
د پېدايت کتاب ‐ د تورات شريف
اول کتاب

پېژندلو

تورات شريف د پينو کتابونو مجموعه ده، او پېدايت د تورات شريف اولنے
کتاب دے چ د حضرت موس عليه السالم په وسيله ليلے شوے دے. هر
وک غواړى چ په دې موضوع خپل ان پوهه کى چ دې دنيا ته د کوم

ائ نه راغلے دے او نه پېدا شوے دے. نو دا موضوع د پېدايت په کتاب
ک بيان شوې ده. په دې کتاب ک مون ورو چ خُدائ پاک خالق او

مال دے، او دا هر ۀ چ موجود دى دا هم هغۀ پېدا کى دى. هغۀ انسان
اشرفالمخلوقات پېدا کو د دې مقصد دپاره چ د عبادت په ذريعه د هغۀ سره

تعلق جوړ کى. مون ته د پېدايت کتاب دا هم را په وته کوى چ انسان نه
په ناه، مرګ او په مصيبت ک راېر شو او دا هم چ خُدائ پاک حضرت

ابراهيم او د هغۀ اوالد سره دا لوظ وکو چ خپله د خالصون منصوبه ورته
مشهورې قيص تاب کک په دې آسمان تاب مقدس يعنى. په کنده کر
ذکر شوې دى چ شروع ي د حضرت آدم عليه السالم او بب حوا، حضرت

نوح عليه السالم، حضرت ابراهيم عليه السالم، حضرت اسحاق عليه السالم،
حضرت اسمعيل عليه السالم، حضرت يعقوب عليه السالم او اختتام ي د

حضرت يوسف عليه السالم د ژوندون سره شوے دے. خو د پېدايت کتاب
صرف د قيصو کتاب نۀ دے چ د دې نه شروع شوے دے چ په تېرو زمانو
ک ۀ موجود وو او يا ۀ نۀ وو. بل مون ته دا معلومات راکوى چ دنيا

نه پېدا شوه او د انسان په ژوند ک ناه نه راغله. دا يو ليل شوى تاريخ
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ل سره تشريح شوے دے چش په داس وسو بابونو کدے. دا تاريخ په پن
د هر انسان پام انته را روى. خُدائ دې وکى چ د دې کتاب تالوت

او د تل ژوندون هغه نعمت مو په برخه ش رستاسو دپاره د برکت سبب و
کوم چ خُدائ پاک غواړى تاسو ته ي درکى. د حفظ کولو دپاره ۱۵: ۶ آيت،
”ابرام په مال خُدائ ايمان راوړو او دا د هغۀ دپاره په صداقت حساب شو.“
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د پېدايت واقعه

 زمه  په شروع ک چ کله خُدائ پاک ول کائنات پېدا کو،   ۱
خال وه او هي په ک نۀ ۇو. سمندر هر ۀ ېر کى ۇو. او هر يز په توره

 بيا خُدائ تيارۀ ک پ وو او د خُدائ پاک روح په اوبو حرکت کولو. 
 خُدائ پاک په دې ليدو پاک حم وکو چ، ”را دې ش،“ نو را شوه. 

 او په را ي ”ورځ“ نوم خوشحاله وو. بيا هغۀ را د تيارې نه جدا که، 
کېودو او په تيارۀ ي ”شپه.“ شپه تېره شوه او سحر شو. دا وړومب ورځ وه.
 بيا خُدائ پاک حم وکو چ، ”د پاسنو او الندينو اوبو تر مينه دې فضا

 نو هم داس وشول. نو خُدائ پاک فضا جوړه که چ الندې  “.جوړه ش
 هغۀ په دې چت ”آسمان“ نوم کېودو. شپه اوبۀ د پاس اوبو نه جدا وى. 
 بيا خُدائ پاک حم وکو، ”د تېره شوه او سحر شو. دا دوېمه ورځ وه. 

آسمان الندې اوبۀ دې په يو ائ راغونې ش، نو اوچه به رااره ش.“ نو هم
 هغۀ په اوچه ”زمه“ نوم کېودو او په يو ائ راغونو شوو داس وشول. 

 اوبو ي ”سمندر“ نوم کېودو. او خُدائ پاک د دې په ليدو خوشحاله وو. 
چ ول بو ى، هغهرازرغون ک سم بوه دې هر قو، ”زمم وکبيا هغۀ ح

سم بوهغه هر ق  نو زم غله او مېوه به کوى.“ نو هم داس وشول. 
زرغون کل کوم چ غله او مېوه کوى او خُدائ پاک د دې په ليدو خوشحاله

 بيا خُدائ پاک حم  شپه تېره شوه او سحر شو. دا درېمه ورځ وه.  وو. 
وکو، ”لېدون يزونه دې په آسمان ک رااره ش چ ورځ د شپ نه

 دا به په  ،ش و، مياشتو او د کالونو دپاره ند ور ى او چجدا ک
 نو خُدائ پاک هغه دوه آسمان ک زم ته ليى.“ نو هم داس وشول. 
به د شپ ى او سپوږملي ل، نمر به د وريزونه جوړ ک لېدون غ

يزونه په آسمان ک لېدون  هغۀ دا ليى، هغۀ ستورى هم پېدا کل. 
 چ په ورځ او شپه باندې اختيار ولرى مقرر کل چ زم له را ورکوى، 
 شپه او را د تيارې نه جدا کى. او خُدائ پاک د دې په ليدو خوشحاله وو. 
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 بيا خُدائ پاک حم وکو، تېره شوه او سحر شو. دا لورمه ورځ وه. 
”سمندر دې د ډېر قسم ساه اخستون يزونو نه ډک ش او هوا دې د مارغانو

 نو خُدائ پاک غ سمندرى بالان پېدا کې، هر قسم ساه  “.نه ډکه ش
لرون يزونه چ په اوبو ک اوسيى او هر قسم مارغان ي پېدا کل. او
 او خُدائ پاک برکت ورکو او د خُدائ پاک د دې په ليدو خوشحاله وو. 

اوبو مخلوق ته ي وفرمائيل چ، ”ډېر ش او سمندر ډک کئ،“ او مارغانو ته
 شپه تېره شوه او سحر شو. دا پينمه ورځ  “.زيات ش” ،وفرمائيل چ ي
 بيا خُدائ پاک حم وکو، ”زمه دې هر قسم اروى او نل، واړۀ وه. 

 نو خُدائ پاک دا ول ناور، او غ ناور پېدا کى.“ نو هم داس وشول. 
 بيا خُدائ اروې او خزنده پېدا کل او هغه د دې په ليدو خوشحاله وو. 

زمون و چانسان د خپل صورت په شان جوړ ک پاک وفرمائيل، ”اوس به مون
،لن اروو او ،ناورو ولو هغوئ به په کبانو، مارغانو او په .په شان ش

 نو خُدائ پاک بن آدم پېدا کل او وړو او غو ناورو باندې اختيار لرى.“ 
 برکت د خپل صورت په شان ي جوړ کل. هغوئ ي نر او ه پېدا کل، 

ي ورکو او وې فرمائيل، ”ډېر بچ پېدا کئ، نو ستاسو اوالد به په وله دنيا
ک اوسيى او زمه به د هغوئ په الس ک وى. زۀ تاسو له په کبانو،

 ما تاسو له د خوراک دپاره مارغانو او په ولو ناورو باندې اختيار درکوم. 
 خو ولو نل ناورو او ولو هر قسم غله او هر قسم مېوې پېدا کې دى، 

ى دى.“ نو هم داسپېدا ک ۀ او شنۀ بومارغانو له ما د خوراک دپاره وا
 خُدائ پاک دا ول يزونه وکتل او هغه ډېر خوشحاله وو. شپه تېره وشول. 

شوه او سحر شو. دا شپمه ورځ وه.

 خُدائ پاک خپل ول  نو داس د ول کائنات جوړېدل پوره شُو.   ۲
 هغۀ اووم ور له کارونه پوره کل او په اوومه ورځ ي ۀ ونۀ کل. 

برکت ورکو او مقدسه ي وروله، ه چ هغۀ په اوومه ورځ پېدايت پوره
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 او داس ول کائنات پېدا شول. کو او ۀ ي ونۀ کل. 

د عدن باغ

 په زمه هي قسم کله چ مال خُدائ، خُدائ پاک ول کائنات جوړ کل، 
بوے نۀ وو او هي تخم زرغون شوے نۀ وو، ه چ هغۀ باران نۀ وو ورولے

 خو اوبۀ به د زم نه راوتل او زمه او د زم د کروندې هم وک نۀ ۇو. 
 بيا مال خُدائ، خُدائ پاک د زم نه ۀ خاوره به ي اوبۀ کوله. 

واخستله او آدم ي ترې نه جوړ کو. خُدائ پاک د هغۀ په سپېمو ک د ژوند
 بيا مال خُدائ، خُدائ پاک په ساه پو که او آدم ژوندے نفس جوړ شو. 
 هغۀ عدن ک يو باغ وکرلو او هغه پېدا کے آدم ي په ک مقرر کو. 

ک هغۀ د باغ په مين .لک راشن ائسته او مېوهدارې ون سمهلته هر ق
 په عدن ک ژوند ورکوون ونه او د ۀ او بد پوهه ورکوون ونه ولوله. 
يو درياب به باغ اوبۀ کولو، د عدن بل طرف ته دا په لورو سيندونو ک تقسيم

 د وړومب سيند نوم فيسون دے، دا د حويل ول مل نه شوے وو. 
 سوچه سرۀ زر، خوشبودار عطر او اونيس کا دلته مالويى. تېريى. 
 درېم  د دوېم سيند نوم جيحون دے، دا د کوش ول مل نه تېريى، 

سيند دجله دے، چ د اسور نمرخاتۀ طرف نه تېريى او لورم د فرات سيند
 مال خُدائ، خُدائ پاک آدم په باغ عدن ک مقرر کو چ په باغ دے. 
 مال خُدائ، خُدائ پاک هغۀ ته ک کرل رېبل کوى او ساتنه ي کوى. 

 خو د هغ ون نه بغېر  ،مېوه خوړے ش و، ”تۀ د باغ د هرې ونم وکح
کومه چ د ۀ او بد د پېژندلو پوهه ورکوى. چ هيله د هغ ون مېوه ونۀ
 بيا مال خُدائ، خُدائ  “.ش خورې، کۀ تا وخوړه، نو په هغه ورځ به م

پاک وفرمائيل، ”د آدم دپاره يوا اوسېدل ۀ نۀ دى. زۀ به د هغۀ دپاره يوه ۀ
 نو هغۀ د زم نه ۀ خاوره ملرې جوړه کم چ د هغۀ مدد به کوى.“ 

واخستله او ول ناور او مارغان ي ترې نه جوړ کل. هغه ي بيا آدم له
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راوستل چ وورى چ ۀ نومونه ورباندې ږدى، او آدم چ په هر ژوندى يز
 نو آدم په ولو مارغانو او ناورو ۀ نوم کېودو نو هم هغه ي نوم شو. 

نومونه کېودل، خو د آدم دپاره يوه ۀ ملرې نۀ وه پېدا شوې چ د هغۀ مدد
 بيا مال خُدائ، خُدائ پاک په آدم دروند خوب راوستلو او چ آدم وکى. 
اودۀ شو، نو هغۀ د آدم نه يوه پوت راوويسته او هغه ائ ي ورله په غوه ډک

 بيا مال خُدائ، خُدائ پاک د آدم د پوت نه يوه ه پېدا که او کو. 
 نو آدم وفرمائيل، ”واه، دا هم زما په شان ده. او زما په هغۀ له ي راوستله. 

شان بدن دے. د دې نوم ”ه“ دے، ه چ دا د بن آدم نه راويستلے شوې
 په دې وجه به سے خپل مور پالر پرېدى او د خپل  سره به يو ده.“ 
ربن ۇو، خو د يو  سے او ه دواړه ب  .او دواړه به يو بدن ش ،ائ ش

بل نه ي پده نۀ کوله.

د بن آدم نافرمان کول

 مال خُدائ، خُدائ پاک چ ومره ناور پېدا کى ۇو مار په ک د  ۳
ولو نه چاالک وو. مار د  نه تپوس وکو، ”دا رتيا دى ۀ چ تاسو ته

  خُدائ پاک فرمائيل دى چ د باغ د هرې يوې ون مېوه مۀ خورئ؟“ 
جواب ورکو، ”مون ته په باغ ک د هرې ون نه د مېوې خوړلو اجازت شته،
ده. خُدائ پاک مون ک د باغ په مين د مېوې نه بغېر چ  خو د هغه ون

ته فرمائيل دى چ د هغ ون مېوه ونۀ خورئ او نه الس وروړئ، کۀ داس مو
  مار جواب ورکو، ”تاسو به يقيناً نۀ مرئ.   “.ۀ به شل نو موک

خُدائ پاک دا ه فرمائيل دى، چ هغۀ ته پته ده کۀ تاسو د دې مېوه وخوړه
نو ستاسو ستر به وغيى، د خُدائ پاک په شان به ش او په ۀ او بد به

 چ  ونه وليده نو په زړۀ ک ي راغلل چ دا ونه دومره  “.پوهه ش
ُل ده، مېوه به ي ومره خوږه وى او ومره مزه به وکى چ هويار شُو.
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نو له مېوه ي ترې وشوکوله او وې خوړله. بيا ي له ترې نه خاوند له هم
 چ دا ي نه وخوړه، ورکه ه چ هغه ورسره وو او هغۀ هم وخوړه. 
ربن دى، نو دوئ د نو د دوئ ستر وغېدل او پته ورته ولېده چ دوئ خو ب

 د ماام په نرۍ نرۍ هوا اينر پا ونل او انونه ي پرې پ کل. 
خُدائ، خُدائ پاک د راتلو آواز واورېدو، نو دوئ په ونو ک دوئ د مال ک

 خو مال خُدائ، خُدائ پاک آدم له آواز ورکو، ”تۀ چرته ي؟“ پ شول. 
 هغۀ ورته وفرمائيل، ”ما په باغ ک ستا د راتلو آواز واورېدو، نو زۀ ويرېدم

 نو خُدائ پاک ترې تپوس وکو، ربن وم.“  او ستا نه پ شوم، ه چ ب
ربن ي؟ تا هغه مېوه وخوړه ۀ چ د کوم نه ما منع ”تا ته چا ووئيل چ تۀ ب
ې ده هغتا زما سره ک ه چ و، ”کومه آدم جواب ورک کے وې؟“ 
 خُدائ، خُدائ پاک د  نو مال ما له هغه مېوه راکه، نو ما وخوړه.“ 

نه تپوس وکو، ”تا ول داس وکل؟“ هغ ورته وفرمائيل، ”زۀ خو مار دوکه
کم او ما وخوړله.“

د خُدائ پاک د انصاف فېصله کول

 بيا مال خُدائ، خُدائ پاک مار ته وفرمائيل، ”د دې کار په وجه به ستا دا

سزا وى، په ولو ناورو ک به صرف تۀ لعنت ش. د اوس نه به په خېه تلل
 زۀ به ستا او د  په کوې او چ ترو ژوندے ي خاورې به خورې. 

مين ک دشمن پېدا کم، د هغ او ستا اوالد به همېشه دشمنان وى. هغه به
 او هغۀ  ته  “.کوى او تۀ به هغه په پونده چيچ ستا سر چخ

وفرمائيل، ”زۀ به ستا د اُميدوارۍ تليف او د ماشوم د زېېدو درد زيات کم.
خو د دې باوجود، ستا شوق به خپل خاوند ته وى او هغه به په تا اختيار لرى.“

خبره ومنله او هغه مېوه دې وخوړه چ   او هغۀ آدم ته وفرمائيل، ”تا د

د کوم نه ما منع کے وې. ستا د عمل په وجه زمه لعنت شوه. د خپل
 دا به ازغ او خوراک دپاره به تۀ ول عمر په دې زمه سخته خوارى کوې. 
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 د سخت محنت او د تندى مرکونۍ زرغونوى او تۀ به نل بو خورې. 
  “.او بيا به خاورې ش تاسو د خاورو نه جوړ ي . په خولو به خپله رو
 نو آدم په خپله ه حوا نوم کېودو، ه چ هغه د ولو بنيادمو مور وه. 

مال خُدائ د آدم او د هغۀ د  دپاره د ناورو د رمن نه جام جوړې
.غوست ې او ور وايک

د حضرت آدم او بب حوا د باغ عدن نه شل

 بيا مال خُدائ، خُدائ پاک وفرمائيل، ”بن آدم زمون په شان شوے دے

او اوس د ۀ او بد پوهه لرى. داس ونۀ ش چ هغه خپل الس اوږد نۀ کى او
 نو مال  “.ش نه مېوه وخورى، او تل ژوندے پات ون د ژوند ورکون
رلو رېبلو ته يک لو او د هغه زمخُدائ، خُدائ پاک هغه د عدن باغ نه وش

 آدم ي بهر کو او د باغ نمرخاتۀ ولېلو چ د کوم د خاورې نه جوړ وو. 
طرف ته ي د وزرو واال مخلوق او يوه اور لرون تُوره ودروله چ هر طرف ته

به تاوېده، چ د ژوند د ون د الرې حفاظت وکى.

قائن او هابيل

 بيا آدم د حوا سره مالستو، نو هغه اُميدواره شوه. او يو زوئ ي وشو  ۴
او وې فرمائيل، ”مال خُدائ زما مدد وکو او زما زوئ وشو.“ نو هغ پرې

 وروستو ي بيا يو بل زوئ، هابيل وشو. هابيل شپون شو، قائن نوم کېودو. 
 ۀ موده پس، قائن د خپل فصل ۀ حصه راوړه او د خو قائن زميدار وو. 
 بيا هابيل د خپلو و وړومبے مال خُدائ په حضور ک ي پېش که. 
ُورے راوستو او حالل ي کو او د ولو نه ۀ اندامونه ي د مال خُدائ په
ي خُدائ د هابيل نه رضا شو او د هغۀ قربان ل. مالپېش ک حضور ک
 خو قائن او د هغۀ قربان ي نامنظوره که. قائن د غص نه خوه شوه، 
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 بيا مال خُدائ قائن ته وفرمائيل، ”تۀ ت سور شو او تندے ي تريو کو. 
 کۀ تا ۀ کى ول دومره غصه ي؟ تا ول تندے دومره تريو کے دے؟ 
وے، نو تۀ به مسے وې، خو تا بد کى دى، نو ناه په تا حمله کولو ته تياره

 بيا قائن خپل ده. دا په تا حم چلول غواړى، خو تۀ پرې خامخا غالب شه.“ 
ورور هابيل ته ووئيل، ”ه چ بهر پو ته الړ شُو.“ کله چ دوئ په پو ک ۇو،

 مال خُدائ د قائن نه تپوس قائن په خپل ورور حمله وکه او وې وژلو. 
وکو، ”ستا ورور هابيل چرته دے؟“ هغۀ جواب ورکو، ”ما ته پته نشته، ول د
 بيا مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”دا ورور خيال ساتل زما کار دے ۀ؟“ 
تا ۀ وکل، ستا د ورور وينه ما ته د زم نه فرياد کوى له چ بدل اخستل

 په تا دې لعنت وى. او د زم کرل رېبل دې په تا نور بند وى ه غواړى. 
 کله چ چ تا خپل ورور ووژلو او د هغۀ وينه دې په زمه باندې توئ که. 
تۀ يوې کوې، نو زمه به هي پېداوار نۀ درکوى، تۀ به بکوره ي او په زمه به يو

 نو قائن مال خُدائ ته ووئيل، ”دا سزا زما د  “.ر ائ ائ بل
 تۀ ما د زم نه وباس او زۀ به ستا د مخ نه پناه شم، برداشت نه بهر ده. 
زۀ به بکوره يم او په زمه به يو ائ بل ائ رم، کۀ وک م وورى نو
 خو مال خُدائ جواب ورکو، ”داس نۀ ده، کۀ وک تا  “.ما به ووژن
ووژن، نو اووۀ کسان به په بدل ک وژلے ش.“ نو مال خُدائ په قائن يوه
 نو  .وژن ورى نو نۀ به ي وک ي خلقو ته پته وى چ وله چه ولن

قائن د مال خُدائ د حضور نه لرې الړو او د عدن نمرخاتۀ طرف ته په يوه
عالقه ک اوسېدو چ نوم ي ”مسافر“ وو.

د قائن اوالد

 قائن د خپل  سره مالستو او يو زوئ ي وشو او حنوک نوم ي پرې
کېودو. بيا قائن يو ار جوړ کو او په دې ار ي هم ”حنوک“ نوم کېودو.

 د حنوک نه عيراد پېدا شو، هغه د محويااېل پالر وو، او د محويااېل زوئ
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 د لم دوه  يوه عده او متوسااېل پېدا شو، چ هغه د لم پالر وو. 
 د عده نه يابل پېدا شو، چ د هغه خلقو پالر وو چ اروى بله ضله وه. 

 د هغۀ ورور يوبل وو، هغه د هغو ولو سات او په خېمو ک اوسيى. 
 د ضله نه توبلقائن پېدا شو، موسيقارانو پالر وو چ رباب او شپېل غوى. 
چ هغۀ به د پيتلو او اوسپن نه هر قسم آوزار جوړول. د توبلقائن خور نعمه وه.

 لم خپلو و ته ووئيل، ”عدې او ضل، زما خبره واورئ، ما يو زلمے

 کۀ د قائن د وژلو په بدل ک اووۀ وژلے دے ه چ هغۀ زۀ وهلے وم. 
“.به اووۀ اويا کسان ووژلے ش نو زما د وژلو په بدل ک ،کسان وژلے ش

شيث او انوش

 د آدم او حوا يو بل زوئ وشو. هغ وفرمائيل، ”خُدائ پاک د هابيل په ائ

ن وژلے وو.“ نو په هغۀ يقائ ے دے، هغه هابيل کوم چما له يو زوئ راک
 د شيث يو زوئ وشو چ په هغۀ ي انوش نوم کېودو. شيث نوم کېودو. 

نو د دې نه پس خلقو د مال خُدائ نوم په عبادت ک اخستل شروع کل.

د حضرت آدم اوالد

 دا د آدم د اوالد نسبنامه ده. کله چ خُدائ پاک بن آدم پېدا کو، هغه  ۵
ل، بختور يه پېدا ک نر او  هغوئ ي ي د خپل ان په شان پېدا کو. 
 کله چ آدم د يو سل دېرشو کالو کل او ”بن آدم“ نوم ي پرې کېودو. 

وو، نو د هغۀ يو زوئ وشو چ د هغۀ په شان وو او شيث نوم ي پرې کېودو.
 د دې نه پس آدم اتۀ سوه کاله نور ژوندے وو. د هغۀ نور بچ هم پېدا شول
 کله چ شيث  او د نهۀ سوه دېرشو کالو په عمر ک په حق ورسېدو. 

 هغه نور اتۀ سوه اووۀ د يو سل پينو کالو وو، د هغۀ زوئ انوش پېدا شو، 
 او د نهۀ سوه دولسو کالو په کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچ هم پېدا شول، 
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 کله چ انوش د لس کم سلو کالو وو، د هغۀ عمر ک په حق ورسېدو. 
 او انوش نور اتۀ سوه پينلس کاله ژوندے وو. د هغۀ نور زوئ قېنان وشو، 
 او د نهۀ سوه او پينو کالو په عمر ک په حق ورسېدو. بچ هم پېدا شول 

 او  کله چ قېنان د اوياؤ کالو وو، د هغۀ يو زوئ محللاېل پېدا شو، 

 قېنان نور اتۀ سوه لوېت کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچ هم پېدا شول 
 محللاېل د پينو او د نهۀ سوه لسو کالو په عمر ک په حق ورسېدو. 

 او هغه نور اتۀ سوه او دېرش شپېتو کالو وو، چ د هغۀ زوئ يارد پېدا شو، 
 او د پينۀ کم نهۀ سوو کالو کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچ هم پېدا شول 
 چ کله يارد د يو سل دوه شپېتو کالو وو، د په عمر ک په حق ورسېدو. 
 او بيا نور اتۀ سوه کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچ هغۀ زوئ حنوک وشو، 

 او د نهۀ سوه دوه شپېتو کالو په عمر ک په حق ورسېدو. هم پېدا شول 
  کله چ حنوک د پينو شپېتو کالو وو، د هغۀ زوئ متهوشله پېدا شو. 

