کاله ژوند وه.   ۲۳
چې د کنعان په هېواد کې دی مه شوه او حضرت ابراهيم د ساره دپاره غمجن شو او په

هغې پسې يې وژل.

 بيا حضرت ابراهيم د خپلې ې د مي له نه پاېده او حيتيانو ته ورغی او ويې

 ”زه دلته ستاسو په من کې پردی او مسافر يم. يو ه مکه په ما باندې فرمايل: 
خره کئ ترو خپله ه په کې خه کم.“

 ”باداره، زمون خبره واوره. مون تاته د يو قوي مشر په  :واب ورک  هغوى

ستره ورو. زمون په ېرو و قبرونو کې خپل می خ که. مون هر يو به خوشاله شو
چې تاته د قبر دپاره ای درکو ترو خپله ه په کې خه کې.“

 او  ک ي ېد او د احترام په خاطر يې هغوى ته خپل سر نو حضرت ابراهيم پا

ورته ويې فرمايل: ”که ستاسو خوه وي پرېدئ چې خپل می خ کم. تاسو زما په
 چې د مکفيلې سمه چې د هغه خاطر د صوحار د زوی عفرون خه وغوائ 

جايداد دی او د هغه د پي سرته پرته ده، په پوره بيه په ما باندې خره کي. دا به ستاسو
په من کې زمون هديره وي.“
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 عفرون په خپله د نورو حيتيانو سره د ار په دروازه کې د غونې په ای کې ناست

  ،واب ورک ولو حيتيانو په مخکې چې هلته حاضر ؤو ؤ. هغه حضرت ابراهيم ته د
هغه وويل: ”نه، زما باداره! زما خبره واوره. زه دا پی او هغه سمه چې په هغه کې ده د

خپل قوم په مخکې تاته درکوم، خپل می دې په کې خ که.“

 هغه د  .ک ي اندې د احترام سرل بيا د حيتيانو په و  حضرت ابراهيم يو

ولو په مخکې عفرون ته وفرمايل: ”زما خبره واوره. که چېرې ستا رضا وي زه به د پي
بيه تاته درکم. دا زما له خوا قبوله که ترو خپل می هلته خ کم.“

 ”ای زما باداره، زما خبره واوره. د دې مکې بيه  :واب ورک  عفرون

لورسوه مثقاله سپين زر دي، خو دا زما او ستا ترمن هي شی نه دی. خپل می دې په
 نو حضرت ابراهيم د عفرون خبره قبوله که او هغه بيه چې عفرون د کې خ که.“ 

حيتيانو په مخکې اکلې وه، يعنې لورسوه مثقاله سپين زر عفرون ته وتلل. دا د هغه وزن
سره سم ؤو چې په هغه وخت کې يې د سودارانو په من کې رواج درلود.

 په دې ول د عفرون جايداد چې په مکفيله کې د ممري په لمرخاته کې ؤ هغه د

حضرت ابراهيم شو. په هغه کې پی او هغه سمه چې په هغه پي کې وه او د هغې مکې
 دا مکه د ولو حيتيانو په مخکې چې په هغې غونې شاوخوا ولې ونې شاملې وې. 

کې حاضر ؤو د حضرت ابراهيم د جايداد په توه وپېژندل شوه.

 نو حضرت ابراهيم خپله ه ساره ممري ته نژدې چې په حبرون کې ده د مکفيله په

 نو هغه پی او سمه چې په هغې کې وه د سمه کې د کنعان په خاوره کې خه که. 
حيتيانو له خوا په حضرت ابراهيم باندې د هديرې لپاره په قباله ورکای شول.
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د حضرت اسحاق دپاره ه

 حضرت ابراهيم ېر زو شوی ؤ او تن هغه ته په هر کار کې برکت ورکاوه.  ۲۴
 حضرت ابراهيم خپل ناظر ته چې د هغه په کورن کې د هره واکدار ؤ وفرمايل:

 په دې ول زه تاته د تن يعنې د ”خپل الس دې زما د ورون الندې کېده. 
آسمان او مکې د خدای په نوم قسم درکوم چې زما زوی ته به په دې ای يعنې د کنعان
 بلکه زما وطن او زما خپلو خپلوانو ته ال شه او هلته زما په خلکو کې ه نه کوې، 

زوی اسحاق ته ه وکه.“

 ناظر پوتنه وکه: ”که چېرې انجل ونه غواي چې خپل کور پرېدي او زما سره

دې وطن ته راشي نو بيا به نه کيي؟ آيا ستا زوی بېرته هغه وطن ته بوزم چې ته
ورخه راوتلی يې؟“

  حضرت ابراهيم واب ورک: ”پام کوه چې زما زوی به بېرته هلته نه بيايې. 

تن د آسمان خدای زه د خپل پالر د کور او اصلي وطن خه راوويستلم او زما سره يې
کلکه وعده وکه چې دا وطن به ستا اوالدې ته ورکوم. هغه به خپله فرته ستا خه مخکې
 که چېرې ولېي ترو ته وکولی شې چې په هغه ای کې زما زوی ته ه وکې. 

هغه انجل په دې رضا نشي چې ستا سره راشي، نو ته به د هغه لوظ خه چې زما سره
 نو ناظر دې کی دی خالص يې. خو په هي حالت کې به زما زوی هلته نه ورولې.“ 

خپل الس د خپل بادار د ورون الندې کېود او قسم يې وخو چې ه چې حضرت
ابراهيم د هغه خه غواي هغه به وکي.

 ناظر د خپل بادار له اوانو خه لس اوان او هر ول ه شيان د ان سره

 هغه واخيستل او د بين النهرين شمال ته هغه ار ته ال چې ناحور په کې اوسېده. 
مازدير، يعنې ه وخت چې ې د اوبو د راولو دپاره راوتلې هلته ورسېد او خپل
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 بيا هغه دعا وکه: ”ای اوان يې د ار خه بيرون د کوهي په غاه ونه کل. 
تنه، زما د بادار ابراهيم خدايه! نن ما کامياب که او زما د بادار ابراهيم سره خپله وعده

 دا دی زه دلته د کوهي په ن کې وال يم، د ار انجونې د اوبو ولو پوره که. 
 نو داسې دې وشي چې کله زه هغې انجل ته ووايم چې خپل منی دپاره راي. 

راکوز که چې اوبه وم او هغه ووايي: وه او ستا اوانو ته به هم اوبه ورکم، نو دا
دې هماغه انجل وي چې د خپل خدمتار اسحاق دپاره دې انتخاب کې ده. نو که چېرې

داسې وشول، زه به پوه شم چې تا هغه وعده پوره کې ده چې زما د بادار سره دې کې
وه.“

 د هغه دعا ال خالصه شوې نه وه چې ربکا راورسېدله او د اوبو منی يې په اوو

باندې ايى ؤ. هغه د بتوئيل لور وه او بتوئيل د ملکه زوی ؤ او ملکه د حضرت ابراهيم د
 هغه يوه ېره کلې انجل وه او پېغله وه. هغه کوهي ته ورور ناحور ه وه. 

 ناظر د هغې د ورکته شوه، خپل منی يې د اوبو خه ک ک او بېرته راپورته شوه. 
ليدلو دپاره په منه ورغی او ويې ويل: ”مهرباني وکه ستا د مني خه لې اوبه ماته

راکه.“

کته کخه را وی له اوه.“ نو ژر يې خپل من هغې وويل: ”ای زما باداره، و

 کله چې هغه اوبه ولې، هغې وويل: او هغه ته يې اوبه ورکې چې ويې ي. 
 هغې ”زه به ستا د اوانو دپاره هم اوبه راوباسم ترو هغوى هم په اوبو ماه شي.“ 
ژر خپل منی په اخور کې خالي ک او بېرته په منه د اوبو ويستلو دپاره کوهي ته اله او
 سي په خاموش سره هغې ته کتل چې په د ولو اوانو دپاره يې اوبه راوويستلې. 

دې پوه شي چې تن د ده سفر بريالی کی دی او که نه.

 کله چې هغې انجل خپل کار خالص ک نو هغه سي د سرو زرو يو قيمتي پېزوان
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راواخيست او هغې ته يې په پوزه ک او همدارنه دوه د سرو زرو غې ک انې يې
 بيا هغه پوتنه وکه: ”ماته ووايه چې ته د راواخيستلې او هغې ته يې په الس کلې. 

چا لور يې؟ آيا ستا د پالر په کور کې زمون دپاره کوم ای شته چې شپه په کې تېره
کو؟“

 هغې زياته  هغې واب ورک: ”زه د بتوئيل لور او د ناحور او ملکې لمس يم.“ 

که: ”زمون سره بوس او واه پرېمانه دي او د شپې د تېرولو دپاره ای هم شته.“

 ويې ويل: ”ثناه دې  ،تن عبادت يې وک ی په سجده پرېوت او د بيا هغه س

وي تن ته، زما د بادار ابراهيم خدای ته چې هغه وعده يې پوره که چې زما د بادار
سره يې کې وه. تن ماته په دې سفر کې د خپل بادار د خپلوانو کور ته الرودنه

وکه.“

 نو د  هغه پېغله په منه خپل کور ته اله او خپلې کورن ته يې وله قصه وکه. 

ربکا يو ورور ؤ چې البان نومېده. البان په منه دباندې ووت او د حضرت ابراهيم د ناظر
 البان د خپلې خور ربکا په پوزه پېزوان او په السونو باندې پسې کوهي ته ورغی. 

ک انې وليدلې او د هغې خه يې هغه خبرې واورېدلې چې هغه سي ورته کې وې. نو
انو سره واله د اودی ورغی او ويې ليدل چې د حضرت ابراهيم ناظر د کوهي په غا
 هغه وويل: ”زما سره کور ته راشه. ته داسې سی يې چې تن درته برکت دی. 

درکی دی. ولې بيرون وال يې؟ ما ستا دپاره په خپل کور کې کوه او ستا د اوانو دپاره
ای تيار کی دی.“

 نو هغه سی کور ته ننوت او هغوى د اوانو خه بارونه راکته کل او اوانو ته

يې بوس او واه ورکل. بيا البان د حضرت ابراهيم ناظر او د هغه نفرو ته اوبه راولې چې
 بيا د ناظر په مخکې و کېودله شوه، مر هغه وويل: ”تر خپلې پې وميني. 
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هغې پورې به زه و ونه خورم ترو مې خپله خبره نه وي کې.“

البان وويل: ”نو بيا ووايه.“

 تن زما بادار ته زيات برکت  نو ويې ويل: ”زه د حضرت ابراهيم ناظر يم. 

ورکی دی او هغه شتمن شوی دی او هغه ته يې د پسونو او وزو رمې، د غوايانو او خرو
 زما د بادار د ې پادې، سپين زر، سره زر، غالمان، وينې او اوان ورکي دي. 

ساره خه په زو عمر کې زوی پيدا شو او هره چې زما بادار درلودل هغه ته يې ورکل.
 زما بادار ماته قسم راک او ويې فرمايل: زما زوی ته به د کنعانيانو د لورانو خه

 بلکه زما د پالر کورن او زما خپلې چې زه د هغو په من کې اوسېم ه نه کوې. 
 بيا ما د خپل بادار خه پوتنه وکه: که قبيلې ته ال شه او زما زوی ته ه وکه. 

 هغه واب راک: هغه تن چې زه چېرې انجل زما سره رانشي نو بيا ه وکم؟ 
يې پيروي کوم هغه به خپله فرته ستا سره ولېي او ستا سفر به بريالی کي ترو ته

وکولی شې چې زما زوی ته زما د خپلې قبيلې او زما د پالر د کورن خه ه وکې.
 کله چې ته زما قبيلې ته ورشې نو زما د قسم خه به خالص شې: حتیٰ که هغوى

تاته د انجل د درکولو خه انکار هم وکي، ته به زما د قسم خه خالص يې.

 کله چې نن زه کوهي ته راغلم، ما وويل: ای تنه، زما د بادار ابراهيم خدايه! که

 دا دی زه دلته د دې ستا رضا وي ماته په دې سفر کې چې راغلی يم بری راکه. 
کوهي په غاه وال يم. نو داسې دې وشي چې کومه انجل چې د اوبو د ولو دپاره راي،
 که چېرې نو زه به د هغې خه وغوام چې د خپل مني خه ماته لې اوبه راکي. 

هغه راته ووايي چې وه او زه به ستا د اوانو دپاره هم اوبه راوباسم، نو دا دې هماغه
 مخکې له دې چې انجل وي چې تن زما د بادار د زوی دپاره انتخاب کې ده. 

زما دعا خالصه شي، ربکا د خپل مني سره چې په اوو يې ايى ؤ راغله. هغه کوهي ته
کته شوه او اوبه يې راوويستلې او ما هغې ته وويل: لې اوبه راکه چې زه يې وم.
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 هغې ژر خپل منی د اوو خه راکته ک او ويې ويل: وه. زه به ستا اوانو ته

 د هغې خه مې هم اوبه ورکم، نو بيا ما ولې او هغې اوانو ته هم اوبه ورکې. 
ه: ته د چا لور يې؟ نو هغې وويل، زه د بتوئيل لور يم او د ناحور او ملکه لمستنه وکپو
يم. نو د هغې په پوزه کې مې پېزوان واچاوه او په السونو کې مې ورته ک انې واچولې.

 ما سجده وکه او د تن عبادت مې وک او د خپل بادار ابراهيم تن خدای مې
وستايه چې ماته يې سمه الره وودله چې د خپل بادار د ورور لمس د هغه زوی ته وکم.

 نو اوس که چېرې زما د بادار سره وفاداري او مهرباني کوې هم راته ووايه او که نه

يې کوې هم ماته ووايه ترو زه پرېکه وکم چې بل چېرته ال شم.“

 البان او بتوئيل واب ورک” :رنه چې دا خبره د تن له طرفه ده مون په دې

 دا دی ربکا حاضره ده هغه درسره واخله او ه. لکه نه هکله پرېکه نشو کولی. 
 نه چې چې تن په خپله فرمايلي دي، هغه دې ستا د بادار د زوی ه شي.“ 

.تن عبادت يې وک ه او دد حضرت ابراهيم ناظر دا خبره واورېدله نو سجده يې وک
 بيا ناظر کالي، د سپينو زرو او سرو زرو اې راوويستل او ربکا ته يې ورکل او د

هغې ورور او مور ته يې هم قيمتي سوغاتونه ورکل.

 بيا د حضرت ابراهيم ناظر او د هغه نفرو وخول او ول او شپه يې هلته تېره که.

کله چې هغوى سهار پاېدل، ناظر وويل: ”ما بېرته خپل بادار ته رخصت کئ.“

 مر د ربکا ورور او مور وويل: ”انجل دې يوه هفته يا لس ورې زمون سره پاتې

شي، بيا تاسو کولی شئ چې ال شئ.“

 خو هغه وويل: ”مون مه ايساروئ. تن زما سفر بريالی کی دی، پرېدئ چې

بېرته خپل بادار ته ال شم.“
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 هغوى وويل: ”رائ چې انجل راوغواو او په دې باره کې د هغې خه پوتنه

 نو هغوى ربکا راوغوتله او پوتنه يې ورخه وکه: ”آيا د دې سي سره وکو.“ 
ې؟“

هغې وويل: ”هو، م.“

 نو هغوى خپله خور ربکا او د هغې زه نوکره د حضرت ابراهيم د ناظر او د هغه د

 هغوى د ربکا دپاره برکت وغوت او ورته يې وويل: نفرو سره ولېلې. 

”ای زمون خورې! ته دې د ميليونونو اوالدونو مور شې

ستا اوالده دې د خپلو دمنانو ارونه فتح کي“

 بيا ربکا او د هغې وينې تيارې شوې او په اوانو باندې سپرې شوې او د سي سره

.ان سره واخيستله او ال روانې شوې. نو ناظر ربکا د

 په دې وخت کې حضرت اسحاق د بئرلحي ريي خه راغلی ؤ او د کنعان په جنوب

 يو ماام حضرت اسحاق په پيو کې چکر واهه. نه چې هغه خپلې کې اوسېده. 
 ربکا هم خپلې سترې پورته سترې پورته کې ويې ليدل چې اوان راروان دي. 
 او د ناظر خه يې کې او حضرت اسحاق يې وليد، نو د او خه راکوزه شوه 

پوتنه وکه: ”هغه سی وک دی چې په پي کې زمون مخې ته راروان دی؟“

ناظر واب ورک: ”هغه زما بادار دی.“ نو هغې خپل ادر راواخيست او خپل ان يې
.ک ورباندې پ

  کوم کارونه چې ناظر کي ؤو هغه ول يې حضرت اسحاق ته بيان کل. 
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حضرت اسحاق ربکا د خپلې مور ساره خېمې ته راوستله او د هغې سره يې واده وک. نو
ربکا د هغه ه شوه او د هغې سره يې مينه کوله او حضرت اسحاق د خپلې مور د مينې

خه پس تسلي وموندله.

د حضرت ابراهيم نور اوالدونه
(اول تواريخ ۱: ۳۲ - ۳۳)

 د هغې خه د  حضرت ابراهيم بله ه وکه چې نوم يې قطوره ؤ.   ۲۵
 يقشان حضرت ابراهيم زامن زمران، يقشان، مدان، مديان، يشباق او شوعه پيدا شول. 

 عيفه، عيفر، د شبا او ددان پالر ؤ او اشوريم، لطوشيم او لئوميم د ددان اوالده وه. 
حنوک، ابيداع او الداعه د مديان زامن ؤو. دا ول د قطورې اوالده وه.

 مر هغه ال  حضرت ابراهيم خپله وله شتمني حضرت اسحاق ته پرېودله. 

ژوندی ؤ چې د خپلو وينو زامنو ته يې سوغاتونه ورکل او هغوى يې د خپل زوی
حضرت اسحاق خه د مشرق خواته لېرې ولېل.

د حضرت ابراهيم وفات کېدل

 هغه په پاخه عمر کې  .ه اويا کاله ژوند وک حضرت ابراهيم پوره يوسلو پن

 د هغه زامنو حضرت اسحاق او حضرت وفات شو او د خپلو نيکونو سره يوای شو. 
اسماعيل هغه ممري ته نژدې د حيتي صوحار د زوی عفرون په پي کې د مکفيله په سمه

 دا هغه پی ؤ چې حضرت ابراهيم د حيتيانو خه په بيه اخيستی ؤ.  .خ ک کې
 د حضرت حضرت ابراهيم او د هغه ه ساره دواه په هغه کې خ کای شول. 
ابراهيم د وفات خه وروسته خدای پاک د هغه زوی حضرت اسحاق ته برکت ورک او
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حضرت اسحاق بئرلحي ريي ته نژدې اوسېده.

د حضرت اسماعيل اوالده
(اول تواريخ ۱: ۲۸ - ۳۱)

 دا د حضرت ابراهيم د زوی حضرت اسماعيل اوالده ده. دا هغه اسماعيل ؤ چې د

 د حضرت اسماعيل د زامنو نومونه ساره د مصر وينې هاجرې خه پيدا شوی ؤ. 
د هغوى د زېېدو د ترتيب له مخې چې په لست کې ليکل شوي دي دا دي: د حضرت

 حداد،  مشماع، دومه، مسا،  اسماعيل مشر زوی نبايوت، قيدار، ادبيل، مبسام، 
 دا د حضرت اسماعيل زامن ؤو او دا د دولسو قبيلو د تيما، يطور، نافيش او قدمه. 

 حضرت اسماعيل پوره مشرانو نومونه ؤو چې د هغوى د کليو او کمپونو په مطابق ؤو. 
 د هغه د يوسلو اوه دېرشو کالو په عمر وفات شو او د خپلو نيکونو سره يوای شو. 

اوالده د شور او حويلې ترمن سيمه کې اوسېدله چې د مصر پولې ته نژدې د آشور په الره
پرته ده. هغوى د خپلو ولو ورونو سره په دمن کې ژوند کاوه.

حضرت يعقوب او عيسو

 دا د حضرت ابراهيم د زوی حضرت اسحاق اوالده ده: د حضرت ابراهيم خه

 حضرت اسحاق د لوېتو کالو په عمر ؤ چې د ربکا سره حضرت اسحاق پيدا شو. 
 يې واده وک. هغه د ارامي بتوئيل لور وه چې د بين النهرين خه ؤ او د البان خور وه. 

حضرت اسحاق د خپلې ې په خاطر چې شنه وه تن ته دعا وکه. تن د هغه دعا
 مخکې له دې چې ربکا اوالد وزېوي قبوله که او د هغه ه ربکا اميدواره شوه. 
هغه پوه شوه چې هغه به غبروني وزېوي، که چې هغې دا احساس که چې هغوى د

مور په نس کې يو د بل سره جه کوي. هغې وويل: ”زما سره ولې داسې کيي؟“ نو هغې
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د تن خه پوتنه وکه.

 تن هغې ته وفرمايل:

”ستا د دواو زامنو خه

به دوه رقيب قومونه جو شي

په هغو دواو کې به کشر قوي وي

او مشر به د هغه غالم وي“

 کله چې د هغې د اوالد د زېولو وخت راورسېد، د هغې خه غبروني پيدا شول.
 اولنی زوی چې پيدا شو هغه سور ؤ او د هغه ول بدن لکه د ببرې چپنې په شان ؤ،

 د هغه خه وروسته د هغه ورور پيدا شو او هغه د نو د هغه نوم يې عيسو * کېود. 
عيسو پونده په خپل الس کې کلکه نيولې وه، نو که د هغه نوم يعقوب * شو. حضرت

اسحاق د شپېتو کالو په عمر ؤ چې دوى پيدا شول.

عيسو خپل د مشرتوب حقونه خروي

 هلکان لوی شول. عيسو يو ماهر کاري او داسې سی ؤ چې صحرا يې خوېدله،

 حضرت اسحاق د خو حضرت يعقوب يو آرام سی ؤ او د کور خه به نه ووت. 
عيسو سره مينه کوله که چې هغه د هغو حيواناتو غوه خوله چې عيسو کار کول.

مر ربکا د حضرت يعقوب سره مينه کوله.

 يوه ور حضرت يعقوب د قورمې په پخولو باندې مشغول ؤ. عيسو د کار خه
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 او حضرت يعقوب ته يې وويل: ”زه د لوې له السه م کېم، د راغی او ېر وی ؤ 
دې لوبيا له قورمې خه له راکه!“ (په دې خاطر يې په هغه باندې د ادوم * نوم هم

کېود.)

 حضرت يعقوب واب ورک: ”اول په ما باندې خپل د مشرتوب حق خر که.“

 عيسو وويل: ”وره، زه م کېم. دا مشرتوب ماته ه ه رسوي؟“

 مر حضرت يعقوب وفرمايل: ”اول ماته قسم وخوره“، نو هغه قسم وخو او خپل د

 بيا حضرت يعقوب عيسو ته له  .ک مشرتوب حق يې په حضرت يعقوب باندې خر
و او قورمه ورکه. هغه خوراک او اک وک، پاېده او ال. نو عيسو د خپل

مشرتوب حق ته په سپکه ستره وکتل.

حضرت اسحاق او ابي ملک

 په هغه وطن کې برسېره په هغې قحط باندې چې پخوا د حضرت ابراهيم په  ۲۶
وخت کې راغلې وه بله قحطي هم راغله. حضرت اسحاق د فلسطينيانو پادشاه ابي ملک ته

 تن حضرت اسحاق ته کاره شو او ويې فرمايل: چې په جرار کې ؤ ورغی. 
 ”مصر ته مه ه. په همدې وطن کې په هغه ای کې چې زه يې درته وايم اوسېه. 

همدلته اوسېه. زه به ستا سره مل يم او تاته به برکت درکم. زه به تاته او ستا اوالدې ته دا
وله سيمه درکم او په هغې وعدې باندې به ين وال يم چې ستا د پالر ابراهيم سره مې

 ستا اوالده به د آسمان د ستورو په شان زياته کم او هغوى ته به دا وله کې وه. 
 سيمه ورکم. ستا د اوالدې په وسيله به د مکې په مخ ول قومونه برکت ومومي، 
که چې ابراهيم زما اطاعت کی دی او زما په ولو حکمونو او قوانينو باندې يې عمل
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کی دی.“

 کله چې د هغه ای خلکو د حضرت  نو حضرت اسحاق په جرار کې پاتې شو. 

اسحاق خه د ربکا په باره کې پوتنه وکه، هغه وفرمايل: ”هغه زما خور ده.“ که هغه
وېرېده داسې ووايي چې هغه زما ه ده. هغه فکر کاوه چې د هغه ای خلک به هغه د

 رنه چې حضرت اسحاق ربکا په خاطر ووژني، که چې هغه ېره کلې وه. 
هلته زيات وخت تېر ک، ابي ملک د فلسطينيانو پادشاه د کک خه الندې وکتل او ويې

 نو ليدل چې حضرت اسحاق خپله ه ربکا په غې کې نيولې وه او هغه يې کلوله. 
ابي ملک حضرت اسحاق راوغوت او ورته ويې ويل: ”هغه په رتيا سره ستا ه ده! نو

ولې دې وويل چې هغه ستا خور ده؟“

حضرت اسحاق واب ورک: ”ما فکر وک چې کېدای شي د هغې په خاطر ووژل شم.“

 ابي ملک وويل: ”دا ه دې زمون سره وکل؟ کېدای شو چې زما د نفرو خه کوم

 ابي ملک يو ستا د ې سره مالستلی وای او مون به دې ناهکار کي وای.“ 
ولو خلکو ته خبرداری ورک: ”که هروک د دې سي يا دې ې سره بده رويه وکي

هغه به ووژل شي.“

 حضرت اسحاق په هغې مکې کې فصل وکاره او په هغه کال يې چې ه کرلي ؤو د

  .تن هغه ته برکت ورک که چې ،خه يې يو په سل حاصل واخيست هغې
 هغه دومره حضرت اسحاق ور په ور خوشبخته کېده او هغه ېر شتمن سی شو. 

 نو هغه ول زياتې رمې، پادې او غالمان درلودل چې فلسطينيانو ورباندې بخيلي کوله. 
کوهيان چې د هغه د پالر حضرت ابراهيم غالمانو د هغه د پالر په وخت کې کيندلي ؤو،

فلسطينيانو هغه د خاورو خه ک کل.
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 نو بيا ابي ملک حضرت اسحاق ته وويل: ”ته زمون خه ېر قوي شوی يې، نو

 نو حضرت اسحاق له هغه ای خه ال او د جرار په زمون د وطن خه ال شه.“ 
 حضرت اسحاق هغه کوهيان چې د هغه د دره کې يې خېمې ودرولې او هلته پاتې شو. 

پالر حضرت ابراهيم په وخت کې کيندل شوي ؤو او فلسطينيانو هغه د حضرت ابراهيم د
وفات کېدلو خه وروسته بند کي ؤو بېرته وکيندل او هماغه نومونه يې ورباندې کېودل

چې پالر يې ورباندې ايي ؤو.

 د حضرت اسحاق غالمانو په دې دره کې يو کوهی وکينده چې تازه اوبه يې درلودلې.
 مر د جرار شپانو د حضرت اسحاق د شپانو سره دعوه شروع که او ويې ويل: ”دا

.اوبه دي!“ نو حضرت اسحاق هغه کوهی د دعوې په نوم ياد ک زمون

 د حضرت اسحاق غالمانو بل کوهی وکينده او په هغه باندې يې هم دعوه وکه او هغه

 او له هغه ای خه يې که وکه او بل کوهی يې وکينده  .په نوم ياد ک منيې د د
مر په هغه باندې چا دعوه ونه که او هغه يې د پرېمانه ای په نوم ياد ک، ويې فرمايل:

”اوس تن مون ته ای راکی دی او په دې خاوره کې به خوشبخته شو.“

 په هماغه شپه تن هغه ته  .ايه بئرشبع ته ال  حضرت اسحاق له هغه

کاره شو او ويې فرمايل: ”زه ستا د پالر ابراهيم خدای يم. مه وېرېه که چې زه ستا
سره مل يم او تاته به برکت درکم او ستا اوالده به د خپل خدمتار ابراهيم په خاطر زياته
 حضرت اسحاق هلته د قربان ای جو ک او د تن عبادت يې وک. بيا کم.“ 

يې په هغه ای کې خپلې خېمې ودرولې او د هغه غالمانو هلته يو بل کوهی وکينده.

د حضرت اسحاق او ابي ملک ترمن د روغې جوې تون

 يوه ور ابي ملک د خپل مشاور احوزات او د خپلو لکرو د مشر فيکول سره د
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 حضرت اسحاق د هغوى خه جرار خه د حضرت اسحاق د ليدلو دپاره راغی. 
پوتنه وکه: ”تاسو خو زما سره دمني کوله او زه مو له خپل وطن خه وشلم. نو اوس

ولې زما د ليدلو دپاره راغلي يئ؟“

 هغوى واب ورک: ”مون وليدل چې تن په رتيا ستا سره مل دی نو مون وويل

 چې مون ته زيان چې زمون او ستاسو ترمن دې داسې يو قوي تون وي 
راونه رسوئ لکه نه چې مون تاته زيان نه دی دررسولی، بلکه ستا سره مو ه رويه
 کې ده او ته مو په سالمت سره لېلى يې. اوس تن تاته برکت درکی دی.“ 

 سهار حضرت اسحاق د هغوى دپاره مېلمستيا تياره که او هغوى وخول او ول. 
وختي هغوى پاېدل او يو او بل ته يې قسم ورک. حضرت اسحاق هغوى رخصت کل او

په سالمت سره د هغه خه الل.

 په هماغه ور د حضرت اسحاق غالمان راغلل او هغه ته يې د هغه کوهي په باره کې

 نو هغه يې د شبع خبر ورک چې دوى کيندلی ؤ. هغوى وويل: ”مون اوبه وموندلې.“ 
په نوم ياد ک. تر نن ورې پورې هغه ار د بئرشبع په نوم ياديي.

د عيسو ې

 کله چې عيسو لوېت کلن شو، د بيري حيتي د لور يوديه او د ايلون حيتي لور

. هغوى د حضرت اسحاق او ربکا ژوند تريخ ک  .بسمې سره يې واده وک

حضرت يعقوب د حضرت اسحاق خه برکت اخلي

 کله چې حضرت اسحاق زو شو نو د هغه سترې دومره کمزورې شوې چې  ۲۷
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نور يې ه شی نشو ليدلی. خپل مشر زوی عيسو يې راوغوت او هغه ته يې وفرمايل:
”ای زما زويه!“

هغه واب ورک” :ه وايې؟“

 نو  حضرت اسحاق وفرمايل: ”زه اوس زو شوی يم او مر ته نژدې شوی يم. 

 زما دپاره اوس خپله لينده او غشي واخله، صحرا ته ال شه او زما دپاره کار وکه. 
داسې خوندور خوراک چې زه يې خووم تيار که او ماته يې راوه چې ويې خورم، ترو

د خپل مر خه مخکې تاته برکت درکم.“

 ه وخت چې حضرت اسحاق د خپل زوی عيسو سره خبرې کولې، ربکا هغه

 ربکا خپل زوی حضرت يعقوب ته  .کار دپاره صحرا ته ال واورېدلې. نو عيسو د
 زما دپاره د کار وويل: ”وره، ما واورېدل چې ستا پالر ستا ورور عيسو ته وويل: 

غوه راوه او خوندور خوراک ورخه تيار که چې ويې خورم او د خپل مر خه
 نو اوس ای زما زويه، په غور سره مخکې تاته د تن په حضور کې برکت درکم. 

 رمې ته ورشه او دوه ېر ه سېرلي راته راوله واوره او ه چې درته وايم هغه وکه. 
 بيا هغه ترو ستا د پالر دپاره داسې خوندور خوراک تيار کم چې هغه يې خووي. 

دې پالر ته يوسه چې ويې خوري ترو د خپل مر خه مخکې تاته برکت درکي.“

 حضرت يعقوب خپلې مور ربکا ته وويل: ”خو زما ورور عيسو ببر سی دی او زه

 که پالر مې په ما باندې الس ووهي نو بيا به ه کيي؟ دی به ويه پوستکی لرم. 
پوه شي چې زه هغه غولوم، نو د برکت په ای به په ان باندې لعنت راولم.“

 مور يې واب ورک: ”ای زما زويه! ستا لعنت دې په ما باندې وي، ته يوازې هغه

 نو حضرت يعقوب ال ه وکه چې زه يې درته وايم. ال شه او ماته سېرلي راوله.“ 
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او هغه يې خپلې مور ته راول او هغې داسې خوندور خوراک تيار ک چې د هغه د پالر
 بيا ربکا د خپل مشر زوی عيسو ترولو ه کالي چې د هغې سره په کور خوېده. 

 همدارنه هغې کې ؤو راواخيستل او خپل کشر زوی حضرت يعقوب ته يې واغوستل. 
د سېرلي په پوستکي باندې د هغه السونه او د اورمې هغه ای پ ک چې ويتان يې نه

 هغې هغه خوندور خوراک او و چې پخه کې يې وه د خپل زوی درلودل. 
حضرت يعقوب په الس کې ورکل.

 هغه خپل پالر ته ورغی او ويې ويل: ”ای زما پالره!“

هغه واب ورک” :ه وايې، ای زما زويه؟ ته وک يې؟“

 حضرت يعقوب خپل پالر ته وويل: ”زه ستا مشر زوی عيسو يم، تا چې نه راته

ويلي ؤو ما هماغسې وکل. کېنه او زما د کار غوه وخوره ترو ماته خپل برکت
راکې.“

 حضرت اسحاق د خپل زوی خه پوتنه وکه: ”ای زما زويه، دومره ژر دې نه

پيدا که؟“

حضرت يعقوب واب ورک: ”ستا تن خدای زما سره مرسته وکه او هغه مې پيدا
که.“

 بيا حضرت اسحاق يعقوب ته وفرمايل: ”ای زما زويه، رانژدې شه چې الس درباندې

 حضرت يعقوب خپل ووهم ترو پوه شم چې ته رتيا زما زوی عيسو يې که نه.“ 
پالر حضرت اسحاق ته ورنژدې شو او پالر يې په هغه باندې الس وواهه او ويې فرمايل:
”آواز دې د يعقوب د آواز په شان دی، مر السونه دې د عيسو د السونو په شان دي.“
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 حضرت اسحاق هغه ونه پېژانده که چې د هغه السونه د عيسو د السونو په شان ببر

 هغه پوتنه وکه: ”آيا ته په رتيا ؤو، نو ورنژدې شو چې هغه ته برکت ورکي. 
سره زما زوی عيسو يې؟“

هغه واب ورک: ”هو، زه يم.“

 حضرت اسحاق وفرمايل: ”ماته ستا د کار غوه راوه چې ويې خورم ترو خپل

برکت درکم.“ حضرت يعقوب هغه حضرت اسحاق ته راوله او هغه وخوله او يو ه
 بيا د هغه پالر حضرت اسحاق ورته وفرمايل: شراب يې هم راول او هغه ول. 

 نو حضرت يعقوب ورنژدې شو او هغه ”ای زما زويه، رانژدې شه او ما کل که.“ 
يې کل ک. نو کله چې حضرت اسحاق د هغه کالي بوی کل، نو ده ته يې برکت ورک او
ويې فرمايل: ”زما د زوی خو بوی د هغې صحرا د بوی په شان دی چې تن هغې ته

 خدای پاک دې تاته د آسمان پرخه درکي او ستا مکه دې برکت ورکی دی. 
 قومونه دې ستا غالمان حاصلخېزه کي! او پرېمانه غلې دانې او شراب دې درکي. 
شي او تاته دې د احترام سر يوي او ته دې په خپلو خپلوانو باندې حکم چلوې او ستا د
مور اوالده دې تاته سر يوي. وک چې په تا باندې لعنت ووايي، په هغه باندې دې لعنت

وي او وک چې تاته برکت درکوي، په هغه دې برکت وي.“

عيسو د حضرت اسحاق خه برکت غواي

 سمدستي وروسته له دې چې هغه له برکت ورکولو خه وزار شو او حضرت يعقوب

 هغه هم خوندور خوراک تيار ال د حضرت يعقوب ورور عيسو د کار خه راغی. 
ک او خپل پالر ته يې راو او ويې ويل: ”ای پالره، راپاېه او زما د کار له غوه

وخوره ترو ماته برکت راکې.“
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 حضرت اسحاق د هغه خه پوتنه وکه: ”ته وک يې؟“

هغه واب ورک: ”زه ستا زوی يم، ستا مشر زوی عيسو.“

 حضرت اسحاق سخت ولزېده او ويې فرمايل: ”نو بيا هغه وک ؤ چې کار يې

کی ؤ او غوه يې ماته راوې وه؟ او همدا اوس ستا د راتلو خه مخکې مې هغه وخوله
او هغه ته مې برکت ورک او هغه بېرته نه اخيستل کيي.“

 کله چې عيسو د خپل پالر خبرې واورېدلې، هغه په لو او سخت آواز سره چيغې

ووهلې او خپل پالر ته يې وويل: ”ای زما پالره، ماته هم برکت راکه.“

 حضرت اسحاق واب ورک: ”ستا ورور دلته راغی، زه يې وغولولم او ستا برکت يې

واخيست.“

 عيسو وويل: ”آيا په هغه باندې يې د يعقوب * نوم په حقه نه دی ايى؟ که چې

هغه زه دوه وارې وغولولم. اول يې زما خه د مشرتوب حق واخيست او اوس يې زما
برکت واخيست.“ نو هغه پوتنه وکه: ”آيا ماته دې کوم برکت نه دی ساتلی؟“

 حضرت اسحاق عيسو ته په واب کې وفرمايل: ”هغه مې په تا باندې بادار کی دی

او د هغه ول خپلوان مې د هغه غالمان کل او هغه ته مې غلې دانې او شراب ورکي دي.
نو ای زويه! اوس زه ستا دپاره ه وکم؟“

 عيسو بيا خپل پالر ته وويل: ”ای زما پالره، آيا تا سره يوازې يو برکت ؤ؟ ماته هم

برکت راکه!“ بيا عيسو په لو آواز سره وژل.

 حضرت اسحاق هغه ته وفرمايل:
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”له آسمان خه به پرخه تاته نه وي

نه به مکه حاصلخېزه وي د ستا

 ژوند به کې په خپله توره

يې غالم به د خپل ورور

مر کله چې ياغي شې

د هغه جغ به له خپلې غاې مات کې“

حضرت يعقوب البان ته تتي

 عيسو د حضرت يعقوب سره د هغه برکت له امله چې پالر يې حضرت يعقوب ته

ورکی ؤ کينه پيدا که. هغه د خپل ان سره وويل: ”زما پالر مر ته نژدې دی او هغه به
م شي، بيا به خپل ورور يعقوب ووژنم.“

 کله چې ربکا د خپل مشر زوی عيسو د پالن خه خبره شوه، هغې خپل کشر زوی

حضرت يعقوب راوغوت او ورته ويې ويل: ”غو ونيسه، ستا ورور عيسو پالن لري چې
 نو اوس ای زما ستا خه د هغو کارونو بدل واخلي چې تا کي دي او تا ووژني. 
زويه، هغه کار وکه چې زه يې درته وايم. سمدستي حران ته زما ورور البان ته وتته.
 او هغه  د هغه سره د ل وخت دپاره پاتې شه ترو ستا د ورور قهر سو شي 

ه چې تا ورسره کي دي هغه هېر کي. نو بيا به تاته خبر درولېم چې له هغه ای خه
بېرته راشې. تاسو دواه ولې په يوه ور کې له السه ورکم؟“
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حضرت اسحاق يعقوب البان ته ورلېي

 ربکا حضرت اسحاق ته وويل: ”د دې حيتي و د السه د خپل ژوند خه بېزاره

شوې يم. که چېرې يعقوب د دې حيتي و په شان کومه حيتي ه وکي نو زما ژوند به
ژوند نه وي.“

 حضرت اسحاق يعقوب راوغوت، هغه ته يې برکت ورک او حکم يې ورته  ۲۸
 همدا اوس بين النهرين ته د خپل نيکه وک: ”د کنعان ې سره واده ونه کې. 

بتوئيل کور ته ال شه او هلته د خپل ماما البان د لورانو خه خپل ان ته ه وکه.
 مطلق قادر خدای دې تاته برکت درکي او تاته دې ېر اوالدونه درکي ترو ستا

 هغه دې تا او ستا اوالدې ته د حضرت ابراهيم په شان خه ېر قومونه پيدا شي. 
برکت درکي او د هغې مکې خاوند شې چې خدای پاک حضرت ابراهيم ته ورکې ده او
 نو حضرت اسحاق يعقوب ولېه او هغه ته په کې اوس د يو پردي په شان اوسېې.“ 

بين النهرين ته د بتوئيل ارامي زوی د حضرت يعقوب او عيسو د مور ربکا ورور البان ته
ورغی.

عيسو بله ه کوي

 عيسو پوه شو چې حضرت اسحاق يعقوب ته برکت ورک او هغه يې بين النهرين ته

ولېه چې په هغه ای کې ان ته ه وکي. هغه په دې هم پوه شو چې کله حضرت
اسحاق هغه ته برکت ورکاوه، هغه ته يې حکم وک چې د کنعان ې سره به واده نه کوي.

 هغه خبر شو چې حضرت يعقوب د خپل مور او پالر اطاعت وک او بين النهرين ته
 عيسو په دې پوهېده چې د هغه پالر حضرت اسحاق کنعان ې نه خووي.  .ال

 نو هغه د حضرت ابراهيم زوی حضرت اسماعيل ته ال او سره له دې چې نورې
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ې يې هم درلودلې د حضرت اسماعيل د لور محلت سره يې چې د نبايوت خور وه واده
.وک

په بيت ئيل کې د حضرت يعقوب خوب ليدل

 ه وخت چې نوموی يو  حضرت يعقوب د بئرشبع خه حران ته روان شو. 

ای ته ورسېده لمر پرېوتى ؤ. هغه د شپې هلته پاتې شو او يوه تيه يې راواخيستله، د
 هغه په خوب کې يوه زينه خپل سر الندې يې کېودله او په هغه ای کې ويده شو. 
وليده چې په مکه باندې واله وه او سر يې آسمان ته رسېده او د خدای پاک فرتې په

 تن د حضرت يعقوب په ن کې وال ؤ او هغې باندې کته او پورته تللې. 
ويې فرمايل: ”زه تن يم، ستا د نيکه ابراهيم خدای او د اسحاق خدای يم. دغه مکه

 ستا اوالده به د خاورو چې ته ورباندې پروت يې، تا او ستا اوالدې ته به يې ورکم. 
د ذرو په شان زياته کم او تاسو به د خپل هېواد لمرپرېواته، لمرخاته، شمال او جنوب

 خواته خپاره شئ او د دنيا ول قومونه به ستا او ستا د اوالدې په وسيله برکت مومي. 
زه به ستا سره مل يم او هرچېرته چې ې زه به تا ساتم او بېرته به دې دې وطن ته راولم.
تر هغې پورې به زه تا پرېندم ترو مې هغه ول کارونه نه وي کي چې تا سره مې وعده

کې وه.“

 کله چې حضرت يعقوب له خوبه راوي شو ويې فرمايل: ”تن په دې ای کې

 هغه ووېرېده او ويې فرمايل: ”دا ومره وېروونکى دی خو زه په دې پوه نه وم.“ 
ای دی. په رتيا سره دا د خدای پاک کور دی او دا د آسمان دروازه ده.“

 سهار وختي حضرت يعقوب هغه تيه چې هغه د خپل سر الندې ايې وه راواخيستله

 هغه دا ای او د يادار په توه يې ودروله او د هغې په سر يې د زيتون تېل واچول. 
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 بيا حضرت يعقوب نذر د بيت ئيل * په نوم ياد ک. مر پخوا د هغه ار نوم لوز ؤ. 
کېود ويې فرمايل: ”که چېرې خدای پاک زما سره مل وي او په دې سفر کې چې زه

 ترو په خير سره بېرته د خپل پالر روان يم ما وساتي او و او کالي راته راکي 
 او دغه تيه چې ما د يادار په توه کور ته ورستون شم، نو بيا به ته زما خدای يې. 

ودرولې ده هغه به د خدای پاک کور شي او هره چې ماته يې راکوې د هغو لسمه برخه به
تاته درکوم.“

حضرت يعقوب د البان کور ته رسيي

 نو حضرت يعقوب خپل سفر ته دوام ورک او د مشرق د خلکو خاورې ته  ۲۹
 هغه په صحرا کې يو کوهی وليد چې د پسونو درې رمې يې په ن کې پنې راغی. 

وې. له دې کوهي خه به رمو اوبه لې او د کوهي خولې ته يوه لویه تيه ايې وه.
 ه وخت چې به ولې رمې هلته راغونې شوې نو شپانو به دغه تيه د کوهي د

خولې خه لېرې کوله او رمو ته به يې اوبه ورکولې. بيا به يې تيه بېرته د کوهي خولې ته
ايودله.

 حضرت يعقوب د شپانو خه پوتنه وکه: ”ای زما ورونو، تاسو د کوم ای يئ؟“

هغوى واب ورک: ”مون د حران يو.“

 هغه پوتنه وکه: ”تاسو د ناحور لمسی البان پېژنئ؟“

هغوى واب ورک: ”هو، مون هغه پېژنو.“

 هغه پوتنه وکه: ”هغه ه دی؟“
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هغوى واب ورک: ”هغه ه دی. ووره، دا د هغه لور راحيل ده چې د خپلې رمې سره
راروانه ده.“

 حضرت يعقوب وفرمايل: ”تر اوسه پورې ال لمر ج وال دی او د رمو د

راغونېدلو وخت نه دی. پسونو ته اوبه ورکئ او هغه بېرته ای ته بوزئ.“

 هغوى وويل: ”دا کار مون نشو کولی. ه وخت چې ولې رمې راغونې شي او د

کوهي د خولې خه تيه لېرې کای شي، بيا به پسونو ته اوبه ورکو.“

 حضرت يعقوب ال د هغوى سره خبرې کولې چې راحيل د رمې سره راغله که چې

 کله چې حضرت يعقوب راحيل وليدله چې د هغه د ماما البان رمه هغه شپونک وه. 
ورسره وه، هغه کوهي ته ورغی او تيه يې د کوهي د خولې خه لېرې که او د البان

 بيا حضرت يعقوب راحيل کل که او په لو آواز سره يې پسونو ته يې اوبه ورکې. 
 حضرت يعقوب راحيل ته وفرمايل: ”زه ستا د پالر د خپلوانو خه يم او د وژل. 

ربکا زوی يم.“

 نه چې البان د خپل خوريي حضرت  .ه او خپل پالر يې خبر که الهغه په من
کل يې ک ،کې ونيوه ه د هغه ليدلو ته ورغی. هغه يې په غېيعقوب خبر واورېد نو په من
او خپل کور ته يې راوست. بيا هره چې پې شوي ؤو حضرت يعقوب البان ته بيان کل.

 البان هغه ته وويل: ”په رتيا سره ته زما خپله وينه او خپل هوکی يې.“ حضرت

يعقوب پوره يوه مياشت د هغه سره پاتې شو.

حضرت يعقوب د ليه او راحيل سره واده کوي

 البان حضرت يعقوب ته وويل: ”آيا په دې خاطر چې ته زما خپل يې نو ماته به ويا
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 البان دوه لورانې درلودلې، د خدمت کوې؟ ووايه چې ته ومره مزدوري غواې؟“ 
 د ليه سترې کلې وې مر راحيل ايسته مشرې نوم ليه او د کشرې نوم راحيل ؤ. 