د دې نه پس، حنوک درې سوه کاله د خُدائ پاک په ملرتيا ک ژوندے وو او
 د هغۀ ول عمر درې سوه پينۀ شپېتۀ کاله وو. نور بچ ي هم پېدا شول. 

 حنوک خپل ژوند د خُدائ پاک په ملرتيا ک تېر کو او د هغ نه پس

 خلقو ونۀ ليدو، ه چ هغه خُدائ پاک خپل ان ته پورته اوچت کو. 
 او کله چ متهوشله د يو سل اووۀ اتيا کالو وو، د هغۀ زوئ لم پېدا شو، 
 هغه نور اووۀ سوه او دوه اتيا کاله ژوندے وو، د هغۀ نور بچ هم پېدا شول 
 کله چ لم د او د نهۀ سوه نهۀ شپېتو کالو په عمر ک په حق ورسېدو. 

 لم ووئيل، ”دا ماشوم به يو سل دوه اتيا کالو وو، د هغۀ يو زوئ وشو، 
مون له د مال خُدائ لعنت کے شوې زم د سخت خوارۍ نه آرام راکى.“

 لم نور پينۀ کم شپ سوه کاله ژوندے نو د هغۀ نوم ي نوح کېودو. 
 او د اووۀ سوو اووۀ اوياؤ کالو په عمر وو. د هغۀ نور بچ هم پېدا شول 
 د پينو سوو کالو عمر نه پس د نوح درې زامن ک په حق ورسېدو. 

وشول، شيم، حام او يافت د دوئ نومونه ۇو.
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د بن آدم بد عملونه

 کله چ بن آدم په وله دنيا ک خوارۀ شول، نو د دوئ لوه پېدا  ۶
ي پېغل ولېدې، د خو ائسته پېغل مخلوق دا ۀ آسمان  نو کېدې، 
 بيا مال خُدائ وفرمائيل، ”زۀ به بن آدم نۀ ترې بوتل او وادۀ ي کې. 

پرېدم چ هغوئ دې همېشه دپاره ژوندى وى، دا فان مخلوق دے. د نن نه پس
 په هغه ورو ک او هم به دوئ د شپ شلو کالو نه زيات ژوندى نۀ وى.“ 

و او د آسمان هغوئ د بنيادمو د ه دېوان ۇو چوروستو، په زم داس
کله مال  چ مخلوق بچ ۇو. هغوئ د هغه وخت ته او مشهور خلق ۇو. 
خُدائ وکتل چ هر يو کس په دنيا ک بدعمله وو او هر وخت د دوئ خيالونه

ه يل او په زمپېدا ک دوئ ي ېمانه شو چو پ نو هغه په خپلو ک بد ۇو، 
 نو هغۀ وفرمائيل، ”زۀ به دا خلق چ ما پېدا آباد کل. د هغۀ زړۀ مات شو 

کى دى د زم د مخ نه لرې کم او ورسره ناور او مارغان هم، ه چ زۀ
 خو مال خُدائ د نوح نه رضا وو. ډېر پېمانه يم چ ما دوئ پېدا کل.“ 

حضرت نوح

 دا د نوح قيصه ده. د هغۀ درې زامن ۇو، شيم، حام او يافت. نوح هي -

غلط نۀ وه کې او د خُدائ پاک په ول مخلوق ک هغه اې يو نې او
 خو نور ول خلق د صادق سے وو. هغۀ د خُدائ پاک سره ملرتيا وه، 

 خُدائ خُدائ پاک د سيدها الرې نه لرى ۇو او هر طرف ته زور او ظلم وو. 
پاک چ دنيا وکتله نو د خلقو د بدعمل نه ډکه وه، ه چ خلق د سيدها الرې

 خُدائ پاک نوح ته وفرمائيل، ”ما د ولو بنيادمو د ختمولو نه لرې ۇو. 
فېصله کې ده. زۀ به دوئ ول تباه کم، ه چ دنيا د دوئ د بدعمل نه ډکه

په ک ه، کوجوړه ک نه يوه لويه کشت ۀ لر ان دپاره د  د ده. 
 دا کشت يو سل پينۀ جوړې که او دننه او بهر ي په تارکولو لېوه که. 
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 لوېت زه اوږده، ليريشت زه پلنه او وارلس زه اوچته جوړه که. 
کشت له چت هم جوړ که او چت ي د سر نه اوولس انچ په ترڅ جوړ که. دا
 وره، زۀ درې چتيزه جوړه که او يو طرف ته دروازه هم په ک پرېده. 

يز به م ےهر ساه لرون .ول مخلوق تباه ش هپه زم به يو سېالب راولم چ
 خو زۀ تا سره لوظ کوم، د خپل  سره کشت ته وخېژه، خپل  ،ش

 د هر قسم ناورو او مارغانو نه يو - زامن او د هغوئ  هم وخېژوه. 
 د ان  .ش پات د دوئ نسل باق ته وخېژوه، چ ه هم کشت نر او يوه
ل چ نو نوح هم هغه شان وک او دوئ دپاره هر قسم خوراک راجمع که.“ 

نه خُدائ پاک حم ورکے وو.

لوئ سېالب

 بيا مال خُدائ نوح ته وفرمائيل، ”د خپل ول بال بچ سره کشت ته  ۷
وخېژه، ما ته پته ده چ يوا تۀ په وله دنيا ک هغه صادق سے ي چ ۀ

 د هر قسم حالل ناورو نه اووۀ جوړې واخله، خو د هر قسم عمل کوې. 
 او هر قسم مارغانو نه هم اووۀ حرام ناورو نه صرف يوه يوه جوړه واخله. 

جوړې واخله، د دې دپاره چ هر قسم ناور او مارغان په مخ د زم ژوندى
 د نن نه اووۀ ور پس به زۀ باران راولم چ لوېت شپ او  .ش پات
لوېت ور به وريى، د دې دپاره چ ول ژوندى د زم د مخ نه ورک

 نو نوح هغه هر ۀ وکل چ نه مال خُدائ ورته حم ورکے کم.“ 
 نو په هغه  نوح د شپو سوو کالو وو چ په زمه سېالب راغلو.  وو. 
وخت نوح او د هغۀ ه، د هغۀ زامن او د هغوئ  کشت ته وختل چ د
 د هر قسم حاللو او حرامو ناورو او مارغانو او سېالب نه ان بچ کى. 

 نوح کشت ته وخېژول، له چ نه خزندو نه، جوړه جوړه نر او ه 
 چ کله  اووۀ ور پس سېالب راغلو.  خُدائ پاک حم ورکے وو. 
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نوح د شپو سوو کالو وو، نو د دوېم مياشت په اوولسمه ورځ د زم الندې د
بشمېره چينو خول راخالص شوې او د آسمان ول طوفان دروازې

 هم په  او په زمه لوېت ور او شپ باران وشو.  راخالص شوې، 
هغه ورځ نوح او د هغۀ ه، د هغۀ درې زامن، شيم، حام او يافت او د هغوئ
 د دوئ سره هر قسم اروى او نل ناور،  ول کشت ته وختل. 
 د هر قسم ژوندى يزونو جوړې د واړۀ او غ او هر قسم مارغان هم ۇو. 

 چ نه خُدائ پاک حم ورکے وو. بيا  ،ته وختل نوح سره کشت
 لوېت ور په زمه سېالب مال خُدائ په نوح پس دروازه بنده که. 

 اوبۀ زيات شوې او وو، اوبۀ ډېرې زيات شوې او کشت ي اوچته که. 
لوړ لوړ غرونه ي شوې چ  اوبۀ دومره زيات کشت د اوبو دپاسه رېده. 
زه اوچت تقريباً د غرونو د سرونو نه اتۀ چ  اوبۀ دومره وختل پ کل، 

 په زمه هر ژوندے يز م شو، ول مارغان، ناور او ول بن آدم. شوې. 
 مال خُدائ هر ژوندے يز د  په زمه هر ژوندے مخلوق م شو. 

زم د مخ نه ورک کو، بن آدم، ناور او مارغان. خو صرف نوح او هغه
 او اوبۀ ژوندى يزونه چ د هغۀ سره په کشت ک ۇو ژوندى پات شول. 

.و پورې نۀ کمېدلد يو نيم سل ور

د سېالب ختمېدل

 نوح، د هغۀ بال بچ او هغه ول ناور کوم چ په کشت ک ۇو د  ۸
 د خُدائ پاک هېر نۀ ۇو، هغۀ په زمه هوا راوستله، نو اوبۀ په کمېدو شوې. 
زم الندې د چينو خول او د آسمان طوفان دروازې بند شوې. باران ودرېدو،

 د اووم  او اوبۀ ورو ورو په يو نيم سل ورو ک کم شوې. 

 مياشت په اوولسمه ورځ کشت د اراراط په عالقه ک په يو غرۀ ودرېده. 
اوبۀ کمېدې او د لسم مياشت په وړومب ورځ د غرونو ُوک رارندې

 او يو کارغۀ  لوېت ور پس نوح د کشت کک کوالو که  شوې. 
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ي والوولو. هغه واپس رانۀ غلو، خو په هوا ک تر هغ پورې اخوا دېخوا
 په دې دوران ک، نوح رېدو چ د زم نه اوبۀ اوچ شوې. 

 خو اوبو تر ووشته والووله چ وورى چ اوبۀ ختم دى کۀ نه، 
اوسه پورې زمه په کې وه او ووشت د پو لولو ائ پېدا نۀ کو. نو
 د واپس راغله او نوح الس بهر کو او ان سره ي کشت ک کېنوله. 

ک ام او په ما اووۀ ورو انتظار نه پس هغۀ بيا ووشته والووله. 
هغۀ ته واپس راغله او په مخُوکه ک ي شنه د زيتُونو پاه نيول وه. نو نوح ته

 هغۀ بيا نور اووۀ ور انتظار وکو او پته ولېده چ اوبۀ کم شوې دى. 
 چ کله نوح يو ل بيا ي ووشته والووله، خو دا ل واپس رانۀ غله. 
ورځ، اوبۀ اوچ په وړومب مياشت و سوو او د يو کال شو، نو د وړومبد شپ

شوې. نوح د کشت د چت يوه حصه کوالو که، نظر ي واچولو او چ ي وکتل
 د دوېم مياشت په اوويشتمه ورځ زمه بېخ اوچه نو زمه په اوچېدو وه. 
 ”د خپل ، خپلو زامنو او  ، نو خُدائ پاک نوح ته وفرمائيل چ وه. 
 ول مارغان او ناور هم د ان د دوئ د و سره د کشت نه بهر الړ شه. 
 نو  “.ه باندې خوارۀ شوله زم ى او پهپېدا ک نور بچ ه، چسره کوز ک

 نوح د خپل ، خپلو زامنو او د دوئ د و سره د کشت نه کوز شُو. 
ول ناور او مارغان په خپله خپله ډله ک د کشت نه ووتل.

د حضرت نوح قربان پېش کول

 نوح يوه قرباناه جوړه که چ مال خُدائ ته قربان پېش کى، هغۀ د

هر قسم حاللو ناورو او مارغانو نه يو يو را ونيولو، او حالل ي کل، او په
 د قربان په خوشبو مال خُدائ رضا شو او قرباناه ک ي وسوزول. 

خپل ان سره ي وفرمائيل، ”د بن آدم د عمل په وجه به بيا زۀ هيله زمه نۀ
لعنت کوم، ما ته پته ده چ د ماشوموال نه د دوئ خيالونه خراب وى. بيا به
تر کوم  چ ول مخلوق تباه نۀ کم، له چ دا ل م تباه کى دى. 
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پورې دنيا موجوده وى، کرل او رېبل به وى، يخن او رم به وى، اوړے او
ژمے به وى، شپه او ورځ به وى د دنيا تر آخره پورې به وى.“

د خُدائ پاک د حضرت نوح سره يو لوظ کول

 خُدائ پاک نوح او د هغۀ زامنو له برکت ورکو او وې فرمائيل، ”آباد  ۹
 ول ش او ډېر بچ پېدا کئ، نو ستاسو اوالد به په وله دنيا ک اوسيى. 

ناور، مارغان، خزنده او کبان به ستاسو نه يريى، دا ول ستاسو د اختيار
 اوس دا ول ناور تاسو خوړلے ش او دغه شان شنۀ بو هم، الندې دى. 

 خو چ په کومه غوه ک وينه وى دا ول ستاسو د خوراک دپاره دى. 
هغه به نۀ خورئ، دا ستاسو دپاره منع ده ه چ په وينه ک ژوندون دے.
 کۀ وک بل کس قتلوى، زۀ به ورسره حساب کوم. کۀ يو ناور بن آدم

ان په شان بن خُدائ پاک د خپل ه چ  ووژن نو سزا به ي مرګ وى. 
آدم جوړ کے دے. کۀ وک د بن آدم وينه تويوى، په بدل ک به د هغۀ وينه
نيا کوله د ستاسو اوالد به په ئ، نو چپېدا ک  ډېر بچ  ،ے شتوئ ک

 ”ورئ،  ، خُدائ پاک نوح او د هغۀ زامنو ته وفرمائيل چ اوسيى.“ 
 هم داس د هر ژوندى اوس زۀ تاسو او ستاسو د اوالد سره دا لوظ کوم، 

يز، د ولو مارغانو، ناورو او هر هغه يز سره چ ستاسو سره د کشت نه
 زۀ تاسو سره د دې خبرې لوظ کوم، چ بيا به هيله هم رابهر شوى ۇو. 
ول ژوندى مخلوقات په سېالب نۀ غرقيى، بيا به په سېالب دنيا نۀ تباه کيى.
 دا نه به نۀ ختمېدونے لوظ وى کوم چ زۀ ستا او د ولو ژوندو يزونو

 زۀ به په آسمان ک د بوډۍ ال جوړوم. دا به زما د دنيا سره د سره کوم، 
 چ کله هم زۀ په زمه وري راولم او چ د بوډۍ ال په لوظ نه وى. 

 نو ما ته به خپل لوظ راياديى چ سېالب به بيا وريو ک رارنديى، 
 چ کله په وريو ک د بوډۍ ال هيله ول ژوندى يزونه نۀ تباه کوى. 
رند ش، زۀ به ورته ورم او هغه نۀ ختمېدونے لوظ به رايادوم کوم چ ما
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 دا زما د هغه لوظ نه ده د زم د ولو ژوندو يزونو سره کے دے. 
کوم چ زۀ د دنيا د ولو ژوندو مخلوقاتو سره کوم.“

حضرت نوح او د هغۀ زامن

 د نوح زامن چ د کشت نه کوز شول هغوئ شيم، حام او يافت ۇو. (حام د

 په زمه چ ومره خلق دى دا ول د نوح د درېو زامنو کنعان پالر وو.) 
ورو باغ يد ان  نوح زميدار وو، هغه وړومبے کس وو چ اوالد دے. 
ربن  د ميو لو نه پس هغه نشه شو او په خپله خېمه ک ب وکرلو. 

 چ کله د کنعان پالر حام، خپل پالر داس وليدو نو هغه بهر الړو مالستو. 
 نو شيم او يافت يو ادر واخستو او د او خپل دوه وروه ي خبر کل. 

خپلو اوږو شا ته ي ونيولو. او خېم ته په شا دننه الړل او خپل پالر ي پ کو
کله نوح په خود ک  چ ربن ونۀ ورى.  او مخونه ي اړول ۇو چ پالر ب

 نو هغۀ شو او خبر شو چ د ولو کشرى زوئ د هغۀ سره ۀ کى دى، 
وفرمائيل چ، ”په کنعان دې لعنت وى، هغه دې د ولو وروو د نوکرانو غالم

  مال خُدائ دې شيم بختور کى، او کنعان دې د هغۀ غالم کى.   .ش
خُدائ پاک دې يافت ډېر تېر کى، د هغۀ اوالد او د شيم خلق دې د وروو په

 د سېالب نه پس نوح نور درې شان کى، او کنعان دې د هغۀ غالم کى.“ 
 او د نهۀ نيم سوو کالو په عمر ک په حق نيم سوه کاله ژوندے وو 

ورسېدو.

د حضرت نوح د زامنو اوالد

 دا د نوح د زامنو، د شيم، حام او يافت اوالد دے، چ د سېالب نه  ۱۰
 دا د يافت اوالد دے، جمر، ماجوج، مادى، پس د هغوئ زامن پېدا شول. 

 دا د جمر اوالد دے، اشناز، ريفت او ياوان، توبل، مس او تيراس. 
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 د  دا د ياوان اوالد دے، اليسه، ترسيس، قبرص او رهودس.  تُجرمه. 
دوئ اوالد د سمندر په غاړه او په جزيرو ک اوسيى. دا د يافت اوالد دے،

.ى او هره قبيله خپله خپله ژبه وائاوسي ونو کلپه بېلو بېلو قبيلو او م چ
 د کوش اوالد د  دا د حام اوالد دے، کوش، مصر، ليبيا او کنعان. 

سيبا، حويله، سبته، راماه او د سبتيه خلق دى. د راماه اوالد د شيبا او د ددان
 کوش د نمرود پالر وو، نمرود د دنيا وړومبے طاقتور جنيالے خلق دى. 

،ه خلق وائ ارى وو، نو خُدائ په مدد هغه يو لوئ  د مال وو. 
 د هغۀ بادشاه ”مال خُدائ دې د نمرود په شان لوئ ارى که.“ 

 د وړومبے په بابل، ارک او اکاد وه، دا درې واړه د بابل په مل ک ۇو. 
 او د رسن دې مل نه هغه اسور ته الړو او د نينوه، رحوبوت عير، کلح، 

 د ارونه ي جوړ کل، رسن د نينوه او د لوئ ار کلح په مين ک دے. 
 فتروس، کسلوح او د کريت  ،نفتوح ،لهاب ،صر اوالد د لودى، عنامم
 د کنعان مشرے زوئ صيدا وو. خلق ۇو، چ د هغوئ اوالد فلستيان دى. 

  ،امورى، جرجاس ، يبوس کنعان د دې قومونو هم پالر وو، حت، 
 اروادى، صمارى او حمات. وروستو بيا د کنعانيانو  ،سين ،وى، عرقح

 د کنعانيانو مل شمال طرف صيدا نه جرار ته نزدې، قبيل خورې شوې. 
ع ته، چتر غزه پورې ورسېدو او نمرخاتۀ طرف سدوم ته، عموره، ادمه او لَس

 دا د حام اوالد دے، چ په بېلو بېلو قبيلو او ملونو ضبوئيم ته نزدې دے. 
 ول عبرانيان د شيم اوالد  .ى او هره قبيله خپله خپله ژبه وائاوسي ک

 دا د شيم اوالد دے، عيالم، اسور، دے، شيم د يافت مشر ورور دے. 
  د آرام اوالد عوض، حول، جتر او مس ۇو.  ارفسد، لود او آرام. 

 د عبر دوه زامن ۇو، د يو نوم ارفسد د سلح پالر وو او سلح د عبر پالر وو. 
فلج چ مطلب ي تقسيم وو، ه چ د هغۀ په وخت ک د دنيا خلق تقسيم

 د يقطان اوالد د الموداد، سلف، حصارماوت، شول. او د بل نوم يقطان وو. 
 اوفير، حويله  عوبال، ابمائيل، شيبا،   هدورام، اُوزال، دِقله،  اراخ، 
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 چ دوئ په کوم مل ک اوسېدل او يوباب. دا ول د يقطان اوالد وو. 
لنمرخاتۀ طرف ته د غرونو په م فار پورې اوږد وو چد ميسا نه س لهغه م

ونو کلپه بېلو بېلو قبيلو او م  دا د شيم اوالد دے، چ ک دے. 
 دا ول خلق نسل در نسل، د بېلو  .ى او هره قبيله خپله خپله ژبه وائاوسي

بېلو نسبنامو په مطابق د نوح اوالد دے. د سېالب نه پس د دنيا ول قومونه د
نوح د زامنو اوالد دے.

د بابل برج

 په شروع ک، د ول دنيا خلقو صرف يوه ژبه وئيله او د يو بل په  ۱۱
 چ نه دوئ د نمرخاتۀ غاړې نه روان شول، چ چرته خبرو پوهېدل. 

دوئ اوسېدل، نو د بابل په مل ک يو هوار مېدان ته راغلل او هلته دېره شول.
 دوئ يو بل ته ووئيل، ”را چ خَت جوړې کو او په اور ي پخ کو.“
نو داس د دوئ سره د آبادۍ دپاره خَت او د دې د انلولو دپاره تارکول ۇو.

و چار او دومره لوئ برج جوړ ک اوس يو چ  نو دوئ ووئيل، ”را

آسمان ته ورسيى، نو مون به مشهور شُو او په وله دنيا ک به خوارۀ وارۀ هم
 بيا مال خُدائ د ار او هغه برج کتلو له راکوز شو چ بنيادمو نۀ شُو.“ 
 نو هغۀ وفرمائيل، ”وورئ، دا ول يو خلق دى او دوئ هم جوړ کے وو، 
ۀ کول هم وغواړى نو کولے به ي بيا دوئ او د دې نه پس چ ،يوه ژبه وائ

 را چ الندې ورشُو او د دوئ ژب ې وډې کو نو د يو بل په  ،ش
 نو مال خُدائ دوئ په وله زمه خوارۀ وارۀ کل او خبرو به نۀ پوهيى.“ 

مال ه چ ،ار نوم بابل شو  نو د هغه دوئ ار جوړول پرېودل. 
خُدائ هلته د خلقو ژبه ه وډه که او د هغه ائ نه ي په وله زمه خوارۀ

وارۀ کل.
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د شيم اوالد

 دا د شيم اوالد دے. د سېالب نه دوه کاله پس، چ کله شيم د سلو کالو وو،

 د دې نه پس، شيم پينۀ سوه کاله نور ژوندے د هغۀ زوئ ارفسد پېدا شو. 
 چ کله ارفسد د پينو دېرشو کالو وو، د وو او نور بچ ي هم پېدا شول. 
 د دې نه پس، ارفسد لور سوه او درې کاله نور هغۀ زوئ سلح پېدا شو، 
 چ کله سلح د دېرشو کالو وو، د ژوندے وو او نور بچ ي هم پېدا شول. 

 د دې نه پس، سلح لور سوه درې کاله نور ژوندے هغۀ زوئ عبر پېدا شو، 
 چ کله عبر د لور دېرشو کالو وو، د هغۀ وو او نور بچ ي هم پېدا شول. 

 د دې نه پس عبر لور سوه دېرش کاله نور ژوندے وو زوئ فلج پېدا شو، 
 چ کله فلج د دېرشو کالو وو، د هغۀ زوئ رعو او نور بچ ي هم پېدا شول. 
ي  د دې نه پس، فلج دوه سوه نهۀ کاله نور ژوندے وو او نور بچ پېدا شو، 

 چ کله رعو د دوه دېرشو کالو وو، د هغۀ زوئ سروګ پېدا هم پېدا شول. 
ي  د دې نه پس، رعو دوه سوه اووۀ کاله نور ژوندے وو او نور بچ شو، 

 چ کله سروګ د دېرشو کالو وو، د هغۀ زوئ نحور پېدا شو، هم پېدا شول. 
 د دې نه پس، سروګ دوه سوه کاله نور ژوندے وو او نور بچ ي هم پېدا

  چ کله نحور د يو کم دېرشو کالو وو، د هغۀ زوئ تارح پېدا شو،  شول. 
د دې نه پس، نحور يو سل او نولس کاله نور ژوندے وو او نور بچ ي هم پېدا
 چ تارح د اويا کالو وو د هغ نه پس، د هغۀ زامن ابرام، نحور او شول. 

حاران پېدا شول.

د تارح اوالد

 دا د تارح اوالد دے، چ هغه د ابرام، نحور او حاران پالر وو. حاران د لوط

 او حاران په خپل مل اُور ک چ په بابل ک دے، په حق پالر وو، 
 ابرام سارۍ سره وادۀ وکو او نحور ورسېدو، خو د هغۀ پالر ال ژوندے وو. 
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 د د ملاه سره وادۀ وکو، چ د حاران لور وه، حاران د اسه پالر هم وو. 
 تارح د خپل زوئ ابرام، د خپل سارۍ بچ نۀ ۇو، ه چ هغه شنه وه. 