 حضرت يعقوب په راحيل باندې مين شوی ؤ او ويې وه او کلی اندام يې درلود. 
فرمايل: ”که چېرې خپله کشره لور ماته راکې، نو زه به اوه کاله ستا خدمت وکم.“

 البان وويل: ”دا به ه وي چې هغه تاته درکم، نه کوم بل چاته. زما سره دلته پاتې

 نو حضرت يعقوب د راحيل دپاره اوه کاله خدمت وک، مر دا کلونه هغه ته لکه شه.“ 
د ېرو لو ورو په شان کاره شول که چې هغه د راحيل سره ېره مينه درلودله.

 نو حضرت يعقوب البان ته وفرمايل: ”هغه موده پوره شوې ده، اجازه راکه چې ستا

 نو البان د هغه ای ول خلک راغون کل او مېلمستيا يې د لور سره واده وکم.“ 
 خو کله چې شپه شوه، هغه د راحيل په ای ليه حضرت يعقوب ته وروستله ورکه. 
 البان خپله وينه زلفه خپلې لور ليه ته د او حضرت يعقوب د هغې سره يوای شو. 
 کله چې سهار شو حضرت يعقوب ته معلومه شوه چې هغه ليه نوکرې په توه ورکه. 
وه. هغه البان ته ورغی او ويې فرمايل: ”زما سره دې ولې داسې وکل؟ ما د دې دپاره کار

کاوه چې راحيل ماته راکې، زه دې ولې وغولولم؟“

 البان واب ورک: ”دلته زمون په ای کې داسې رواج نه دی چې کشره لور د

 صبر وکه چې د ليه د واده اوومه ور پوره شي بيا به مشرې خه مخکې واده کي. 
راحيل هم درکم، خو ته به اوه کاله نور هم زما خدمت کوې.“

 حضرت يعقوب قبوله که او د ليه سره يې د واده اوومه ور پوره که او البان خپله

 البان خپله وينه بلهه خپلې لور راحيل ته د نوکرې په لور راحيل هغه ته ورکه. 
 حضرت يعقوب د راحيل سره هم يوای شو. په هغه باندې د ليه خه توه ورکه. 

.رانه وه. هغه البان ته اوه کاله نور خدمت وک ېره راحيل
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د حضرت يعقوب اوالدونه

 کله چې تن وليدل چې حضرت يعقوب د ليه سره ېره مينه نه کوي، خدای پاک

 ليه اميدواره شوه او زوی يې وزېاوه هغې ته اوالدونه ورکل، مر راحيل شنه وه. 
او په هغه باندې يې روبين * نوم کېود، که هغې وويل: ”تن زما سختي ليدلې ده.
 هغه بيا اميدواره شوه، زوی يې وزېاوه او ويې اوس به مې مېه راسره مينه کوي.“ 

ويل: ”دا که چې تن پوهيي چې حضرت يعقوب زما سره مينه نه کوي، نو دا يې هم
 هغه بيا اميدواره شوه او زوی يې راک.“ نو په هغه باندې يې شمعون * نوم کېود. 

وزېاوه، ويې ويل: ”اوس به د خپل مېه زه ته ورنژدې شم، که چې درې زامن مې
 هغه بيا ورته وزېول.“ نو په دې خاطر يې په هغه باندې الوي * نوم کېود. 

اميدواره شوه او کله چې د هغې زوی پيدا شو، هغې وويل: ”دا ل به زه د تن ستاينه
وکم“، نو هغې په هغه باندې يهودا * نوم کېود. وروسته له هغې خه ليه د اوالد د

زېولو خه ولويدله.

 کله چې راحيل وليدل چې د دې خه د حضرت يعقوب هي اوالد پيدا نشو،  ۳۰
نو په خپلې خور باندې يې بخيلي وکه او حضرت يعقوب ته يې وويل: ”ماته اوالد راکه

او که نه، نو زه به مه شم.“

 حضرت يعقوب په راحيل باندې په قهر شو او ويې فرمايل: ”زه خو خدای نه يم چې

ته يې د اوالد راولو خه بې برخې کې يې.“

 نو هغې وويل: ”دا زما وينه بلهه ده. د هغې سره يوای شه ترو هغه زما دپاره

 نو اوالد وزېوي. په دې ول به زه هم وکولی شم چې د هغې په وسيله مور شم.“ 
خپله وينه بلهه يې ورکه چې د هغه ه شي او حضرت يعقوب د هغې سره يوای شو.
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 نو راحيل وويل:  بلهه اميدواره شوه او حضرت يعقوب ته يې زوی وزېاوه. 

”خدای پاک زما په حق کې انصاف وک، هغه زما دعا قبوله که او ماته يې زوی راک.“ په
 بلهه د راحيل وينه بيا اميدواره شوه دې خاطر يې په هغه باندې دان * نوم کېود. 
 راحيل وويل: ”د خپلې خور او د هغې خه د حضرت يعقوب دوهم زوی پيدا شو. 

سره مې شخه وکه او زه بريال شوم“، نو که يې په هغه باندې نفتالي * نوم کېود.

 کله چې ليه پوه شوه چې د اوالد راولو خه ولويدله، خپله وينه زلفه يې حضرت

 د ليه د وينې زلفې خه د حضرت يعقوب يعقوب ته ورکه چې د هغه ه شي. 
 ليه وويل: ”زه بختوره يم“، نو که يې په هغه باندې جاد * نوم زوی پيدا شو. 
 ليه  د ليه د وينې زلفې خه د حضرت يعقوب بل زوی پيدا شو.  کېود. 

وويل: ”زه ومره خوشاله يم! ولې ې به وايي چې زه ومره خوشاله يم.“ په هغه
باندې يې اشير * نوم کېود.

 د غنمو د لو کولو په وخت کې روبين پيو ته ال او مه غونې يې وموندلې. هغه يې

خپلې مور ليه ته راولې. راحيل ليه ته وويل: ”د خپل زوی د مه غونو خه يو ه ماته
راکه.“

 مر ليه هغې ته واب ورک: ”آيا دا دې بس نه دی چې مېه دې راخه واخيست؟

اوس غواې چې زما د زوی مه غونې هم راخه واخلې؟“

راحيل وويل: ”ېر ه. هغه به نن شپه ستا د زوی د مه غونو په بدل کې ستا سره ملي.“

 نو کله چې ماام حضرت يعقوب د پيو خه راغی، ليه د هغه مخې ته ورووتله. هغه

ته يې وويل: ”ته بايد نن شپه زما سره ملې، که چې د خپل زوی د مه غونو په بدل کې
مې اخيستی يې.“ نو حضرت يعقوب په هغه شپه له ليه سره مالست.
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 خدای پاک د ليه دعا قبوله که او هغه اميدواره شوه او د هغې خه د حضرت يعقوب

 ليه وويل: ”په دې خاطر چې ما خپله وينه خپل مېه ته ورکه، پنم زوی پيدا شو. 
 ليه بيا اميدواره خدای پاک ماته اجر راک.“ نو په هغه باندې يې يساکار * نوم کېود. 
 هغې وويل: ”خدای پاک ماته ه شوه او حضرت يعقوب ته يې شپم زوی وزېاوه. 

قيمتي سوغات راک. اوس به مې مېه عزت کوي، که چې شپ زامن مې ورته زېولي
 وروسته له هغه يې لور پيدا شوه او دي.“ نو په هغه باندې يې زبولون * نوم کېود. 

په هغې يې دينه نوم کېود.

.ه او هغې ته يې اوالد ورکه، د هغې دعا يې قبوله ک بيا خدای پاک راحيل راياده ک
 هغه اميدواره شوه او زوی يې وزېاوه. هغې وويل: ”خدای پاک زما رسوايي لېرې

 نو په هغه باندې يې يوسف * نوم کېود او ويې ويل: ”تن دې بل زوی که.“ 
راته راکي.“

د حضرت يعقوب رمې زياتيي

 وروسته له هغې چې راحيل حضرت يوسف وزېاوه، حضرت يعقوب البان ته

 زما ې او زما اوالدونه وفرمايل: ”ما رخصت که چې بېرته خپل وطن ته ال شم. 
چې د هغوى دپاره مې ستا خدمت کی دی ماته راکه چې ال شم، که ته پوهېې چې

ومره کار مې درته کی دی.“

 مر البان هغه ته وويل: ”که ته زما خه خوشاله يې، مهرباني وکه پاتې شه. زه د

 خپله مزدوري فال په وسيله پوه شوم چې تن ستا په خاطر ماته برکت راکی دی. 
دې ووايه، زه به يې درکم.“

 حضرت يعقوب هغه ته وفرمايل: ”ته پوهېې چې نه مې درته کار کی دی او
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 زما د راتلو خه مخکې تا ل ه درلودل، نه مې ستا رمې او پادې ساتلې دي. 
خو کوم کارونه چې ما ستا دپاره کي دي تن په هغو کې برکت اچولی دی او ستا

شتمني ېره زياته شوې ده. اوس د دې وخت رارسېدلی چې د خپلې کورن دپاره يو ه
وکم.“

 البان پوتنه وکه: ”تاته ه درکم؟“

حضرت يعقوب واب ورک: ”ماته هي شی مه راکوه. که دا کار زما دپاره وکې زه به ستا
 اجازه راکه چې نن ستا د ولو رمو په من کې د رمو ساتلو او روزلو ته دوام ورکم. 

ورم او د مېو خه هره يوه خالداره مېه او هر توربخن وری او د وزو خه هره
 کله چې راشې او هغه مزدوري چې خالداره وزه جدا کم، نو دا به زما مزدوري وي. 
ماته يې راکوې وورې نو په آسان سره به درته معلومه شي چې زه صادق يم. که چېرې

زما سره کومه وزه چې خالداره نه وي يا يو وری چې توربخن نه وي، نو ته به پوه شې چې
هغه غال شوی دی.“

 په  البان وويل: ”زما خوه ده، لکه نه چې تا وويل همداسې دې وي.“ 

هماغه ور البان ول خطداره او خالداره وزان او ولې برې او خالداره وزې يا هغه وزې
چې سپين رن يې درلود او ول توربخن وري بېل کل او هغه يې خپلو زامنو ته وسپارل.

و په فاصله لېرې الخه د درې ور  بيا البان د خپلې رمې سره د حضرت يعقوب

او حضرت يعقوب د البان پاتې رمې ساتلې.

 حضرت يعقوب د چنار، بادام او سپېدار شنې انې راواخيستلې او د هغوى خه

 نو هغه دا سپينې يې پوستکي لېرې کل او سپينې سپينې ليکې په کې راکاره شوې. 
شوې انې د رمو په مخامخ د هغوى د اوبو په اخورونو کې کېودلې، که چې کله به
 او د انو په مخ رمې د اوبو لو دپاره راتللې نو يو د بل سره به جوه کېدلې. 
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کې به يو د بله سره يوای کېدلې او خطداره يا بر او خالداره بچي به يې زېول.

 حضرت يعقوب پسونه او مېې د وزو خه جدا کل او د هغو مخونه يې د البان د

رمو خطدارو او توربخنو حيواناتو خواته کل. نو په دې ول هغه د خپلو رمو خاوند شو او
هغه يې د البان د رمو خه جدا کلې.

 نو کله به چې قوي ينه حيوانات د نرو حيواناتو سره يوای کېدل نو حضرت

يعقوب به د اوبو په اخورونو کې د حيواناتو مخې ته هغه انې ايودلې چې د انو په
 خو که حيوانات به کمزوري ؤو نو انې به يې من کې يو د بله سره يوای شي. 
 په دې هلته نه ايودلې. نو کمزورې به د البان او قوي به د حضرت يعقوب شول. 

ول حضرت يعقوب ېر شتمن شو او د ېرو رمو، وينو، غالمانو، اوانو او خرو خاوند
شو.

حضرت يعقوب د البان خه تتي

ه چې زمون حضرت يعقوب واورېدل چې د البان زامنو ويلي دي چې ”هر  ۳۱
د پالر سره ؤو هغه يعقوب واخيستل او دا وله شتمني يې زمون د پالر د شتمن خه په

 هغه وليدل چې د البان رويه د هغه سره د پخوا په شان دوستانه نه ده. الس راوه.“ 
 بيا خدای پاک حضرت يعقوب ته وفرمايل: ”بېرته خپل پلرني وطن او خپلو خپلوانو

ته ال شه. زه به ستا سره مل يم.“

 نو حضرت يعقوب راحيل او ليې ته خبر ولېه چې صحرا ته يعنې هغه ای ته راشي

 حضرت يعقوب هغوى ته وفرمايل: ”زه وينم چې ستاسو چې د هغه رمې په کې وې. 
د پالر رويه زما سره د پخوا په شان دوستانه نه ده، مر زما د پالر خدای زما سره مل دی.

 تاسې دواه پوهېئ چې ما په خپل ول قوت سره ستاسو د پالر خدمت کی دی.
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 سره له دې چې ستاسو پالر زما سره ي کې ده او لس له يې زما مزدوري بدله

 کله چې به البان وويل: که، مر خدای پاک هغه پرېنود چې ماته زيان راورسوي. 
خالداره دې ستا مزدوري وي، نو ولو رمو به خالداره بچي زېول. او چې کله به يې وويل:

 نو خدای پاک ستاسو د خطداره دې ستا وي، نو ولو رمو به خطداره بچي زېول. 
پالر خه رمې واخيستلې او ماته يې راکې.

 د بچيو د زېولو په موسم کې ما يو لې خوب وليده. سترې مې پورته کې او ومې

 د خدای پاک ليدل هغه وزان چې د وزو سره جوه کېدل خطداره او خالداره ؤو. 
 هغه فرتې په خوب کې راته وفرمايل: ای يعقوبه! ما واب ورک: زه حاضر يم. 
وفرمايل: سترې پورته که او ووره. هغه ول وزان چې د وزو سره جوه کيي ول

 زه خالداره او خطداره دي، که هره چې البان تا سره کي دي هغه مې ليدلي دي. 
هماغه خدای يم چې په بيت ئيل کې تاته درکاره شوم. په هغه ای کې چې تا په هغې
تيې باندې د زيتون تېل واچول او زما دپاره دې نذر ورک. نو اوس دا خاوره پرېده او

هغه وطن ته ال شه چې ته په کې پيدا شوی يې.“

خه هي ته د خپل پالر واب کې وويل: ”مون  راحيل او ليه حضرت يعقوب ته په

سره د پرديو په شان رويه کوي. هغه مون  هغه زمون شی په ميراث کې راپاتې نه دی. 
خرې کې يو او هغه پيسې چې زمون دپاره هغه ته ورکل شوې وې ولې يې خولې
 هغه ول دولت چې خدای پاک زمون د پالر خه اخيستی دی هغه زمون او دي. 

زمون د اوالدونو دی. نو هره چې خدای پاک درته فرمايلي دي هماغسې وکه.“

  نو حضرت يعقوب خپل اوالدونه او خپلې ې په اوانو باندې سپرې کې. 

هغه خپل ول حيوانات مخکې کل او هغه ه چې په بين النهرين کې يې لي ؤو ول
 په هغه واخيستل ترو خپل پالر حضرت اسحاق ته چې په کنعان کې ؤ ال شي. 
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وخت کې چې البان د خپلو پسونو د سکولودلو دپاره تللی ؤ، راحيل د خپل پالر د کورن
 حضرت يعقوب البان وغوالوه که چې هغه يې په دې باندې خبر نه بتان غال کل. 

 هره چې هغه درلودل هغه يې واخيستل او وتتېده. ک چې دی د تللو نيت لري. 
هغوى د فرات د سيند خه تېر شول او د جلعاد د غرن سيمې په لور روان شول.

البان حضرت يعقوب تعقيبوي

 هغه خپل  په دريمه ور البان ته خبر ورسېد چې حضرت يعقوب تتېدلى دی. 

ې يې په هغه پسې الره ووهله او د جلعاد په غرنان سره واخيستل او اوه ور خپلوان د
 مر خدای پاک د شپې په خوب کې البان ته کاره شو سيمه کې هغه ته ورورسېد. 

او هغه ته يې وفرمايل: ”پام کوه چې يعقوب ته هي ونه وايې. نه ورته ه ووايې او نه بد.“
 حضرت يعقوب د جلعاد په غرن سيمه کې خپلې خېمې ودرولې وې چې البان

ورورسېد او البان هم د خپلو خپلوانو سره په هغه ای کې خېمې ودرولې.

 البان حضرت يعقوب ته وويل: ”ه دې وکل؟ زه دې وغولولم او زما لورانې دې د

 ولې دې زه وغولولم او په په وتتېدلې؟ ولې دې زه جني بنديانو په شان بوتللې. 
خبر نه کم چې تاسو مې په خوشال او په سندرو او د چمبو او رباب په ساز سره رخصت
 زه دې پرېنودم چې خپل لمسيان او لورانې کل کم او خدای پاماني کي وای. 

 زه دا توان لرم چې زيان درورسوم، مر ستا د  .م. بې عقله کار دې وکورسره وک
پالر خدای تېره شپه ماته وويل چې پام کوه چې حضرت يعقوب ته هي ونه وايې. نه ورته

 اوس ته روان يې که چې تا دا ارمان درلود چې بېرته د خپل ه ووايې او نه بد. 
پالر کور ته ال شې، نو زما بتان دې ولې غال کي دي؟“

که چې ما فکر وک واب کې وفرمايل: ”زه ووېرېدم  حضرت يعقوب البان ته په

 خو که د هرچا سره دې خپل بتان چې خپلې لورانې به په زور زما خه واخلې. 
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پيدا کل، هغه دې ووژل شي. زمون د خپلوانو په مخکې ووره. که چېرې ستا کوم شی
زمون سره وي، خپل ان ته يې واخله.“ مر حضرت يعقوب په دې باندې نه پوهېده چې

راحيل هغه بتان غال کي ؤو.

 نو البان د حضرت يعقوب خېمې ته ننوت او هغه يې ولوله. بيا د ليه خېمې ته او د

 دواو وينو خېمو ته ننوت او هي يې پيدا نه کل. بيا هغه د راحيل خېمې ته ننوت. 
راحيل بتان د او د زين الندې ايي ؤو او ورباندې ناسته وه. البان وله خېمه ولوله،

 راحيل خپل پالر ته وويل: ”پالره، خفه نشې. زه ستا په مخکې هي يې ونه موندل. 
نشم پاېدلی که چې په ما باندې مياشتن ناروغي راغلې ده.“ البان خېمه ولوله خو

بتان يې پيدا نه کل.

 حضرت يعقوب په قهر شو او د البان سره يې شخه وکه او د هغه خه يې پوتنه

 اوس چې تا وکه: ”ما ه جرم کی دی؟ او کومه خطا مې کې ده چې راپسې يې؟ 
زما ول سامان ولاوه که د خپل کور سامان دې موندلی وي، دلته يې زما د خپلوانو او ستا

د خپلوانو په مخ کې کېده او پرېده چې هغوى دا پرېکه وکي چې زمون دواو خه
 شل کاله کيي چې زه ستا سره وم. ستا مېو او وزو بچي زيان نه کوم يو په حقه دی. 

 هغه حيوانات چې وحشي کل او ستا د رمو خه مې يو پسه هم نه دی خولی. 
ناورو به دالي ؤو، هغه مې تاته نه دي راوي. د هغوى تاوان مې په خپله اللی دی او
 دا هغه چې د ورې يا به د شپې غال شوي ؤو، د هغو بيه به دې زما خه غوتله. 

زما حال ؤ چې د ورې په رم او د شپې په يخن کې به ورېدلم او خوب مې نشو
 په دې ول زه شل کاله ستا په کور کې وم. وارلس کاله مې ستا د لورانو په کولی. 

خاطر ستا خدمت وک او شپ کاله مې ستا د رمو دپاره. لس لې دې زما مزدوري بدله
 که چېرې زما د نيکونو خدای، د حضرت ابراهيم او د حضرت اسحاق خدای زما که. 
لى وای. خو خدای پاک زما سختسره مل نه وای، نو زه به دې په يقين سره تش الس لې
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او د السونو خواري وليدله او تېره شپه يې مالمته کې.“

د حضرت يعقوب او البان ترمن تون

 البان حضرت يعقوب ته واب ورک: ”دا ې زما لورانې دي. د هغوى اوالدونه

زما اوالدونه دي او دا رمې زما رمې دي او دا هره چې دلته وينې زما دي. خو زه ستا
 زه تيار يم چې ستا سره يو خه خپلې لورانې او د هغوی اوالدونه نشم اخيستلی. 

تون وکم. رائ چې د تيو يوه ېر جوه کو چې مون ته به زمون تون رايادوي.“

 هغه  نو حضرت يعقوب تيه راواخيستله او هغه يې د يادار په توه ودروله. 

خپلو خپلوانو ته وفرمايل چې تيې راولې کي. نو هغوى تيې راواخيستې او ېر يې
 کې. بيا حضرت يعقوب او البان د هغې ېر په ن کې سره و وخوله. 

البان په هغه باندې يجر سهدوتا نوم کېود. مر حضرت يعقوب هغه د جلعيد * په نوم ياد
 البان وويل: ”دا د تيو ېر به زمون دواو دپاره يو يادار وي.“ په دې خاطر  .ک
 همدارنه هغه د مصفه * په نوم هم ياده شوه که چې هغه د جلعيد په نوم ياده شوه. 
البان وويل: ”کله چې مون يو د بل خه جدا شو، نو تن دې زمون دواو ناظر اوسي.
 که ته زما د لورانو سره بده رويه وکې او يا نورې ې وکې، حتیٰ که زه له دې

خه خبر هم نشم ياد ساته چې خدای پاک زما او ستا ترمن شاهد دی.“

 همدارنه البان حضرت يعقوب ته وويل: ”دا هغه ېر او هغه ياداري تيه ده چې

 دا ېر او دا تيه دواه زمون دپاره د يادار په زما او ستا ترمن مې ودرولې ده. 
توه دي. زه به د دې ېر خه ستا خواته نه درتېرېم چې حمله درباندې وکم او ته به

 د حضرت د دې ېر او د دې تيې خه نه راتېرېې چې حمله راباندې وکې. 
ابراهيم او د ناحور خدای به زمون ترمن قضاوت کوي.“ بيا حضرت يعقوب د هغه خدای

په نوم چې د هغه پالر حضرت اسحاق ورته عبادت کاوه، سخت قسم وخو چې په دې
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 حضرت يعقوب هلته په هغې غرن سيمه کې قرباني وکه او وعدې باندې به ودريي. 
خپل خپلوان يې و خولو ته راوبلل. د و خولو خه وروسته هغوى هلته شپه
 البان سهار وختي پاېد، خپل لمسيان او لورانې يې کل کل، خدای تېره که. 

پاماني يې ورسره وکه او بېرته خپل کور ته روان شو.

حضرت يعقوب د عيسو سره د مخامخ کېدو دپاره تياری نيسي

 حضرت يعقوب هم په خپله مخه ال او د خدای پاک فرتې ورسره مخامخ  ۳۲
 کله چې حضرت يعقوب هغوى وليدلې ويې فرمايل: ”دا د خدای پاک کمپ شوې. 

دی.“ نو د هغه ای نوم يې محنايم * کېود.

 حضرت يعقوب د ان خه مخکې خپل ورور عيسو ته د ادوم خاورې ته استازي

 هغوى ته يې وفرمايل: ”زما بادار عيسو ته ووايئ چې ستا غالم يعقوب داسې ولېل. 
 زه د پادو، خرو، پسونو، وايي: زه د البان سره اوسېدم او تر اوسه پورې هلته پاتې وم. 

وزو، غالمانو او وينو خاوند شوی يم. اوس مې خپل بادار ته دغه پيغام ولېه چې په ما
باندې مهرباني وکې.“

 کله چې استازي بېرته حضرت يعقوب ته راستانه شول، هغوى وويل: ”ستا ورور

 نو عيسو ته الو او هغه د لورسوه نفرو سره ستا د ليدلو دپاره راروان دی.“ 
حضرت يعقوب ېر ووېرېد او پرېشانه شو. هغه خپل خلک او رمې، پادې او اوان په دوه
 هغه فکر وک: ”که چېرې عيسو په اولن لې باندې حمله وکي، لو باندې ووېشل. 

نو بله له به وکولی شي چې وتتي.“

 بيا حضرت يعقوب دعا وکه: ”ای زما د پالر حضرت ابراهيم خدايه او زما د پالر

۸۵ / ۱۴۴
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


حضرت اسحاق خدايه، ای تنه چې ماته دې وفرمايل: خپل وطن او خپلو خپلوانو ته
 زه د هغو ولو مهربانيو او وفاداريو و نه يم بېرته ال شه، زه به تا خوشبخته کم. 
چې د خپل غالم سره دې کي دي. کله چې زه د اردن د سيند خه تېرېدم، نو زما سره

 اوس تاته سوال کوم چې ما يوازې يوه امسا وه. او اوس زه د دوو لويو لو خاوند يم. 
د خپل ورور عيسو له السه وژغوره، که زه وېرېم چې هغه به راشي او په مون به حمله
 بلکه هغه وعده راياده که وکي او مون به له و او ماشومانو سره له منه يوسي. 
چې تا زما سره کې وه چې ما سره به ه کوې او زما اوالده به د درياب د شو په شان

داسې زياتوې چې ونه شمېرل شي.“

 هغه هلته شپه تېره که او هره چې يې درلودل د هغو خه يې د خپل ورور عيسو
 دوه سوه وزې او شل وزان، دوه سوه مېې او شل پسونه،  :دپاره سوغات انتخاب ک
 دېرش اوې د هغو د بچيو سره، لوېت غواانې او لس غوايان، شل خرې او لس

 هغوى يې په دوه لو ووېشل او خپلو غالمانو ته يې وسپارل او هغوى ته يې خره. 
 حضرت يعقوب وفرمايل: ”زما خه مخکې ئ او د لو ترمن فاصله پرېدئ.“ 

هغه غالم ته چې مخکې روان ؤ، حکم وک” :ه وخت چې زما ورور عيسو ستا سره
مخامخ شي او پوتنه وکي چې ستاسو بادار وک دی؟ تاسو چېرې ئ؟ او ستاسو په

 بايد ووايې: دا ستا د غالم يعقوب دي او هغه يې د مخکې دا حيوانات د چا دي؟ 
سوغات په توه خپل بادار عيسو دپاره لېلي دي او په خپله يعقوب هم زمون پسې راروان

 همدارنه هغه دوهم، دريم او ولو پادوانانو ته امر وک” :ه وخت چې د دی.“ 
 خامخا ووايئ چې ستا غالم يعقوب عيسو سره مخامخ شئ، نو همداسې به ورته وايئ. 
زمون پسې راروان دی.“ که هغه فکر کاوه چې د دې سوغاتونو په وسيله به چې مخکې
مې لېلي دي د هغه قهر سو کم او چې کله د هغه سره مخامخ شم کېدای شي چې هغه ما

 نو د حضرت يعقوب سوغاتونه له هغه خه مخکې الل خو هغه شپه په وبخي. 
کمپ کې تېره که.
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حضرت يعقوب په فنيئيل کې غېه نيسي

 په هماغه شپه حضرت يعقوب پاېد او خپلې دوه ې، دوه وينې او خپل يوولس

 وروسته له دې چې زامن يې واخيستل او د يبوق د سيند په ودر باندې پورې وتل. 
 نو حضرت هغوى يې د سيند خه پورې ويستل، هغه خپل مال او شتمني هم ولېله. 

يعقوب يوازې پاتې شو او يو نفر راغی او د هغه سره يې د سهار تر راي پورې غېه
 نو کله چې هغه نفر وليدل چې په حضرت يعقوب باندې بری نشي موندلی، نو ونيوله. 
 نو بيا د حضرت يعقوب په ورون باندې يې وزار وک او د هغه ورون له بنده وخوت. 

هغه سي وويل: ”ما پرېده چې ال شم که چې لمر په راختلو دی.“

دم چې الې تا نه پرېو چې ماته برکت رانه کتر” :واب ورک ليکن حضرت يعقوب
شې.“

 هغه نفر د هغه خه پوتنه وکه: ”ستا نوم ه دی؟“

هغه واب ورک: ”يعقوب.“

 هغه نفر وويل: ”له دې وروسته به نور ستا نوم يعقوب نه وي، بلکه اسرائيل * به وي،

که چې تا د خدای او انسان سره غېه ونيوله او بريالی شوې.“

 حضرت يعقوب وفرمايل: ”خپل نوم دې ماته ووايه.“

مر هغه واب ورک: ”ولې زما د نوم پوتنه کوې؟“ نو په هغه ای کې يې حضرت
.يعقوب ته برکت ورک

 نو حضرت يعقوب وفرمايل: ”خدای پاک مې مخامخ وليد او ال تر اوسه هم ژوندی
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 د لمرخاته په وخت  .ای د فنيئيل * په نوم ياد ک پاتې يم.“ نو حضرت يعقوب هغه
 په کې هغه د فنيئيل خه تېر شو او د خپل ورانه په سبب يې و ،و ت کاوه. 

همدې خاطر اسرائيليان تر نن ورې پورې هغه پله چې د ورون د بنده پورې نتې ده نه
خوري، که چې د حضرت يعقوب د ورانه همدې برخې وزار خولی ؤ.

حضرت يعقوب د عيسو سره مخامخ کيي

 حضرت يعقوب وليدل چې عيسو د خپلو لورسوه نفرو سره راروان دی. نو  ۳۳
 وينې او د هغه خپل اوالدونه په راحيل او ليه او دوه وينو باندې تقسيم کل. 

هغوى اوالدونه يې مخکې کل. ليه او د هغې اوالدونه يې ورپسې کل او راحيل او حضرت
 په خپله حضرت يعقوب د هغوى خه مخکې روان ؤ. نه يوسف يې شاته کل. 
 مر عيسو په منه د چې خپل ورور ته ورنژدې شو، اوه له يې ورته سجده وکه. 

حضرت يعقوب هرکلي ته راغی او هغه يې په غې کې ونيوه. خپل السونه يې د هغه د غاې
 بيا عيسو شاوخوا وکتل او ې او خه راتاو کل او کل يې ک او دواو وژل. 

ماشومان يې وليدل. هغه پوتنه وکه: ”دا درسره وک دي؟“

حضرت يعقوب واب ورک: ”دا زما اوالدونه دي چې خدای پاک په خپل فضل ماته
 بيا وينې د خپلو اوالدونو سره راغلې او د احترام په خاطر يې خپل راکي دي.“ 
 بيا ليه او د هغې اوالدونه راغلل او د ولو خه وروسته حضرت سرونه ي کل. 

يوسف او راحيل راغلل او ولو خپل سرونه د احترام په خاطر ي کل.

 عيسو پوتنه وکه: ”دا ول حيوانات چې ماته دې رالېلي دي د هغو خه ستا

مقصد ه دی؟“
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حضرت يعقوب واب ورک: ”ای باداره، دا د دې دپاره دي چې تاسو راباندې مهرباني
وکئ.“

 مر عيسو وويل: ”ای زما وروره، زما سره هره ېر دي. تا سره چې هره دي

خپل ان ته يې وساته.“

 حضرت يعقوب واب ورک: ”نه! که په ما باندې مهربانه شوی يې نو زما سوغات

قبول که. که چې ستا د مخ ليدل زما دپاره لکه د خدای پاک د مخ د ليدلو په شان دي،
 نو د مهربان له مخې دا سوغاتونه په دې خاطر چې زه دې په مهربان سره قبول کم. 

چې ستا دپاره مې راوي دي قبول که، که چې خدای پاک په ما باندې فضل کی دی
او هره ته چې زه اتيا لرم هغه ول يې ماته راکي دي.“ حضرت يعقوب دومره ينار

وک تر هغې چې عيسو هغه قبول کل.

 عيسو وويل: ”رائ چې ال شو. زه به تاسو بدره کم.“

 مر حضرت يعقوب هغه ته وفرمايل: ”زما بادار پوهيي چې اوالدونه مې کمزوري

دي او زه بايد په دې مېو او غواانو باندې چې لنې دي پام وکم. که چېرې هغه په يوه
 نو زما بادار دې زما خه ور کې سختې وزغلولی شي، نو ول حيوانات به مه شي. 

مخکې ال شي او زه به ورو، ورو د اوالدونو او حيواناتو په قدم درم ترو د خپل بادار
سره په ادوم کې يوای شم.“

 عيسو وويل: ”نو بيا اجازه راکه چې د خپلو نفرو خه يو و تنه ستا سره پرېدم.“

حضرت يعقوب واب ورک: ”د دې حاجت نشته، که زه يوازې دا غوام چې خپل بادار
 په هماغه ور عيسو په خپله الره روان شو او بېرته ادوم ته راباندې مهرباني وکي.“ 
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 مر حضرت يعقوب سوکوت * ته ال او هلته يې د خپل ان دپاره کور ستون شو. 
جو ک او د خپلو حيواناتو دپاره يې پرې جوې کې. نو که هغه ای د سوکوت په

نوم ياد کای شو.

 نو حضرت يعقوب د بين النهرين خه په سالمت سره د شکيم ار ته چې په کنعان

 هغه مکه چې په کې دی راغی او ار ته نژدې يې په يو ای کې خېمې ودرولې. 
هغې کې يې خېمې ودرولې وې، هغه يې د شکيم د پالر حمور د اوالدونو خه د سپينو

 هلته هغه د قربان ای جو ک او هغه يې د ايل الوهي زرو په سلو سکو واخيستله. 
.اسرائيل * په نوم ياد ک

د دينه بې عزته کېدل

 يوه ور د حضرت يعقوب او ليه لور دينه د ينو کنعاني و د ليدلو دپاره  ۳۴
 حوي حمور د هغې سيمې مشر ؤ. د هغه زوی شکيم دينه وليدله، هغه يې اله. 

 د هغه زه د حضرت يعقوب لور دينه يوو او په هغې راونيوله او بې عزته يې که. 
 شکيم خپل پالر باندې مين شو. هغه هه کوله چې د هغې زه الس ته راوي. 

حمور ته وويل: ”دا انجل ماته وکه.“

 حضرت يعقوب خبر شو چې د هغه لور دينه بې عزته شوې ده. مر رنه چې د
هغه زامن د خپلو پادو سره په صحرا کې ؤو، نو د هغوى تر راتللو پورې يې هي ونه کل.
 د حضرت  د شکيم پالر حمور راغی چې د حضرت يعقوب سره خبرې وکي. 

يعقوب زامن له صحرا خه راغلل او نه چې هغوى واورېدل چې ه پېه شوې ده نو
ېر خواشيني او سخت په قهر شول که چې شکيم داسې کار کی ؤ چې د کولو نه ؤ. هغه

 د حضرت يعقوب د لور په بې عزته کولو سره د اسرائيلو د قوم سپکاوی کی ؤ. 
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حمور هغه ته وويل: ”زما زوی شکيم ستا په لور باندې مين شوی دی. اجازه ورکئ چې
 زمون سره خپلوي وکئ. خپلې لورانې مون ته راکئ او د هغې سره واده وکي. 

 تاسو کولی شئ چې دلته په دې وطن کې زمون لورانې خپلو انونو ته وکئ. 
زمون سره واوسېئ او په هرای کې چې وغوائ هلته اوسېدلى شئ. آزاد کاروبار په کې

وکئ او د جايداد خاوندان شئ.“

 بيا شکيم د دينه پالر او ورونو ته وويل: ”په ما باندې دا مهرباني وکئ او تاسو چې

 ماته ووايئ چې کوم سوغاتونه تاسو غوائ او هره وغوائ زه به يې درکم. 
هرومره زيات مهر چې غوائ هم هغه شان يې واکئ او تاسو چې هره زما خه

وغوائ زه به يې درکم. يوازې دا اجازه راکئ چې د هغې سره واده وکم.“

 د حضرت يعقوب زامنو د شکيم او د هغه د پالر حمور په واب کې په مکر سره

 هغوى ته يې وويل: خبرې وکې، که چې د هغوى خور دينه يې بې عزته کې وه. 
”مون داسې کار نشو کولی. مون نشو کولی خپله خور هغه چاته ورکو چې سنت شوی نه
 مون په يو شرط ستاسو سره جوه کوو چې وي، که چې دا زمون دپاره شرم دی. 
 هغه وخت به خپلې لورانې تاسو ته ستاسو ول نارينه دې زمون په شان سنت شي. 
درکو او ستاسو لورانې به خپلو انونو ته وکو او ستاسو سره به يوای واوسېو او يو

 مر که چېرې زمون خبره قبوله نه کئ او سنت نشئ، مون به خپله خور قوم به شو. 
واخلو او ال به شو.“

 هغه وان د دې کار  دا شرط حمور او د هغه زوی شکيم ته مناسب کاره شو. 

په سرته رسولو کې ن ونه ک که چې هغه د حضرت يعقوب په لور باندې مين ؤ. هغه د
خپل پالر په کورن کې ترولو عزتمن سی ؤ.

 حمور او د هغه زوی شکيم د ار دروازې ته چې د غونې ای ؤ الل او د ار د

۹۱ / ۱۴۴
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 هغوى وويل: ”دا خلک زمون دوستان دي. پرېدئ چې خلکو سره يې خبرې وکې. 
مکه پراخه ده. مون ي. د هغوى دپارهي او کاروبار په کې وکپه خاوره کې واوسي زمون

کولی شو چې د دوى د لورانو سره وادونه وکو او دوى کولی شي چې زمون د لورانو
ه کوي چې زمونسره يوازې په دې شرط جو  نو هغوى زمون سره وادونه وکي. 

 سره واوسيي او راسره يو قوم شي، چې زمون ول نارينه د دوى په شان سنت شي. 
آيا د هغوى ولې رمې او پادې او شتمني او د هغوى نور شيان به زمون نشي؟ نو رائ چې
 ولو اريانو د حمور او د هغه د د دوى سره موافقه وکو چې زمون سره واوسيي.“ 

زوی شکيم وانديز قبول ک او د ار ول نارينه سنت شول.

 په دريمه ور چې ول خلک ال د سنت کېدلو له امله په درد کې ؤو، د حضرت

يعقوب دوه زامنو يعنې د دينه ورونو شمعون او الوي خپلې تورې واخيستلې او بې له دې
 چې په هغو کې چې وک ورباندې پوه شي ار ته ننوتل او ول نارينه يې ووژل، 

حمور او د هغه زوی شکيم هم شامل ؤو. هغوی دينه د شکيم د کور خه واخيستله او
 د حضرت يعقوب نور زامن په مو باندې راوختل او ار يې لو ک ،که الل. 

 د هغوى رمې، پادې او خره او هره چې چې د هغوى خور هلته بې عزته شوې وه. 
 د هغوى وله شتمني يې واخيستله او په ار او پيو کې ؤو، هغه يې واخيستل. 
اوالدونه او ې يې اسيران کل او هره چې په کورونو کې ؤو هغه يې لو کل.

 حضرت يعقوب شمعون او الوي ته وفرمايل: ”تاسو زه د تکليف سره مخامخ کم.

اوس به کنعانيان، فرزيان او همدارنه د دې خاورې نور اوسېدونکي زما خه کرکه کوي.
زه ېر نفر نه لرم او که چېرې هغوى زما په ضد سره راول شي او په ما باندې حمله وکي،

زمون وله کورن به له منه اله شي.“

 مر هغوى واب ورک: ”آيا دا الزمه وه چې هغه دې زمون د خور سره د يوې
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فاحشې په شان رويه وکي؟“

حضرت يعقوب بيت ئيل ته راستنيي

 خدای پاک حضرت يعقوب ته وفرمايل: ”پاه او بيت ئيل ته ال شه او هلته  ۳۵
اوسېه. ما يعنې خپل خدای ته چې تاته په هغه وخت کې چې د خپل ورور عيسو خه

تتېدلې کاره شو، د قربان ای جو که.“

 نو حضرت يعقوب خپلې کورن او هغو ولو خلکو ته چې د هغه سره ؤو وفرمايل:

”هغه بتان چې ستاسو سره دي هغه لېرې وغورزوئ. خپل انونه پاک کئ او پاک کالي
 رائ چې بيت ئيل ته ال شو او هلته د هغه خدای دپاره د قربان ای واغوندئ. 
جو کو چې زما سره يې د سخت په وخت کې مرسته کې وه او هرچېرته چې زه تللی
 نو هغوى ول بتان او همدارنه هغه غووال چې د هغوى په يم زما سره مل ؤ.“ 

غوونو کې وې حضرت يعقوب ته ورکې او حضرت يعقوب هغه په شکيم کې د ې د
ونې الندې خ کل.

 هغوى روان شول او په شاوخوا ارونو باندې د خدای پاک وېره راغله. نو که

 حضرت يعقوب د خپلو ولو خلکو سره لوز ته چې هيچا هغوى تعقيب نه کل. 
 هلته هغه د قربان ای جو ک او بيت ئيل دی او د کنعان په خاوره کې دی راغی. 

هغه ای يې د بيت ئيل د خدای په نوم ياد ک ،که په هغه ای کې چې کله حضرت
 يعقوب د خپل ورور عيسو خه تتېده، خدای پاک خپل ان هغه ته کاره کی ؤ. 

د ربکا دايي دبوره مه شوه او د بيت ئيل خه کته د ې د ونې الندې يې خه که.
نو هغه د ژا د ې د ونې په نوم ياده شوه.
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 کله چې حضرت يعقوب د بين النهرين خه بېرته راستون شو، نو خدای پاک يو ل

 خدای پاک هغه ته وفرمايل: ”ستا نوم  .کاره شو او برکت يې ورته ورک بيا هغه ته
يعقوب دی. مر له دې وروسته دې ستا نوم يعقوب نه وي، بلکه ستا نوم دې اسرائيل وي.“
 خدای پاک هغه ته وفرمايل: ”زه مطلق قادر خدای نو د هغه نوم يې اسرائيل کېود. 

يم، د زياتو اوالدونو خاوند شې. ستا خه به قومونه پيدا شي او ستا د نسل خه به
 هغه مکه چې ابراهيم او اسحاق ته مې ورکې ده تاته او ستا پادشاهان پيدا شي. 

 نو خدای پاک له هغه ای خه چې د خه وروسته به يې ستا اوالدې ته ورکم.“ 
 حضرت يعقوب په هغه ای کې چې خدای هغه سره يې خبرې وکې پورته وخوت. 
پاک ورسره خبرې کې وې يوه ياداري تيه ودروله او په هغې باندې يې د لو نذرانه
 حضرت يعقوب د هغه ای نوم چې هلته خدای پاک ورسره او د زيتون تېل واچول. 

خبرې کې وې، بيت ئيل کېود.

د راحيل مينه

 نو بيا هغوى د بيت ئيل خه که وکه. افراتې ته يو ه فاصله پاتې وه چې د راحيل

 رنه چې د ماشوم د د ماشوم د زېولو وخت راورسېد او د هغې تکليف زيات شو. 
زېولو په وخت کې هغه په ېر سخت تکليف کې وه، نو د هغې دايي ورته وويل: ”راحيل،
 مر هغه د مينې په حال کې وه او د ساه ورکولو په مه وېرېه دا دې بل زوی دی.“ 

وخت کې يې د هغه نوم بن اوني * کېود، مر حضرت يعقوب هغه بنيامين * وباله.

 نو راحيل مه شوه او هغه يې د افراتې الرې ته نژدې چې اوس د بيت لحم په نوم

 حضرت يعقوب د هغې په قبر باندې ياداري تيه ودروله او تر نن ياديي خه که. 
 نو حضرت يعقوب بيا که وکه او د عيدر د ورې پورې هغه د راحيل د قبر نه ده. 

لي بلې خواته يې خپلې خېمې ودرولې.
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د حضرت يعقوب زامن
(اول تواريخ ۲: ۱ - ۲)

 هغه وخت چې حضرت يعقوب په هغې سيمه کې اوسېده، روبين ال او د خپل پالر د

وينې بلهې سره يې زنا وکه او حضرت يعقوب د دې خه خبر شو.

 د ليه زامن: روبين د حضرت يعقوب مشر زوی، حضرت يعقوب دولس زامن درلودل. 
 د راحيل زامن: حضرت يوسف او بنيامين. شمعون، الوي، يهودا، يساکار او زبولون. 
 د ليه د وينې زلفه زامن: جاد او  د راحيل د وينې بلهه زامن: دان او نفتالي. 

اشير. دا د حضرت يعقوب زامن ؤو چې په بين النهرين کې زېېدلي ؤو.

د حضرت اسحاق وفات کېدل

 حضرت يعقوب خپل پالر حضرت اسحاق ته چې قريه اربع (حبرون) ته نژدې په

ممري کې ؤ يعنې هغه ای ته چې حضرت ابراهيم او حضرت اسحاق په کې اوسېدل
 هغه په پاخه عمر کې وفات  . حضرت اسحاق يوسلو اتيا کاله ژوند وک راغی. 
.خ ک ای شو. د هغه زامنو عيسو او حضرت يعقوب هغهشو او د خپلو نيکونو سره يو

د عيسو اوالده
(اول تواريخ ۱: ۳۴ - ۳۷)

 عيسو د کنعاني  دا د عيسو اوالده ده (عيسو د ادوم په نوم هم يادېده.)   ۳۶
و سره وادونه وکل: عاده د حيتي ايلون لور، اهوليبامه چې د عنا لور او د حوي صبعون
 عاده اليفاز  او بسمه چې د حضرت اسماعيل لور او د نبايوت خور وه.  لمس وه 
 اهوليبامه يعوش، يعالم او قورح وزېول. دا د عيسو زامن او بسمې رعوئيل وزېاوه. 
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ؤو چې په کنعان کې زېېدلي ؤو.

 عيسو خپلې ې، زامن، لورانې او د خپلې کورن ول خلک او همدارنه خپلې

ولې رمې او پادې او خپله وله شتمني چې په کنعان کې يې الس ته راوي ؤو واخيستل
 هغه ال او د خپل ورور حضرت يعقوب خه ل ه لېرې يې بلې سيمې ته که وکه. 

که هغه مکه چې حضرت يعقوب او هغه په کې اوسېدل دومره پراخه نه وه چې دواه
 نو سره يوای واوسيي، په دې خاطر چې هغوى زياتې رمې او پادې درلودلې. 

عيسو د ادوم په غرن سيمه کې اوسېده.

 د عيسو د زامنو  دا د ادوم په غرن سيمه کې د ادوميانو د نيکه عيسو اوالده ده. 
نومونه دا دي: اليفاز د عيسو د ې عاده زوی او رعوئيل د عيسو د ې بسمې زوی.
 تمناع د عيسو د زوی اليفاز  د اليفاز زامن: تيمان، اومار، صفو، جعتام او قناز. 

وينه وه او د هغې خه د هغه زوی عماليق پيدا شو. دا د عيسو د ې عادې لمسيان ؤو.
 د رعوئيل زامن: نحت، زارح، شمه او مزه. دا د عيسو د ې بسمې لمسيان ؤو.

 اهوليبامه د عنا لور او د صبعون لمس وه چې د هغې خه د عيسو زامن يعوش،

يعالم او قورح پيدا شول.