نمس لوط، چ د حاران زوئ وو، او د خپل انور سارۍ سره، چ د ابرام
ته الړل. خو چ لار نه د کنعان م د اُور ه وه، روان شو او په بابل ک
 تارح د دوه سوه او پينو کالو په عمر حاران ته ورسېدل نو هلته دېره شول. 

ک په حق ورسېدو.

د خُدائ پاک د حضرت ابرام غوتل

 په يو وخت ک مال خُدائ ابرام ته وفرمائيل، ”خپل وطن، د پالر  ۱۲
 زۀ کور او خپل خپلوان پرېده او هغه مل ته الړ شه چ زۀ ي درته ايم. 
به تا له ډېر اوالد درکم او هغوئ به يو لوئ قوم ش. زۀ به تا له برکت درکم او
 زۀ به هغوئ عزتمند به دې کم، نو ستا په وجه به نورو ته برکت مالويى. 

له برکت ورکوم چ وک ستا دپاره برکت غواړى. خو زۀ به په هغوئ لعنت
وايم چ وک په تا لعنت وائ. او ستا په وسيله به زۀ د دنيا ولو قومونو له
 چ کله ابرام د پينو اوياؤ کالو وو، نو هغه د حاران نه برکت ورکم.“ 

روان شو، له نه چ مال خُدائ ورته فرمائيل ۇو، او لوط هم ورسره الړو.
 ابرام خپله ه سارۍ، او خپل ورارۀ لوط هم د ان سره روان کل او په

حاران ک چ ومره مال او نوکران ي جمع کى ۇو هغه ول ي ان سره
 ابرام په دې کل او کنعان ته روان شول. چ کله هغوئ کنعان ته ورسېدل، 
مل ک سفر کولو چ شم ته نزدې، د موره پاک ون زيارت له راغلو. (په

 نو مال خُدائ هغه وخت ک کنعانيان ال په دې مل ک اوسېدل.) 
ابرام ته رند شو او هغۀ ته ي وفرمائيل، ”دا هغه مل دے چ زۀ ي ستا

اوالد له ورکوم.“ بيا ابرام هلته مال خُدائ ته يوه قرباناه جوړه که، چرته
 د دې نه پس، هغۀ د بيتايل ار نمرخاتۀ چ ورته رارند شوے وو. 
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رېواتۀ طرف ته د غرونو مل ته که يوړه او هغۀ په هغه ائ ک چ نمرپ
طرف ته بيتايل او نمرخاتۀ ته ع دے په مين ک خېمه ولوله. هلته ي هم

 بيا هغۀ جدا يوه قرباناه جوړه که او د مال خُدائ نوم ي پرې واخستو. 
جدا ايونو ته هجرت کولو چ د کنعان جنوب حص ته راغلو.

صر کحضرت ابرام په م

قحط راغلو او دا د برداشت نه دومره بهر وو چ ل په کنعان ک  او يو

 چ کله هغه تقريباً مصر ته  .هلته دېره ش و، چجرت وکصر ته هابرام م
اوړېدو، هغۀ خپل  سارۍ ته وفرمائيل، ”دا خبره واوره، ما ته پته ده چ تۀ
 کۀ د مصر خلق تا وورى، نو هغوئ به مان وکى چ تۀ زما  .ائسته ي

 هغوئ ته ووايه ه ي، نو هغوئ به ما م کى او تا به ژوندۍ پرېدى. 
چ زۀ ي خور يم، نو داس به ما ته ۀ نۀ وائ او ستا په وجه به زۀ ژوندے
صريانو هغه وليده چصر ته واوړېدل، نو مکله هغوئ م  چ پات شم.“ 
رعون ته يرعون درباريانو هغه وليده او ف نو د ف ډېره ائسته ه وه. 

 د هغ په وجه ووئيل چ هغه ومره ائسته وه، نو هغه ي محل ته بوتله. 
فرعون د ابرام ۀ عزت وکو او هغۀ له ي د و او چېلو رم ورکې.

 خو اروى، خرۀ، اوان او  او نران خدمتاران ي هم ورکل. 
فرعون سارۍ بوتل وه، نو ه مال خُدائ په فرعون او د هغۀ په درباريانو يوه
 فرعون ابرام راوغوتو او تپوس ي ترې وکو، ”دا تا زما لويه وبا راوسته. 

 تا ول سره ۀ کى دى؟ تا ول ما ته ونۀ وئيل چ هغه ستا ه ده؟ 
ووئيل چ هغه ستا خور ده او ما درنه بوتله چ ه ي کم؟ خپله ه د ان

 فرعون نوکرانو ته حم وکو، نو هغوئ سره بوه او په خپله مخه ه.“ 
ابرام بوتلو او د خپل  او ول مال سره ي د هغه مل نه بهر کو.
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د حضرت ابرام او حضرت لوط جدا کېدل

 ابرام د خپل  سره او ول مال سره د مصر نه د کنعان په طرف  ۱۳
 ابرام ډېر مالداره سے وو، د هغۀ صحرا ته الړو او لوط هم ورسره وو. 

 او هغۀ جدا جدا ايونو ته اروى ۇو او د سپينو او سرو زرو مال هم وو. 
هجرت کولو او بيتايل ته روان وو. هغه هم هغه ائ ته ورسېدو چ د بيتايل

 او قرباناه او ع په مين ک دے چرته چ هغه مخ دېره شوے وو 
 د لوط سره ي جوړه کې وه. او د مال خُدائ نوم ي پرې اخستے وو. 

 خو هلته هم اروى او رم وې، خپل خاندان او نوکران هم ورسره ۇو. 
دومره شنه زمه نۀ وه چ دوئ دواړه په ک يو ائ پات شوى وے، ه

و په مين نو د ابرام او د لوط د شپون چ د دوئ سره ډېر زيات مال وو. 
ک لکنعانيان او فرزيان هم په هغه م وشو. (په هغه وخت ک جن ک

 نو ابرام لوط ته وفرمائيل، ”خُدائ پاک دې زما او ستا او زمون د اوسېدل.) 
 ول دا وله شپونو په مين ک النجه نۀ راول ،ه چ مون خپلوان يو. 
زمه ستا په وړاندې نۀ ده؟ زما نه جدا شه. چ چرته دې خوه وى هم هلته الړ
 س طرف ته م، کۀ تۀ س طرف ته نو زۀ به  طرف ته  شه. کۀ تۀ

 لوط ستر واړول راواړول او د اُردن ول نو زۀ به  طرف ته الړ شم.“ 
هوار مېدان ي وليدو، چ د ضعر پورې، د مال خُدائ د باغ په شان يا د مصر

د مل په شان  ډېرې اوبۀ ي لرل. (په هغه وخت ک مال خُدائ د سدوم
 نو لوط د ان دپاره د اُردن ول هوار او عموره ارونه ال تباه کى نۀ ۇو.) 
 مېدان خوښ کو او نمرخاتۀ طرف ته الړو. نو داس دوئ دواړه جدا شول. 

ارونو په مين د شو او لوط په مېدان ک پات ک لابرام د کنعان په م
 چ د هغه ائ خلق  ،ولول خېم دېره شو او سدوم سره نزدې ي ک

ډېر خراب او ناهار ۇو او د مال خُدائ خالف ۇو.
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د مال خُدائ د حضرت ابرام سره د زم ورکولو وعده

 د لوط د تلو نه پس، مال خُدائ ابرام ته وفرمائيل، ”چرته چ تۀ والړ ي، د

 چ ومره زمه ستا په دې ائ نه هر طرف ته ۀ په غور سره ووره. 
 زۀ به تا له دومره نظر را، دا زۀ تا او ستا اوالد له همېشه دپاره درکوم. 

ډېر اوالد درکوم چ هي وک به ي شمېرلے نۀ ش خو د خاورو د ذرو
 پاه، روان شه او په وله زمه نظر واچوه، ه شمېرل به ترې آسان وى. 

 نو ابرام د دې ائ نه که واخستله او د ممرې چ دا وله تا له درکوم.“ 
پاکو ونو ته نزدې دېره شو، چ دا په حبرون ک دے، او هلته ي مال خُدائ

ته يوه قرباناه جوړه که.

د حضرت ابرام حضرت لوط راخالصول

 په هغه وخت ک ،لورو بادشاهانو، د بابل امرافل، د االسر اريوک،  ۱۴
و نورو بادشاهانو سره جن د پين د عيالم کدرالعمر او د جوئيم تدعال، 

وکو چ هغوئ دا دى، د سدوم برع، د عموره برشع، د ادمه سناب، د ضبوئيم
 دې پينو بادشاهانو د سديم په مېدان شميبر او بالع يعن د ضعر بادشاه. 

 ک اتفاق وکو او لر ي جوړ کو، چرته چ د مال درياب دے. 
دوئ دولس کاله د کدرالعمر د مشرۍ الندې ۇو، خو په ديارلسم کال هغوئ د هغۀ

 يو کال وروستو کدرالعمر او د هغۀ ملرى د خپلو خالف بغاوت وکو. 
لرو سره راغلل او رفائيم ته ي په عستارات قرنيم ک، زوزيم ته په حام

 او حوريانو ريتائم په مېدان ک شست ورکو،  وى قاو ايميم ته د س ک
ته ي د ادوم په غرونو ک شست ورکو او د صحرا په غاړه د اېلفاران پورې
 بيا دوئ ترې راورېدل او قادِس ته واپس راغلل (چ بيا ورپس روان ۇو. 

په عين مصفات مشهور شو). دوئ د عماليقيانو ول مل ونيوو او اموريانو له
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 د سدوم، عموره، ي شست ورکو چ په حصيصون تامار ک اوسېدل. 
د جن رې يل ادمه، ضبوئيم او د بالع بادشاهان د قلعو نه راووتل او خپل

 پينۀ دپاره تيارې کې او د سديم په مېدان ک ي جن وکو. 
بادشاهان، د لورو بادشاهانو سره وجنېدل چ دوئ د عيالم، د جوئيم، د بابل
 مېدان ول د تارکولو د کندو نه ډک وو او چ کله د سدوم او د االسر ۇو. 
او عموره بادشاهان د جن نه تتېدل، نو هغوئ په کندو ک پرېوتل، خو هغه
 دې لورو بادشاهانو چ په سدوم نور درې بادشاهان غرونو ته وتتېدل. 

او عموره ک ومره مال وو هغه ي ول واخستو، چ په ک د خوراک
 د ابرام ورارۀ لوط، په سدوم ک اوسېدو، نو سامان هم وو او دوئ الړل. 

 خو يو سے وتتېدو او ابرام، هغه ي هم بوتلو او هر ۀ ي ترې واخستل. 
عبران ته ي دا هر ۀ ووئيل، چ هغه د ممرې، امورى پاکو ونو ته نزدې

ک ال او عانير هم د ابرام په جناوسېدو، ممرې او د هغۀ خپلوانو اس
 چ کله ابرام خبر شو چ د هغۀ ورارۀ نيولے شوے دے، ملرتيا کوله. 

هغۀ خپل ول درې سوه اتلس فوجيان خپل خېم ته راوغوتل او په هغه
 هلته هغۀ فوجيان په ډلو ک لورو بادشاهانو پس تر دان پورې روان ۇو. 

تقسيم کل او د شپ ي په دشمن حمله وکه او هغوئ له ي شست ورکو،
 او چ کوم هغه د دمشق شمال طرف ته تر حوبه پورې په هغوئ پس وو، 

مال ي تتولے وو هغه ي ترې واپس واخستلو. او خپل ورارۀ لوط ي سره د
ول مال واپس راوستو او چ کوم  او کسان نيولے شوى ۇو هغه ي هم

راوستل.

د ملصدق حضرت ابرام له برکت غوتل

 چ کله ابرام په کدرالعمر او په نورو بادشاهانو د فتح موندلو نه پس واپس

راغلو، نو د سدوم بادشاه د سوى مېدان ته ورله ستى مش له راغلو (چ بل
 او ملصدق، چ د شاليم بادشاه او د نوم ي د بادشاهانو مېدان دے). 
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 هغۀ دپاره ي برکت خُدائ تعال يو امام وو، ابرام له رو او مے راوړل، 
ى، چا چدې ابرام له برکت ورک وفرمائيل، ”خُدائ تعال تو او ورته يوغو
 ول ثناء صفت دې د هغه خُدائ تعال وى آسمان او زمه پېدا کى دى. 
چ ستا دشمنان ي ستا د پو الندې کل.“ نو ابرام ملصدق ته د ول مالِ

 د سدوم بادشاه ابرام ته ووئيل، ”دا ول مال غنيمت نه لسمه حصه ورکه. 
 ابرام جواب ورکو، ”زما ستا شو، خو ما له زما ول خلق واپس راکه.“ 
دې په مال خُدائ قسم وى، چ ډېر لوئ خُدائ تعال دے، چ د آسمان او

 چ زۀ به ستاسو هي يز نۀ استعمالوم، يو تار يا زم پېدا کوونے دے، 
د پل تسمه قدر به هم ستاسو نۀ وړم. چ تاسو دا ونۀ واي، چ ابرام زمون په

 زۀ به ستاسو نه د هغه مال نه بغېر يو يز هم نۀ مال مالداره شوے وو. 
قبلوم کوم چ زما کسانو استعمال کے دے. خو زما ملرى، عانير، اسال او

“.صه ترې نه واخلممرې دې خپله ح

د حضرت ابرام سره د خُدائ پاک لوظ

 ۀ موده پس، د مال خُدائ کالم ابرام ته په رويا ک نازل شو  ۱۵
 چ، ”ابرامه، يرېه مه. زۀ ستا ډال يم او زۀ به تا له يو لوئ انعام درکوم.“ 

خو ابرام جواب ورکو، ”ماله، ماله خُدايه، ستا انعام به ما له ۀ فائده
 راکى؟ زما خو خپل بچ هم نشته او دغه د دمشق العزر زما وارث دے. 
 نو د  “.ے او زما غالم به زما ميراث اخلوره، تا ما له اوالد نۀ دے راک

مال خُدائ کالم يو ل بيا په هغۀ نازل شو چ، ”ستا غالم العزر به ستا
 مال خُدائ هغه بهر ميراث نۀ اخل، ستا خپل زوئ به ستا وارث وى.“ 

بوتلو او ورته ي وفرمائيل، ”آسمان ته ووره، کۀ تۀ د آسمان ستورى شمېرلے
 ابرام په مال ش نو وې شمېره، ستا اوالد به د ستورو په شان ډېر وى.“ 

 بيا مال خُدائ ايمان راوړو او دا د هغۀ دپاره په صداقت حساب شو. 
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خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”زۀ مال خُدائ يم، چا چ په بابل ک د اُور نه
 خو ابرام ترې تپوس وکو،  “.ه ستا خپله شدا زم چ ،راوويستل

 هغۀ ”ماله، ماله خُدايه، ما ته به نه پته ول چ دا به زما ش؟“ 
جواب ورکو، ”ما له يوه سخ، يوه چېل او يو  راوله، چ هر يو د درېو کالو

 ابرام دا ناور حاضر کل، وى او يوه ووشته او کونتره هم راوړه.“ 
ي ل او په دوه قطارونو کنيم ک په مين اروى ي ل، هغه درېک حالل ي

 پوسان نيم نيم يو بل ته مخامخ کېودل، خو مارغان ي په مين نيم نۀ کل. 
 چ کله نمر په پرېوتو په غوه الندې راغوه شول، خو ابرام ترې نه وشل. 
 مال شو، په ابرام يو دروند خوب راغلو او يره او توره تيارۀ هم پرې راغله. 

لستا اوالد به په پردى م خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”تۀ دا خبره ياده ساته چ
ک مسافر ش، دوئ به هلته نوکران ش او لور سوه کاله به پرې ظلم کيى،

 خو زۀ به هغه قوم له سزا ورکم چ وک دوئ غالمان کوى او چ کله

 او تۀ  .ان سره يوس دى، نو دوئ به ډېر مال دولت دپرې لهغه پردے م
 په  .او دفن به ش سره وفات ش په تسل ،مر کۀ پوخ ع په خپله به په

لورم نسل ک به ستا اوالد دلته واپس راش ،ه چ اموريانو تر اوسه
 چ کله نمر پرېوتو او پورې دومره ناه نۀ ده کې چ زۀ دوئ بهر کم.“ 
توره تيارۀ شوه، نو يو د بلو سارو لوے چ لوے ي کولو او يو بل لرے
 نو په هغه وخت نااپ رارند شو او د ناورو په مين ک تېر شو. 

ک مال خُدائ د ابرام سره يو لوظ وکو. هغۀ وفرمائيل، ”زۀ تا سره دا لوظ
کوم چ زۀ به ستا اوالد له د مصر د دې سيند نه د فرات تر لوئ سيند پورې دا

 د  او ورسره د قينيانو مل، د قنزيانو، د قدمونيانو،  زمه ورکوم، 
 د اموريانو، د کنعانيانو، د جرجاسيانو او د حتيانو، د فرزيانو، د رفائيم، 

يبوسيانو مل هم ورکوم.“
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حضرت اسمعيل او بب هاجِره

 د ابرام د  سارۍ تر اوسه پورې بچ نۀ ۇو شوى. خو د هغ يوه  ۱۶
ابرام ته ووئيل، ”مال  نو هغ مصرۍ وينه وه چ نوم ي هاجِره وه، 

خُدائ ما له اوالد نۀ دے راکے. تۀ ول زما د وين سره شپه نۀ تېروې؟
 نو کېدے ش چ زۀ د هغ نه آباده شم.“ نو ابرام د سارۍ خبره ومنله. 

هغ خپله وينه هاجِره ورکه چ ه ي ش. (د ابرام په کنعان ک د لس
 ابرام د هاجِرې سره کوروالے وکو، نو کاله اوسېدو نه پس داس وشول.) 
بب اُميدواره شوه، نو خپل ېده چته پته ول کله هغ هغه اُميدواره شوه. چ
 نو سارۍ ابرام ته ووئيل، ”دا بد ستا په وجه وشول. ما ته به ي سپ کتل. 
خپله وينه په خپله ستا په غې ک کېنوله او چ د کوم وخت نه هغ ته پته
لېدل ده چ اُميدواره ده، نو هغه ما ته سپ ورى. مال خُدائ دې انصاف
 خو ابرام جواب ورکو، وکى چ په ما او په تا ک وک په حقه دى.“ 

”ډېر ۀ، هغه ستا وينه ده او ستا په اختيار ک ده، چ ۀ دې خوه وى نو
رېنه ورسره ي وکه.“ نو سارۍ د هاجِرې سره دومره ظلم وکو چ هغه ت

 د مال خُدائ فرت په صحرا ک د شور په الره هاجِره په وتتېده. 
 او فرت وفرمائيل، ”هاجِرې، د سارۍ وين، تۀ د کوم ائ چينه وموندله 

 نه راغل ي او چرته ؟“ هغ جواب ورکو، ”زۀ د خپل نې نه تتم.“ 
له واپس الړه شه او د هغ بب ته وفرمائيل، ”خپل هغ تخُدائ فر د مال
 بيا فرت هغ ته دا هم وفرمائيل، ”زۀ به تا له د اختيار الندې ژوند تېروه.“ 

 تۀ اوس دومره ډېر اوالد درکم چ هي وک به ي نۀ ش شمېرلے. 
مال ه چ دېعيل کېسماو د هغۀ نوم به ا او زوئ به دې وش اُميدواره ي
لن  خو ستا زوئ به د يو خُدائ په تليف ک ستا آواز اورېدلے دے. 

په شان عمر تېروى، هغه به د هر چا دشمن وى او هر يو به د هغۀ خالف وى.
 هاجِرې د ان نه تپوس وکو، ”ما هغه به د خپلوانو نه بېل ژوند تېروى.“ 
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خو خُدائ پاک ليدلے دے او بيا هم ال ژوندۍ پات يم؟“ نو هغ مال خُدائ ته
يو نوم ورکو چا چ د هغ سره ي خبرې کې وې، يعن، ”هغه خُدائ پاک

،چ ته خلق وائ کوه ک ه د قادِس او بيرد په مين  دا چ ورى.“ 
 د ”بيرلحروۍ“ يعن، د هغه ژوندى خُدائ پاک کوهے دے چ ما ورى. 
 ابرام په هغه هاجِرې نه د ابرام زوئ وشو او اسمعيل نوم ي پرې کېودو. 

وخت ک د شپ اتياو کالو وو.

سنت د لوظ يوه نه

 ابرام چ کله د يو کم سلو کالو وو، نو مال خُدائ هغۀ ته رارند  ۱۷
شو او وې فرمائيل، ”زۀ قادر خُدائ يم. زما تابعدارى کوه او همېشه بعېبه

 ابرام مخ په  زۀ تا سره دا لوظ کوم چ ډېر اوالد به درکم.“  اوسه. 
 ”وره، زۀ تا  ،ه او خُدائ پاک وفرمائيل چوک ولو، سجده يه ولزم

 نور به تا  .تۀ به د ډېرو قومونو پالر ش سره دا لوظ کوم، زۀ دا لوظ کوم چ
ته ابرام نۀ ش وئيلے، ستا نوم ابراهيم شو، ه چ زۀ تا د ډېرو قومونو پالر

 زۀ به تا ډېر زيات آباد کم، او ستا نه به قومونه جوړ کم او ستا په جوړوم. 
 زما به تا او ستا د اوالد سره دا لوظ وى، دا به اوالد ک به بادشاهان وى. 

په راتلونو نسلونو ک يو نۀ ختمېدونے لوظ وى. زۀ به ستا او ستا د اوالد
 زۀ به تا او ستا اوالد له دا مل ورکوم په کوم ک چ تۀ خُدائ پاک يم. 

اوس مسافر ي. د کنعان ول مل به همېشه دپاره ستا د اوالد وى او زۀ به د
 خُدائ پاک ابراهيم ته وفرمائيل، ”تۀ به زما سره دا هغوئ خُدائ پاک يم.“ 
 لوظ پوره کوې، ستا او ستا د اوالد د راتلونو نسلونو سره به دا لوظ وى. 

- خو په دې شرط سره چ تۀ او ستا د اوالد هر يو نر به خامخا سنت کيى. 
،و شهغه د اتو ور  د نن نه پس به تاسو هر يو نر ماشوم سنت کوئ چ

ورسره هغه نوکران چ ستاسو په کور ک پېدا وى او هغه هم چ د بل مل نه
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راوستلے شوى دى. د دې نه به دا معلوميى چ زما او ستا په مين ک لوظ
چ پته ل ه وى چى، دا به په بدن يوه ن هر يو به خامخا سنت کي شته. 

 خو چ کوم نر سنت شوے نۀ وى تا سره زما لوظ نۀ ختمېدونے دے. 
 هغه به زما د خلقو نه بېل وى، ه چ هغۀ زما لوظ مات کے دے.“ 

خُدائ پاک ابراهيم ته وفرمائيل، ”تۀ نور خپل  ته سارۍ مۀ وايه، د نن نه
 زۀ به هغ له برکت ورکم او د هغ نه به ستا يو پس د هغ نوم ساره شو. 
او د هغ م او هغه به د قومونو مور شله برکت ورک زۀ به هغ .زوئ پېدا ش

ولو، سجده يه ولبراهيم تندے په زم ا په اوالد ک به بادشاهان وى.“ 
وکه، خو ابراهيم په خندا شو، چ کله هغۀ سوچ کولو، ”چ يو سے د سلو

کالو زوړ وى د هغۀ بچ پېدا کېدے ش ۀ؟ د ساره بچ پېدا کېدے ش چ د
 ابراهيم خُدائ پاک ته وفرمائيل، ”کاش چ تۀ لس کم سلو کالو ده؟“ 

نه. ستا د خپل” ، خو خُدائ پاک وفرمائيل چ اسمعيل زما وارث کې.“ 
 ساره نه به يو زوئ پېدا ش او د هغۀ نوم اسحاق کېده. د هغۀ او د هغۀ د

اوالد سره به همېشه دپاره زما لوظ وى. کوم چ يو نۀ ختمېدونے لوظ دے.
 ما ستا د اسمعيل دپاره سوال اورېدلے دے، نو هغۀ له به هم برکت ورکم

او هغۀ له به ډېر بچ او ډېر اوالد ورکم. هغه به د دولسو بادشاهانو پالر وى او
 خو زما به ستا د زوئ اسحاق زۀ به د هغۀ د اوالد نه يو لوئ قوم جوړ کم. 