 د عيسو په اوالدې کې دغه قبيلوي مشران ؤو: د عيسو د مشر زوی اليفاز زامن:

 قورح، جعتام او عماليق. دا په ادوم کې هغه قبيلوي مشران تيمان، اومار، صفو، قناز، 
ؤو چې د اليفاز د اوالدې خه دي او دوى د عادې لمسيان ؤو.

 د عيسو د زوی رعوئيل زامن: نحت، زارح، شمه او مزه. دا په ادوم کې هغه قبيلوي

مشران ؤو چې د رعوئيل د اوالدې خه دي. دا د عيسو د ې بسمې لمسيان ؤو.

 د عيسو د ې اهوليبامه زامن: يعوش، يعالم او قورح. دا هغه قبيلوي مشران ؤو چې
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 دا ولې قبيلې د د عنا د لور يعنې د عيسو د ې اهوليبامه د اوالدې خه دي. 
عيسو د اوالدې خه وې.

د سعير اوالده
(اول تواريخ ۱: ۳۸ - ۴۲)

 دا د سعير حوري زامن ؤو چې په هغې سيمه کې اوسېدل: لوطان، شوبال، صبعون،

 ديشون، ايصر او ديشان. دا په ادوم کې د سعير زامن او د حوريانو مشران ؤو. عنا، 

 د لوطان زامن: حوري او هومام. (تمناع د لوطان خور وه.)

 د شوبال زامن: علوان، مناحت، عيبال، شفو او اونام.

 د صبعون زامن: ايه او عنا. (دا هماغه عنا دی، کله چې هغه د خپل پالر صبعون خره

 د عنا اوالدونه: ديشون او رول، نو په دته کې يې د تودو اوبو چينې وموندلې.) 
 د ديشون زامن: حمدان، اشبان، يتران او کران. اهوليبامه د عنا لور. 

 د ديشان زامن: عوص او اران.  د ايصر زامن: بلهان، زعوان او عقان. 

 ديشون، ايصر او ديشان.  دا د حوريانو مشران ؤو: لوطان، شوبال، صبعون، عنا، 

دا د حوريانو قبيلې وې چې د ادوم په خاوره کې اوسېدلې.

د ادوم پادشاهان
(اول تواريخ ۱: ۴۳ - ۵۴)

۳۱-۳۹له دې خه مخکې چا په اسرائيلو باندې پادشاهي نه وه کې چې دغو پادشاهانو د
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ادوم په هېواد باندې پادشاهي وکه:

بالع د بعور زوی چې د دينهابه خه ؤ.
يوباب د زارح زوی چې د بصرې خه ؤ.

حوشام چې د تيمان د هېواد خه ؤ.
حداد د بداد زوی چې د عويت خه ؤ (هغه مديانيانو ته د موآب په خاوره کې په

جه کې ماتې ورکه.)
سمله چې د مسريقه خه ؤ.

شائول چې د رحوبوت د ار خه ؤ او دا ار د سيند په غاه پروت دی.
بعل حانان چې د عکبور زوی ؤ.

حداد چې د فاعو خه ؤ. (د هغه د ې نوم مهيطبئيل ؤ چې د مطرد لور وه او د
ميذهب لمس وه.)

۴۰-۴۳دا د هغو قبيلوي مشرانو نومونه دي چې د عيسو د اوالدې خه دي: تمناع، علوه،

يتيت، اهوليبامه، ايله، فينون، قناز، تيمان، مبصار، مجديئيل او عيرام. هغه سيمه چې دا هره
قبيله په کې اوسېدله، د هماغې قبيلې په نوم يادېدله.

د حضرت يوسف خوبونه

 حضرت يعقوب په کنعان کې په هغه ای کې ژوند کاوه چېرته چې د هغه  ۳۷
 دا د حضرت يعقوب د کورن قصه ده. پالر اوسېدلی ؤ. 

حضرت يوسف اوولس کلن وان ؤ او د خپلو ناسکه ورونو سره يې چې د بلهې او زلفې
زامن ؤو رمې ساتلې. حضرت يوسف به خپل پالر د خپلو ورونو د خرابو کارونو خه
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خبراوه.

 حضرت يعقوب د حضرت يوسف سره د خپلو نورو ولو زامنو خه زياته مينه کوله

که چې هغه ورته په زووالي کې پيدا شوی ؤ. د هغه دپاره يې کلې چپنه جوه که
 کله چې د هغه ورونه په دې پوه شول چې د هغوى چې اوده لستوي يې درلودل. 
پالر د حضرت يوسف سره د هغوى خه زياته مينه کوي، نو د حضرت يوسف خه يې

ېره کرکه کوله او په نرمه ژبه يې ورسره خبرې نه کولې.

 يوه شپه حضرت يوسف خوب وليد او هغه يې خپلو ورونو ته بيان ک، نو د هغوى

 هغوى ته يې وفرمايل: ”ما چې کوم کينه د حضرت يوسف سره نوره هم زياته شوه. 
 مون په پي کې د غلو دانو ې تلې او نااپه خوب ليدلی دی هغه ته غو ونيسئ. 
زما ې پورته شوه او نېغه ودرېدله او ستاسو ې زما د ې په شاوخوا باندې راولې

شوې او هغې ته يې سجده وکه.“

 د هغه ورونو پوتنه وکه: ”آيا ته غواې چې پادشاه شې او په مون باندې حکومت

وکې؟“ نو د حضرت يوسف د خوبونو په سبب او د هغو شيانو له کبله چې د هغوى په
باره کې يې وفرمايل د هغه د ورونو کينه نوره هم زياته شوه.

 بيا حضرت يوسف بل خوب وليده او خپلو ورونو ته يې بيان ک: ”ما بل خوب وليده

چې په هغه کې لمر، سپوم او يوولس ستورو ماته سجده کوله.“

 هغه دا خوب خپل پالر ته هم بيان ک. د هغه پالر هغه وراه او ويې فرمايل: ”دا ه

قسم خوب دی چې تا ليدلی دی؟ آيا په رتيا سره به زه، ستا مور او ستا ورونه تاته راو
 د حضرت يوسف ورونو د هغه سره کينه راواخيستله، مر د او سجده به درته کوو؟“ 

هغه پالر دا موضوع په خپل ذهن کې وساتله.
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حضرت يوسف د خپلو ورونو له خوا خريي

 حضرت  يوه ور د حضرت يوسف ورونه د رمو د رولو دپاره شکيم ته الل. 

يعقوب يوسف ته وفرمايل: ”ستا ورونه شکيم ته نژدې رمې روي. زه غوام چې تا هغوى
ته ورولېم.“

هغه واب ورک” :ېره ه ده.“

 د هغه پالر وويل: ”ال شه او ووره چې ستا ورونه روغ رم دي او رمې روغې

جوې دي که نه، ماته بېرته خبر راوه.“ نو هغه يې د حبرون له درې خه ولېه. حضرت
 او په صحرا کې شاوخوا سرردانه رېده. يو سي هغه يوسف شکيم ته ورسېده 

وليده او پوتنه يې ورخه وکه: ”ه شی لوې؟“

 هغه واب ورک: ”زه خپل ورونه لوم. آيا ماته ويلی شې چې هغوى چېرته خپلې

رمې روي؟“

 هغه سي واب ورک: ”هغوى پخوا له دې ايه تللي دي. د هغوى خه مې

و.“ نو حضرت يوسف خپلو ورونو پسې ال ئ چې دوتان تهواورېدل چې ويل يې، را
 هغوى حضرت يوسف له لېرې وليده او مخکې له او په دوتان کې يې هغوى پيدا کل. 
دې چې حضرت يوسف دوى ته ورورسيي، هغوى ورته دسيسه جوه که چې ويې وژني.

 رائ  هغوى يو او بل ته سره وويل: ”هغه دی، خوب ليدونکی راروان دی. 

چې هغه ووژنو او په يو کوهي کې يې وغورزوو او وبه وايو چې هغه يو داونکي ناور
وخو. بيا به وورو چې د هغه خوبونه نه کيي.“

 کله چې روبين دا خبره واورېدله، هه يې وکه چې هغه د خپلو ورونو د السونو
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 روبين هغوى ته وويل: ”وينه مه خه خالص کي، نو هغه وويل: ”هغه به نه وژنو.“ 
تويوئ. هغه په دې کوهي کې چې دلته په دې دته کې دی وغورزوئ، خو الس ورته مه
اچوئ.“ هغه دا خبره د دې دپاره وکه چې حضرت يوسف د دوى خه خالص کي او

 نو کله چې حضرت يوسف خپلو ورونو ته راغی، هغوى بېرته يې خپل پالر ته بوزي. 
 هغه يې ونيوه او په ورخه هغه کلې چپنه چې اوده لستوي يې درلودل وويستله. 

کوهي کې يې وغورزاوه. کوهی وچ ؤ او اوبه په کې نه وې.

 په هغه وخت کې چې دوى و خوله، نااپه يې وليدل چې د اسماعيليانو کاروان

د جلعاد خه راروان دی او د هغوى اوان په مسالو، ملهمو او کن باندې بار ؤو او روان
 يهودا خپلو ورونو ته وويل: ”د خپل ورور د وژلو او د ؤو چې هغه مصر ته يوسي. 

 رائ چې هغه په اسماعيليانو هغه د قتل د پولو خه به مون ته ه ه راورسيي؟ 
باندې خر کو. مون به هغه ته زيان نه رسوو، که چې هغه زمون ورور او زمون خپله

 نو کله چې سوداران وينه او خپل هوکی دی.“ د هغه ورونه په دې رضا شول. 
تېرېدل، د هغه ورونو حضرت يوسف له کوهي خه راوويست او هغه يې په اسماعيليانو

.هغوى حضرت يوسف مصر ته يوو .ک باندې په شل مثقاله سپينو زرو خر

 کله چې روبين بېرته کوهي ته راغی او ويې وليدل چې حضرت يوسف هلته نشته، نو

 هغه بېرته خپلو ورونو ته ورغی او ويې ويل: ”هلک له غمه يې خپل کالي وشکول. 
هلته نشته، ه وکم؟“

 بيا هغوى يو وز حالل ک او د حضرت يوسف چپنه يې د هغه په وينه کې غوه که.
 هغوى هغه چپنه بېرته خپل پالر ته يوله او ويې ويل: ”دا مون وموندله. ووره چې

دا ستا د زوی ده که نه.“

 حضرت يعقوب هغه وپېژندله او ويې فرمايل: ”دا زما د زوی چپنه ده! کوم داونکي
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 نو حضرت ناور هغه خولی دی او په رتيا سره يوسف وې وې شوی دی.“ 
يعقوب له خفانه خپل کالي وشکول. د غم کالي يې واغوستل او ېرې ورې د خپل زوی

 د هغه ول زامن او لورانې راغلې چې هغه ته تسلي ورکي، مر دپاره غمجن ؤ. 
هغه دا تسلي ونه منله او ويې فرمايل: ”د خپل زوی دپاره به زه د دې غم سره قبر ته م.“

نو پالر يې د هغه دپاره وژل.

 په هغه وخت کې سودارانو حضرت يوسف په مصر کې په فوطيفار باندې چې د

.ک قوماندان ؤ خر ار خه ؤ او د دربار د فرعون د درباريانو

يهودا او تامار

 داسې وشول چې په هغه وخت کې يهودا خپل ورونه پرېودل او د حيره په  ۳۸
 هلته يهودا د شوعه په نوم د نوم يو سي سره چې د عدوالم د ار خه ؤ پاتې شو. 

 يو کنعاني د لور سره مخامخ شو. يهودا د هغې سره واده وک او ورسره يوای شو. 
 هغه بيا هغه اميدواره شوه او زوی يې وزېاوه او په هغه باندې يې عير نوم کېود. 

 هغې بل زوی اميدواره شوه او زوی يې وزېاوه. په هغه باندې يې اونان نوم کېود. 
وزېاوه او په هغه باندې يې شيله نوم کېود. يهودا په کزيب کې ؤ چې هلک پيدا شو.

 د عير رويه د تن  يهودا خپل مشر زوی ته ه وکه او د هغې نوم تامار ؤ. 

 هغه وخت يهودا د عير ورور اونان ته  .ک تن هغه م په نظر کې خرابه وه. نو
وويل: ”ال شه او د خپل ورور د کونې سره يوای شه او د مېه د ورور په توه دې
 مر اونان په دې خپل مسئوليت ترسره که، ترو ستا ورور هم اوالدونه ولري.“ 
پوهېده چې دا به د ده اوالدونه نه وي. نو کله به چې هغه د خپلې کونې وريندارې سره

مالست، خپل ان به يې په مکه باندې انزال کاوه او نه يې غوتل چې د خپل ورور

۱۰۲ / ۱۴۴
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 ه چې هغه کول هغه د تن په نظر کې بد کاره کېدل. نو دپاره اوالد راوي. 
 نو يهودا خپلې انور تامار ته وويل: ”د خپل پالر په کور کې د تن هغه هم وواژه. 
کونې په توه اوسېه تر هغې پورې چې زما زوی شيله لوی شي.“ که هغه وېرېده چې

شيله به هم د خپلو ورونو په شان م شي. نو تامار اله چې د خپل پالر په کور کې
واوسيي.

 ه موده وروسته د يهودا ه يعنې د شوعه لور مه شوه. کله چې د غم وخت تېر

شو، نو يهودا د خپل دوست حيره عدوالمي سره د تمنه ار ته چې هلته د هغه پسونه
 کله چې تامار خبره شوه چې د هغې خسر د خپلو پسونو د  .سکولودل کېدل ال

 نو هغې خپل د کونتوب کالي وويستل، خپل مخ سکولودلو دپاره تمنې ته روان دی، 
يې په ادر کې پ ک او د عينايم په دروازه کې چې د تمنې په الره کې وه کېناستله.
هغې دا کار په دې خاطر وک چې د يهودا کشر زوی غ شوی ؤ، مر يهودا دا پالن نه

درلود چې تامار ورته په نکاح کي.

 کله چې يهودا هغه وليدله، په هغې يې د فاحشې مان وک ،که چې مخ يې پ ؤ.
 هغه پوه نشو چې هغه د ده انور ده. هغه د الرې په غاه باندې هغې ته ورغی او

ويې ويل: ”راشه، چې درسره ملم.“

هغې پوتنه وکه: ”ماته به ه راکې چې درسره ملم؟“

 هغه وويل: ”زه به د خپلې رمې خه تاته يو سېرلى درولېم.“

هغې پوتنه وکه: ”تر هغې پورې چې ته هغه رالېې، ماته به ه شی د ضمانت په توه
پرېدې؟“
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 هغه وويل: ”ه شی درته د ضمانت په توه درکم؟“

هغې واب ورک: ”مهر، د هغه مزی او دا امسا چې ستا په الس کې ده.“ نو هغه دا هره
 تامار کور ته هغې ته ورکل او ورسره مالست او تامار د هغه خه اميدواره شوه. 

اله. خپل ادر يې لېرې ک او خپل د کونتوب کالي يې واغوستل.

 نو يهودا د خپل عدوالمي دوست په الس سېرلى ورولېه ترو د هغې ې خه د

 ده د عنايم له خلکو خه پوتنه ضمانت شيان بېرته واخلي. مر هغه يې پيدا نه که. 
وکه: ”هغه فاحشه چې دلته په الره کې ناسته وه چېرته ده؟“

هغوى وويل: ”دلته هي وخت فاحشه ه نه وه.“

 هغه بېرته يهودا ته ورغی او ويې ويل: ”ما هغه پيدا نه که. برسېره پردې د هغه ای

خلکو وويل: دلته هي فاحشه ه نه وه.“

 نو يهودا وويل: ”پرېده چې هغه شيان خپل انته وساتي. مون نه غواو چې د

خلکو د خندا شو. دا دی ما هغې ته دغه سېرلى ورولېه مر تا هغه پيدا نه که.“

 درې مياشتې پس يهودا ته خبر ورسېد: ”ستا انور تامار د يوې فاحشې په شان عمل

کی دی او هغه اوس اميدواره ده.“

يهودا وويل: ”هغه بيرون راوباسئ او ويې سوزوئ چې مه شي.“

 چې نه يې هغه بيرون راوويستله، خپل خسر ته يې پيغام ورولېه ويې ويل: ”زه د

هغه سي خه اميدواره شوې يم کوم چې د دې شيانو خاوند دی.“ هغې زياته که:
”ووره. دا مهر، د هغه مزی او دا امسا وپېژنه چې د چا دي.“
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 يهودا هغه وپېژندل او ويې ويل: ”هغه په حقه ده. زه د هغې سره په خپل لوظ کې

ناکام شوم. ما بايد هغه خپل زوی شيله ته واده کې وای.“ يهودا بيا د هغې سره يوای
نشو.

 کله چې د تامار د اوالد د زېولو وخت راورسېد، نو د هغې په ېه کې غبروني ؤو.
 د زېولو په وخت کې د هغو خه يو خپل الس راوويست نو دايي يو سور مزی

 خو کله واخيست او د هغه په موند باندې يې وتاه او ويې ويل: ”دا اول راووت.“ 
چې هغه خپل الس بېرته کش ک د هغه ورور راووت او هغې وويل: ”ته رنه راووتلې!“

 پس له هغې د هغه ورور چې په موند او په هغه باندې يې فارص * نوم کېود. 
.باندې يې سور مزی ؤ راووت او هغه يې د زارح * په نوم ياد ک

حضرت يوسف او د فوطيفار ه

ک او په فوطيفار باندې يې خر  اسماعيليانو حضرت يوسف مصر ته يوو  ۳۹
 تن د چې نوموی د فرعون د درباريانو خه ؤ او د دربار د ار قوماندان ؤ. 

حضرت يوسف سره مل ؤ او هغه يې بريالی ک. هغه د خپل مصري بادار په کور کې اوسېده.
 بادار يې وليدل چې تن د حضرت يوسف سره مل دی او په هر کار کې هغه ته

 فوطيفار د هغه خه خوشاله ؤ او هغه يې خپل شخصي نوکر ونيوه او بری ورکوي. 
 د هماغه وخت خه هره چې يې خپل کور کې درلودل، ول يې هغه ته وسپارل. 

تن د حضرت يوسف له سببه د دې مصري خاندان ته برکت ورک او د هغه په ولو
 شيانو باندې که د هغه په کور کې ؤو او که د هغه مکه وه، د تن برکت ؤ. 

فوطيفار چې هره درلودل هغه يې حضرت يوسف ته وسپارل چې ارنه يې وکي. هغه له
خوراک خه پرته نور د هي شي سره کار نه درلود.
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 ه موده وروسته د حضرت حضرت يوسف ېر ايسته ؤ او کلی اندام يې درلود. 
يوسف سره د فوطيفار د ې مينه پيدا شوه او ورته ويې ويل: ”راشه، زما سره مله.“

 مر هغه انکار وک او هغې ته يې وفرمايل: ”وره، هره چې زما د بادار په کور کې

دي د هغو په باره کې هغه اندېنه نه لري، که چې زه دلته يم. هره چې هغه يې لري
 زه په دې کور کې داسې اختيار لرم لکه نه چې هغه يې ماته يې راسپارلي دي. 

لري او زما بادار پرته له ستا چې د هغه ه يې، نور هي شی زما خه نه دی سپمولی. نو
بيا زه نه کولی شم چې داسې بد کار وکم او د خدای پاک په مقابل کې ناه وکم؟“

 که ه هم هغې به هره ور حضرت يوسف ته خبرې کولې، خو هغه له دې خه

انکار کاوه چې د هغې سره ملي او يا دې ورنژدې شي.

 مر يوه ور کله چې حضرت يوسف کور ته ننوت چې خپل کار وکي، د کور د

 هغې حضرت يوسف له چپنې خه نوکرانو له جملې خه هلته هي وک نه ؤ. 
ونيوه او ورته ويې ويل: ”زما سره مله.“ مر هغه خپله چپنه د هغې په الس کې

 کله چې هغې وليدل چې هغه خپله چپنه د پرېودله او د کور خه دباندې وتتېد. 
 نو د خپل کور نوکرانو ته يې غ هغې په الس کې پرېودله او د کور خه وتتېد، 

ه کور ته راوستی دی چې زمونی زما مېورئ! دغه عبرانی س” :او ويې ويل وک
بې عزتي وکي. هغه زما کوې ته راننوت چې ما بې عزته کي، مر ما په لو آواز سره
 کله چې هغه زما چيغې واورېدلې، هغه وتتېد او خپله چپنه يې زما چيغې ووهلې. 

سره پرېودله.“

 هغې د حضرت يوسف چپنه د ان سره وساتله تر هغې پورې چې مېه يې کور ته

 بيا هغې فوطيفار ته دا قصه بيان که: ”هغه عبرانی غالم چې مون ته دې راغی. 
 مر نه چې ما د مرستې راوستی دی، زما کوې ته راننوت چې ما بې عزته کي. 

دپاره چيغې ووهلې، خپله چپنه يې زما سره پرېودله او د کور خه وتتېد.“
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 کله چې د حضرت يوسف بادار دغه قصه واورېدله چې د هغه ې ورته بيان که،

 د حضرت يوسف بادار هغه ونيوه او په هغه زندان کې يې واچاوه هغه د قهره سور شو. 
 مر تن د چې د پادشاه بنديان به په کې ساتل کېدل او هغه هلته پاتې شو. 

حضرت يوسف سره مل ؤ. هغه ته يې برکت ورک، نو د زندان رئيس د هغه خه خوشاله ؤ.
 هغه حضرت يوسف د نورو ولو بنديانو مشر ک او هغه ته يې د هغو ولو کارونو

 د زندان رئيس د هغه ه په هکله مسئوليت ور په غاه ک چې په زندان کې به کېدل. 
چې حضرت يوسف ته سپارل شوي ؤو اندېنه نه درلودله، که چې تن د حضرت
يوسف سره مل ؤ او کوم کارونه چې هغه کول تن ورته په هغو ولو کې بری ورکاوه.

حضرت يوسف د بنديانو خوبونه تعبيروي

 ه موده وروسته د مصر د پادشاه يعنې فرعون د ساقيانو او نانوايانو د مشرانو  ۴۰
 فرعون په دې دواو درباريانو باندې په قهر خه د پادشاه په مقابل کې غلطي وشوه. 
 او هغوى يې په هغه زندان کې واچول چې د دربار د ار د قوماندان په کور کې شو 

 هغوى زيات وخت په ؤ يعنې په هماغه زندان کې چې حضرت يوسف په کې بندي ؤ. 
زندان کې تېر ک او د ار قوماندان هغوى حضرت يوسف ته وسپارل او هغه د دوى

خدمت کاوه.

 د ساقيانو او نانوايانو مشرانو چې په زندان کې ؤو په يوه شپه دواو خوب وليد او هر

 کله چې سهار حضرت يوسف هغوى ته ورغی، ويې يو خوب خپله معنیٰ درلودله. 
 نو هغه ورخه پوتنه وکه: ”تاسو نن ولې دومره خفه ليدل چې هغوى خفه ؤو. 

يئ؟“

 هغوى واب ورک: ”مون دواو خوبونه ليدلي دي، مر وک نشته چې هغه تعبير
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کي.“

حضرت يوسف هغوى ته وفرمايل: ”د خوبونو تعبيرول د خدای کار دی. خپل خوبونه ماته
ووايئ.“

 نو د ساقيانو مشر خپل خوب حضرت يوسف ته بيان ک. هغه ته يې وويل: ”په خوب

 په تاک کې درې انې وې. نه چې کې مې خپلې مخې ته د انورو تاک وليد. 
 د فرعون پياله مې په غو يې وکې نو هغه وغوېدلې او د انورو وي پاخه شول. 

الس کې وه. نو انور مې واخيستل او په پياله کې مې وزبېل او پياله مې د فرعون په
الس کې ورکه.“

  حضرت يوسف وفرمايل: ”د هغه تعبير دا دی: درې انې درې ورې دي. 