سره لوظ وى، چ هغه به تقريباً بل کال په دې ورو ک د ساره نه پېدا
 چ کله خُدائ پاک د ابراهيم سره خبرې تر سره کې، نو ترې نه کيى.“ 
 هم په هغه ورځ ابراهيم اسمعيل او په کور ک چ ومره نران پېدا الړو. 

شوى ۇو هغه ول ي سنت کل، سره د هغه نوکرانو چ د هغۀ په کور ک پېدا
شوى ۇو او هغه ي هم سنت کل چ د بل مل نه راوستلے شوى ۇو له

براهيم د يو کم سلو کالو وو چ ا نه چ خُدائ پاک هغۀ ته فرمائيل ۇو. 
 دوئ دواړه  او د هغۀ زوئ اسمعيل د ديارلسو کالو وو.  هغه سنت شو، 

 او ورسره د ابراهيم ول نوکران هم سنت شول. په يوه ورځ سنت شول، 
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د حضرت ابراهيم سره د زوئ د پېدا کېدو وعده

ند شو. چربراهيم ته د ممرې پاکو ونو سره راخُدائ ا  مال  ۱۸
 ابراهيم د سرې غرم په وخت د خېم د دروازې په خولۀ ک ناست وو، 

هغۀ وکتل او ۀ ورى چ هلته درې سى والړ دى. هغوئ ي چ نه وليدل،
 ابراهيم وفرمائيل، هغۀ ستى مش له ورمنه کل. د عزت نه ورته ي شو، 

”صاحبانو، کۀ تاسو ما د دې قابل ، نو زما سره ايسار ش چ زۀ ستاسو
 کۀ اجازت وى نو زۀ به ستاسو پو وينلو له لې اوبۀ خدمت وکم. 

 زۀ به تاسو له له رو هم راوړم، راوړم، تاسو د دې ون الندې دمه وکئ. 
نو تاسو به بيا ۀ مزل وکئ. دا زما دپاره د عزت خبره ده چ زما کور ته

راغل، نو زۀ به ستاسو مېلمستيا کوم.“ هغوئ جواب ورکو، ”ۀ ده، چ نه
ته تېز الړو او ساره ته ي براهيم خېم ا ستا خوه وى نو هغه شان وکه.“ 
وفرمائيل، ”زر شه. د ولو نه د ۀ اوړو بوج راواخله او رو ترې پخ که.“
 بيا هغۀ د مال رم ته ورمنه که او يو کچه او ورب سخے ي راونيوو او

 هغۀ ل ماستۀ، پ او هغه يو نوکر له ي ورکو، چ هغه ي زر زر تيار کى. 
کله هغوئ رو ودل او چۀ کې هر و ته يه هم راوړه او سپخه شوې غو
 بيا هغوئ د هغۀ نه تپوس وکو، ”ستا خوړله نو د ون الندې ورته والړ وو. 
 يو ه ساره چرته ده؟“ هغۀ جواب ورکو، ”هغه دننه په خېمه ک ده.“ 

مېلمه ووئيل، ”په راتلون کال ک به زۀ واپس راشم او ستا د  ساره به يو
  .د دروازې شا ته دا خبرې اورېدل زوئ پېدا شوے وى.“ ساره د خېم

اوس وره، ابراهيم او ساره ډېر بوډاان ۇو. او ساره د ماشوم د پېدا کېدو نۀ
 نو ساره د ان سره وخندل او وې وئيل چ، ”اوس زۀ زَړه او کمزورې وه. 

يم او خاوند م هم بوډا دے، نو اوس په دې عمر ک به زۀ د هغۀ سره ملم
 نو مال خُدائ د ابراهيم نه تپوس وکو، ”ساره ول وخندل او وې ۀ؟“ 

وئيل چ په دې عمر ک زما ماشوم پېدا کېدے ش ۀ ه چ زۀ ډېره
 داس ۀ شته چ د مال خُدائ دپاره مشل وى؟ له چ نه بوډۍ يم؟ 
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  “.م او د ساره به يو زوئ پېدا شکال به زۀ واپس را ما ووئيل، په راتلون
“.ووئيل، ”ما خو نۀ دى خندل هغه يرېده. هغ ه چ ره شوهنو ساره من

هغۀ جواب ورکو، ”آو، تا وخندل.“

د حضرت ابراهيم د سدوم د نۀ تباه کېدو سوال کول

ائ نه ي د کوم ائ ته الړل چ ى روان شول او يو داس بيا هغه س

 سدوم ليدلے شو، نو ابراهيم هغوئ ته په مخه ه وئيلو دپاره ورسره الړو. 
نو مال خُدائ د ان سره وفرمائيل، ”زۀ چ ۀ کول غواړم هغه به د ابراهيم
 د هغۀ اوالد به يو لوئ طاقتور قوم وى او د هغۀ په ذريعه به زۀ نه نۀ پوم. 

 ما هغه د دې دپاره غوره کے دے چ هغه ولو قومونو له برکت ورکم. 
ۀ کوى چ او هغه زما خبره من ى چخپلو زامنو او اوالد ته دا نصيحت وک
کوم صحيح او حق دى. کۀ دوئ داس کوى، نو زۀ به هم د هغۀ دپاره هغه هر ۀ

 بيا مال خُدائ ابراهيم ته وفرمائيل، ”په وکم چ ما ي وعده کې ده.“ 
 زۀ سدوم او عموره باندې ډېر سخت الزامونه دى، دوئ ډېر بد عملونه کوى. 

به الندې خامخا م چ دا پته ولوم چ کوم الزامونه ما اورېدل دى چ هغه
 بيا هغه دوه سى الړل او د سدوم طرف ته روان شول، رتيا دى او کۀ نه.“ 
 ابراهيم مال خُدائ ته نزدې شو خو مال خُدائ د ابراهيم سره ايسار شو. 

 او تپوس ي ترې وکو، ”تۀ په رتيا د بدعملو سره صادقان هم تباه کوې؟ 
کۀ په ار ک پنوس صادقان کسان وى، نو تۀ به ول ار تباه کوې ۀ؟ تۀ
 دا نه به دوئ نۀ معاف کوې د دې دپاره چ هغه پنوس کسان بچ ش؟ 
نه ده، تۀ داس؟ دا خو ناممتۀ به صادقان د بدعملو سره ووژن چ کېدے ش
نۀ کوې. کۀ تۀ داس وکې، نو صادقانو خلقو ته به د بدعملو سره يو شان سزا

مالو ش. دا ستا دپاره ناممنه ده. ه د دنيا انصاف کوونے به خامخا
 مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”کۀ په سدوم ک پنوس انصاف کوى.“ 

 صادقان کسان هم وى، نو زۀ به د هغوئ په خاطر ول ار بچ کم.“ 
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ابراهيم بيا وفرمائيل، ”ماله خُدايه، ما معاف که چ زۀ زړور شوم او ستا په
 خو کېدے مخ خبرې کوم. ه چ زۀ ستا په مخ هي هم نۀ يم. 
ش چ هلته د پنوسو صادقانو په ائ صرف پينۀ لوېت وى. نو تۀ به د

پينو کسانو د کم په وجه ول ار تباه کوې ۀ؟“ مال خُدائ جواب ورکو،
 ابراهيم ”کۀ پينۀ لوېت صادقان هم وى نو زۀ به هغه ار نۀ تباه کوم.“ 

بيا وفرمائيل، ”کېدے ش چ هلته صرف لوېت کسان وى.“ هغۀ جواب
 ورکو چ، ”کۀ لوېت کسان هم وى نو زۀ به هغه ار نۀ تباه کوم.“ 

ابراهيم وفرمائيل، ”ماله خُدايه، غصه کېه مه، خو زۀ يو ل بيا عرض کوم. کۀ
هلته صرف دېرش کسان وى نو بيا؟“ هغۀ وفرمائيل، ”زۀ به داس نۀ کوم کۀ

 ابراهيم وفرمائيل، ”ماله خُدايه، ما معاف که چ زۀ زړور دېرش هم وى.“ 
شوم او ستا په مخ خبرې کوم، خو کۀ صرف شل کسان وى؟“ هغۀ

 ابراهيم وفرمائيل، ”زۀ به هغه ار نۀ تباه کوم کۀ شل کسان هم وى.“ 
وفرمائيل، ”ماله خُدايه، غصه کېه مه، زۀ به صرف يو ل بيا عرض کوم. کۀ
هلته صرف لس کسان وى نو بيا؟“ هغۀ وفرمائيل، ”کۀ لس کسان هم وى نو زۀ

ې نو مالک خبرې ختم براهيم سره يد ا  چ به هغه ار نۀ تباه کوم.“ 
خُدائ الړو او ابراهيم کور ته راورېدو.

د سدوم د خلقو ناهونه

 په هغه ماام چ دوه فرت سدوم ته راغل، لوط د ار د دروازې  ۱۹
سره نزدې د جر په ائ ک ناست وو. چ نه هغۀ هغوئ وليدې، نو هغه

 او وې پاېدو او ستې مش له ورغلو. هغه هغوئ ته د عزت نه ي شو 
فرمائيل، ”صاحبانو، زۀ به ستاسو خدمت کوم. ما سره کور ته الړ ش. تاسو

پ ووين او شپ ته ايسار ش. تاسو چ سحر وخت پا نو په خپله مخه
ائ ک په به دلته د جر و، ”نه، مونخو هغوئ جواب ورک “.تلے ش
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 خو هغۀ ډېر زور کولو او آخر ورسره کور ته الړل. لوط خپلو شپه وکو.“ 
نوکرانو له حم ورکو چ رو پخه کى او د مېلمنو دپاره ۀ خوراک تيار

 د مېلمنو د مالستو نه کى. چ رو تياره شوه، نو هغوئ وخوړه. 
مخ، د سدوم خلق د هغه کور نه تاو شول، چ د ار ول خلق، واړۀ زاړۀ
 دوئ لوط ته چغ ووهل او تپوس ي ترې وکو، ”هغه سى په ک ۇو. 
چرته دى چ نن تا کره ايسار دى؟ مون له ي بهر راوباسه.“ د سدوم خلقو د
 لوط بهر ووتلو او ان پس ي دروازه بند هغوئ سره زنا کول غوتل. 

نت زارى کوم، داس هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”عزيزانو، زۀ ستاسو م که. 
 ورئ، زما دوه لوه دى چ ال وادۀ شوې نۀ دى. هغوئ به بد کار مۀ کوئ. 
زۀ بهر تاسو له راولم او چ ۀ مو خوه وى هغه ورسره وکئ. خو دې سو

ته هي هم مۀ واي، دوئ زما مېلمانۀ دى او د دوئ حفاظت کول په ما فرض
چ وک ي تۀ .ے يه ورک شه مسافر سه م” ، خو دوئ ووئيل دى.“ 

مون ته چل ائ؟ زمون د مخ نه لرې شه، ن د هغوئ نه به دې هم بد حال
 خو وکو.“ دوئ لوط له ديه ورکه او د دروازې په ماتېدو ي شروع وکه. 

هغه دننه دوو سو ورمنه کل، لوط ي کور ته واپس رالو او دروازه ي بند
 بيا هغوئ بهر هغه ول خلق ړاندۀ کل، نو هغوئ د دروازې په لولو که. 

ستى شول.

د حضرت لوط سدوم پرېودل

 هغه دوو سو لوط ته وفرمائيل، ”کۀ دلته ستا نور وک وى له زامن،

لوه، زُومان او يا ستا نور خپلوان په دې ار ک وى، نو د دې ائ نه ي بهر
 ه چ مون دا ائ تباه کۇو. مال خُدائ ته د دې خلقو خالف که، 
 بيا لوط فريادونه رسېدل دى او مون ي رالېل يو چ سدوم تباه کو.“ 

هغه سو له ورغلو چ کومو ته ي لوه کوژدن شوې وې او ورته ي وفرمائيل،
”زر ش او د دې ائ نه وو، مال خُدائ به دا ائ تباه کوى.“ خو د
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 سحر وخت فرتو کوشش وکو هغوئ خيال دا وو چ هغه وق کوى. 
چ لوط تېز ش. هغوئ وفرمائيل، ”زر شه، خپله ه او دوه لوه روان که او

 خو لوط ووه، نو داس به تاسو نۀ مۀ کېئ چ کله ار تباه کيى.“ 
سست کوله. او مال خُدائ په هغۀ رحم وکو، نو هغه سو لوط، د هغۀ ه او

 بيا يوې د هغۀ دواړه لوه ي د الس نه ونيول او د ار نه ي بهر وويستل. 
فرت وفرمائيل، ”وتت چ ژوندى پات ش، په شا مۀ ورئ او په مېدان

“.به تاسو د مرګ نه بچ ش ئ، نو داسه کئ. غرونو ته منکې مۀ پات ک
  خو لوط جواب ورکو، ”اُف، نه صاحبانو، په مون داس مۀ کوئ. 

تاسو زما سره ډېر ۀ کى دى او زما ژوند مو بچ کو. خو غرونه ډېر زيات
 لرې دى، تباه به زما په سر راش او هلته رسېدو نه مخ به زۀ م شم. 

تاسو ته هغه وړوکے ار ارى؟ هغه نزدې دے. زۀ به هلته الړ شم. ورئ هغه
 هغۀ جواب ورکو، خو وړوکے ائ دے، خو زۀ به په امن ک يم.“ 

 زر منه که، ”ي ده، زۀ به ستا خبره ومنم. زۀ به هغه ار نۀ تباه کوم. 
زۀ تر هغ پورې هي هم نۀ شم کولے ترو چ تۀ هلته رسېدلے نۀ ي.“ لوط دې

ته وړوکے ووئيل، نو ه د هغه ار نوم ضعر شو.

د خُدائ پاک سدوم او عموره تباه کول

 نااپ مال خُدائ د  نمر په راختو وو چ لوط ضعر ته ورسېدو. 

 او هغه سدوم او عموره په ارونو باندې د اور د وو باران اورولو 
ارونه او ول مېدان ي تباه کو، سره د ولو خلقو او هر هغه ۀ چ په هغه

شا ته وکتل او د مال   خو د لوط زمه زرغون شوى ۇو، تباه شول. 
 په بله ورځ سحر وخت ابراهيم هغه ائ ته تېز الړو ستن ترې جوړه شوه. 
 هغۀ الندې چرته چ هغه د مال خُدائ په حضور ک مخ والړ وو. 

سدوم او عموره او د دې ولو عالقو ته وکتل او وې ليدل چ د هغه مل نه
 خو چ خُدائ پاک لو ختل، دا داس لو ۇو له چ د ب نه خېژى. 
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د مېدان هغه ارونه تباه کل چرته چ لوط اوسېدو، نو ابراهيم د هغۀ ياد وو او
لوط ي ولېلو چ ان بچ کى.

موآبيانو او عمونيانو د بشرم بنياد کېودل

 لوط يرېدو چ په ضعر ک پات ش، نو هغه د خپلو دوو لوو سره پاس

 نو مشرې لور ي خپل خور غرونو ته الړو او دوئ په يو غار ک اوسېدل. 
ته ووئيل، ”زمون پالر بوډا کيى او په وله دنيا ک سى نشته چ مون ان

 راه چ خپل پالر نشه کو، نو د هغۀ  .مو پېدا ش ى او بچته وادۀ ک
 په هغه شپه هغوئ هغۀ له مے ورکل  “.به مو پېدا ش ملو او بچ سره به

او مشره لور د هغۀ سره مالسته. خو هغه دومره نشه وو چ پته ورته ونۀ
 بله ورځ مشرې لور ي خپل خور ته ووئيل، ”تېره شپه زۀ د هغۀ سره لېده. 

مالستم، اوس راه چ نن شپه ي بيا نشه کو او تۀ د هغۀ سره مله. نو
 نو هغه شپه هغوئ هغه بيا نشه کو مون دواړه به د پالر نه اُميدوارې شُو.“ 

هغۀ ته هي مالسته. خو بيا هم هغه دومره نشه وو چ او کشره لور د هغۀ سره
 د  نو د لوط دواړه لوه د خپل پالر نه اُميدوارې شوې.  پته ونۀ لېده. 

مشرې لور ي يو زوئ وشو، چ د هغۀ نوم ي موآب کېودو. هغه د نن زمان د
د هغۀ نوم ي هم يو زوئ وشو، چ  د کشرې لور ي موآبيانو پالر نيۀ وو. 

بِنعم کېودو. هغه د نن زمان د عمونيانو پالر نيۀ وو.

لمبراهيم او ابحضرت ا

براهيم د ممرې نه د کنعان صحرا ته الړو او د قادِس او شور په مين ا  ۲۰
 هغۀ ک اوسېدو. په هغه وخت ک چ کله هغه په جرار ک اوسېدو، 

فرمائيل ۇو چ خپله ه ساره ي خور ده. نو د جرار بادشاه ابمل ترې
 خو يوه شپه هغۀ خُدائ پاک په خوب ک وليدو چ ورته ساره بوتل وه. 
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ي وفرمائيل، ”وره، تۀ د مرګ په خولۀ ک والړ ي ،ه چ کومه ه تا
 خو ابمل وت هم نۀ وې وروړې او راوست ده هغه وادۀ شوې هم ده.“ 
 هغۀ ووئيل، ”ماله خُدايه، زۀ بناه يم. تۀ به ما او زما خلق تباه کوې ۀ؟ 
ۇو چ هم فرمائيل خور ده او هغ هغه ي ۇو چ براهيم خو په خپله فرمائيلا

هغه ي ورور دے. ما خو دا په صفا نېت کى دى او زما السونو ناه نۀ ده
 خُدائ پاک په خوب ک جواب ورکو، ”آو، ما ته پته ده چ تا دا کې.“ 
په صفا نېت کى دى، هغ ته وت وروړلو ته م ه پرې نۀ ودل چ زما

 خو اوس، هغه ه خپل خاوند ته واپس که. هغه يو خالف ناه ونۀ کې. 
نب دے او هغه به درته دعا وکى او تۀ به م نۀ ش. خو کۀ تۀ هغه واپس نۀ
 بل سحر ورکوې، نو زۀ تا خبروم چ تۀ او ستا ول خلق به مۀ کېئ.“ 

ۀ شوى ۇو ورته ي تل او چول درباريان راوغو خپل لماب وخت
تلو او تپوس يبراهيم راوغوا لم بيا اب ووئيل، او هغوئ سخت يرېدل. 

ترې وکو، ”دا تا په مون ۀ کى دى؟ ما تا سره ۀ بد کى دى چ تا په ما او
زما په بادشاه دا افت راوستے دے؟ داس خو د هيچا سره هم نۀ دى کول

 ابراهيم  دا تا ول کى دى؟“  پار، له چ تا زما سره کى دى. 
جواب ورکو، ”زما دا خيال وو چ دلته به داس هي وک هم نۀ وى چ هغه

 هغه په  .په وجه ما ووژن  ى او دوئ به زما دد خُدائ پاک نه يري
رتيا زما خور ده. هغه زما د پالر لور ده، خو زما د خپل مور لور نۀ ده او ما
 چ کله خُدائ پاک زۀ د خپل پالر د کور نه مسافر کم، نو هغه وادۀ که. 
ما هغ ته ووئيل، تۀ به زما سره هغه وخت خپل غېرت رند کې چ هر چا

 بيا ابمل ساره واپس ابراهيم ته ورکه، هم ته وائ چ زۀ ستا ورور يم.“ 
 هغۀ ابراهيم ته هغه وخت ي هغۀ ته ې، اروى او نوکران هم ورکل. 

 ووئيل، ”وره، دا وله زما زمه ده، چ چرته دې خوه وى هلته اوسېه.“ 
هغۀ ساره ته ووئيل، ”زۀ ستا ورور له د سپينو زرو زر سي ورکوم، دا د دې

دپاره چ تا سره ومره خلق دى چ ولو ته ثابِته ش چ تۀ بناه ي، هر چا
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 نو په دې وجه چ د ابراهيم د - ته به معلومه ش چ ستا لمن پاکه ده.“ 
په محل ک لمخُدائ د اب ساره سره کومه واقعه شوې وه، مال 

ول  شنې کې. نو ابراهيم د ابمل دپاره دعا وکه او خُدائ پاک هغه
روغ کو، خُدائ پاک د هغۀ ه او د هغۀ وين هم روغ کې، چ د دوئ

.پېدا ش بچ

د حضرت اسحاق پېدا کېدل

 مال خُدائ ساره له برکت ورکو او خپله وعده ي ورسره پوره  ۲۱
 ار چ ابراهيم په خپله ډېر بوډا وو، خو له نه چ خُدائ پاک که. 
ورته فرمائيل ۇو ساره اُميدواره شوه او هم په هغه صحيح وخت د هغ زوئ

 او چ اسحاق د اتو  ابراهيم په خپل زوئ اسحاق نوم کېودو،  وشو. 
ورو شو، نو ابراهيم هغه سنت کو، هم هغه شان چ نه خُدائ پاک ورته

 نو ساره  ابراهيم د سلو کالو وو چ اسحاق پېدا شو،  حم ورکے وو. 
وفرمائيل، ”خُدائ پاک زۀ خندول يم. اوس چ هر وک د دې نه خبر ش نو

چا د دې وئيلو جرأت کولے شو چ  د دې نه مخ زما سره به خاندى. 
يوه ورځ به زۀ خپل ماشوم له سينه ورکوم؟ خو ورئ، په زوړ عمر ک د

 چ ماشوم غېدو او په خپله د رو د ابراهيم زما نه زوئ پېدا شوے دے.“ 
خوړلو شو، نو په هغه ورځ ابراهيم يو لوئ خېرات وکو.

د بب هاجِرې او د حضرت اسمعيل لرې لېل

نو هغ ،کول عيل لوبسمد هاجِرې زوئ ا  يوه ورځ، ساره وکتل چ -

ابراهيم ته ووئيل، ”وينه او د هغ زوئ وشئ ه چ د وين زوئ به زما د
 دې مسئل ابراهيم ډېر پرېشانه زوئ اسحاق په ميراث ک شري نۀ وى.“ 

 خو خُدائ پاک وفرمائيل، کو، ه چ اسمعيل خو هم د هغۀ زوئ وو. 
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”ابراهيمه، د خپل وين او د هل په حقله مۀ خفه کېه. هم هغه شان وکه
 چ نه درته ساره وائ ه چ هم د اسحاق نه به ستا نسل قائم وى. 

خو د وين زوئ هم ستا زوئ دے او د هغۀ د اوالد نه به يو لوئ قوم جوړ
 بل سحر وخت ابراهيم پاېدو او هاجِرې له ي د اوبو ډک مش او کم.“ 
رو ورکه. او دا ي ورله په اوږو کېودل او د زوئ سره ي رخصت که. او

 او چ د هغه الړه او بيرسبع ته نزدې په صحرا ک سرردانه رېدله، 
 او هغوئ سره اوبۀ ختم شوې، نو هاجِرې زوئ د يو بو الندې کېنولو. 
زۀ دا نۀ شم زغملے چ” ،ان سره ووئيل چ د ېناسته، هغه لرې ترې کل
  .او ژړل ي وهل ي د خپل زوئ مرګ ووينم.“ او هغه هلته ناسته وه سل

چ کله خُدائ پاک د هل ژړا واورېده، نو د خُدائ پاک فرت د آسمان نه
هاجِرې ته آواز وکو او ورته ي وفرمائيل، ”هاجِرې، تۀ ول پرېشانه ي؟ يرېه
ک ه او په غېک  اوچت ي مه. خُدائ پاک ستا د زوئ ژړا اورېدل ده. 
 بيا خُدائ پاک د ي کېنوه، ه چ زۀ به هغه د يو لوئ قوم پالر کم.“ 

هغ ستر کوالو کې او د هغ نظر په چين يو کوه پرېوتو. نو هغه چين له
 خُدائ پاک الړه او مش ي د اوبو نه ډک کو او هل له ي اوبۀ ورکې. 

اسمعيل له برکت ورکو او چ هل نه لوئ شو، نو د هغۀ نه يو ته تير
 هغه د فاران په صحرا ک اوسېدو، مور ورله يوه مصرۍ انداز جوړ شو. 

جين خوه که او ورته ي وادۀ که.