په دې درې ورو کې به فرعون تا آزاد کي او وبه دې بخي او بېرته به دې په خپل کار
باندې مقرر کي. ته به د پخوا په شان لکه نه چې د هغه ساقي وې، د فرعون پياله به د

 خو کله چې داسې وشي، ما در په ياد که او زما سره هغه په الس کې ورکوې. 
 احسان وکه. فرعون ته زما په باره کې يادونه وکه او له دې زندان خه مې وباسه. 

که چې زه د عبرانيانو د وطن خه په زور تتول شوی يم او دلته مې هم هي داسې کار
نه دی کی چې ما دې په زندان کې واچوي.“

 کله چې د نانوايانو مشر وليدل چې ه تعبير دی، نو حضرت يوسف ته يې وويل: ”ما

 په پاسن وکر کې د هم خوب وليده چې د ويو درې وکر مې په سر وې. 
فرعون دپاره هر قسم و وې او مرغانو به هغه د دې وکر خه خولې.“

 حضرت يوسف په واب کې وفرمايل: ”د دې تعبير دا دی: درې وکر درې ورې

 په دې درې ورو کې به فرعون ستا سر پرې کي او تا به په ونه کې وند دي. 
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کي او مرغان به ستا غوه وخوري.“

 په دريمه ور د فرعون د زېېدلو کاليزه وه. هغه خپلو درباريانو ته مېلمستيا ورکه او
د ساقيانو او نانوايانو مشران يې آزاد کل او د خپلو درباريانو په مخکې يې حاضر کل.

 هغه د ساقيانو مشر په خپل پخواني کار باندې مقرر ک او پياله يې يو ل بيا د

 مر د نانوايانو مشر يې په دار وخېژاوه، لکه نه چې فرعون په الس کې ورکه. 
 د ساقيانو مشر حضرت يوسف راياد نه ک او حضرت يوسف هغوى ته تعبير کی ؤ. 

.هغه يې بيخي هېر ک

حضرت يوسف د فرعون خوبونه تعبيروي

 پوره دوه کاله تېر شوي ؤو چې فرعون خوب وليده چې د نيل د سيند په غاه  ۴۱
 نااپه اوه ې او چاغې غواانې د سيند خه راووتلې او په لوخو کې وال ؤ. 

 د هغو خه وروسته نورې اوه غواانې چې بدرنې او نرې وې، راووتلې رېدلې. 
 بدرنه او نرو غواانو هغه ې او او د سيند په غاه د هغو تر نه ودرېدلې. 
 هغه بيا ويده شو او بل خوب يې چاغې غواانې وخولې. بيا فرعون راوي شو. 

 له هغو خه وليده چې د غلو دانو اوه ک او پاخه وي په يوه نر کې راشنه شول. 
 د غلو دانو وروسته د غلو دانو نور اوه نري او د دتې باد سوزولي وي راشنه شول. 

اوو نريو وو هغه ک او پاخه وي روغ تېر کل. بيا فرعون راوي شو او پوه شو چې
 په سهار د هغه فکر پرېشانه ؤ. هغه د مصر ول جادوران او هغه خوب وليده. 

حکيمان راوغوتل. هغه خپل خوبونه هغوى ته بيان کل، مر هي يو ونشو کولی چې هغه
فرعون ته تعبير کي.

 په دې وخت کې د ساقيانو مشر فرعون ته وويل: ”نن راته راياد شول چې زما خه
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 يو لې فرعون په خپلو نوکرانو باندې په قهر شوی ؤ او زه او د خطا شوې ده. 
 مون نانوايانو مشر يې د دربار د ار د قوماندان په کور کې په زندان کې واچولو. 

 په هغه ای دواو په يوه شپه خوب وليده او هر يو خوب انته خپله معنیٰ درلودله. 
کې يو عبرانی وان چې د دربار د ار د قوماندان غالم ؤ زمون سره ؤ. مون خپل خوبونه

 لکه نه چې هغه هغه ته بيان کل او هغه زمون خوبونه زمون دپاره تعبير کل. 
تعبير کی ؤ، ک م هماغسې وشول. زه بېرته په خپل ای مقرر شوم او هغه بل سی په

دار وخېژولی شو.“

 نو فرعون حضرت يوسف راوغوت او هغه يې ېر ژر د زندان خه راوويست.

حضرت يوسف خپله يره او سر وخرايل، خپل کالي يې بدل کل او د فرعون حضور ته
 فرعون حضرت يوسف ته وويل: ”ما خوب ليدلی او وک نشته چې هغه تعبير راغی. 

کي. مر ما ستا په هکله اورېدلي دي چې کله خوب واورې، نو تعبير يې کولی شې.“

 حضرت يوسف فرعون ته په واب کې وفرمايل: ”اعليحضرته، زه دا نشم کولی، مر

خدای پاک به ه تعبير درکي.“

ه وال فرعون حضرت يوسف ته وويل: ”ما خوب وليده چې زه د نيل د سيند په غا

 په دې وخت کې اوه چاغې او ې غواانې د سيند خه راووتلې او په لوخو کې وم، 
 د هغوى خه وروسته نورې اوه غواانې راووتلې چې داسې نرې او رېدلې. 

 نرو او بدشکله بدشکله وې چې ما د مصر په ول هېواد کې هيکله نه وې ليدلې. 
 مر د خولو خه وروسته هم وک نه غواانو هغه اولن چاغې غواانې وخولې. 
پوهېدل چې دوى به ه خولي وي که چې هغوى د پخوا په شان نرې کارېدلې. نو

 همدارنه ما په خوب کې وليدل چې د غلو دانو په دې وخت کې زه راوي شوم. 
 د هغو خه وروسته نور اوه نري اوه ک او پاخه وي په يوه نر کې راشنه شول. 
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 اوه نريو وو هغه ک وي روغ تېر کل. او د دتې باد سوزولي وي راشنه شول. 
نو ما خپل خوب جادورانو ته وويل، مر هيچا ونشو کولی چې هغه ماته تعبير کي.“

 نو حضرت يوسف فرعون ته وفرمايل: ”د دواو خوبونو معنیٰ يوه ده. ه چې خدای

 اوه ې غواانې اوه کاله دي او د پاک غواي ويې کي هغه يې تاسو ته رند کل. 
 اوه نرې او بد غلو دانو اوه ک وي هم اوه کاله دي، هغوى يوشان معنیٰ لري. 

رنه غواانې چې د هغو خه وروسته راووتلې او د غلو دانو اوه نري او د دتې باد
 دا هماغه ه دي چې تاسو ته مې وويل. ه سوزولي وي د قحط اوه کاله دي. 

 اوه کاله به د مصر په چې خدای پاک غواي ويې کي تاسو ته يې رند کي دي. 
 مر له هغې وروسته به د اوو کالو دپاره داسې ول هېواد کې ېره پرېماني راشي. 
قحطي راشي چې د مصر په ملک کې به هغه وله پرېماني هېره شي. که چې قحطي به
 او پرېماني به په هېواد کې بيخي هېره شي، دا که چې هغه قحطي هېواد تباه کي 

 دا چې تاسو دوه خوبونه ليدلي دي د چې په هغې پسې راي هغه به ېره سخته وي. 
هغو معنیٰ دا ده چې دا د خدای پاک فيصله ده چې دا کار وکي او هغه به ژر داسې وکي.

 اوس بايد تاسو يو پوه او د حکمت لرونکی سی پيدا کئ او هغه دې د مصر د

 تاسو بايد په ول هېواد کې ماموران واکئ چې د اوه کالو هېواد دوهم مشر واکئ. 
 هغوى ته امر پرېمان په موده کې د مصر د حاصالتو خه پنمه برخه راوله کي. 
وکئ چې د پرېمان په کلونو کې غله راوله کي او هغوی ته اختيار ورکئ چې هغه په

 هغه بايد د هېواد دپاره ذخيره شي چې د ارونو کې ذخيره کي او ساتنه يې وکي. 
اوه کالونو د قحط په موده کې چې په مصر باندې راتلونکې ده ورخه کار واخيستل شي

ترو هېواد د قحط په اثر وران نشي.“

 نو  دغه وانديز د فرعون او د هغه د ولو درباريانو په نظر کې ه کاره شو. 
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فرعون د هغوى خه پوتنه وکه: ”آيا کولی شو چې د يوسف په شان يو وک راپيدا
 نو فرعون حضرت يوسف ته وويل: کو چې د خدای پاک روح په کې دی؟“ 

”رنه چې خدای پاک دا هره تاته ودلي دي نو ستا په شان د حکمت خاوند او پوه
 زه به تا د خپل هېواد دوهم مشر کم او زما ول قوم به ستا حکمونه مني سی نشته. 

او د واک په لحاظ به ته زما خه پس دوهم نفر يې.“

حضرت يوسف د مصر دوهم مشر

 نو فرعون حضرت يوسف ته وويل: ”په دې ول مې ته د مصر د ول هېواد دوهم

 فرعون د خپلې وتې خه هغه وته راوويستله چې په هغې کې د مشر واکلې.“ 
پادشاه مهر لېدلى ؤ او هغه يې حضرت يوسف ته ور په وته که. هغه حضرت يوسف
ته د کتان ېره ه چپنه ورواغوستله او د سرو زرو زنير يې د هغه په غاه کې واچاوه.

 فرعون هغه ته خپله دوهمه شاهي ا ورکه چې په کې سپور شي او خلکو د هغه

په مخکې نارې وهلې: ”الره پرېدئ! الره پرېدئ!“ په دې ول يې حضرت يوسف د
 فرعون حضرت يوسف ته وويل: ”زه فرعون يم، مصر د ول هېواد دوهم مشر واکه. 
 فرعون مر هيوک به ستا له اجازې خه پرته په ول مصر کې هي نشي کولی.“ 

په حضرت يوسف باندې صفنات فعنيح نوم کېود او د اون د کاهن فوطي فارع لور اسنات
يې هغه ته په نکاح ورکه. نو په دې ول حضرت يوسف د مصر په ول هېواد باندې واک

 حضرت يوسف دېرش کلن ؤ چې د مصر د پادشاه يعنې فرعون په خدمت  .ترالسه ک
کولو يې پيل وک. حضرت يوسف د فرعون د حضور خه ال او په ول مصر کې ورېد.
 په دې موده  د اوه کالو پرېمان په موده کې مکې ېر زيات حاصالت ورکل. 

کې حضرت يوسف په مصر کې ول خوراکي مواد راول کل او هغه يې په ارونو کې
ذخيره کل او د هر ار د شاوخوا مکو خوراکي مواد يې په هماغه ار کې ذخيره کل.
 حضرت يوسف لکه د درياب د شو په شان ېره زياته غله ذخيره که او هغه دومره
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زياته وه چې د حساب خه وتلې وه.

 د قحط د کالونو د راتلو خه مخکې د اون د کاهن فوطي فارع لور اسنات حضرت

 حضرت يوسف د خپل مشر زوی نوم منسي * کېود، يوسف ته دوه زامن وزېول. 
نو که يې وفرمايل: ”خدای پاک زما ولې سخت او زما د پالر وله کورن زما خه هېره

 او بيا د دوهم زوی نوم يې افرايم * کېود او ويې فرمايل: ”دا که چې که.“ 
خدای پاک ماته په هغه وطن کې اوالدونه راکل چې زه په کې په تکليف وم.“

 لکه نه  نو هغه پرېماني چې د اوه کالو دپاره په مصر کې وه پای ته ورسېدله. 

چې حضرت يوسف فرمايلي ؤو، د قحط اوه کاله شروع شول. په نورو ولو هېوادونو کې
 کله چې مصريان وي شول، نو د و دپاره قحطي وه مر په ول مصر کې غله وه. 
يې فرعون ته فرياد وک. نو فرعون ولو مصريانو ته وويل: ”يوسف ته ورشئ او هره چې
 قحطي ېره سخته شوه او په ول هېواد کې خپره شوه، نو تاسو ته وايي هغه وکئ.“ 

 د ولو حضرت يوسف ودامونه پرانيستل او په مصريانو باندې يې غله خروله. 
هېوادونو خلک مصر ته راتلل چې د حضرت يوسف خه غله واخلي، که چې په وله

دنيا کې سخته قحطي وه.

د حضرت يوسف ورونه د غلو دانو اخيستلو دپاره مصر ته ي

 کله چې حضرت يعقوب خبر شو چې په مصر کې غلې دانې شته، نو هغه خپلو  ۴۲
 ما اورېدلي دي زامنو ته وويل: ”تاسو ولې هسې ناست يئ او يو او بل ته ورئ؟ 
چې په مصر کې غلې دانې شته. هلته ال شئ او زمون دپاره يو ه واخلئ چې له لوې

 نو د حضرت يوسف لس ورونه د غلو دانو د اخيستلو دپاره مصر ته خه مه نشو.“ 
 مر حضرت يعقوب د حضرت يوسف ورور بنيامين د هغوى سره ونه لېه که الل. 
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چې هغه وېرېده چې کوم زيان ورته ونه رسيي.

 نو د حضرت يعقوب زامن هم د هغو کنعانيانو په له کې ؤو چې د غلې د اخيستلو

 حضرت يوسف د مصر د دوهم دپاره راغلي ؤو، که چې په کنعان کې هم قحطي وه. 
مشر په توه د ولې دنيا په خلکو باندې غله خروله، نو کله چې د حضرت يوسف ورونه

 نه چې حضرت يوسف خپل ورونه وليدل راورسېدل هغه ته په سجده پرېوتل. 
هغوى يې وپېژندل مر ان يې هغوى ته لکه د يو پردي په شان وود او د هغوى سره يې

په سخته لهجه خبرې وکې. هغه پوتنه ورخه وکه: ”له کوم ای خه راغلي يئ؟“

هغوى واب ورک: ”مون د کنعان خه راغلي يو چې يو ه غله واخلو.“

 که ه هم حضرت يوسف خپل ورونه وپېژندل مر هغوى حضرت يوسف ونه

 په دې وخت کې حضرت يوسف خپل هغه خوبونه راياد کل چې د هغوى په پېژانده. 
باره کې يې ليدلي ؤو او هغوى ته يې وفرمايل: ”تاسو جاسوسان يئ! تاسو د دې دپاره

راغلي يئ چې وورئ زمون په هېواد کې د کوم ای امنيت کمزوری دی.“

 هغوى واب ورک: ”نه زما باداره، ستا غالمان د غلې د اخيستلو دپاره راغلي دي.
 مون ول ورونه يو. مون جاسوسان نه يو، مون صادق خلک يو.“

 حضرت يوسف هغوى ته وفرمايل: ”نه! تاسو د دې دپاره راغلي يئ چې وورئ

زمون په هېواد کې د کوم ای امنيت کمزوری دی.“

 هغوى واب ورک: ”ستا غالمان دولس ورونه د يو سي زامن يو چې هغه د کنعان

په خاوره کې اوسيي. يو ورور مو م شوی دی او کشر ورور اوس زمون د پالر سره
دی.“
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 حضرت يوسف هغوى ته وفرمايل: ”دا همدا خبره ده لکه نه چې ما درته ويلي

 اوس به تاسو په دې ول وازمايلى شئ. زه د فرعون په ؤو. تاسو جاسوسان يئ. 
ژوندون باندې قسم خورم چې تاسو به هيکله له دې ايه ال نشئ تر هغې پورې چې

 ستاسو خه دې يو تن ال شي چې ستاسو ورور ستاسو کشر ورور دلته رانشي. 
راولي او پاتې به په زندان کې وساتل شي ترو ستاسو خبره وازمايلى شي چې تاسو رتيا

وايئ او که نه. که داسې نه وي نو د فرعون په نامه باندې قسم خورم چې تاسو جاسوسان
 هغوى يې درې ورې په زندان کې وساتل. يئ.“ 

 په دريمه ور حضرت يوسف هغوى ته وفرمايل: ”زه له خدايه وېرېم. زه به تاسو

 که چېرې تاسو صادقان يئ، نو ستاسو د ورونو خه دې په يو شرط ژوندي پرېدم، 
يو نفر په زندان کې پاتې شي او نور کولی شي چې ال شي او خپلو ويو کورنيو ته غله

 مر تاسو خامخا خپل کشر ورور ماته راولئ نو ستاسو خبره به ثابته شي چې يوسي. 
رتيا وايئ او تاسو به مه نشئ.“

 او يو بل ته يي وويل: ”اوس مون دغه تکليف د هغه کار په نتيجه هغوى رضا شول 
کې وينو چې د خپل ورور سره مو کی دی. مون وليدل چې هغه په لوی مصيبت کې ؤ او

مون ته يې د خپل ژوند دپاره زاري کوله، مر مون قبوله نه که. په همدې سبب دغه
مصيبت په مون باندې راغلی دی.“

 روبين واب ورک: ”آيا تاسو ته مې ونه ويل چې د دې هلک په مقابل کې ناه مه

 کوئ؟ مر تاسو زما خبره ونه منله! اوس به مون د هغه د وينې حساب ورکوو.“ 
هغوى ته معلومه نه وه چې حضرت يوسف د هغوى په خبرو باندې پوهيي، که چې

 حضرت يوسف د هغوى خه لېرې دوى د هغه سره د ترجمان په وسيله خبرې کولې. 
ال او په ژا شو. مر بېرته دوى ته راستون شو او بيا يې د هغوى سره خبرې وکې. د
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هغوى خه يې شمعون ونيوه او د هغوى په مخ کې يې وتاه.

د حضرت يوسف ورونه کنعان ته ورستنيي

 حضرت يوسف امر وک چې د هغوى بوج دې د غلو دانو خه کې شي او د هر

نفر پيسې دې بېرته د هغه په بوج کې کېودلې شي او هغوى ته دې د سفر دپاره خواه
 هغوى غله په خپلو خرو باندې بار که او ورکای شي. نو همداسې يې ورسره وکل. 
 په هغه ای کې چې هغوى د شپې تېرولو دپاره پاتې شول، يو تن خپله روان شول. 
ي. خپلې پيسې يې وليدلې چې د بوجه چې خپل خره ته خوراک ورکخالصه ک بوج
 هغه خپلو ورونو ته وويل: ”زما پيسې يې بېرته ماته راکې دي او په خوله کې وې. 
دلته زما په بوج کې دي.“ د هغوى زونه ولويدل او په رېدېدلو يې يو بل ته مخ وااوه

او ويې وويل: ”دا ه دي چې خدای پاک زمون سره وکل؟“

 کله چې هغوى خپل پالر حضرت يعقوب ته د کنعان خاورې ته راغلل، نو هغه ه

 ”د مصر دوهم چې په هغوى باندې تېر شوي ؤو هغه ته يې بيان کل او ويې ويل: 
مشر زمون سره په سخته لهجه خبرې وکې او په مون باندې يې دا تور ولاوه چې مون د
 مر مون هغه ته وويل چې مون صادق خلک يو، هغه په خاوره کې جاسوسي کوو. 

يو ورور م دولس ورونه او د يو پالر زامن يو. زمون  مون مون جاسوسان نه يو. 
 د مصر دوهم مشر په شوی دی او کشر ورور مو په کنعان کې زمون د پالر سره دی. 
واب کې وويل: هغه وخت به زه پوه شم چې تاسو صادقان يئ چې د خپلو ورونو خه
 مر يو دلته زما سره پرېدئ او د خپلو ويو کورنيو دپاره غله واخلئ او ال شئ. 

خپل کشر ورور ماته راولئ، نو زه به پوه شم چې تاسو جاسوسان نه يئ بلکه صادقان يئ.
بيا به هغه وخت تاسو ته خپل ورور بېرته درکم او تاسو به وکولی شئ چې دلته پاتې شئ

او سوداري وکئ.“
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 نو نه چې هغوى خپلې بوج خالي کې، د هر نفر په بوج کې د هغه د پيسو

 د کوه وه. کله چې هغوى او د هغوى پالر د پيسو کوې وليدلې نو ووېرېدل. 
هغوى پالر حضرت يعقوب هغوى ته وفرمايل: ”تاسو زه د خپلو اوالدونو خه بې برخې
کم، يوسف نور نشته او شمعون نور نشته. اوس غوائ چې بنيامين بوزئ. دا هره زما

سره کيي!“

 په دې وخت کې روبين خپل پالر ته وويل: ”که بنيامين مې بېرته تاته رانه وست زما

دواه زامن ووژنه. هغه ماته وسپاره زه به يې بېرته راولم.“

ي. د هغه ورور م ر حضرت يعقوب وفرمايل: ”زما زوی به ستاسو سره هلته نه م

شوی دی او هغه يوازې پاتې دی. که چېرې په الره کې په هغه باندې ه پېه وشي نو زه
زو سی يم، له غمه به م شم او تاسو ول به مالمته شئ.“

مصر ته دوهم سفر

 نو کله چې هغوى هغه وله غله  په کنعان کې قحطي نوره هم سخته شوه.   ۴۳
چې د مصر خه يې راوې وه وخوله، نو حضرت يعقوب خپلو زامنو ته وفرمايل: ”بېرته

ال شئ او له نوره غله زمون دپاره واخلئ.“

 مر يهودا هغه ته وويل: ”هغه سي مون ته په ينه خبرداری راکی دی چې ترو

 که زمون ورور پورې چې ستاسو ورور ستاسو سره نه وي، زما مخ به بيا ونه وينئ. 
 مر که هغه دې دې زمون سره ولېه نو مون به ال شو او ستا دپاره به خواه واخلو. 

ونه لېه نو مون نه و، که چې هغه سي مون ته وويل: ترو پورې چې ستاسو ورور
ستاسو سره نه وي نو نور به زما مخ ونه وينئ.“
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 حضرت يعقوب وفرمايل: ”زه مو ولې د داسې سخت تکليف سره مخامخ کم چې

هغه سي ته مو وويل چې ستاسو بل ورور هم شته؟“

 هغوى واب ورک: ”هغه سي په ېر غور سره زمون او زمون د کورن په باره کې

زمون خه پوتنې وکې ويې ويل: آيا ستاسو پالر تر اوسه پورې ژوندی دی؟ ستاسو بل
ورور شته؟ مون يوازې د هغه پوتنو ته واب ورکی دی. مون ه پوهېدلو چې هغه به

مون ته ووايي چې خپل ورور دلته راولئ.“

به سمدستي ال ه. مون يهودا خپل پالر حضرت يعقوب ته وويل: ”هلک زما سره ولې

 شو چې مون او تاسو او زمون ماشومان ژوندي پاتې شو او له لوې خه مه نشو. 
زه په خپله د هغه د سالمتيا ضمانت کوم. ته کولی شې چې د هغه مسئوليت زما په غاه
واچوې. که چېرې هغه تاته رانه ولم او ستا په مخکې يې حاضر نه کم، زه به تاته د تل

 که چېرې مون ن نه وای کی نو تر اوسه پورې به مون دوه لې دپاره مالمت يم. 
تللي او بېرته به راغلي وای.“

 بيا د هغوى پالر حضرت يعقوب هغوى ته وفرمايل: ”که داسې وي نو دا کار وکئ. د

ه واخلئ او په خپلو بوجيو کې يې واچوئ او ل خه يو و پيداوارو ېرو خپل هېواد د
 دوه ه ملهم، شات، مساله، کن، پسته او بادام هغه سي ته د سوغات په توه يوسئ. 

چنده پيسې د انه سره واخلئ که هغه پيسې چې بېرته ستاسو د بوجيو په خولو کې
 ايودل شوې وې بايد بېرته ورکئ. کېدای شي چې د هغوى خه سهوه شوې وي. 
 مطلق قادر خدای دې خپل ورور هم واخلئ او سمدستي بېرته هغه سي ته ورشئ. 
هغه سی په تاسو باندې مهربانه کي ترو هغه بنيامين او ستاسو بل ورور بېرته تاسو ته

درکي. که چېرې زه بې اوالده کېم نو بې اوالده دې شم.“

 نو هغو ورونو سوغاتونه او دوه چنده پيسې واخيستلې او د بنيامين سره مصر ته روان
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 کله چې حضرت يوسف شول او هغوى خپل انونه حضرت يوسف ته ورحاضر کل. 
د هغوى سره بنيامين وليد نو د خپل کور ناظر ته يې وفرمايل: ”دا خلک زما کور ته بوزه او

 لکه يو حيوان حالل که او تيار يې که چې دوى به غرمه زما سره و خوري.“ 
نه چې حضرت يوسف امر کی ؤ هغه سي هماغه شان وکل او هغه خلک يې د

حضرت يوسف کور ته راوستل.

 کله چې هغوی د حضرت يوسف کور ته راوستل شول نو ووېرېدل. دوى فکر کاوه:

”مون د هغو پيسو په سبب چې په اول ل زمون په بوجيو کې بېرته ايودل شوې وې،
ي او زمونخپل غالمان ک ي، مونبنديان ک ي چې موندلته راوستل شوي يو. هغه غوا
 نو هغوى د حضرت يوسف ناظر ته ورغلل او د کور په دروازه خه خره واخلي.“ 

 هغوى وويل: ”ای باداره! مون دلته يو لې مخکې کې يې د هغه سره خبرې وکې. 
 خو کله چې په يو ای کې د شپې تېرولو د غلو دانو د اخيستلو دپاره راغلي ؤو، 

دپاره ودرېدو، مون خپلې بوج پرانيستلې او هر يو خپلې پيسې په هماغه خپله اندازه د
 خپلو بوجيو په خولو کې وموندلې. نو مون هغه بېرته د خپل ان سره راوې دي. 

همدارنه مون نورې پيسې هم د ان سره راوې دي چې نوره غله واخلو. مون نه پوهېو
چې چا زمون په بوجيو کې هغه پيسې اچولې وې.“

 ناظر وويل: ”اندېنه مه کوئ او مه وېرېئ. ستاسو او ستاسو د پالر خدای ستاسو

په بوجيو کې تاسو ته خزانه ايې ده. ستاسو پيسې ماته راورسېدلې.“ نو شمعون يې هغوى
ته راوست.

 ناظر د حضرت يوسف ورونه د هغه کور ته دننه بوتلل او هغوى ته يې اوبه ورکې

 هغوى سوغاتونه تيار چې خپلې پې وميني او د هغوى خرو ته يې واه ورکل. 
کل چې حضرت يوسف به غرمې ته راشي، که چې دوى ته ويل شوي ؤو چې و به
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 کله چې حضرت يوسف کور ته راغی، نو دوى هغه سوغاتونه چې کور هلته وخوري. 
ته يې راوي ؤو هغه ته واندې کل او د هغه په مخکې په مکه پرېوتل او سجده يې

 هغه د دوى د روغتيا په هکله پوتنه وکه او بيا يې وفرمايل: ”ستاسو ورته وکه. 
زو پالر چې تاسو د هغه په باره کې ويلي ؤو نه دی؟ آيا هغه تر اوسه پورې ژوندی

دی؟“

 هغوى وويل: ”ستا غالم يعنې زمون پالر تر اوسه پورې ژوندی دی او ه دی.“

دوى پمخې پرېوتل او د هغه په واندې يې د احترام سرونه ي کل.

 کله چې حضرت يوسف خپل سکه ورور بنيامين وليده، هغه پوتنه وکه: ”آيا ستاسو

کشر ورور چې تاسو ماته د هغه په باره کې ويلي ؤو دا دی؟ ای زما زويه! خدای پاک دې
 حضرت يوسف سمدستي ال ،که چې د خپل ورور په ليدلو تاته برکت درکي.“ 

باندې ېر احساساتي شو او د ژا ای يې لاوه. هغه خپلې شخصي کوې ته ننوت او هلته
 وروسته له هغې چې خپل مخ يې ومينه دباندې راووت. خپل ان يې يې وژل. 

 حضرت يوسف ته يې په يو دسترخوان کنترول ک او ويې فرمايل: ”و راوئ.“ 
باندې و ورکه او د هغه ورونو ته يې په بل دسترخوان باندې. مصريانو ته يې چې هلته

يې و خوله جدا کېودله که چې هغوی به د عبرانيانو سره و نه خوله.
 د هغه ورونه د هغوى د عمر له مصريانو د عبرانيانو سره و خول حرام ل. 

مخې د مشر خه تر کشره پورې د حضرت يوسف په مخکې کېنول شول او هغوى په
و خه  هغوى ته د حضرت يوسف د دسترخوان حيرانتيا سره يو بل ته کتل. 

ورکای شوه او د بنيامين برخه د نورو ولو خه پنه چنده زياته وه. نو هغوى د حضرت
يوسف سره وخول او ويې ل او خوشالي يې وکه ترو چې نېشه شول.
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د حضرت يوسف د سپينو زرو جام

 حضرت يوسف د خپل کور ناظر ته امر وک: ”د دې خلکو بوج انې د غلو  ۴۴
دانو خه دومره کې که چې ومره دوى ولی شي او د هر نفر پيسې د هغه د بوج په

 زما د سپينو زرو جام د کشر ورور د بوج په خوله کې د هغه د غلو خوله کې کېده. 
دانو د پيسو سره کېده.“ نو نه چې حضرت يوسف هغه ته فرمايلي ؤو همداسې يې

 سهار وختي د حضرت يوسف ورونه د خپلو خرو سره په خپله الره رخصت وکل. 
 هغوى ال د ار خه دومره لېرې نه ؤو تللي چې حضرت يوسف د خپل کای شول. 
کور ناظر ته وفرمايل: ”پاه او هغو خلکو پسې ورشه او کله چې هغوى ته ورسېدلې ورته

 تاسو ولې زما د بادار د سپينو زرو ووايه چې تاسو ولې د نېک په بدل کې بدي وکه؟ 
“.ېر بد کار وک ؟ تاسووري غال ک ل کوي او فال ورباندې جام چې هغه په کې

 مر  کله چې ناظر هغوى ته ورورسېد نو دا خبرې يې هغوى ته تکرار کې. 

هغوى ورته واب ورک: ”ای زمون باداره، ولې داسې خبرې کوې؟ مون قسم خورو چې
 وره! هغه پيسې چې مون د خپلو بوجيو په خولو کې مون داسې کار نه دی کی. 

پيدا کې بېرته مو د کنعان د خاورې خه تاسو ته راولې، نو نه به ستا د بادار د کور
 که هغه په مون کې د کوم يو سره پيدا شي هغه خه سره زر يا سپين زر غال کو؟ 

دې ووژل شي او مون دې ستا غالمان شو.“

 بيا هغه وويل: ”ېر ه. مر يوازې هغه چا سره چې جام پيدا شي هغه به زما غالم

 هغوى هر يو په چاالک سره خپله شي او تاسو نور به د مالمتيا خه خالص شئ.“ 
 بيا ناظر شروع وکه او د مشر خه نيولې تر بوج کوزه که او هغه يې پرانيستلې. 

 په دې کشره پورې يې په غور سره ولول او جام د بنيامين په بوج کې وموندل شو. 
وخت کې هغوى له غمه خپل کالي وشکول، خپل خره يې بار کل او ار ته راستانه شول.
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 کله چې يهودا او د هغه ورونه د حضرت يوسف کور ته راغلل، هغه ال هلته ؤ او

 حضرت يوسف هغوى ته هغوى د حضرت يوسف په مخ کې په مکه پرېوتل. 
وفرمايل: ”تاسو ه وکل؟ آيا تاسو نه پوهېدلئ چې زما په شان سی کولی شي چې د

فال په وسيله شيان راپيدا کي؟“

 يهودا واب ورک: ”ای باداره، تاسو ته ه ووايو؟ مون ه ويلی شو؟ خپله

بې ناهي رنه ثابته کو؟ خدای پاک زمون ناه کاره که. اوس به مون ول او هغه
چې جام ورسره پيدا شوی دی ستاسو غالمان شو.“

 مر حضرت يوسف وفرمايل: ”نه! زه به هيکله داسې ونه کم! يوازې هغه وک به

زما غالم شي چې جام ورسره موندل شوی دی او تاسو نور په خير سره بېرته خپل پالر ته
ال شئ.“

يهودا د بنيامين دپاره زاري کوي

 بيا يهودا حضرت يوسف ته ورغی او ويې ويل: ”ای باداره، زه پوهېم چې تاسو د

فرعون په شان قدرت لرئ، نو په ما باندې په قهر نشئ او د مهربان له مخې اجازه راکئ
 زما باداره، تاسو زمون خه پوتنه وکه چې چې تاسو سره سپينې خبرې وکم. 

 مون واب درک چې زمون پالر زو دی او کشر ورور ستاسو پالر يا بل ورور شته؟ 
هم لرو چې هغه ته په سپين يرتوب کې پيدا شوی دی. د هلک ورور م شوی دی او هغه

د خپلې مور د اوالدونو خه يوازينی زوی دی چې ژوندی دی او پالر يې ورسره زياته
 باداره، تاسو مون ته وويل چې هغه دلته راولئ چې په خپله يې ووينم. مينه کوي. 
 مون تاسو ته وويل چې هغه هلک د خپل پالر خه نشي جدا کېدلى او که چېرې

 مر تاسو مون ته وويل چې تر هغې پورې چې جدا شي نو پالر به يې م شي. 
ستاسو کشر ورور ستاسو سره رانشي نو زما مخ به بيا ونه وينئ.
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 نو  نو کله چې مون خپل پالر ته ورغلو، ستاسو خبرې مو ورته بيان کې. 

 مر مون واب زمون پالر وويل: بېرته ال شئ او لې نورې غلې دانې واخلئ. 
ورک: مون نشو تللی. خو که زمون کشر ورور زمون سره وي نو ال به شو. که زمون کشر

 زمون پالر مون ته وويل: تاسو ورور راسره نه وي نو د هغه سي مخ نشو ليدلی. 
 د هغوی پوهېئ چې ماته زما د ې راحيل خه يوازې دوه زامن پيدا شوي دي. 
خه يو يې ورک شوی دی. هغه به خامخا د کوم داونکي ناور له خوا وې وې شوی
 نو که تاسو دا هم له ما خه بوزئ او وي او له هغه وخت راهيسې مې نه دی ليدلی. 
په هغه باندې ه وشي نو رنه چې زه سپين يری يم د هغه غم له امله به چې تاسو مې

ورباندې اخته کوئ م شم.

 نو اوس که چېرې زه بېرته خپل پالر ته ورشم او هلک زمون سره نه وي، نو که زما

وري چې هلک نشته هغه به م و پالر چې ژوند يې د هلک د ژوند سره تلی دی 
 شي. هغه دومره زو دی چې هغه غم چې مون يې په هغه باندې راولو، هغه به ووژني. 

ما خپل پالر ته د دې هلک د ساتنې ضمانت ورکی دی ويلي مې دي: که هغه مې بېرته
 نو اوس ای باداره، زه به د هلک په تاته رانه وست، نو زه به ول عمر تاته مالمت يم. 

دئ چې د خپلو ورونو سره بېرته اله دلته پاتې شم. هغه پرېای ستاسو د غالم په تو
 که هلک زما سره نه وي خپل پالر ته به نه بېرته ورشم؟ زه دا نشم زغملى شي. 

چې هغه بدبختي چې زما په پالر باندې به راشي ووينم.“

حضرت يوسف خپل ان خپلو ورونو ته ورپېژني

 حضرت يوسف نور د خپلو نوکرانو په مخ کې ان ين نه کای شو. هغه  ۴۵
چيغې کې: ”ول د کوې خه ووزئ!“ نو کله چې حضرت يوسف خپل ان خپلو ورونو
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 هغه په داسې لو آواز سره وژل چې مصريانو دا ته وروپېژانده هلته بل وک نه ؤ. 
 حضرت يوسف خپلو ورونو ژا واورېدله او د فرعون درباريانو هم دا خبره واورېدله. 

ته وفرمايل: ”زه يوسف يم! آيا زما پالر ال تر اوسه پورې ژوندی دی؟“ مر کله چې د
هغه ورونو دا خبره واورېدله ېر سخت ووېرېدل. ورونو يې نشو کولی چې هغه ته واب
 بيا حضرت يوسف خپلو ورونو ته وفرمايل: ”ماته رانژدې شئ.“ کله چې ورکي. 
هغوى ورنژدې شول، هغه وفرمايل: ”زه ستاسو ورور يوسف يم، هغه يوسف چې تاسو د

 اوس مه پرېشانه کېئ او خپل انونه په دې نورو په الس په مصر کې خر کی ؤ. 
باندې مه مالمتوئ چې زه تاسو دلته خر کم، که چې خدای پاک زه ستاسو خه

 که چې دوه کاله کيي چې مخکې د خلکو د ژوند د ژغورلو دپاره دلته رالېلى يم. 
 په دې هېواد کې قحطي ده او د راتلونکو پنو کالو دپاره به دلته کرل او رېبل نه وي. 
مر خدای پاک زه ستاسو خه مخکې راولېلم چې تاسو په يوه عجيبه طريقه وژغوري

 نو په رتيا سره تاسو زه دلته نه يم چې تاسې او ستاسو اوالده ژوند پاتې شي. 
رالېلى بلکه خدای پاک رالېلى يم. هغه زه د فرعون ېر لو رتبه درباري واکلم او زه د

ول هېواد دوهم مشر يم.

 اوس ژر شئ، زما پالر ته بېرته ورشئ او هغه ته ووايئ چې ستا زوی يوسف داسې

 وايي چې خدای پاک زه د مصر دوهم مشر کی يم. بې له کومه نه ماته راشئ. 
تاسو به د جوشن په سيمه کې اوسېئ ترو تاسو، ستاسو اوالدونه، ستاسو لمسيان، ستاسو

 زه به رمې او پادې او خپلو ولو شيانو سره چې درسره دي زما سره نژدې اوسئ. 
هلته په تاسو پام کوم، که چې د قحط پنه کاله ال پاتې دي. که تاسو رانشئ نو تاسو،

ستاسو کورن او ستاسو حيوانات به له لوې خه مه شي.

 تاسو په خپله او همدارنه زما ورور بنيامين ويني چې په رتيا سره دا زه يم چې

 نو زما پالر په مصر کې زما د عزت او هغه ه خه چې ستاسو سره خبرې کوم. 
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تاسو وليدل خبر کئ او ژر هغه دلته راولئ.“

 بيا هغه خپل السونه د خپل ورور بنيامين خه راتاو کل او ويې ژل او بنيامين هغه

 هغه خپل ول ورونه کل کل او ورته ويې ژل. له په غې کې ونيوه او ويې ژل. 
هغې خه وروسته ورونو يې ورسره خبرې وکې.

 کله چې د فرعون ما ته د حضرت يوسف د ورونو د راتلو خبر ورسېده نو فرعون

 فرعون حضرت يوسف ته وويل: ”خپلو ورونو او د هغه ول درباريان خوشاله شول. 
 ته ووايه چې داسې وکئ، خپل حيوانات بار کئ او د کنعان خاورې ته ستانه شئ. 

خپل پالر او خپلې کورن ماته راولئ. هغوی ته به د مصر ترولو ه مکه ورکم او هغوی
 تاته زما امر دی چې هغوى ته ووايه: به د خپل ژوندانه د اتيا خه زيات ولري. 
داسې وکئ چې د مصر خه د خپلو اوالدونو او خپلو و دپاره ا انې بوزئ او
 د هغو شيانو په باره کې چې تاسو يې د خپل پالر د ان سره راواخلئ او راشئ. 

ان سره نشئ راولی هي اندېنه مه کوئ که چې د مصر ترولو ه مکه به ستاسو
وي.“

 نو د حضرت يعقوب زامنو همداسې وکل او لکه نه چې فرعون امر کی ؤ

 حضرت يوسف هغوى ته ا انې ورکې او هغوى ته يې د سفر خواه هم ورکل. 
هغوی هر يو ته يې يوه يوه جوه کالي ورکل، مر بنيامين ته يې درې سوه مثقاله سپين زر
 او خپل پالر ته يې د مصر ترولو و شيانو خه د خرو او پنه جوه کالي ورکل. 

لس باره او په و، غلو دانو او نورو خواو باندې بار لس خرې د هغه د سفر دپاره
 بيا هغه خپل ورونه رخصت کل او نه چې روان شول نو هغوى ته يې ولېلې. 

وفرمايل: ”په الره کې شخه مه کوئ.“

  نو دوى د مصر خه ووتل او په کنعان کې خپل پالر حضرت يعقوب ته راغلل. 
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هغه يې خبر ک: ”يوسف تر اوسه پورې ژوندی دی او د مصر دوهم مشر دی.“ حضرت
.يعقوب هک حيران شو او د هغوى په خبره يې باور ونه ک

 مر کله چې هغوى د حضرت يوسف ولې خبرې حضرت يعقوب ته بيان کې او

هغه ا انې يې چې حضرت يوسف د هغه د راوستلو دپاره رالېلې وې وليدلې، نو د
 حضرت يعقوب وفرمايل: هغوى په پالر حضرت يعقوب کې بېرته ساه راپيدا شوه. 

شم او د خپل مر زه باور لرم چې زما زوی يوسف تر اوسه پورې ژوندی دی. زه به ال”
خه مخکې به هغه ووينم.“

حضرت يعقوب د خپلې کورن سره مصر ته ي

 حضرت يعقوب چې هره درلودل هغه يې واخيستل او بئرشبع ته ال او هلته  ۴۶
 خدای پاک د حضرت يې د خپل پالر حضرت اسحاق خدای ته قرباني واندې که. 

يعقوب سره د شپې په رويا کې خبرې وکې او ويې فرمايل: ”ای يعقوبه، ای يعقوبه!“

هغه واب ورک: ”زه حاضر يم.“

 هغه وفرمايل: ”زه خدای يم، ستا د پالر خدای. مصر ته د تللو خه مه وېرېه، که

 زه به ستا سره مصر ته ال شم او په چې هلته به ستا خه يو لوی قوم جو کم. 
يقين سره به ستا اوالده بېرته دې وطن ته راولم. کله چې ته م شوې نو يوسف به دې خ

کي.“

 نو حضرت يعقوب د بئرشبع خه روان شو. د هغه زامنو خپل پالر حضرت يعقوب،

خپل اوالدونه او خپلې ې واخيستلې او په هغو ايو کې يې سپرې کلې چې فرعون د
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 همدارنه هغوى خپل حيوانات او شتمني چې په هغوى د راوستلو دپاره لېلې وې. 
 کنعان کې يې لي ؤو واخيستل او حضرت يعقوب او د هغه وله اوالده مصر ته الل. 
نو هغه د ان سره خپل زامن، لمسيان، خپلې لورانې، لمسيانې او خپله وله اوالده مصر ته

بوتلل.

 د حضرت يعقوب د کورن غي چې د هغه سره مصر ته راغلل دا دي: د حضرت

 شمعون  د روبين زامن: حنوک، فلو، حصرون او کرمي.  يعقوب مشر زوی روبين. 
 او د هغه زامن: يموئيل، يامين، اوحد، ياکين، صوحر او شائول د کنعان ې زوی. 

 يهودا او د هغه زامن: عير، اونان، الوي او د هغه زامن: جرشون، قهات او مراري. 
شيله، فارص او زارح. (مر عير او اونان په کنعان کې مه شوي ؤو.) د فارص زامن

  يساکار او د هغه زامن: توالع، فوه، يوب او شمرون.  حصرون او حامول ؤو. 
 دا د ليه زامن ؤو چې په بين النهرين زبولون او د هغه زامن: سارد، ايلون او ياحلئيل. 

کې يې حضرت يعقوب ته وزېول چې په هغو کې د هغې لور دينه هم شامله وه. د ليه د
اوالدې ول شمېر دري دېرش تنه ؤو.

  جاد او د هغه زامن: صفيون، حجي، شوني، اصبون، عيري، ارودي او ارئيلي. 

اشير او د هغه زامن: يمنه، يشوه، يشوي، بريعه او د هغوى خور سارح وه. او د بريعه زامن
 دغه شپالس تنه د حضرت يعقوب اوالده وه چې د زلفې خه حابر او ملکيئيل ؤو. 

پيدا شوي ؤو او زلفه هغه وينه وه چې البان خپلې لور ليه ته ورکې وه.

 په مصر کې  د حضرت يعقوب د ې راحيل زامن: حضرت يوسف او بنيامين. 

 بنيامين او د هغه د اون د کاهن لور اسنات حضرت يوسف ته منسي او افرايم وزېول. 
 دغه وارلس زامن: بالع، باکر، اشبيل، جيرا، نعمان، ايحي، رش، مفيم، حفيم او آرد. 

تنه د حضرت يعقوب اوالده وه چې د راحيل خه پيدا شوي ؤو.
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 نفتالي او د هغه زامن: يحصئيل، جوني، يصر او  دان او د هغه زوی حوشيم. 

 دغه اوه تنه د حضرت يعقوب اوالده وه چې د بلهې خه پيدا شوي ؤو او بلهه شليم. 
هغه وينه وه چې البان خپلې لور راحيل ته ورکې وه.

 د هغو نفرو شمېر چې په خپله د حضرت يعقوب د نسل خه ؤو او د هغه سره مصر

ته تللي ؤو ول شپشپېته تنه ؤو چې په هغو کې د حضرت يعقوب د زامنو ې شاملې نه
 د حضرت يوسف زامن چې په مصر کې پيدا شول دوه تنه ؤو. نو د حضرت وې. 

يعقوب د کورن غي چې مصر ته تللي ؤو ول اويا تنه ؤو.

حضرت يعقوب او د هغه کورن په مصر کې

 حضرت يعقوب يهودا د ان خه مخکې حضرت يوسف ته ولېه چې د جوشن الره

 حضرت يوسف خپله ورته وروايي. کله چې هغوى د جوشن سيمې ته ورسېدل، 
جني ا تياره که او جوشن ته د خپل پالر د ليدلو دپاره روان شو او نه چې يې

 حضرت يعقوب يوسف ته وفرمايل: هغه وليده په غې کې يې ونيوه او ېر يې وژل. 
”اوس زه مر ته تيار يم، که چې ته مې وليدلې او پوه شوم چې تر اوسه پورې ژوندی

يې.“

 نو بيا حضرت يوسف خپلو ورونو او د خپل پالر کورن ته وفرمايل: ”زه م او د

فرعون سره خبرې کوم او ورته به ووايم چې زما ورونه او زما د پالر وله کورن چې په
 دا خلک شپانه دي او حيوانات ساتي او خپلې کنعان کې اوسېدل ماته راغلي دي. 
 کله چې فرعون رمې، پادې او هره چې يې درلودل له ان سره يې راوي دي. 
 نو تاسو بايد تاسو راوغواي او پوتنه درخه وکي چې تاسو ه کسب کوئ، 

واب ورکئ چې مون د هلکتوب خه د خپلو نيکونو په شان تر اوسه پورې حيوانات
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ساتو. نو بيا به تاسو ته اجازه درکي چې د جوشن په سيمه کې واوسېئ. حضرت يوسف
دا خبره په دې خاطر وکه چې مصريان د شپانو خه کرکه کوي.“

 نو حضرت يوسف ال او فرعون ته يې وفرمايل: ”زما پالر او زما ورونه د  ۴۷
خپلو رمو، پادو او خپلو ولو شيانو سره چې درلودل يې د کنعان خه راغلي دي او اوس د

 هغه د خپلو ورونو خه پنه تنه انتخاب کل او فرعون جوشن په سيمه کې دي.“ 
 فرعون د هغوى خه پوتنه وکه: ”تاسو ه کار کوئ؟“ ته يې وروپېژندل. 