د امن معاهده

 تقريباً هم په هغه وخت ابمل او د هغۀ د لر مشر فيل ابراهيم ته

 اوس زۀ غواړم چ ووئيل، ”خُدائ پاک تا له په هر کار ک برکت درکوى، 
تۀ د خُدائ پاک په نوم دا قَسم وکې چ تۀ به زما سره دوکه نۀ کوې او همېشه

لزۀ همېشه تا سره په دې م ه چن هل ،به زما او زما د اوالد وفادار ي
  نو ابراهيم ورسره قَسم وکو.  ک وفادار وم چ تۀ دلته مسافر وې.“ 
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يوه ورځ، ابراهيم ابمل ته شايت وکو چ، ”ستا يو و نوکرانو زما په يو
ورته ووئيل، ”دا خو ما ستا نه په وړومب لم اب کوه قبضه کې ده.“ 

ل واورېدل. تا ما ته مخ ول ونۀ وئيل؟ ما ته پته نشته چ دا چا کى
ې، نو د دوئ په مينورک انۀ غوا ې او ته لمبراهيم اب ا دى.“ 

  ابراهيم د خپل رم نه اووۀ ې جدا کې،  ک د امن معاهده وشوه. 
 ابراهيم او ابمل ترې تپوس وکو، ”تا دا اووۀ ې ول جدا کې؟“ 

واه ي ې نو تۀ بهک ې زما نه قبول دا اووۀ و، ”زۀ غواړم چجواب ورک
 نو په هغه ائ ي بيرسبع نوم کېودو، چ ما دا کوهے کنستلے وو.“ 

 چ کله په بيرسبع ک معاهده ه چ دوئ دواړو دلته معاهده کې وه. 
وشوه، نو ابمل او د هغۀ د لر مشر فيل واپس د فلستيانو مل ته الړل.

 ابراهيم په بيرسبع ک د غز ونه وکرله او د مال خُدائ د ابدى خُدائ

ک لبراهيم ډېر وخت مسافر وو او د فلستيانو په م او ا عبادت ي وکو. 
اوسېدو.

د خُدائ پاک حضرت ابراهيم ته د حضرت اسحاق قربانولو حم
ورکول

براهيم امتحان واخستو، هغۀ ته يۀ موده وروستو خُدائ پاک د ا   ۲۲
 خُدائ پاک وفرمائيل، ”ابراهيمه.“ نو ابراهيم جواب ورکو، ”زۀ حاضر يم.“ 

ورته وفرمائيل، ”خپل زوئ روان که، خپل اې يو زوئ اسحاق، د کوم سره
چ تۀ ډېره مينه کوې او د مورياه مل ته الړ شه. هلته په يو غر باندې چ زۀ به
براهيم سحر وخت نو ا ي درته ايم، هغه ما ته د قربان په توه پېش که.“ 
پاېدو، خپل خر ي کته کو او خپل دوه وانان سى او اسحاق ي ان سره
روان کل، هغۀ د سوزېدون قربان دپاره لر پرې کل او روان شو او هغه

 په درېمه ورځ چ ائ ته الړو کوم چ خُدائ پاک ورته ودلے وو. 
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 نو هغۀ نوکرانو ته وفرمائيل، ابراهيم وکتل نو د لرې نه ي هغه ائ وليدو. 
”دلته د خرۀ سره ايسار ش. دا هل او زۀ به هلته الړ شُو او مون به عبادت

 ابراهيم په اسحاق د قربان لر يوړل او وکو او واپس به تاسو له راشُو.“ 
په خپله ي يوه چاړۀ او بل سارۀ د اور بلولو دپاره يوړل. چ کله دوئ مزل
 نو اسحاق وفرمائيل، ”پالره.“ هغۀ جواب ورکو، ”آو، زما زويه؟“ کولو، 

اسحاق ترې تپوس وکو، ”ما ته پته ده چ تا سره سارۀ او لر شته، خو د
 ابراهيم جواب ورکو، ”زما زويه، خُدائ قربان دپاره ُورے چرته دے؟“ 
 کله چ پاک به په خپله د يو  بندوبست وکى.“ او دوئ دواړه روان ۇو. 

هغه ائ ته ورسېدل کوم چ ورته خُدائ پاک ودلے وو، ابراهيم يوه قرباناه
جوړه که او لر ي پرې سم کېودل. هغۀ خپل زوئ وتلو او په قرباناه

 بيا ابراهيم د خپل زوئ حاللولو دپاره چاړۀ ک ي د لرو دپاسه کېودو. 
 خو نااپه د مال خُدائ فرت د آسمان نه هغۀ ته وفرمائيل، راواخستله. 
 فرت وفرمائيل، ”ابراهيمه، ابراهيمه.“ هغۀ جواب ورکو، ”زۀ حاضر يم.“ 

”هل له چ هي تليف ورنۀ کې او نۀ ورته ۀ ووائ. ما ته پته ده چ تۀ د
 خُدائ پاک نه يرېې، ه چ تا هغۀ ته خپل اې يو زوئ هم پېش کو.“ 

ابراهيم ۀ ورى چ يو  د رو نه په غنو ک انتے وو. هغه الړو او
راوې نيوو او د خپل زوئ په ائ ي د سوزېدون قربان په توه پېش کو.
 ابراهيم په هغه ائ ”مال خُدائ بندوبست کوى“ نوم کېودو. او تر ننه

 د مال خُدائ پورې خلق وائ، ”د مال خُدائ په غر به بندوبست کيى.“ 
 ”مال خُدائ  ،براهيم ته وفرمائيل چل د آسمان نه ا په دوېم تفر

فرمائ چ زۀ مال خُدائ په خپل نوم قسم کوم چ زۀ به تا له ډېر زيات برکت
درکم. ه چ تا دا وکل او خپل اې يو زوئ دې هم زما نه بچ ونۀ ساتلو،
 زۀ دا وعده کوم چ زۀ به تا ته په رتيا په برکتونو برکتونه درکوم او ستا

اوالد به ډېر زياتوم له چ په آسمان ک ومره ستورى دى او چ د سمندر
 په غاړه ومره ش دى. ستا اوالد به خپلو دشمنانو له شست ورکى. 

ول قومونه به ستا د اوالد په وسيله برکت وموم .ه چ تا زما حم ومنلو.“
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ائ بيرسبع ته الړل، چ براهيم خپلو نوکرانو ته واپس الړو او دوئ په يو ا

چرته ابراهيم اوسېدو.

د نحور اوالد

 ۀ موده وروستو ابراهيم خبر شو چ د خپل ورور نحور ي د ملاه نه اتۀ
 مشرے عوض، د هغۀ ورور بوز، د آرام پالر قمواېل، بچ پېدا شوى دى، 

 کسد، حزو، فلداس، ادالف او بتواېل، د رِبقه پالر. د ابراهيم د ورور -

 د نحور د وين، رومه نه، نحور، د  ملاه نه دا اتۀ زامن پېدا شول. 
طبح، جاحم، تخص او معه پېدا شول.

د بب ساره مرګ او خېدل

ل هغه د کنعان په م  ساره يو سل اوويشت کاله ژوندۍ وه.   ۲۳
براهيم د ساره په غم غمژن شو او هغپه حق ورسېده، او ا په حبرون ک ک
 ابراهيم د مى خوا نه پاېدو، حتيانو له ورغلو او وې فرمائيل پس ي ژړل. 

ه نشته چم، زما خپله زميم او تاسو سره اوسې ل ”زۀ د پردى م  ،چ
چرته زۀ خپله ه په يو مناسب ائ ک خه کم. له زمه په ما خره

 ”نېه، زمون خبره واوره، مون تا ته  ،و چ هغوئ جواب ورک کئ.“ 
د يو ته مشر په ستره ورو. زمون د اديرې د ولو نه ۀ ائ ک خپل

مے خ که، تا به هي وک د يو ائ نه هم د خپل مى خولو نه نۀ منع
 ابراهيم پاېدو او د هغه مل خلقو يعن حتيانو ته ي د عزت نه سر کوى.“ 
 او ورته ي وفرمائيل، ”کۀ ستاسو دا خوه وى چ زۀ دلته خپل ي کو 

 چ د خپل پ په سر  فرون ته ووايم، نو د صحر زوئ عخ ک ےم
ک د مفيله غار په ما خرڅ کى. زۀ به ي پوره قيمت ورکم او تاسو ول به

 عفرون هلته د ار د دروازې سره نزدې ناست وو، -  “.واهان ش د دې
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چ کله ابراهيم دا عرض وکو، نو هغۀ جواب ورکو چ، ”صاحبه، دا ول
پے سره د غار ستا په وړاندې دے. زما د خپلو خلقو په مخ زۀ دا ستا د

 يو ل بيا، ابراهيم د هغه مل خلقو ته د عزت نه مى د قبر دپاره درکوم.“ 
 او عفرون ته ي وفرمائيل، ”د دې واهانو په مخ، زۀ تا له د ي شو 

دې پ پوره قيمت درکوم، چ خپله ه خه کم. دا قيمت زما نه قبول
 ”صاحبه، زما خبره واوره، د دې  ،و چفرون جواب ورک ع که.“ 

ائ قيمت صرف لور سوه د سپينو زرو سي به وى. په داس ل قيمت به
 ابراهيم د مون په خپلو ک ۀ يو بل ته سختيو؟ خپل مے خ که.“ 

عفرون دا خبره منظوره که او هغه سپين زر ي عفرون ته وتلل چ د کومو په
حقله ي چ د حتيانو په مخ فرمائيل ۇو، د هغه وخت د سودارو د وزن

 نو داس ابراهيم د عفرون نه هغه د  .لور سوه د سپينو زرو سي ،مطابق
ممرۍ سره نزدې مفيله په عالقه ک هغه پے واخستلو. پے سره د هغه غار

 د ار په دروازه ک د جر د ولو او ېرچاپېره چ ومره ون وې. 
 سو په مخ دا زمه د ابراهيم شوه چرته چ حتيان د دې واهان ۇو. 

د دې نه پس، ابراهيم خپله ه ساره په کنعان وطن ک د مفيله د پ په غار
 چ کوم ي د حتيانو نه اخستے وو. ک خه که 

رِبقه د حضرت اسحاق ه کېدل

خُدائ هغۀ له په هر کار ک مر وو. مالبراهيم اوس د ډېر ع ا  ۲۴
تو او هغۀ ته يبراهيم خپل مشر نوکر راوغو يوه ورځ، ا برکت ورکے وو. 

 د مال خُدائ په نوم زۀ تا له قسم وفرمائيل، ”زما سره يو پوخ لوظ وکه، 
درکوم، د هغه خُدائ پاک چ په آسمان او زمه بادشاه کوى، چ تۀ به زما
 په زوئ اسحاق دپاره د دې ائ د کنعان په خلقو ک ه نۀ خووې. 
ائ د دې، واپس هغه مل ته الړ شه چ چرته زۀ پېدا شوے وم. او زما زوئ
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 خو نوکر ترې نه تپوس وکو، اسحاق له زما په خپلوانو ک ه ووره.“ 
”کۀ هغه پېغله چ کومه زۀ خوه کم، دې مل ته زما سره نۀ را، نو بيا زۀ

 ابراهيم اسحاق هغه مل ته واپس ولېم ۀ د کوم نه چ تۀ راغلے ي؟“ 
 مال جواب ورکو، ”نه، خيال کوه چ تۀ زما زوئ واپس هلته ونۀ لېې. 
خُدائ هغه خُدائ پاک چ د آسمانونو بادشاه دے زۀ د هغه مل نه چ چرته
و چراسره وک وفرمائيل او لوظ ي زۀ پېدا شوے وم دلته راوستم، ما ته ي

هغه به زما اوالد له دا زمه ورکوى. چ کله تۀ هلته ، نو مال خُدائ به ستا
نه مخ خپله يوه فرته زما د زوئ دپاره ه لولو ک ستاسو مدد له
 کۀ هغه ه تاسو سره د راتلو نه انار کوى، نو خېر دے تۀ د راولېى. 

 نو نوکر د ابراهيم سره پوخ  “.خو زما زوئ به هلته نۀ بو .لوظ نه آزاد ي
 لوظ وکو چ هغه هر ۀ به وکى چ هغۀ ته ي د کولو دپاره فرمائيل ۇو. 
د دې نه پس، هغه نوکر د ابراهيم لس اوان د و تُحفو سره بار کل. بيا د شام

شمال په طرف هغه ار ته روان شو، چرته چ د ابراهيم ورور نحور اوسېدو.
 کله چ هغه هلته ورسېدو، هغۀ د ار نه بهر د چين سره نزدې اوان

 نوکر  .اوبو وړلو له راووتل  کله ر وخت وو، چېنول. دا د مازيک
دعا وکه، ”تۀ ماله خُدايه پاکه، زما د نې ابراهيم خُدائ پاک ي، ما نن

 زۀ دلته د هغه چين کامياب که او زما د نې سره خپله وعده پوره که. 
 چ کوم جين ته زۀ  .اوبۀ وړلو له را ار پېغل چرته به د سره يم چ
وايم چ ل منے راي که، چ اوبۀ وم، کۀ هغه ووائ چ وه او زۀ
دمت کوونتا خپل خ دا هم هغه وى چ انو له هم اوبۀ راوړم، چبه ستا او

تا زما د نې چ نو ما ته به پته ول ،وش ې ده. کۀ داسه کسحاق له خوا
د هغ رِبقه چ ،عا ختمولو نه مخ د د سره خپله وعده پوره کې ده.“ 
په اوږو منے وو راووتله. هغه د بتواېل لور وه، چ هغه د ابراهيم د ورور نحور

 هغه ډېره ائسته جين وه او ال وادۀ شوې او د هغۀ د  ملاه زوئ وو. 
 د ابراهيم نۀ وه. هغه الندې چين ته الړه، منے ي ډک کو او راوختله. 
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نوکر د مالوېدو دپاره هغ له ورمنه کل او ورته ي ووئيل، ”ستا د من نه ما
زر د خپل ول به.“ او هغه، صاحووئيل، ”و  هغ له لې اوبۀ راکه.“ 

 نه منے راي کو او چ هغۀ اوبۀ ل نو منے ي ورته نيولے وو. 
چ کله هغ اوبۀ ورکې، هغ ووئيل، ”زۀ به ستا اوانو له هم اوبۀ راوړم تر

اروو د اوبو په سبيل ک زر زر د  هغ  “.ماته ش تنده ي هغه پورې چ
منے تشولو او چين ته به د نورو اوبو دپاره په منه تله، تر دې پورې چ ولو

 د هغه سى په هغ باندې نظر وو او غلے والړ وو،  .لۀ و انواو
چ معلوم کى چ مال خُدائ هغۀ له په سفر ک کامياب ورکې ده کۀ نه.
 چ کله اوانو اوبۀ ول، هغه سى د سرو زرو يوه قيمت نت هغ ته

 هغۀ ووئيل، ورپه پوزه که او دوه درن د سرو زرو کى ي ورپه الس کې. 
”ما ته ووايه چ ستا پالر وک دے، د هغۀ په کور ک زمون د شپ تېرولو

 هغ جواب ورکو، ”زما پالر بتواېل دے، چ د نحور او ملاه ائ شته؟“ 
 مون سره ډېر بوس او واۀ شته او ستاسو د پات کېدو دپاره زوئ دے. 

 بيا هغه سى خپل سر ي کو او د مال خُدائ عبادت حجره هم شته.“ 
 هغۀ ووئيل، ”د مال خُدائ ثناء دې وى، چ زما د نې ابراهيم ي وکو. 

خُدائ پاک دے، چ هغۀ په رتيا زما د نې سره خپله وعده پوره کې ده.
 جين کور ته منه که مال خُدائ زما د نې خپلوانو ته زۀ نېغ راوستلم.“ 
 د رِبق يو ورور او خپل مور او نورو ولو و ته ي وله قيصه تېره که. 

وو چ نوم ي البن وو، هغۀ بهر د چين طرف ته منه که چ چرته د ابراهيم
ې ليدلپه السونو ک او د هغ خور په پوزه نت  البن د خپل نوکر وو. 

وې. او رِبق دا خبره کوله چ البن واورېدل ۀ چ هغه سى وئيل ۇو. هغه د
 او ابراهيم نوکر له ورغلو چ هغه د خپلو اوانو سره د چين سره والړ وو، 

البن ورته ووئيل، ”ما سره کور ته الړ شه. تۀ هغه سے ي چ مال خُدائ
برکت درکے دے. تۀ دلته بهر ول والړ ي؟ ما په خپل کور ک ستا دپاره
 نو هغه ائ تيار کے دے او هلته ستا د اوانو دپاره هم ائ شته.“ 
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ۀ يل او بوس او واانو نه بارونه کوز کے دننه کور ته الړو او البن د اوس
و دپاره اوبۀ راوړې چبراهيم د نوکر او د هغۀ د سورته واچول. بيا هغۀ د ا
 چ رو ي کله راوړه، هغه سى ووئيل، ”تر هغه  .ووين پ خپل

پورې به زۀ خوراک نۀ کوم چ تر کوم پورې ما هغه ۀ وئيل نۀ وى چ ۀ
 هغۀ خبره شروع که، ”زۀ د وئيل غواړم.“ البن ووئيل، ”ي ده ووايه.“ 

 مال خُدائ زما نې له ډېر زيات برکت ورکے دے او ابراهيم نوکر يم. 
هغه ي ډېر مالدار کے دے. هغۀ له ي د و او چېلو رم ،اروى، سپين زر،

 زما د نې د سرۀ زر، غالمان او وين، اوان او خرۀ هم ورکى دى. 
 ساره نه چ کله هغه بوډۍ وه د هغۀ يو زوئ وشو او زما نې هغۀ له خپل

 زما نې زما نه دا پوخ لوظ اخستے دے چ د هغۀ هر ۀ ورکى دى. 
حم به منم. هغۀ وفرمائيل، د کنعان د مل د پېغلو نه زما زوئ له ه مۀ

 خو زما د پالر خلقو، زما خپلوانو له الړ شه او د هغۀ دپاره ه خووه. 
 او ما د خپل نې نه تپوس وکو، فرض که کۀ هغه ه زما خوه که. 

 هغۀ جواب راکو چ مال خُدائ، چ د کوم ما سره نۀ را نو بيا؟ 
همېشه فرمانبردارى کې ده، هغه به خپله فرته تا ته درولېى او کامياب به

درکى. تۀ به زما د زوئ دپاره زما د خپلو خلقو نه، زما د پالر د خاندان نه، يوه
 ستا دپاره صرف يوه الر شته چ د لوظ نه آزاد ش، هغه دا ه پېدا کې. 
.ى، نو بيا به تۀ آزاد يار وکناو هغوئ تا ته ا کۀ تۀ زما خپلوانو له الړ ش چ
 چ نن زۀ چين ته راغلم، ما مال خُدائ ته سوال وکو، اے ماله خُدايه،

 زۀ دلته د زما د نې ابراهيم خُدايه پاکه، ما له په سفر ک کامياب راکه. 
چين سره يم، کله چ يوه جين اوبو وړلو له راش، نو زۀ به ورته ووايم چ ما
 کۀ هغه ما له او زما اوانو له هم اوبۀ له د خپل من نه لې اوبۀ راکئ. 
ورکول وغواړى، چ دا هم هغه ه وى چ تا زما د نې د زوئ دپاره خوه
 د هغ نه مخ چ ما په په زړۀ ک دعا ختمه کې وه، رِبقه کې ده. 
،ته ووئيل چ ته الړه. ما هغ ے وو راغله او الندې چينپه اوږه من د هغ چ
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 هغ زر د خپل ول نه منے راي کو او وې لو له لې اوبۀ راکه. 
لم. نو ما هم اوبۀ وانو له هم اوبۀ ورکه او زۀ به ستا اووئيل، اوبۀ و
 ما د هغ نه تپوس وکو، ستا پالر وک دے؟ او اوانو له ي هم ورکې. 
نو هغ جواب راکو، زما پالر بتواېل دے چ د نحور او ملاه زوئ دے. بيا ما

ي  ما خپل سر هغ له نت ورپه پوزه که او کى م ورپه الس کې. 
کو او د مال خُدائ عبادت م وکو. ما د مال خُدائ ثناء ووئيله، چ زما د

له راوستلم چ نوس هغۀ زۀ نېغ زما د نې براهيم خُدائ پاک دے، چا نې
 نو کۀ تۀ زما د نې سره خپله ذمه وارى  .ه جوړه ش سحاقهغه د ا

پوره کول غواړې او ۀ سلوک ورسره کوې، نو ما ته ووايه او کۀ نۀ وى نو هم
 البن او بتواېل ووايه، بيا به زۀ فېصله وکم چ ما له ۀ کول په کار دى.“ 

جواب ورکو، ”دا خبره د مال خُدائ نه راپېه ده او مون ورته ۀ يا بد نۀ
 دا رِبقه ده، د ان سره ي بوه. هغه دې ستا د نې د زوئ شُو وئيلے. 
 چ کله د ه ش، له چ نه مال خُدائ په خپله فرمائيل دى.“ 

ابراهيم نوکر دا خبره واورېده، هغه ي شو او د مال خُدائ عبادت ي وکو.
له ي راوويستل او رِبق سپين زر او د سرو زرو کال ، بيا هغۀ ورله جام

 د دې نه پس، د ورکل. هغۀ د هغ ورور او مور له هم قيمت تُحف ورکې. 
ابراهيم نوکر او د هغۀ سره نورو سو خوراک اک وکو او هلته ي شپه تېره

که. چ کله هغوئ سحر پاېدل، هغۀ ووئيل، ”ما خپل نې له واپس ولېه.“
 خو د رِبق ورور او د هغ مور ووئيل، ”کم از کم لسو ورو له دې هغه

 خو هغۀ ووئيل، ”مون مۀ  “.نو بيا دې الړه ش ،سره ايساره ش زمون
ايساروئ. مال خُدائ زما سفر کامياب کے دے، ما خپل نې له واپس

 هغوئ جواب ورکو، ”مون به رِبقه راوغواړو او د هغ نه به تپوس ولېئ.“ 
 نو هغوئ رِبقه راوغوته او تپوس ي ترې وکو،  “.ۀ وائ هغه و چوک
”تۀ د دې سى سره تلل غواړې ۀ؟“ هغ جواب ورکو، ”آو، زۀ به الړه شم.“
 نو هغوئ رِبقه او د کور مشره خدمتاره او نورې نوکران د ابراهيم د نوکر

 او دوئ د رِبق دپاره برکت او د هغۀ د سو سره لېلو ته راض شول. 
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وغوتلو او ورته ي ووئيل چ، ”خورې تۀ دې د زرونو مور ش، ستا اوالد دې
 بيا رِبقه او د هغ نوکران تيارې  “.ارونو بريالے ش د خپلو دشمنانو په

شوې او په اوانو سورې شوې چ د ابراهيم د نوکر سره الړې ش او دوئ ول
روۍ نه راغلے وو. او د کنعان صحرا کسحاق د بيرلح ا روان شول. 
ورى چ ۀ ولو له ووتلو اور لچ و کام په پ هغه ما ايسار وو. 

 چ کله رِبق اسحاق وليدلو، هغه د خپل اوښ نه کوزه اوان راروان ۇو. 
ک په پ ے چو، ”هغه ستپوس وک براهيم نوکر نه ي او د ا شوه 

و، ”هغه زما نېوک دے؟“ نوکر جواب ورک طرف ته راروان دے زمون
 نوکر هغه هر ۀ دے.“ نو هغ ادر واخستلو او خپل مخ ي پ کو. 

 بيا اسحاق رِبقه خپل هغه خېم ته اسحاق ته ووئيل چ ۀ ي کى ۇو. 
راوستله چ د هغۀ مور ساره په ک اوسېدل وه او هغه ي ه شوه. اسحاق

د رِبقه سره مينه کوله، نو هغۀ ته د خپل مور د مرګ نه پس آرام مالو شو.

د حضرت ابراهيم نور اوالد

 د هغ نه  بيا ابراهيم بله ه وکه، چ د هغ نوم قطوره وو.   ۲۵
 يقسان د شيبا ي زمران، يقسان، مدان، ميديان، اسباق او سوخ پېدا شول. 
 د ميديان او د ددان پالر وو او د ددان اوالد اسورى، لطُوس او لوم ۇو. 