 مون راغلي يو چې د يو هغوى واب ورک: ”مون د خپلو نيکونو په شان شپانه يو. 
ه مودې دپاره په دې وطن کې واوسېو، که چې د کنعان په خاوره کې ېره سخته

قحطي ده او هلته زمون د رمو دپاره ای نشته. نو اوس مون ته اجازه راکئ چې د
 فرعون حضرت يوسف ته وويل: ”اوس چې ستا پالر جوشن په سيمه کې واوسېو.“ 

 د مصر مکه ستا په مخ کې ده. پرېده چې هغوى د او ورونه تاته راغلي دي، 
جوشن په سيمه کې چې د دې هېواد ترولو ه مکه ده واوسيي. همدارنه زه غوام

چې ستاسو ېر ه شپانه دې زما پسونه او وزې وساتي.“

 بيا حضرت يوسف خپل پالر حضرت يعقوب راوست او فرعون ته يې وروپېژانده.

 فرعون د حضرت يعقوب خه پوتنه وکه:  .حضرت يعقوب فرعون ته برکت ورک
”ستا عمر ومره دی؟“

 حضرت يعقوب واب ورک: ”زما د عمر يوسلو دېرش کاله شوي دي او له يو ای

خه مې بل ای ته که کې ده. زما پلرونو او نيکونو هم له يو ای خه بل ای ته
که کې ده. مر هغوى اود عمر درلود او د هغوى ژوند زما د ژوند په شان سخت نه ؤ.“

  .خه ال او د هغه د حضور ل بيا فرعون ته برکت ورک  حضرت يعقوب يو
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نو حضرت يوسف د فرعون د امر سره سم خپل پالر او ورونو ته په مصر کې ېر ه ای
 حضرت يوسف خپل پالر، خپلو ورونو او د  .ار ته نژدې ؤ ورک چې د رعمسيس

خپل پالر ولې کورن ته د هغوى د اوالدونو د شمېر سره سم خواه برابرول.

قحطي

 قحطي دومره سخته شوه چې په وله سيمه کې و نه وه او د کنعان او مصر خلک

 د مصر او کنعان د خلکو سره چې ومره پيسې وې د لوې له السه کمزوري شول. 
هغه ولې يې د غلو د اخيستلو په بدل کې حضرت يوسف ته ورکې او حضرت يوسف هغه
 کله چې د مصر او د کنعان د پيسې واخيستلې او د فرعون په خزانه کې يې کېودلې. 
ول مصريان حضرت يوسف ته راغلل او ويې ويل: ”زمون خلکو پيسې خالصې شوې نو
ولې پيسې خالصې شوې، مون ته غلې دانې راکئ. دې ته مو مه پرېدئ چې تاسو راته

ورئ او مون مه کېو.“

 حضرت يوسف واب ورک: ”که چېرې ستاسو پيسې خالصې شوې وي نو خپل
حيوانات راولئ. زه به ستاسو د حيواناتو په بدل کې په تاسو باندې غلې دانې خرې کم.“

 نو هغوى حضرت يوسف ته خپل حيوانات راوستل او حضرت يوسف د هغوى د

آسونو، پسونو، وزو، غوايانو او خرو په بدل کې ورته غله ورکه او په هغه کال يې هغوى ته
د دوى د ولو حيواناتو په بدل کې غله ورسوله.

 کله چې هغه کال تېر شو، د قحط په بل کال هغوى حضرت يوسف ته راغلل او ويې

ويل: ”باداره، ستاسو خه دا حقيقت نشو پولی چې زمون ولې پيسې خالصې شوې دي
او زمون حيوانات هم ستاسو شول. زمون سره د خپل ان او مکې خه پرته نور ه نه

 مون دې ته مه پرېدئ چې مه شو! مه پرېدئ دي پاتې چې تاسو ته يې درکو. 
چې زمون مکه شاه شي. مون او زمون مکه د غلو دانو په بدل کې واخلئ. مون به د
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فرعون غالمان شو او هغه به زمون د مکې خاوند شي. مون ته غله راکئ چې ژوندي
پاتې شو او تخم راکئ چې خپلې مکې وکرو.“

 نو حضرت يوسف د مصر وله مکه فرعون ته واخيستله. مصريانو هر يو خپله
مکه خره که که چې په هغوى باندې سخته قحطي شوه او مکه د فرعون شوه.

  حضرت يوسف د مصر د يو سر خه تر بل سر پورې خلک غالمان کل. 

يوازين مکه چې حضرت يوسف په بيه نه وه اخيستې هغه د کاهنانو مکه وه، که چې
کاهنانو ته به د فرعون له خوا يو ه ورکول کېدل چې خپل ژوند ورباندې وکي. په دې
 حضرت يوسف خلکو ته وفرمايل: ”اوس سبب هغوى خپله مکه خره نه که. 

چې ما ستاسو مکې او تاسو د فرعون دپاره اخيستي يئ، دا دی تخم ستاسو دپاره چې په
 مر کله چې د حاصل وخت راشي، نو تاسو به د هغې خپلو مکو کې يې وکرئ. 
خه پنمه برخه فرعون ته ورکئ او پاتې لور برخې د مکو د تخم او خپل ان،

خپلو کورنيو او خپلو ماشومانو ته د خوراک دپاره وساتئ.“

ژوند مو وژغوره. نو مون له او زمونسره نېکي وک  هغوى وويل: ”باداره، تاسو زمون

 نو حضرت يوسف د مصر په خاوره کې دا قانون واکه چې به د فرعون غالمان يو.“ 
د محصوالتو پنمه برخه به د فرعون وي. دغه قانون تر نن ورې پورې په خپل قوت

پاتې دی. يوازې د کاهنانو مکه د فرعون جايداد نشو.

د حضرت يعقوب اخرن غوتنه

 نو اسرائيليان په مصر کې د جوشن په سيمه کې اوسېدل. په هغه ای کې دوى

 حضرت يعقوب په مصر کې شتمني الس ته راوه او د ېرو اوالدونو خاوندان شول. 
 کله چې د اوولس کاله ژوند وک او په يوسلو اوه لوېت کلن کې وفات شو. 

حضرت يعقوب د وفات کېدلو وخت رانژدې شو، هغه خپل زوی حضرت يوسف راوغوت
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او هغه ته يې وفرمايل: ”که چېرې زه درباندې په رتيا ران يم نو خپل الس دې زما د
 زه غوام ورون الندې کېده او زما سره لوظ وکه چې ما به په مصر کې نه خوې. 
په هغه ای کې خ کای شم چې زما نيکونه په کې خ دي. ما د مصر خه يوسه او په

کوم ای کې چې هغوى خ شوي دي هلته مې خ که.“

حضرت يوسف واب ورک” :نه چې ته وايې همداسې به وکم.“

 حضرت يعقوب وفرمايل: ”زما سره لوظ وکه چې ته به دا کار کوې.“ حضرت

.او شکر يې ادا ک ک ي باندې سر او حضرت يعقوب په خپل ک يوسف لوظ وک

حضرت يعقوب افرايم او منسي ته برکت ورکوي

 ه موده وروسته حضرت يوسف ته خبر ورسېد چې پالر يې ناروغ دی. نو  ۴۸
هغه خپل دواه زامن منسي او افرايم د ان سره واخيستل او د خپل پالر ليدلو ته ورغی.
 کله چې حضرت يعقوب خبر شو چې د هغه زوی حضرت يوسف د هغه د ليدلو دپاره

راغلی دی نو هغه د خپل ول قوت خه کار واخيست ترو په خپل ک باندې کېناست.
 حضرت يعقوب يوسف ته وفرمايل: ”مطلق قادر خدای ماته د کنعان په وطن کې په

 ماته يې وفرمايل: تاته به زيات اوالدونه  .کاره شو او برکت يې راته راکلوز کې را
درکم. ستا د نسل خه به زيات قومونه جو کم او دغه مکه به ستا خه وروسته ستا

اوالدې ته د هغوى د دايمي ملکيت په توه ورکم.

 نو اوس ستا دوه زامن چې زما د راتللو خه مخکې په مصر کې زېېدلي ؤو، هغوى

 له دوى خه زما دي. افرايم او منسي د روبين او شمعون په شان زما زامن دي. 
وروسته چې ستا کوم اوالدونه پيدا کيي هغه به ستا وي او د هغوى ميراث به د افرايم او

 ه وخت چې زه د بين النهرين خه راتلم نو په خواشين سره منسي خه وي. 
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راحيل د کنعان په خاوره کې افراتې ته نژدې په الره کې مه شوه. نو هغه مې د افراتې د
الرې تر نه خه که.“ (هغه ای اوس د بيت الحم په نوم ياديي.)

 کله چې حضرت يعقوب د حضرت يوسف زامن وليدل هغه پوتنه وکه: ”دا وک

دي؟“

 حضرت يوسف خپل پالر ته وفرمايل: ”دا زما زامن دي چې خدای پاک ماته دلته په

مصر کې راکي دي.“

 د بيا حضرت يعقوب وفرمايل: ”هغوى ماته راوله چې زه ورته برکت ورکم.“ 
حضرت يعقوب سترې د زووالي له کبله دومره کمزورې شوې وې چې ه شی ورته سم

نه کاره کېده. نو حضرت يوسف خپل زامن هغه ته ورنژدې کل او د هغه پالر هغوى
 حضرت يعقوب يوسف ته وفرمايل: ”ما کل کل او په خپل غې کې يې ونيول. 

هيکله دا اميد نه درلود چې ستا مخ به بيا ووينم او اوس خدای پاک زه دې ته پرېودم
 بيا حضرت يوسف هغوى د خپل پالر د زننونو خه چې ستا اوالدونه هم ووينم.“ 

.ک ي ل او د احترام په خاطر يې هغه ته خپل سرلېرې ک

 حضرت يوسف افرايم د حضرت يعقوب چپ الس ته او منسي يې د هغه ي الس ته

 مر حضرت يعقوب خپل ي الس اود ک او هغه يې د افرايم په سر نژدې راوستل. 
باندې کېود، که ه هم هغه کشر ؤ او خپل چپ الس يې د منسي په سر باندې چې مشر

 بيا هغه حضرت يوسف ته برکت ورک او ويې فرمايل: ”هغه خدای چې زما ؤ کېود. 
پلرونو حضرت ابراهيم او حضرت اسحاق يې خدمت کی دی، هغه دې دغو هلکانو ته

برکت ورکي! هغه خدای چې تر دې ورې پورې يې زما الروونه کې، هغوى ته دې
 هغه فرته دې هغوى ته برکت ورکي چې زه يې د ولو بدو خه برکت ورکي! 

ژغورلی يم! زما او زما د نيکونو حضرت ابراهيم او حضرت اسحاق نومونه دې د دوى په
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وسيله ژوندي وساتل شي او هغوى دې ېره اوالده ولري“

 کله چې حضرت يوسف وليدل چې پالر يې خپل ي الس د افرايم په سر باندې

کېود هغه خفه شو. نو د خپل پالر الس يې ونيوه چې د افرايم له سر خه يې د منسي
 حضرت يوسف هغه ته وويل: ”نه پالره، دغه مشر هلک دی. خپل سرته راواوي. 

ي الس دې د هغه په سر باندې کېده.“

 مر د هغه پالر انکار وک او ويې ويل: ”ای زويه، زه پوهېم! زه پوهېم چې د منسي

خه به هم يو لوی قوم جو شي. مر د هغه کشر ورور به د هغه خه لوی سی شي
که چې د هغه د اوالدې خه به لوی قومونه پيدا شي.“

 په هغه ور حضرت يعقوب هغوى ته برکت ورک ويې فرمايل: ”د اسرائيلو قوم به يو

او بل ته ستاسو په نوم برکت غواي او داسې به وايي چې خدای پاک دې تا د افرايم او
منسي په شان کي.“ په دې ول حضرت يعقوب افرايم ته په منسي باندې د لومي توب

.حق ورک

 بيا حضرت يعقوب يوسف ته وفرمايل: ”وره، زه مر ته نژدې يم خو خدای پاک به

 د شکيم هغه ستاسو سره مل وي او تاسو به بېرته د خپلو نيکونو وطن ته بوزي. 
حاصلخېزه سيمه چې ما د اموريانو خه د خپلې تورې او ليندې په زور نيولې ده، ستا

ورونو ته نه، بلکه تاته درکوم.“

د حضرت يعقوب اخرن خبرې

 حضرت يعقوب خپل زامن راوغوتل او ورته ويې فرمايل: ”راغون شئ  ۴۹
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ترو تاسو له هغه ه خه خبر کم چې په راتلونکي کې به په تاسو باندې پې شي.

 د يعقوب زامنو سره راول شئ واورئ

غو مو ونيسئ خپل پالر اسرائيل ته

 ای روبينه! زما مشر زويه

زما قوت يې ته زما د نارينتوب اولن نه يې

يې په عزت کې بهتر او په قدرت کې بهتر

 يې بې کنتروله د سيالب په شان

نور به د ولو نه بهتر نه يې

په دې خاطر چې زما وينې سره مالستلې

دې ناپاکه ک او د خپل پالر ک

 دي شمعون او الوي دواه سره ورونه

خپلو وسلو نه هغوى کار اخلي چې ظلم وکي

 د دوى په پو پالنونو کې شريک به نشم

نه به د دوى په مجلسونو کې زه برخه واخلم
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په دې خاطر چې په خپل قهر کې يې خلک ووژل

او په ملنو يې غوايان و کل

 لعنت دې وي د دوى په قهر باندې که چې ېر سخت ؤ

او په غضب د هغوى چې ېر بې رحمه ؤ

د دوى نسل به په ولو اسرائيلو کې زه خپور کم

او د خپل قوم په من کې به يې تيت کم

 د ستا ستاينه به کوي ستا ورونه ای يهودا

خپل دمنان به له اورمېه نيسې

ستا ورونه کاندي به هم تاته سجده

 ای يهودا! ته د زمري بچی يې

چې خپل کار ووژني راستون شي هغه خپل غار ته

د زمري په شان ييي او ملي

هيوک نشي کای جرأت هغه ناآرام کي

 يهودا سره به وي شاهانه امسا *
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اوالده به يې همېش کي حکومت

ول قومونه به هغه ته راوي باج

د ده په مخکې يوي به هغوى د اطاعت سرونه

 د انور تاک پورې به خپل خر تي

په ېر ه شاخ پورې به کوی تي

هغه کالي خپل په شرابو ميني

هغو شرابو کې چپنه ويني چې دي د وينو په شان

 له شرابو خه سترې د ده سرې دي

له شيدو خه دي سپين د ده غاونه

 زبولون به د درياب په غاه اوسي

وي بندر به د کشتيو

تر صيدونه به يې سيمه ورسيي

 يساکار دی په مثال د قوي خر

چې پرېوزي دی د دوه خورجينو من کې
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 دی چې ووري چې ای د اوسېدو يې ه دی

او هغه خاوره خوشالوونکې ده

دی به بار ته خپله مال کاندي رايه

د غالم په شان به کار ته شي مجبوره

 دان به کاندي په خپل قوم حکومت

وي به هغوى لکه د نورو قبيلو د اسرائيلو په شان

 دان د سرک د غاې مار به وي

دی به په الر کې منری مار وي

هغه به پوندې د آسونو چيچي

ترو سپور نفر يې له شا ولويي

 ستا د خالصون په انتظار

يمه زه ای تنه

 په جاد به وشي يرغل د يرغلرو له خوا

دی به له شا نه په هغوى باندې يرغل وکي
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 د اشير مکه به وي ه حاصلخېزه

ه خوندور شاهي خواه به يې تيار کي له حاصله خه

 نفتالي هغه هوس ده چې وهي آزادې منې

زېوي کلي بچي

 دی يوسف يو حاصلخېزه تاک

يوه مېوه داره ونه چې وي چينې په غاه

چې يې انې وي ختلې په دېوال باندې

 کوي ده باندې سخته حمله خپل دمنان

د خپلو غشو او ليندو سره په ده پسې شول

 خو لينده د هغه پاتې شوه ثابته

او د هغه مې قوي شوې

د يعقوب د قوي خدای په قدرت

هغه شپونکي په وسيله

چې ساتندوی د اسرائيلو دی
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 دا دی خدای د ستا د پالر چې کي کومک درسره

مطلق قادر خدای دی چې تاته برکت درکوي

برکتونه د باران درکوي پاس له آسمانه خه

او د چينو له اوبو چې دي د مکې الندې

برکتونه به د ېرو اوالدونو او پادو درکي

 ستا پالر چې کوم برکتونه دي موندلي

خپلو نيکونو خه

هغه ېر لوی دي له هغو لوی دي

کوم چې راي له آبدي غرونو

برکتونه دې دا ول وي د يوسف په سر

د هغه چا په تندي چې شهزاده دی

د خپلو ورونو من کې

 بنيامين دی په مثال د داونکي لېوه

په سهار کې دی خوري کار خپل
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په ماام کې هغه وېشي غنيمت خپل“

 دا ولې د اسرائيلو دولس قبيلې دي او دا هغه ه ؤو چې د هغوى پالر دوى ته د

برکت ورکولو په وخت کې وويل او هر يو ته يې هغه برکت ورک چې ورسره مناسب ؤ.

د حضرت يعقوب وفات کېدل

 وروسته بيا حضرت يعقوب هغوى ته دغه وصيت وک: ”زه به ژر م شم او د خپلو

نيکونو سره به يوای شم. ما د خپلو نيکونو سره په هغې سمې کې خ کئ چې د حيتي
 دا هغه سمه ده چې د مکفيلې په پي کې ممري ته مخامخ د عفرون په پي کې ده. 

کنعان په خاوره کې پرته ده او حضرت ابراهيم هغه د پي سره د عفرون خه د هديرې
 دا هغه ای دی چې حضرت ابراهيم او د هغه ه ساره او دپاره اخيستې وه. 

 حضرت اسحاق او د هغه ه ربکا په کې خ شوي ؤو او هلته مې ليه هم خه که. 
 کله چې حضرت يعقوب خپلو هغه پی او سمه د حيتيانو خه اخيستل شوي ؤو.“ 

زامنو ته دا وصيت وک، هغه بېرته مالست او وفات شو.

 حضرت يوسف په خپل پالر باندې ورپرېوت او په هغه باندې يې وژل او  ۵۰
 بيا حضرت يوسف خپلو خاصو طبيبانو ته چې د هغه خدمت يې کاوه  .کل يې ک
  .ي. نو طبيبانو هغه موميايي کچې د هغه پالر حضرت يعقوب موميايي ک حکم وک

په دې کار باندې پوره لوېت ورې ولېدلې او د مصر خلک اويا ورې په هغه باندې
غمجن ؤو.

 کله چې د هغه د غم ورې تېرې شوې نو حضرت يوسف د فرعون درباريانو ته

وفرمايل: ”که په ما مهرباني کوئ نو زما په خاطر د فرعون سره خبرې وکئ او هغه ته
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 زما پالر ماته قسم راکی دی او ويې ويل: زه م کېم. ما د کنعان په خاوره ووايئ: 
کې په هغه قبر کې چې پخوا جو شوی ؤ خ که. اوس ماته اجازه راکئ چې ال شم او

پالر مې خ کم. بيا به بېرته راشم.“

 فرعون واب ورک: ”ال شه او لکه نه چې پالر دې درته قسم درکی دی هغه

خ که.“

 نو حضرت يوسف روان شو چې خپل پالر خ کي. د فرعون ول درباريان، د دربار

 د دوى سره د لو رتبه خلک او د مصر ول مشران د حضرت يوسف سره الل. 
حضرت يوسف د کورن ول غي، د هغه ورونه او د هغه د پالر کورن هم الل. يوازې د

 جني ا انې او آس هغوى اوالدونه، رمې او پادې په جوشن کې پاتې شول. 
سواران هم د هغوى سره الل او دا يوه لويه قافله وه.

 کله چې دوى د اطاد درمند ای ته چې د اردن د سيند په لمرخاته کې دی ورسېدل

نو ېر سخت او په لو آواز وژل او حضرت يوسف په هغه ای کې د خپل پالر دپاره اوه
 کله چې د هغه ای اوسېدونکو کنعانيانو دا وليدل نو ورې د مينې مراسم ونيول. 

هغوى وويل: ”مصريان ېر سخت غم او ژا کوي.“ نو که هغه ای چې د اردن د سيند
په لمرخاته کې دی د آبل مصرايم * په نوم ياد کای شو.

 هغوی  نو نه چې حضرت يعقوب وصيت کی ؤ زامنو يې هماغسې وکل. 

هغه د کنعان خاورې ته يوو او ممري ته نژدې يې د مکفيله د پي په سمه کې چې
.خ ک خه د هديرې دپاره اخيستې وه ي سره د حيتي عفرونحضرت ابراهيم هغه د پ

 حضرت يوسف د خپل پالر د خولو خه وروسته د خپلو ورونو او هغو ولو خلکو

سره چې د جنازې دپاره د هغه سره تللي ؤو مصر ته راستون شو.
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حضرت يوسف خپلو ورونو ته تسلي ورکوي

 کله چې د حضرت يوسف ورونو وليدل چې د هغوى پالر وفات شو نو هغوى وويل:

”که چېرې يوسف زمون خه ال تر اوسه هم کرکه کوي او وغواي چې د ولو هغو بدو
 نو هغوى بدله چې مون ورسره کي دي زمون خه واخلي، نو بيا به ه کوو؟“ 

حضرت يوسف ته پيغام ورولېه او ويې ويل: ”زمون پالر د خپل مر خه مخکې دغه
 يوسف ته به داسې ووايئ چې زه ستا خه دا غوتنه کوم چې د حکم کی دی: 

خپلو ورونو ناهونه او خطاانې او هغه بده رويه چې ستا سره يې کې ده وبخه. اوس
زمون يعنې د خپل پالر د خدای د غالمانو ناهونه وبخه.“ کله چې حضرت يوسف د

هغوى پيغام ترالسه ک نو ويې ژل.

 بيا د هغه ورونه په خپله راغلل او د هغه په واندې يې خپل سرونه ي کل ويې

ويل: ”مون ستا غالمان يو.“

 تاسو  مر حضرت يوسف هغوى ته وفرمايل: ”مه وېرېئ. آيا زه خدای يم؟ 

زما په خالف د بدو پالن درلود، خو خدای پاک هغه په نېک باندې بدل ک د دې دپاره
 چې د ېرو خلکو ژوند وژغوري او لکه نه چې وشول هغوی نن ژوندي پاتې دي. 

نو بيا مه وېرېئ. زه به په تاسو او ستاسو په اوالدونو باندې پام کوم.“ نو هغوى ته يې
تسلي ورکه او په مهربان سره يې ورسره خبرې وکې.

د حضرت يوسف وفات کېدل

 حضرت يوسف د خپل پالر د ولې کورن سره په مصر کې پاتې شو. هغه يوسلو لس

 حضرت يوسف د افرايم د اوالدونو او لمسيانو د ليدلو پورې ژوندی ؤ  .کاله ژوند وک
او همدارنه هغه تر هغې پورې ژوندی ؤ چې د منسي د زوی ماخير اوالدونه يې هم په
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 حضرت يوسف خپلو ورونو ته وفرمايل: ”زه مر ته نژدې خپله کورن کې وليدل. 
شوی يم. خو بې شکه چې خدای پاک به تاسو وساتي او تاسو به له دې وطن خه هغه
وطن ته بوزي چې د حضرت ابراهيم، حضرت اسحاق او حضرت يعقوب سره يې کلکه

 حضرت يوسف د حضرت يعقوب د کورن خلکو ته قسم ورک او وعده کې ده.“ 
ويې فرمايل: ”زما سره دا وعده وکئ کله چې خدای پاک تاسو هغه هېواد ته بيايي، نو زما
 نو حضرت يوسف د يوسلو لس کالو په عمر په مصر کې می به له ان سره وئ.“ 

وفات شو. وروسته له دې چې هغه يې موميايي ک، په تابوت کې يې کېود.
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