 زامن عيفه، عفر، حنوک، ابيداع او الدعا ۇو. دا ول د قطوره اوالد ۇو. 
 هغۀ په خپل ژوندون ک ابراهيم چ ۀ هم لرل هغه ي اسحاق له ورکل، 
هغه زامنو له تُحف ورکې چ د هغۀ د وينو نه پېدا شوى ۇو. بيا هغۀ دا زامن

د خپل زوئ اسحاق نه لرې، د نمرخاتۀ مل ته ولېل.

د حضرت ابراهيم مرګ او خېدل

 نو ابراهيم ساه  چ ابراهيم د يو سل پينۀ اوياؤ کالو عمر ته ورسېدو، 
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 د ورکه او ۀ په پوخ عمر ک په حق ورسېدو او د ډېر عمر سے وو. 
تفرون حعيل، د ممرۍ سره نزدې د صحر د زوئ عسمسحاق او اهغۀ زامنو ا
 دا هغه پے وو چ ابراهيم د په پ ک، د مفيله په غار ک خ کو. 
 د حتيانو نه اخستے وو، ابراهيم او د هغۀ ه ساره دواړه هلته خ شُو. 

ابراهيم د مرګ نه پس، خُدائ پاک د هغۀ زوئ اسحاق له برکت ورکو، چ هغه
بيرلحروۍ ته نزدې اوسېدو.

د حضرت اسمعيل اوالد

 دا د ابراهيم د زوئ اسمعيل اوالد دے، اسمعيل د هاجِرې مصرۍ زوئ وو

 دا د اسمعيل زامن ۇو، چ په دې ترتيب سره وک چ د ساره وينه وه. 
  مشماع، دومه، مسا،  پېدا شوى ۇو، نبايوت، قيدار، ادبئيل، مبسام، 

 دوئ د دولسو قبيلو پالران ۇو او د دوئ حدد، تيما، يطور، نفيس او قدمه. 
 اسمعيل د نومونه د دوئ په کلو او د اوسېدو ايونو باندې اېے شوى ۇو. 

 د يو سل اووۀ دېرشو کالو وو چ ساه ي ورکه او په حق ورسېدو. 
اسمعيل اوالد د حويله او شور عالق په مين ک اوسېدل، دا د اسور په الره

مصر سره نزدې وو. دوئ د ابراهيم د نور اوالد نه جدا اوسېدل.

د حضرت عيسو او حضرت يعقوب پېدا کېدل

تو کالو وو چلوې سحاق د ا  دا د ابراهيم د زوئ اسحاق قيصه ده. 

کله هغۀ د رِبق، د بتواېل لور، د البن خور سره وادۀ وکو. دوئ د مسوپتاميه
 اسحاق مال خُدائ ته د خپل  دپاره سوال وکو، ه آرام ۇو. 

 د چ هغه شنه وه. مال خُدائ د هغۀ آواز واورېدو او رِبقه اُميدواره شوه. 
هغ جوړه بچ پېدا کېدون ۇو او د پېدا کېدو نه مخ دوئ د مور په خېه

ول و، ”په ما داسخُدائ نه تپوس وک د مال په ضد شول. نو هغ ک
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 مال خُدائ هغ ته وفرمائيل، ”ستا په خېه ک دوه قومونه دى، کيى؟“ 
ستا نه دوه پېدا کېدون قومونه به د يو بل خالف وى. يو به د بل نه طاقتور وى،

 د هغ د بچو د پېدا کېدو وخت راغلو او د مشر به د کشر خدمت کوى.“ 
 هغه مشر د رنه سور وو او د هغۀ رمن د هغ جوړه زامن پېدا شول. 

 هغه دوېم د عيسو ببرې چوغ په شان وه، نو د هغۀ نوم ي عيسو کېودو. 
پونده کله نيول وه، نو د هغۀ نوم يعقوب شو. اسحاق د شپېتو کالو وو چ دوئ

پېدا شول.

د حضرت عيسو د خپل مشرۍ حقُونه خرول

 هلان لوئ شول او عيسو يو ته ارى شو او د هغۀ بهر رېدل خوښ

 عيسو په اسحاق ۇو، خو يعقوب غلے سے وو چ د کور نه به نۀ وتلو. 
ران وو، ه چ عيسو به کوم ناور ار کل نو اسحاق د دې د خوړلو

 يوه ورځ چ کله يعقوب د کرخو شوقين وو، خو په رِبقه يعقوب ران وو. 
 او يعقوب ته ي وروا پخوله، عيسو د ار نه راغلو. هغه اوږے وو 

ووئيل، ”زۀ د لوږې نه مرم، ما له له دا د سور رن وروا راکه.“ نو ه د
 يعقوب جواب ورکو، ”زۀ به دا تا له په دې شرط درکم هغۀ نوم ادوم شو. 
 عيسو ووئيل، ”ي ده، زۀ مرم، کۀ تۀ ما له د خپل مشرۍ حقُونه راکوې.“ 
 يعقوب جواب ورکو، ”اول بيا به زما دا مشرتوب ما له ۀ فائده راکى؟“ 
زما سره دا لوظ وکه چ تۀ به خپل ول حقُونه ما له راکوې.“ نو عيسو ورسره
 بيا يعقوب هغۀ له رو او لوظ وکو او يعقوب ته ي خپل حقُونه ورکل. 
ېدو او الړو. نو داسو او بيا پااک وک ه. هغۀ خوراکوروا ورک ۀ

عيسو د خپل مشرۍ حقُونو ته سپ وکتل.
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لمسحاق او ابحضرت ا

ه چن هيو بل قحط راغلو ل ک لنه وروستو، په هغه م  د هغ  ۲۶
مخ د ابراهيم په وخت ک راغلے وو. اسحاق په جرار ک، د فلستيانو
ند شو او ورته يرسحاق ته راخُدائ ا  مال بادشاه ابمل له ورغلو. 
وفرمائيل، ”مصر ته مۀ ه، په دې مل ک اوسېه، کوم ائ چ زۀ درته

 دلته اوسېه او زۀ به ستا مل شم او برکت به درکم. زۀ دا وله عالقه ايم. 
تا او ستا اوالد له درکوم. ما چ کومه وعده ستا پالر ابراهيم سره کې ده زۀ به

په آسمان ک ه چم ل زۀ به تا له دومره ډېر اوالد درک هغه پوره کم. 
ستورى دى او زۀ به هغوئ له دا وله عالقه ورکم. ول قومونه به ستا د اوالد په

 زۀ به تا له برکت درکم، ه چ ابراهيم زما  .وسيله برکت وموم
 نو تابعدارى کې ده او زما ول قانونونه او حمونه ي پوره کى دى.“ 

 کله چ د هغه ائ خلقو د هغۀ د  په اسحاق په جرار ک اوسېدو. 
و چقرار ونۀ کهغه زما خور ده.“ هغۀ دا ا” ،و، هغۀ ووئيل چحقله تپوس وک
هغه ي ه ده، هغه يرېدو چ هس نه چ خلق ي م کى او رِبقه به ترې نه

 د اسحاق هلته د ډېر وخت اوسېدو نه بو ،ه چ هغه ډېره ائسته وه. 
پس، د فلستيانو بادشاه ابمل د کک نه الندې وکتل او وې ليدل چ اسحاق

تلو او ورته يسحاق راوغوا لم اب خپله ه رِبقه راغاړه ايستله. 
ووئيل، ”نو دا معلومه شوه چ هغه ستا ه ده، تا ول وئيل دى چ هغه ستا

خور ده؟“ هغۀ جواب ورکو، ”زما خيال دا وو چ کۀ دا م ووئيل چ هغه زما
 ابمل ورته ووئيل، ”دا تا زمون سره ۀ ه ده نو زۀ به ووژلے شم.“ 
کى دى؟ زما د خلقو نه يو سے په آسان سره ستا د  سره مالستے

 ابمل ولو خلقو له خبردارے شو او تا به مون ناهار کى ۇو.“ 
ورکو، ”کۀ وک دې سى يا د هغۀ  له په بد نېت الس وروړى نو خامخا

 چ کله هغه هلته اوسېدو، اسحاق هلته زمه وکرله او په  “.به وژلے ش
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هغه کال ي چ ومره کرل ۇو د هغ نه يو په سل زيات فصل ي وشو، ه
 هغه مالدار کېدو او لوئ سے شو. چ مال خُدائ هغۀ له برکت ورکو. 

 ه چ د هغۀ ډېر نوکران، چېل او اروى او د و ډېرې رم وې، خو

 چ کوم کوه د ابراهيم په ژوند د ابراهيم نوکرانو په فلستيانو هغه بد لېدو. 
 کنستل ۇو نو فلستيانو هغه کوه بند کل او د خاورو نه ي ډک کل. 
ابمل اسحاق ته ووئيل، ”زمون د مل نه بهر شه. تۀ زمون نه زيات ته

وله، چخېمه ول ي سحاق الړو او د جرار په مېدان ک نو ا  “.شوے ي
 هغۀ يو ل بيا هغه کوه وکنستل کوم هلته د ۀ وخت دپاره ايسار شو. 

چ د ابراهيم په وخت ک کنستلے شوى ۇو او فلستيانو د ابراهيم د مرګ نه
پس بند کى ۇو. اسحاق به هغه کوه ته هم هغه نومونه اخستل کوم چ د هغۀ

 د اسحاق نوکرانو په مېدان ک يو کوهے کنستلو او پالر پرې اې ۇو. 
 د جرار شپون د اسحاق د شپونو سره هلته ي د اوبو يوه چينه وموندله. 

سحاق په هغه کوهدى.“ نو ا دا اوبۀ زمون” ،ه شول او وې وئيل چپه ج
 د اسحاق ”عسق“ نوم کېودو، ه چ هغوئ د هغۀ سره جن وکو. 
ي ه وشوه، نو په هغباندې هم ج نوکرانو يو بل کوهے وکنستلو او په هغ

 هغه د دې ائ نه الړو او يو بل کوهے ي وکنستلو. ”ستنه“ نوم کېودو. 
او په هغ باندې هي النجه جوړه نۀ شوه، نو هغۀ په دې کوه باندې ”رحوبوت“
نوم کېودو. هغۀ وفرمائيل، ”مال خُدائ اوس زمون دپاره يو ائ جوړ کے
 اسحاق د دې دے چ په دې مل ک اوسيو او مون به دلته آباد شُو.“ 

 په هغه شپه مال خُدائ هغۀ ته رارند شو او ائ نه بيرسبع ته الړو. 
ورته ي وفرمائيل، ”زۀ ستا د پالر ابراهيم خُدائ پاک يم. يرېه مه، زۀ ستا مل يم.

زۀ به تا له برکت درکم او د خپل خدمت کوون ابراهيم سره زما د وعدې په
 اسحاق هلته يوه قرباناه جوړه که او د ذريعه به تا له ډېر اوالد درکوم.“ 
مال خُدائ عبادت ي وکو. بيا هغۀ هلته خپله خېمه ولوله او د هغۀ نوکرانو

بل کوهے وکنستلو.
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د حضرت اسحاق او ابمل په مين ک د امن معاهده

 ابمل د جرار نه د خپل مشير اخوزت او د خپل لر مشر فيل سره د

 نو اسحاق ترې تپوس وکو، ”تۀ اوس ما اسحاق سره مالوېدو دپاره راغلو. 
سره مالوېدو له ول راغلے ي، چ تۀ مخ ما سره ډېر بد وې او زۀ دې د

 هغوئ جواب ورکو چ، ”مون ته صفا پته ولېده خپل مل نه بهر کم؟“ 
چ مال خُدائ ستا مل دے او زمون خيال دا دے چ زمون په مين ک يو
 چ تۀ به مون ته نقصان پوخ لوظ په کار دے. مون تا سره لوظ کول غواړو 

نۀ رسوې، له چ نه مون تا ته نقصان نۀ دے رسولے، او مون هي بد تا
ه چشودلے وې. او بى او په امن سره ژوند تېرولو ته مو پرېسره نۀ دى ک
 اسحاق هغوئ له غه مېلمستيا وکه مال خُدائ تا له برکت درکے دے.“ 

ېدل او يو بل ته يپا  هغوئ سحر وخت او هغوئ خوراک اک وکو. 
قسمونه وکل. اسحاق هغوئ رخصت کل او هغوئ د هغۀ نه په سالمت سره
 هم په هغه ورځ د اسحاق نوکران راغلل او هغۀ ته ي د هغه کوه په الړل. 

حقله ووئيل چ کوم هغوئ کنستلے وو. هغوئ ووئيل، ”مون اوبۀ موندل دى.“
 هغۀ په هغه کوه ”سبع“ نوم کېودو. او تر ننه پورې د هغه ار نوم

بيرسبع دے.

 ليسو د بل مد حضرت ع

 چ کله عيسو د لوېتو کالو وو، هغۀ دوه حت  د بيرۍ لور يهودِت

 هغوئ د اسحاق او رِبقه ژوند تريخ کو. او د ايلون لور باسمت وادۀ کې. 

د حضرت اسحاق حضرت يعقوب له برکت ورکول

 چ کله اسحاق ضعيف شو او نظر ي کار پرېودو، هغۀ خپل مشر  ۲۷
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زوئ عيسو راوغوتو او هغۀ ته ي وفرمائيل، ”اے زما زويه.“ هغۀ جواب
 اسحاق ورته وفرمائيل چ” ،وره، زۀ ضعيف ورکو، ”ج، زۀ حاضر يم.“ 

 خپل غش او لينده راواخله، بهر پو ته يم او کېدے ش چ زر وفات شم. 
 ما له زما د خو مزېدار خوراک پوخ الړ شه او زما دپاره ار وکه. 

که او ما له ي راوړه. چ کله هغه زۀ وخورم، نو زۀ به تا له زما د مرګ نه
 چ کله اسحاق عيسو ته دا خبرې مخ خپل آخرى برکت درکم.“ 
 نو رِبق کول، نو رِبق اورېدل. او چ عيسو پو ته ار دپاره الړو، 

،يسو سره دا خبرې واورېدې چوره، ما ستا د پالر نه د ع” ،يعقوب ته ووئيل
 ما له د ار غوه راوړه او ما له ي پخه که. چ کله هغه وخورم، نو د

 رِبق مرګ نه مخ به د مال خُدائ په وړاندې خپل برکت تا له درکم.“ 
ورته وئيل، ”اوس زما زويه، زما خبره واوره او چ ۀ درته وايم هم هغه شان

 رم ته الړ شه او دوه اربۀ د چېل بچ راونيسه، نو زۀ به ترې وکه. 
 هغه مزېدار خوراک پوخ کم کوم خوراک چ ستا د پالر ډېر خوښ دے. 

تۀ خپل پالر له يوسه چ ي وخورى، نو د مرګ نه مخ به هغه تا له خپل
 خو يعقوب خپل مور ته وفرمائيل، ”تا ته پته ده چ د برکت درکى.“ 

چ  کېدے ش عيسو په رمن وېتۀ شته خو زما په رمن وېتۀ نشته. 
زما پالر ما له الس راوړى او هغۀ ته پته ول چ زۀ ي دوکه کوم، نو زۀ به په

 د هغۀ مور ورته ووئيل، ”زما خپل ان د برکت په ائ لعنت راوړم.“ 
زويه، ستا لعنت دې په ما ش، بس هغه ۀ وکه ۀ چ زۀ درته وايم، الړ شه

 نو هغه الړو او هغه ي راونيول او خپل مور له او ما له د چېل بچ راوله.“ 
ي راوستل او د هغۀ مور هغه مزېدار خوراک پوخ کو کوم چ د هغۀ د پالر ډېر

هغ کوم چ ،راواخستل يسو هغه خاص جامد ع  بيا هغ خوښ وو. 
  .ورواغوستل وې او خپل کشر زوئ يعقوب ته ي ساتل ورله په کور ک
هغ د چېل د بچو رمن د هغۀ السونو او د هغۀ  ته هم ورواغوستل چرته

 رِبق هغۀ له هغه مزېدار خوراک ورکو او چ کومه چ وېتۀ نۀ ۇو. 
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 بيا يعقوب خپل پالر له ورغلو او رو ي پخه کې وه هغه ي هم ورکه. 
 ورته ي ووئيل، ”زما پالره.“ هغۀ جواب ورکو، ”ه، تۀ زما کوم زوئ ي؟“ 

يعقوب جواب ورکو، ”زۀ ستا مشر زوئ عيسو يم، ما هم هغه شان کى دى
چ نه تا ما ته وفرمائيل. اوس ل کېنه او د ار غوه وخوره چ کومه

 اسحاق ورته ما درله راوړې ده، نو تۀ به ما له خپل برکت راکې.“ 
وفرمائيل، ”زما زويه، دومره زر تا ار نه وکو؟“ يعقوب جواب ورکو،

 اسحاق يعقوب ته ”مال خُدائ، ستا خُدائ پاک زۀ کامياب کم.“ 
يسو يتيا عتا له الس دروړم. تۀ په ر رانزدې شه چ وفرمائيل، ”زما زويه، ل

 يعقوب خپل پالر ته ورنزدې شو، هغۀ له ي الس وروړو او وې ۀ؟“ 
فرمائيل چ، ”ستا آواز د يعقوب د آواز په شان دے، خو ستا السونه د عيسو د

 هغۀ يعقوب ونۀ پېژندلو، ه چ د هغۀ السونه د السونو په شان دى.“ 
 خو عيسو په شان د وېتو نه ډک ۇو. يعقوب هغۀ له د برکت په ورکولو وو، 
چ بيا ي ترې نه تپوس وکو، ”تۀ په رتيا عيسو ي؟“ هغۀ جواب ورکو، ”آو،
 اسحاق وفرمائيل، ”ما له د ار غوه له رانزدې که. زۀ عيسو يم کنه.“ 

چ زۀ هغه وخورم، زۀ به تا له خپل برکت درکم.“ يعقوب ورله هغه راوړه او
 بيا د هغۀ پالر هغۀ ته وفرمائيل، ”زما هغۀ ورله ۀ مے هم لو له راوړل. 

 چ هغه ُلولو له ورته راغلو په زويه، رانزدې شه او ُل م که.“ 
اسحاق د هغۀ د جامو بوئ ولېدو، نو هغۀ خپل برکت ورکو. هغۀ وفرمائيل،

”واه واه، زما د زوئ وږمه د پو د بوئ په شان ده کوم له چ مال خُدائ
 خُدائ پاک دې تا له د آسمان نه پرخه درکى او ستا برکت ورکے دے. 

 قومونه دې زمه دې شنه کى، هغه دې تا له ډېره زياته غله او مے درکى، 
ستا خدمتاران ش او خلق دې ستا په مخ ي ش. تۀ دې په خپلو خلقو

وک لعنت وائ په تا چ .ش ي ې او ستا د مور اوالد دې تا تهومت وکح
په هغوئ دې لعنت وى او چ وک تا له برکت غواړى په هغوئ دې برکت

وى.“
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د حضرت عيسو د حضرت اسحاق نه برکت غوتل

 چ کله اسحاق خپل برکت ورکول ختم کل، نو چ نه يعقوب الړو، نو

 هغۀ هم مزېدار خوراک پوخ کو او هغه د هغۀ ورور عيسو د ار نه راغلو. 
ي خپل پالر له راوړو. هغۀ وفرمائيل، ”پالره، ل راپاه او د ار غوه وخوره

 اسحاق چ کومه ما تا له راوړې ده، نو چ تۀ ما له خپل برکت راکې.“ 
 تپوس وکو، ”تۀ وک ي؟“ هغۀ جواب ورکو، ”ستا مشر زوئ عيسو يم.“ 

وک وو، چ و، ”نو بيا هغهول رپېدلو او هغۀ تپوس وک سحاق ويرېدو اوا
ار ي وکو او هغه غوه ي ما له راوړه؟ ستا د راتلو نه ل مخ ما هغه
وخوړه. ما هغۀ له خپل آخرى برکت ورکو، نو دا د هغۀ د همېشه دپاره دے.“

 چ کله عيسو دا واورېدل، هغۀ ډېر په چغو چغو وژړل او وې فرمائيل، ”اے

 اسحاق جواب ورکو، ”ستا ورور راغلو پالره، ما له هم خپل برکت راکه.“ 
يسو وفرمائيل، ”په دې ک ع او دوکه ي کم. هغۀ ستا برکت وړے دے.“ 

هي ش نشته د هغۀ نوم يعقوب دے. دا دوېم ل دے چ هغۀ زما ائ په چل
نيولے دے، اول ي زما د مشرۍ حق واخستو او اوس ي زما برکت هم

 اسحاق جواب وکو، ”ما واخستو. تا زما دپاره برکت نۀ دے پرېے ۀ؟“ 
هغه په تا اختيارمن کے دے او ما د هغۀ ول خپلوان د هغۀ نوکران کى دى.
ما هغۀ له غله او مے ورکى دى. زما زويه، اوس داس هي هم نشته چ ستا

 عيسو خپل پالر ته سوال زارى کوله، ”پالره، تا سره دپاره ي زۀ وکم.“ 
صرف يو برکت وو ۀ؟ پالره، ما له هم برکت راکه.“ هغۀ ډېره زياته ژړا شروع

 بيا اسحاق هغۀ ته وفرمائيل، ”ستا دپاره به د آسمان نه پرخه نۀ وى، که. 
 تۀ به د خپل تُورې په زور ژوند تېروې، خو د ستا دپاره به زمه شنه نۀ وى. 

 خپل ورور به تۀ غالم ي. چ کله تۀ باغ ش، نو د هغۀ پى به وشلوې.“ 
عيسو د يعقوب سره کينه ساتله، ه چ د هغۀ پالر، يعقوب له د هغۀ برکت

ان سره وفرمائيل، ”زما د پالر مرګ نزدې دے، چ ے وو. هغۀ د خپلورک
 خو رِبقه د خپل مشر کله زما پالر وفات ش نو بيا به زۀ يعقوب ووژنم.“ 
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تلو او ورته ييعقوب راوغو يسو د دې خبرې نه خبر شوه، نو هغزوئ ع
ووئيل، ”دا خبره واوره. ستا ورور عيسو بدل اخستل غواړى او تا وژل غواړى.

 نو زما زويه، ۀ چ زۀ درته وايم هم هغه شان وکه. سمدست البن له

 او د هغۀ سره د ۀ وخت دپاره پات شه، وتته چ په حاران ک دے، 
 او چ د هغۀ هغه ۀ هېر ش چ تا  ه شستا د ورور غصه س چ

ورسره کى دى. بيا به زۀ وک درولېم چ تا واپس راول. زۀ دې خپل دواړه
زامن په يوه ورځ ول بايلم؟“

د حضرت اسحاق د حضرت يعقوب البن له لېل

 رِبق اسحاق ته ووئيل، ”زۀ د عيسو د بل مل د و په وجه په خپل ژوند

ک تنه يم. کۀ يعقوب هم د دې مل د حت و نه د يوې حت  سره
وادۀ وکو، نو د دې نه به بيا زما دپاره مرګ ۀ وى.“

ورته ووئيل او هغۀ له ي ه ي تلو، په مخهسحاق يعقوب راوغو ا  ۲۸
 سمدست مسوپتاميه حم ورکو، ”د يوې کنعان جين سره وادۀ ونۀ کې. 
ته، د خپل نيۀ بتواېل کور ته الړ شه او هلته د خپل ماما البن د لوو نه يوې سره
 قادر خُدائ دې ستا وادۀ بختور کى او ډېر اوالد دې درکى، نو وادۀ وکه. 

 هغه دې تا او ستا اوالد له برکت درکى له  .تۀ به د ډېرو قومونو پالر ش
نه چ هغۀ ابراهيم له برکت ورکے وو. او دا مل دې ستا ش، چ په کوم
 نو ه ک تۀ مسافر وې او چ کوم خُدائ پاک ابراهيم له ورکے وو.“ 
اسحاق يعقوب په مسوپتاميه ک، البن له ولېلو، چ هغه د بتواېل آرام زوئ

وو او د رِبق ورور وو، کومه چ د يعقوب او عيسو مور وه.

د حضرت عيسو بل  سره وادۀ کول
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 ے وو او دسحاق يعقوب له برکت ورکا ېده چيسو ته دا پته ول ع

لولو دپاره ي هغه مسوپتاميه ته لېلے دے. هغۀ ته دا هم پته وه چ کله اسحاق
هغۀ له برکت ورکو نو يعقوب له ي حم ورکو چ، ”د يوې کنعان  سره

 هغۀ ته پته ولېده چ يعقوب د خپل پالر او مور خبره به وادۀ نۀ کوې.“ 
 نو عيسو پوهه شو چ د هغۀ د پالر منل ده او مسوپتاميه ته تلے دے. 

 نو هغه د ابراهيم زوئ اسمعيل له الړو اسحاق کنعان  خو نۀ دى. 
او د هغۀ لور محلت سره ي وادۀ وکو، چ هغه د نبايوت خور وه.

د حضرت يعقوب په بيتايل ک خوب ليدل

 نمر په پرېوتو  يعقوب د بيرسبع نه الړو او د حاران په طرف روان شو. 

وو چ هغه يو خاص ائ ته راغلو او په هغه شپه هلته پات شو. هغه د خوب
 هغۀ په خوب ک دپاره مالستو او خپل سر ي په يو کاے کېودو. 

وليدل چ يوه پوړۍ د زم نه آسمان پورې ختل ده او دا ي هم وليدل چ د
 او وره،  .او راکوزېدل ته، ختل په دې باندې بره تخُدائ پاک فر
هغۀ په خوب ک وليدل چ مال خُدائ د هغۀ سره والړ وو. هغۀ وفرمائيل،

”زۀ مال خُدائ يم، د ابراهيم او د اسحاق خُدائ پاک يم، زۀ به تا او ستا اوالد له
 هغوئ به د زم د شو په شان  .په کومه تۀ مالست ي ه ورکوم چدا زم

زيات ش. دوئ به خپله عالقه په هر طرف خوره کى، ستا او ستا د اوالد په
 ياد ساته، زۀ به ستا مل يم او وجه به زۀ د دنيا ولو قومونو له برکت ورکم. 
چ چرته هم  نو زۀ به ستا حفاظت کوم او زۀ به تا واپس دې زم ته راولم.
 زۀ به تا تر هغ پورې نۀ پرېدم چ ما تا سره خپله وعده پوره کې نۀ وى.“ 

يعقوب د خوب نه پاېدو او وې فرمائيل، ”بشه چ مال خُدائ دلته دے،
 هغه يرېدو او د ان سره هغه په دې ائ ک دے، خو ما ته پته نۀ وه.“ 

ي وفرمائيل، ”دا ائ خو د يرې نه ډک دے. دا به خامخا د خُدائ پاک کور
يعقوب سحر وخت  کله چ وى، دا به خامخا د آسمان دروازه وى.“ 
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پاېدو، هغه کاے ي راواخستلو چ په کوم ي سر اېے وو او د يو يادار په
.خُدائ پاک ته وقف ش ودرولو. بيا هغۀ په دې باندې تېل واچول چ ه يتو
 هغۀ په هغه ائ بيتايل نوم کېودو. دا ار مخ د لوز په نوم مشهور

 بيا يعقوب د خُدائ پاک سره وعده وکه، ”کۀ تۀ زما مل ي او په دې وو. 
سفر ک زما حفاظت کوې او ما له خوړلو له رو راکوې او اغوستلو له

 او کۀ زۀ په حفاظت سره بيا د خپل پالر کور ته راشم، نو تۀ جام راکوې، 
 دا د يادار کاے چ کوم ما ودرولے دے، دا به  .به زما خُدائ پاک ي

ۀ راکوې د هغ تۀ ما له ى او چچرته به ستا عبادت کي ائ وى چ هغه
لسمه برخه به زۀ خامخا تا له درکوم.“

د حضرت يعقوب د البن کور ته رسېدل

ل بيا يعقوب په خپل سفر روان وو او د نمرخاتۀ په طرف د خلقو م  ۲۹
 چ نه هغۀ وکتل نو هغۀ په مېدان ک يو کوهے وليدو او وې ته الړو. 

ليدل چ درې رم ورسره پرت وې. هغه رمو به د دې کوه نه اوبۀ ل او د
 او چ کله به ول رم هلته هغه کوه په خولۀ يوه غه تيه پرته وه. 

راغونې شوې، نو شپانو به هغه تيه لرې کوله او اوبۀ به ي ورکول. بيا به
 يعقوب د هغوئ هغه تيه واپس په خپل ائ د کوه په خولۀ کېودله. 

شپانو نه تپوس وکو، ”زما وروو، تاسو د کوم ائ ي؟“ هغوئ جواب ورکو،
 هغۀ ترې تپوس وکو، ”تاسو د نحور نمسے، البن ”مون د حاران يو.“ 

 هغۀ ترې تپوس وکو، ”هغه پېژن؟“ هغوئ ورته ووئيل، ”آو، مون ي پېژنو.“ 
نه دے؟“ هغوئ جواب ورکو، ”هغه ۀ دے، وره، دلته د هغۀ لور راحيل د

 يعقوب وفرمائيل، ”وره تر اوسه پورې نمر خپلو رمو سره راروانه ده.“ 
اوچت والړ دے او د رمو د راغونولو وخت ال نۀ دے، تاسو ول اوبۀ نۀ ورکوئ
تر هغ داس و، ”مون هغوئ جواب ورک او واپس ي رولو له نۀ بو؟“ 
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پورې نۀ شُو کولے چ ول رم راغونې نۀ وى. او چ کله هغه تيه لرې
 يعقوب ال د هغوئ سره کے ش، نو بيا به مون رمو له اوبۀ ورکوو.“ 

خبرې کول چ راحيل د خپل پالر د رم سره راورسېدله، ه چ هغه
مد پالر د ر کله يعقوب خپله د ماما لور راحيل د هغ  چ شپون وه. 
سره وليده، نو هغه کوه له ورغلو، د کوه د خول نه ي تيه لرې که او د

 بيا يعقوب، راحيل ُل که او د خوشحال نه البن رمو له ي اوبۀ ورکې. 
 هغۀ راحيل ته وفرمائيل، ”زۀ ستا د پالر رشتهدار، د رِبق زوئ په ژړا شو، 
کله البن د خپل خورئ  او چ  ،خپل پالر ته ووائ ه چه کمن يم.“ هغ

يعقوب په حقله واورېدل، نو هغۀ مالوېدو له ورمنه که، هغۀ ته ورغاړه وتلو او
ُل ي کو او هغه ي کور ته دننه راوستلو. يعقوب البن ته هغه هر ۀ وفرمائيل
 البن ووئيل، ”په رتيا سره، تۀ زما خپله وينه ي.“ يعقوب چ ۀ شوى ۇو. 

هلته پوره مياشت ايسار شو.

د حضرت يعقوب دوه ودونه کول

 البن يعقوب ته ووئيل، ”تا له صرف زما د خپلوال په وجه زما خدمت کول

 نو د البن دوه نۀ دى په کار. ما ته ووايه، چ تۀ به ومره مزدورى غواړې؟“ 
 د لياه سترُ ل وې، لوه وې، د مشرې نوم لياه او د کشرې راحيل وو. 
 يعقوب د راحيل سره مينه کوله، نو ه هغۀ خو راحيل د بدن نه ُل وه. 

 وفرمائيل، ”زۀ به ستا د کشرې لور راحيل دپاره ستا اووۀ کاله خدمت کوم.“ 
تا له ي ۀ ده چ نه دا بل چا له ورکوم د هغ و، ”هغه چالبن جواب ورک

 نو يعقوب د راحيل دپاره اووۀ کاله خدمت درکم، دلته زما سره اوسېه.“ 
ه چ ،و په شان تېر شوو ور رف د يوو او هغه وخت په هغۀ باندې صوک

 بيا يعقوب البن ته وفرمائيل، ”هغه وخت پوره هغۀ د راحيل سره مينه کوله. 
 نو البن د وادۀ رو وکه او شوے دے، ستا لور راکه چ وادۀ ي کم.“ 
 خو په هغه شپه، د راحيل په ائ هغۀ لياه يعقوب ول خلق ي راوغوتل. 
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 البن خپله وينه زِلفه خپل لور له بوتله او يعقوب د هغ سره مالستو. 
 چ کله سحر شو، يعقوب ته پته ولېده لياه له د خدمتارې په توه ورکه. 

چ دا خو لياه ده. هغه البن له ورغلو او ورته ي وفرمائيل، ”دا تا زما سره ۀ
 کى دى؟ ما خو د راحيل دپاره خدمت کے دے. تا زۀ ول دوکه کم؟“ 

کشره لور دې د مشرې نه مخ و، ”دلته دا رِواج نۀ دے چالبن جواب ورک
 صبر وکه چ د وادۀ اوومه تېره ش، نو زۀ به راحيل هم تا له  .وادۀ ش
 يعقوب راض شو او درکم، خو کۀ تۀ زما نور اووۀ کاله خدمت وکې.“ 
چ کله د وادۀ اووۀ ور پوره شوې، البن هغۀ له خپله لور راحيل هم ورکه
ه چلور راحيل له ورک ه بِلهاه خپل البن خپله وين  .ش ه ي چ

 يعقوب د راحيل سره هم مالستو او هغۀ د هغ سره د  .ش اره يدمتخ
لياه نه زياته مينه کوله. بيا هغۀ د البن نور اووۀ کاله خدمت وکو.

د حضرت يعقوب بچ پېدا کېدل

ياه سره مينه نۀ کېدله، نو مالد ل خُدائ دا وليدل چ کله مال  چ

 لياه اُميدواره شوه خُدائ هغ له اوالد ورکو، خو راحيل شنه پات شوه. 
او يو زوئ ي پېدا شو. هغ وفرمائيل، ”مال خُدائ زۀ په تليف ک ليدل يم

 او اوس به زما خاوند زما سره مينه کوى.“ نو د هغۀ نوم ي روبين کېودو. 
هغه بيا اُميدواره شوه او يو بل زوئ ي پېدا شو. نو هغ وفرمائيل، ”مال خُدائ

ما له دا زوئ هم راکے دے، ه چ هغۀ ته پته وه چ زما نه کرکه کيى.“
 هغه يو ل بيا اُميدواره شوه او د هغ يو نو د هغۀ نوم ي شمعون کېودو. 

بل زوئ وشو. هغ وفرمائيل، ”زما د خاوند زړۀ به اوس په ما پورې نور هم
تلے وى، ه چ زما نه د هغۀ درې زامن پېدا شول.“ نو د هغۀ نوم ي ليوى
پېدا شو. هغ ل بيا اُميدواره شوه او يو بل زوئ ي  بيا هغه يو کېودو. 
وفرمائيل، ”دا ل به زۀ د مال خُدائ ثناء ووايم.“ نو هغ د هغۀ نوم يهوداه

کېودو. بيا د هغ نور بچ پېدا نۀ شول.
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 خو د راحيل نه د يعقوب هي بچ پېدا شوى نۀ ۇو. نو په راحيل خپله  ۳۰
خور بده لېده او يعقوب ته ي ووئيل، ”زۀ غواړم چ زما نه دې هم بچ وى

 يعقوب راحيل ته غصه شو او وې فرمائيل، ”زۀ خو ۀ ن زۀ به مه شم.“ 
 هغ ووئيل، ”زما  “.ې يد بچو نه محرومه ک تۀ م خُدائ پاک نۀ يم چ
وينه بِلهاه بوه، د هغ سره مله، نو د هغ نه به زما دپاره بچ پېدا ش. او
 نو هغ بِلهاه خپل خاوند له ورکه او  “.په وجه به زما کور آباد ش د هغ

 بِلهاه اُميدواره شوه او د يعقوب يو زوئ ترې پېدا هغه د هغ سره مالستو. 
 راحيل ووئيل، ”خُدائ پاک زما په حق ک فېصله کې ده. هغۀ زما شو. 

سوال اورېدلے دے او ما له ي يو زوئ راکے دے.“ نو د هغۀ نوم ي دان
 بِلهاه يو ل بيا اُميدواره شوه او د يعقوب ترې دوېم زوئ وشو. کېودو. 
 راحيل ووئيل، ”ما د خپل خور سره لويه مقابله کې ده. خو ما ل ده.“

 چ کله لياه ته دا پته ولېده چ د هغ به نو د هغۀ نوم ي نفتال کېودو. 
.ش ه ي ه چه زِلفه يعقوب له ورکخپله وين ى، نو هغنۀ کي نور بچ
 لياه ووئيل، ”زۀ بختوره يم.“ نو د  بيا د زِلفه نه د يعقوب يو زوئ وشو. 

 او لياه  د زِلفه نه د يعقوب يو بل زوئ وشو،  هغۀ نوم ي جاد کېودو. 
ووئيل، ”زۀ ومره خوشحاله يم. اوس به  ما ته خوشحاله وائ.“ نو هغ د

و ته الړو او هلته ي د غنمو د لَو په وخت روبين پ هغۀ نوم آشر کېودو. 
هغه بو وموندل د کومو په ذريعه چ د زنانه حمل لېدلو او هغه ي خپل مور

ه کوم چراک و نه لياه ته ووئيل، ”ما له خو د هغه بوياه له راوړل. راحيل لل
 لياه جواب ورکو، ”دا ۀ وړه خبره ده چ زما ستا زوئ راوړى دى.“ 
ما له هغه د حمل بو چ ے دے؟ او اوس تۀ وائخاوند دې رانه قبضه ک

راکه کوم چ ستا زوئ راوړى دى.“ راحيل ووئيل، ”کۀ تۀ ما له ستا د زوئ هغه
 چ کله يعقوب  “.مالستے ش ې، نو تۀ نن شپه د يعقوب سرهراک بو

ماام د پو نه راغلو، لياه بهر مالوېدو له هغۀ له ورغله او وې وئيل، ”تۀ به
خامخا نن زما سره مل ،ه چ ما د خپل زوئ د حمل بو ستا په سر

 خُدائ پاک د لياه سوال ورکى دى.“ نو په هغه شپه د هغ سره مالستو. 
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 لياه واورېدو او هغه اُميدواره شوه او د يعقوب ترې پينم زوئ وشو. 
ووئيل، ”خُدائ پاک ما له خپل اجر راکے دے، ه چ ما خپله وينه خپل

 لياه بيا خاوند له ورکه.“ نو هغ په خپل زوئ يساکار نوم کېودو. 
 هغ ووئيل، ”خُدائ پاک اُميدواره شوه او د يعقوب ترې شپم زوئ وشو. 

ما له يوه ُل تُحفه راکې ده. اوس به زما خاوند زما قدر کوى، ه چ زما
 نه د هغۀ شپ زامن پېدا شوى دى.“ نو هغ د هغۀ نوم زبولون کېودو. 

 بيا خُدائ وروستو د هغ يوه لور پېدا شوه، چ د هغ نوم ي دينه کېودو. 
هم بچ له ي و او هغسوال قبول ک ه، هغۀ د هغپاک راحيل راياده ک

 هغه اُميدواره شوه او يو زوئ ي پېدا شو. هغ ووئيل، ”خُدائ پاک ورکل. 
 نو هغ د هغۀ نوم ما له يو زوئ راکو نو زۀ ي د پېغور نه خالصه کم.“ 

يوسف کېودو او ووئيل، ”مال خُدائ دې ما له يو بل زوئ هم راکى.“

د حضرت يعقوب رم زياتېدل

 د يوسف د پېدا کېدو نه پس، يعقوب البن ته وفرمائيل، ”ما له اجازت راکه،

 ما له زما  او زامن چ زۀ خپل کور او خپل مل ته واپس الړ شم. 
راکه چ ما ستا خدمت کولو ک ل دى او زۀ به الړ شم. ه چ تا ته پته

 البن هغۀ ته ووئيل، ”کۀ زۀ ده چ ما ستا ومره ۀ خدمت کے دے.“ 
ستا په نظر ک ۀ يم نو يوه خبره به وکم، ما ته غېبانه پته لېدل ده چ هم
 چ تۀ ومره مزدورى ستا په وجه مال خُدائ ما له برکت راکے دے. 
 يعقوب جواب ورکو، ”تا ته په خپله غواړې نو ووايه او زۀ به ي درکم.“ 

ومره زيات زما سره مے دے او ستا ردمت کومره خ ما ستا پته ده چ
 ه چ تا زما د راتلو نه مخ ل ۀ لرل او اوس ډېر زيات شوې دى. 

شول او چ ما چرته هم ستا رم بوتل دى مال خُدائ تا له برکت درکے
 البن دے. اوس هغه وخت راغلے دے چ زۀ د خپل خاندان خيال وساتم.“ 

و، ”زۀ درنه هيم؟“ يعقوب جواب ورکۀ درک و، ”زۀ تا لهترې تپوس وک
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مزدورى نۀ غواړم. زۀ به بيا ستا رم روم او ساتم کۀ تۀ زما دپاره يو کار
ول ُورے او م او هر توررو مو کولو ر  نن به زۀ ستا په وکې، 
  او بر چېل به راوباسم. بس دا وله مزدورى ده چ زۀ ي غواړم.

 په راتلون وخت ک به تا ته په آسان سره پته ول کۀ زۀ رتونے

سے يم. چ کله تۀ بيا د دې کتلو له راش، کۀ زما سره توره ه،   يا
 البن جواب بر چېل نۀ وى، نو تۀ به پوهه ش چ پ کے شوې دى.“ 
 خو په هغه ورځ البن ورکو، ”ي ده. مون به هم ستا په خبره کار کۇو.“ 

چ چېل ول ل او هغهبېل ک ګ ۇو هغه يپرې وې يا بر کر چ هغه چېل
  او بر وې او تورې ې ي هم ترې لرې کې. او هغۀ دا د خپلو

 او بيا د دې رم سره د يعقوب نه د درېو ورو د مزل زامنو په حواله کې، 
 يعقوب د سپېدار، بادام او  .ساتل مر برابر لرې الړو. يعقوب د البن پات

چِنار د ونو شن ان رامات کې او پوست ي ترې لرې کل نو په دې
 هغۀ دا ان د رمو په مخ د اوبو  .راووتل کر و باندې سپينان

په ډيو ک کېودې. هغۀ دا هلته پرېودې، ه چ کله به اروى اوبو
 نو چ دا د انو په مخ مال لو له راتلل نو هلته به مال کېدل. 

 يعقوب ې د شوې نو هغوئ د کرو واال،   او برګ بچ راوړل. 
چېلو نه بېل ساتل او هغۀ د هغوئ مخونه د البن د کرو واال او تورو اروو ته

 چ کل. نو هغۀ خپله رمه جوړه که او دا ي د البن د رم نه جدا که. 
و کد اوبو په هغه ډي اروى مال کېدل، يعقوب د هغوئ په مخ هکله ت

 خو ان کېودې، نو د هغه انو په خوا ک به اروى مال کېدل. 
هغۀ د کمزورو اروو په مخ هغه ان کېنۀ ودل. نو هغه ول کمزورى

 نو يعقوب ډېر مالدار شولو. اروى د البن شول او ته ول د يعقوب شول. 
د هغۀ ډېرې رم نوکران، اوان او خرۀ ۇو.
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د حضرت يعقوب د البن نه تتېدل

 نو يعقوب واورېدل چ د البن زامن وائ، ”زمون د پالر سره چ ۀ  ۳۱
هم ۇو نو هغه يعقوب د خپل ان سره وړى دى. د هغۀ سره چ ومره دولت

 هغۀ ته دا پته هم ولېده چ البن ورسره دے هغه ول زمون د پالر وو.“ 
 بيا مال خُدائ اوس دومره ۀ نۀ دے له ومره چ ورسره مخ وو. 
هغۀ ته وفرمائيل، ”واپس د خپل پالر نيۀ مل ته او خپلو خپلوانو له الړ شه. زۀ
د هغۀ سره په پ چ تلياه راوغو نو يعقوب راحيل او ل به ستا مل يم.“ 

 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”ما ته پته ک مالو ش چرته چ د هغۀ رم وې. 
ومره مخ ه چۀ نۀ دے ل ستاسو پالر زما سره دومره ده چ ېدلل
 تاسو دواړو ته پته ده چ ما د وو، خو زما د پالر خُدائ پاک زما مل دے. 
 خو بيا هم هغۀ زۀ دوکه خپل ول طاقت سره ستاسو د پالر خدمت وکو، 

کم او لس ل ي زما مزدورى بدله کې ده. خو خُدائ پاک هغه ما ته ۀ
بر دى چ کله نه هم البن دا وئيل  چ نقصان رسولو ته پرې نۀ ودلو. 
چېل به ستا مزدورى وى، نو ولو رمو برګ بچ راوړل. چ کله هغۀ ووئيل، د
 کرو واال چېل به ستا مزدورى وى، نو ولو رمو د کرو واال بچ راوړل. 
 د خُدائ پاک ستاسو د پالر نه رم اخست دى او هغه ي ما له راکې دى. 
کوم چېل ما يو خوب وليدو او ما وکتل چ اروو د وار راوړو په وخت ک
 د خُدائ پاک چ چېل مال کوى هغه د کرو واال،   او برګ ۇو. 

 فرت ما ته په خوب ک ووئيل، يعقوبه، ما جواب ورکو، زۀ حاضر يم. 
هغ ووئيل، ووره، هغه ول چېل کوم چ چېل مال کوى هغه د کرو واال
  او برګ دى. زۀ داس ه کوم چ البن تا سره ۀ کوى نو ما ته د
 زۀ خُدائ پاک يم چ په بيتايل ک تا ته رارند هغه هر ۀ پته ده. 

شوے وم، چ هلته تا يو کاے د يادار په توه وقف کو او په هغ دې تېل
واچول او هلته تا زما سره يو لوظ وکو. اوس تۀ هغه مل ته واپس الړ شه چرته

۶۵ / ۱۱۴
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 راحيل او لياه يعقوب ته ووئيل، ”مون ته زمون د  “.تۀ پېدا شوے ي چ
 هغه مون په پردو ک شمېرى. پالر په ميراث ک هي هم پات نۀ دى. 

هغۀ مونه خر کې يو او زمون په سر هغۀ چ ومره روپ اخست وې هغه
 هغه ول دولت کوم چ خُدائ پاک زمون د پالر ول ي ختم کې دى. 

نه اخستے دے هغه زمون او زمون د بچو دے. چ تا ته خُدائ پاک ۀ
 نو يعقوب واپس خپل پالر ته د تلو تيارى - فرمائيل دى هم هغس وکه.“ 

وکو چ د هغۀ پالر د کنعان په مل ک وو. هغۀ خپل زامن او  په
اوانو سورې کې او خپل ول رم ي د خپل ان نه مخ روان کې،

 البن د خپلو و او سره د هغه هر ۀ چ هغۀ په مسوپتاميه ک ل ۇو. 
نه وړۍ کلولو دپاره تلے وو او چ هغه نۀ وو نو راحيل د خپل پالر د کور بتان

 يعقوب البن دوکه کو ه چ هغه ي د خپل ت نه خبر نۀ کو. پ کل. 
 د هغۀ سره چ ۀ ۇو هغه ي راواخستل او په تېزۍ سره الړو. هغه د فرات

د سيند نه پورې وتلو او د غرونو مل جِلعاد ته روان شو.

د البن په حضرت يعقوب پس تلل

 نو هغۀ  درې ور وروستو البن خبر شو چ يعقوب تتېدلے دے. 

لد غرونو م ۇو چ په يعقوب پس ل او اووۀ وران سره ک ىخپل س
 په هغه شپه خُدائ پاک البن ته په خوب ک جِلعاد سره ي رايسار کو. 

 البن  “.هم ونۀ وائ يعقوب ته هي ووئيل، ”خيال کوه چ راغلو او هغۀ ته ي
يعقوب د جِلعاد په غرونو ک ېر کو، چرته چ يعقوب خېمه لول وه. البن

 البن يعقوب ته ووئيل، ”تا ول زۀ دوکه هم د خپلوانو سره هلته خېمه ولوله. 
 تا ول کم او زما لوه دې داس بوتل له د تُورې په زور دې نيول وى؟ 
زۀ دوکه کم او زۀ دې خبر هم نۀ کم او وتتېدل؟ کۀ تا ما ته وئيل وے، نو

ما به تۀ په خپله مخه د تمبل، رباب او د سندرو جشن سره رخصت کے وې.
 تا دې ته هم پرې نۀ ودم چ ما خپل نمس او لوه ُل کے وے او
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 زۀ دوئ ته م په مخه ه وئيل وے. دا دې د کم عقلتوب کار کے دے. 
تا ته د نقصان رسولو زور لرم، خو تېره شپه ستا د پالر خُدائ پاک ما له

 ما ته پته وه چ تۀ  ه خبردارے راکو چ تا ته هي هم ونۀ وايم. 
پ تان دې ولصبره وې، خو زما د کور هغه بتۀ واپس کور له تلو ته ډېر ب چ
 يعقوب جواب ورکو، ”زۀ يرېدم، زما خيال دا وو چ تۀ خپل لوه کل؟“ 
 خو کۀ تا دلته د چا سره هم ستا بتان پېدا کل، نو هغه  .زما نه په زور بو

وره، چو ي د خپلوانو په مخ ودلے. دلته زمونپرې به ژوندے نۀ ش
ستا ۀ يز هم وى نو خپل يز يوسه.“ يعقوب ته پته نۀ وه چ د البن بتان

 البن الړو او د يعقوب خېمه ي ولوله، بيا هغه د لياه راحيل پ کى ۇو. 
خېم او د هغه دوه وينو خېم ته الړو، خو هغۀ خپل بتان ونۀ موندل. بيا هغه د
 راحيل د کور هغه بتان راخست ۇو او هغه ي د اوښ راحيل خېم ته الړو. 

د زين په کوړه ک کېودل ۇو او په هغ باندې ناسته وه. البن هغه وله
 راحيل خپل پالر ته ووئيل، ”پالره، ما ته خېمه ولوله، خو هغه ي ونۀ موندل. 

مۀ غصه کېه، خو چ تۀ دلته ي ستا په مخ زۀ نۀ شم پاېدلے، په ما د
و بيمارى راغل ده.“ البن لون وکو خو د خپل کور هغه بتان ي پېدا نۀ
 بيا يعقوب غصه شو، ”ما ۀ بد کى دى؟ زما ناه ۀ ده چ تۀ کل. 
 اوس چ زما سره ۀ دى هغه ول دې داس تېز په ما پس راورسېدې؟ 
ولول، تا د خپل کور کوم يو يز موندلے دے چ هغه ستا وى؟ دا دلته بهر

اره کېده چ زما او ستا خپلوان ي وورى او دوئ به فېصله وکى چ په
 زۀ تا سره د شلو کالو نه يم، ستا و او ستا مون ک وک په حقه دے. 
چېلو په يو کال هم بچے نۀ دے ضائع کے او ما يو  هم ستا د رمو نه نۀ دے
 چ کله هم يو نل ناور ستا ه خوړل ده، ما هغه تاوان په خوړلے. 
يا شپ چا د ور تے دے چيز زما نه غو ے دے. تا هر هغهخپله درک

 ډېر ل زۀ د ور رم وهلے يم او د شپ يخن اوچ پ کے وى. 
 د شلو کالو نه زۀ ستا په کور ک يم. کے يم. او زما خوب تتېدلے وو. 
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وارلس کاله ما ستا د دوو لوو او شپ کاله ستا د رمو دپاره، ستا خدمت
 کۀ زما د پالر کے دے. او بيا هم، تا لس ل زما مزدورى بدله که. 

خُدائ پاک، کوم چ د ابراهيم او اسحاق خُدائ پاک دے، زما مل نۀ وے، نو تا
به زۀ مخ خال السونه لېلے وے. خو خُدائ پاک زما تليف او کوم

خدمت چ ما کے دے هغه ليدلے دے او ه خُدائ پاک تېره شپه تۀ مالمته
کې.“

د حضرت يعقوب او البن په مين ک معاهده

ه دى، د دوئ بچزما لو  وان و، ”دا بيا البن يعقوب له جواب ورک

ورې هغه زما دى. خو زۀ خپل ۀ هم تۀ دلته زما دى. چ مزما دى او دا ر
 نو زۀ تا سره يو لوظ کولو ته تيار يم. لوه او د هغوئ بچ نۀ شم ساتلے، 

 نو راه چ داس ۀ وکو چ زمون دا لوظ پرې مون ته راياديى.“ 
 هغۀ خپلو يعقوب يوه تيه راواخستله او هغه ي د يو يادار په توه ودروله. 

سو ته وفرمائيل چ” ،ۀ کا راول کئ.“ نو هغوئ کا راول کل او يو
 ډېرے ي ترې نه جوړ کو. بيا هغوئ د هغه کاو د ډېرى سره رو وخوړله. 

 البن په دې يجرشاهدوتها نوم کېودو، خو يعقوب پرې جلعيد نوم کېودو. 
البن يعقوب ته ووئيل، ”دا د کاو ډېرے به زمون د دواړو دپاره يو يادار وى.“
 البن دا هم ووئيل، ”مال خُدائ دې په نو ه د هغه ائ نوم جلعيد شو. 

مون نظر وسات چ کله مون د يو بل نه جدا يو.“ نو د هغه ائ نوم مصفاه هم
 البن ووئيل، ”کۀ تۀ زما د لوو سره بد سلوک کوې يا نورې  وادۀ شو. 

 دا هغه کوې، کۀ ما ته پته هم نۀ وى، ياد لره چ خُدائ پاک مون ورى. 
کا دى چ ما زمون په مين ک ډېرے کى دى او دا هغه يادارى تيه ده.
 دا ډېرے او دا د يادارى تيه دواړه يادارونه دى. زۀ به کله هم په تا حمله

کولو دپاره د دې نه نۀ درتېرېم او تۀ هم په ما حمله کولو دپاره د دې يادارى
براهيم خُدائ پاک او د نحور خُدائ پاک به په مون د ا تيې نه مۀ راتېرېه. 
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نظر وکى چ مون کومه معاهده کې ده چ د هغ خيال ساتو.“ بيا يعقوب د
هغه خُدائ پاک په نوم د کوم چ د هغۀ پالر اسحاق عبادت کولو پوخ لوظ وکو
 هغۀ يو ناور حالل کو او دا ي په غر باندې د چ دا وعده به پوره کوى. 

تل، دوئ روله د هغۀ خپلوان راوغو و او يعقوب روه پېش کپه تو قربان
البن خپل نمس  بل سحر وخت وخوړه او بيا ي په غر باندې شپه تېره که. 

او لوه ُل کل او په مخه ه ي ورته ووئيل او واپس کور ته روان شو.

د حضرت يعقوب او د حضرت عيسو مالوېدل

 چ يعقوب نه خپل مل ته الړو، د خُدائ پاک ۀ فرت ورسره  ۳۲
 چ هغه ي وليدل، نو وې فرمائيل، ”دا د خُدائ پاک لر مالو شوې. 

 يعقوب د خپل ان نه دے.“ نو په هغه ائ ي محنايم نوم کېودو. 
ونخپل ورور ته پېغام وړ د سعير په عالقه ک ک لد ادوم په م مخ

 هغۀ ورته ووئيل چ، ”زما نې عيسو ته دا پېغام ورسوئ، زۀ ستا ولېل. 
تابعدار خدمتار يعقوب يم، چ د ډېر وخت نه د البن سره د يو مسافر په شان

 زۀ غوي، خرۀ، ې، چېل او نوکران لرم. نېه، زۀ تا له خبر دېره يم، 
 کله چ هغه پېغام درلېم، د دې دپاره چ ستا په نظر ک ۀ راشم.“ 

وړون يعقوب ته واپس راغلل، هغوئ ووئيل، ”مون ستا ورور عيسو له الړو او
هغه د مخ نه تا سره مالوېدو دپاره راروان دے. لور سوه کسان ورسره
 يعقوب سخت ويرېدو او پرېشانه شو. د هغۀ سره چ کوم خلق او دى.“ 
 د هغۀ رم، غواان او اوان ۇو هغه ي په دوو ډلو ک تقسيم کل. 

ى نو هغه بله ډله چډله ختمه ک او هغه وړومب يسو راشخيال دا وو، ”کۀ ع
 بيا يعقوب دعا وکه، ”زما د نيۀ ابراهيم  “.توى هغه به وت کومه پات

خُدايه پاکه او زما د پالر اسحاق خُدايه پاکه، زما سوال واوره، ماله خُدايه. تا ما
ته ووئيل چ خپل مل او خپلو خپلوانو له الړ شه او تۀ به زما دپاره هر ۀ سم
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 تا چ خپل خدمت کوون ته، کومه مهربان او وفادارى ودل ده کې. 
زۀ د هغ قابل نۀ يم، زۀ چ د اُردن سيند نه پورېوتم نو زما سره هي هم نۀ ۇو

 زۀ تا ته صرف يوه امسا وه او اوس زما نه دوه قبيل جوړې شوې دى. 
سوال کوم چ ما د خپل ورور عيسو نه بچ که. زۀ يرېم هس نه چ هغه په

 هغه مون حمله وکى نو مون به سره د و او ماشومانو ول تباه کى. 
وعده راياده که چ تا زما سره کې وه چ زما دپاره به هر ۀ سم کې او ما
له به دومره اوالد راکې چ وک به ي شمېرلے نۀ ش، دومره ډېر له چ د
 هلته د شپ تېرولو نه پس، يعقوب د خپلو - سمندر په غاړه ش دى.“ 

اروو نه د خپل ورور عيسو دپاره دا تُحف خو کې، دوه سوه چېل او شل
چېل، دوه سوه ې او شل ان، دېرش هغه اُو چ پ ورکوى د بچو سره،

 هغۀ دا په مختلفو لوېت غواان او لس غوي، شل خرې او لس خرۀ. 
ډلو ک تقسيم کل او د خپلو نوکرانو نه ي يو يو په هره ډله مشران مقرر کل.
راروان او ورپس قبيل او د مخ الړ ش هغۀ ورته ووئيل، ”زما نه مخ

 هغۀ وړومب نوکر له حم ورکو، ”زما  “.فاصله وسات ک په مين قبيل
ورور عيسو چ درسره مالويى او تپوس کوى چ، ستا نې وک دے؟ تۀ

 نو ته ورته وايه چ دا ستا د چرته ؟ ستا نه مخ دا ناور د چا دى؟ 
خدمتار يعقوب دى. هغه دا خپل نې عيسو له په تُحفه ک لېى. او يعقوب په

 هغۀ دوېم او درېم له هم دغه شان حم خپله په مون پس راروان دے.“ 
چ واي کوم د ډلو مشران ۇو، ”تاسو به خامخا داس ولو له چ و او هغهورک

 تاسو به خامخا واي چ ستا خدمتار کله تاسو د عيسو سره مالوېئ. 
يعقوب په خپله په مون پس راروان دے.“ د يعقوب خيال دا وو چ، ”زۀ به د
کله ورسره مخامخ شم کېدے ش م او چه کدې تُحفو سره د هغۀ غصه س

ان نه مخ د  هغۀ هغه تُحف  “.هغه ما ته په خېر راغلے ووائ چ
ولېل او هغه شپه په محنايم ک پات شو.
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د حضرت يعقوب په فنواېل ک کشت کول

 هم په هغه شپه يعقوب پاېدو، هغۀ خپل دوه ناح کې ، د هغۀ دوه

ودر يعن ل او د يبوق د سيند نه پهاو خپل يوولس زامن روان ک  نورې
 هغۀ هغوئ روان کل او هغه ائ ک پورې وتل چرته چ اوبۀ کم وې. 
 خو پورې ي ويستل، د هغۀ سره چ ۀ ۇو هغه ي هم بل غاړې ته ولېل، 

هغه يوا پات شو. بيا يو سے راغلو او د هغۀ سره ي د سحر د را پورې
 چ کله هغه سى ته پته ولېده چ مقابله ي نۀ شوه لے، کشت وکه. 
 هغه سى ووئيل، نو هغۀ يعقوب په پتُون ووهلو او پتُون ي د بند نه ووتلو. 
”د سحر را شوه، ما پرېده چ الړ شم.“ يعقوب ورته وفرمائيل، ”زۀ به تا کله
 هغه سى هم نۀ پرېدم، چ ترو پورې دې ما له برکت نۀ وى راکے.“ 
 هغه ترې تپوس وکو، ”ستا ۀ نوم دے؟“ نو هغۀ ورته ووئيل، ”يعقوب.“ 
سى ورته ووئيل، ”د نن نه پس به ستا نوم يعقوب نۀ وى. تا د خُدائ پاک او د

 انسان سره مقابله کې ده او تا ل ده، د اوس نه به ستا نوم اسرائيل وى.“ 
يعقوب ورته وفرمائيل، ”اوس تۀ ما ته خپل نوم وايه.“ خو هغۀ ورته ووئيل، ”تۀ
 يعقوب ووئيل، ول زما د نوم تپوس کوې؟“ بيا هغۀ يعقوب له برکت ورکو. 

”ما خُدائ پاک مخامخ ليدلے دے او بيا هم ال ژوندے پات يم.“ نو په هغه ائ
 نمر راختلو چ يعقوب د فنواېل نه تلو او د خپل ي فنواېل نوم کېودو. 

 تر نن ور پورې د بن اسرائيلو اوالد هغه پتُون په وجه   روان وو. 
پله نۀ خورى کومه چ د پتُون په بند پورې وى، ه چ د پتُون د بند هم په دې

ائ هغۀ يعقوب وهلے وو.

د حضرت يعقوب د حضرت عيسو سره مالوېدل

 يعقوب چ وکتل نو عيسو ي وليدو او ۀ ورى چ لور سوه  ۳۳
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کسان ورسره راروان ۇو. نو هغۀ خپل بچ په لياه، راحيل او په هغه دوو نورو
 هغۀ نورې  او د هغوئ بچ مخ کل، بيا و باندې تقسيم کل. 
 يعقوب د ي لياه او د هغ بچ کل او راحيل او يوسف ي وروستو کل. 
دوئ نه مخ الړو او چ نه خپل ورور ته ورسېدو، نو ي شو او اووۀ

 خو عيسو مالوېدو دپاره هغۀ له ورمنه که ل ي تندې په زمه ولولو. 
او د هغۀ نه ي السونه تاو کل، راغاړه ي ويستلو او ُل ي کو. دوئ دواړو

 چ کله عيسو وکتل او هغه  او ماشومان ي وليدل، نو هغۀ وژړل. 
تپوس وکو، ”دا تا سره وک دى؟“ يعقوب ورته وفرمائيل، ”صاحبه، خُدائ

 بيا هغه نورې  او پاک په ما ډېر مهربانه دے او دا بچ ي راکى دى.“ 
بچ ياه او د هغ بيا ل د هغوئ بچ رامخ شول او ورته ي شول، 

 عيسو ترې راغلل او په آخر ک يوسف او راحيل راغلل او ورته ي شول. 
تپوس وکو، ”د هغ بل قبيل سره چ زۀ مالو شوم هغه دې د ۀ مقصد دپاره
“.ۀ ش راسره زما نې ده؟“ يعقوب ورته وفرمائيل، ”د دې دپاره چ راوستل
 خو عيسو ورته ووئيل، ”زما وروره، زما سره هر ۀ ډېر دى، چ تا سره هم

 يعقوب ووئيل، ”نه، زۀ تا ته سوال کوم، ۀ دى هغه د ان دپاره وساته.“ 
ستا مخ ته م ه. چنو زما د السونو نه دا تُحفه قبوله ک ،کۀ تۀ په ما مهربانه ي
وکتل دا داس شوه له چ د خُدائ پاک مخ ته م کتل وى، ه چ تۀ اوس
 زۀ تا ته سوال کوم چ دا تُحفه زما نه قبوله که کومه  .ۀ ي ما سره ډېر

چ ما تا له راوړې ده، خُدائ پاک په ما مهربانه دے او چ د ۀ يز هم
ضرورت وو هغه ي راکے دے.“ يعقوب په هغۀ زور راوړو نو هغه ي قبوله

 عيسو ووئيل، ” چ په خپل سفر باندې حو. زۀ به تاسو سره م.“ که. 
 يعقوب ووئيل، ”زما نېه، تا ته پته ده چ ماشومان کمزورى دى، او په کار

دى چ زۀ د دې و او اروو او د دوئ د بچو خيال وساتم. کۀ دا مون يوه
 زۀ خپل نې ته سوال کوم  .ۀ شاروى به م ول و، نوورځ هم تېز بوح

چ د خپل خدمتار نه مخ الړ ش او نېه، زۀ به په مزه مزه د اروو او د
 هغوئ د بچو په قدم په تا پس درم او په ادوم ک به درسره مالو شم.“ 
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عيسو ووئيل، ”زۀ به تا سره زما خپل ۀ کسان پرېدم.“ خو يعقوب ورته
ستا په نظر ک رف دا غواړم چحاجت نشته، زۀ ص وفرمائيل، ”د دې هي
  نو هم په هغه ورځ عيسو په خپله مخه ادوم ته واپس شو.  ۀ راشم.“ 
خو يعقوب سات ته الړو، چرته چ هغۀ د خپل ان دپاره کور او د اروو

 د مسوپتاميه نه په دپاره شپولونه جوړ کل. نو د هغه ائ نوم سات شو. 
واپس ک يعقوب د کنعان په مل ک شم ار ته په سالمت سره ورسېدو
 هغۀ د هغه پ  .ولول خېم خپل ک په يو پ ار سره نزدې ي او د

 دا حصه د شم پالر همور د اوالد نه د سپينو زرو په سلو سيو واخستله. 
هغۀ هلته يوه قرباناه جوړه که او اېلالوهاسرائيل نوم ي پرې کېودو کوم

چ د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے.

د دينه بعزت کېدل

 يوه ورځ، د يعقوب او لياه لور دينه، د کنعان و سره مالوېدو  ۳۴
 همور حوى د هغ عالق مال وو. د هغۀ زوئ شم هغه دپاره ووتله. 

 خو د يعقوب لور دينه د وليده، نو هغه ي بوتله او د هغ بعزت ي وکه. 
هغۀ نه زړۀ يوړو او هغه په هغ مئين شو او هغۀ د هغ سره خوږې خبرې

  نو شم خپل پالر همور ته ووئيل، ”دا جين ما ته وادۀ که.“  وکې. 
يعقوب خبر شو چ د هغۀ د لور بعزت شوې ده، خو د هغۀ زامن د خپلو

اروو سره په پو ک ۇو نو ه هغۀ د هغوئ د راتلو نه مخ ۀ ونۀ وئيل.
 د شم پالر همور ووتلو چ د يعقوب سره د دې مسئل په حقله خبرې

 نو د يعقوب زامن د پو نه واپس راروان ۇو او کله چ هغوئ خبر وکى، 
شول چ شم د يعقوب د لور بعزت کې ده نو هغوئ خفه او سخت غصه

 همور هغۀ ته شول ه چ دا غلط کار د بن اسرائيلو د برداشت نه بهر وو. 
ووئيل، ”زما زوئ شم ستا په لور مئين شوے دے، زۀ تا ته سوال کوم چ هغه
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 زمون سره خپلوال وکئ، خپل لوه مون له پرېده چ وادۀ ي کى. 
لسره په دې م  نو تاسو دلته زمون راکئ او زمون لوه تاسو وکئ. 

ک اوسېدے ش، چ تاسو چرته اوسېدل غواړئ دا مل ستاسو په وړاندې
 بيا شم د دے، په آزادۍ سره کاروبار کوئ او خپل جائيدادونه جوړ کئ.“ 

ه کول غواړئ، نو چې و ته ووئيل، ”کۀ تاسو زما سره دادينه پالر او ورو
 ما ته وواي، چ تاسو ومره مهر هم تاسو ۀ هم غواړئ زۀ به ي درکم. 

 غواړئ زۀ به ي درکم، خو تاسو اجازت راکئ چ دا جين زۀ وادۀ کم.“ 
شم د هغوئ د خور دينه بعزت کې وه، نو ه د يعقوب زامنو شم او د

 دوئ ورته ووئيل، ”مون خپله هغۀ پالر همور ته په چل سره جواب ورکو. 
خور داس سى ته نۀ شُو ورکولے چ هغه سنت نۀ وى، دا به زمون دپاره د

 مون به دا صرف په يو شرط درکو چ تاسو زمون په شرم خبره وى. 
 بيا به مون تاسو له خپل لوه شان ش او تاسو ول نران سنت کئ. 

درکو او ستاسو لوه به خپلو انونو له وکو. مون به ستاسو سره اوسيو او
 کۀ تاسو ته زمون شرطونه منظور نۀ وى او سنت نۀ ش، نو يو قوم به شُو. 

 د همور او د هغۀ د زوئ شم دا مون به خپله خور بوحو او الړ به شُو.“ 
 او هغه وان په دې کار کولو ک سست ونۀ که، خبرې خو شوې، 

ه چ هغه د يعقوب په لور مئين وو. هغه د پالر په خاندان ک د ولو نه
 همور او د هغۀ زوئ شم د ار د دروازې سره نزدې د عزتمند سے وو. 

 ”دا د خېر  ،ه چخبره وک ار خلقو سره ي ائ ته الړل، او د جر
خلق دى، دوئ دې زمون سره په دې مل ک اوسيى او کاروبار دې کوى.

دا مل د دوئ دپاره هم ۀ لوئ دے. مون به د دوئ لوه وکو او خپل لوه به
 خو دا خلق به صرف په يو شرط زمون سره اوسيى او يو دوئ له ورکو. 
قوم به شُو چ مون خپل ول نران سنت کو، له چ دوئ هم سنت شوى دى.

 د دوئ ول اروى او د نور هر ۀ دې زمون نۀ ش ۀ؟ را چ جوړه

 د ار ول خلق د همور او ورسره وکو نو دوئ به زمون سره اوسيى.“ 
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 په درېمه ورځ چ شم په خبره باندې راض شول او ول نران سنت شول. 
د سنت کېدو په وجه ول سى خوږېدل، د يعقوب دوو زامنو، د دينه سه

وروو، شمعون او ليوى، خپل تُورې راواخستل ،ار ته دننه په آسان سره
 دوئ همور او د هغۀ زوئ شم په تُوره ووژل. راغلل او ول سى ي ووژل. 
 د دې قتل عام نه پس د يعقوب بيا دوئ دينه د شم د کور نه بوتله او الړل. 

م دوئ ر  .بدل واخل عزتخور د ب د خپل و چار لوټ ک نورو زامنو
 دوئ مال اروى، خرۀ او په ار او پو ک چ ۀ هم ۇو هغه ي يوړل. 

دولت يوړو، ول  او ماشومان ي ونيول او د کورونو نه ي هر ۀ لوټ
 يعقوب، شمعون او ليوى ته ووئيل، ”تاسو زۀ په تليف ک اچولے کل. 
يم، اوس به کنعانيان، فرزيان او د دې مل هر يو کس زما نه نفرت کوى. زما

سره دومره سى نشته، کۀ دوئ ول زما خالف يو ائ ش او په ما حمله
 خو هغوئ ووئيل، ”مون دا نۀ  “.مل خاندان به تباه شم ى نو زمونوک

“.خور سره دې د کنجرې په شان سلوک وش زمون شُو زغملے چ

د حضرت يعقوب واپس بيتايل ته راتلل

ه او سمدستۀ موده وروستو خُدائ پاک يعقوب ته ووئيل، ”پا   ۳۵
بيتايل ته الړ شه او هلته اوسېه. هلته ما ته يوه قرباناه جوړه که. زۀ هغه
خُدائ پاک يم چ تا ته رارند شوے وم چ کله تۀ د خپل ورور عيسو نه
 نو يعقوب خپل خاندان ته او هغه ولو ته چ د هغۀ سره ۇو  “.تېدلت

ووئيل، ”تاسو سره چ کوم پردى بتان دى هغه وغورزوئ، خپل انونه پاک
 مون به د دې ائ نه بيتايل ته حو، هلته به کئ او صفا جام واغوندئ. 

زۀ خُدائ پاک ته يوه قرباناه جوړه کم چا چ په تليف ک زما سوال
 نو هغوئ هغه اورېدلے دے او چ زۀ چرته هم تلے يم نو هغه زما مل وو.“ 

وال کوم چ ونو کد دوئ سره ۇو او د دوئ په غوږ تان چول پردى ب
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وې، هغه ي يعقوب له ورکې. هغۀ دا شم ته نزدې د ېۍ د ون الندې خ
 چ کله يعقوب او د هغۀ زامن په سفر روان ۇو، نو د ېرچاپېره کل. 

ارونو په خلقو باندې د خُدائ پاک سخته يره راغله، نو هي وک ورپس نۀ
 يعقوب د خپلو ولو خلقو سره لوز ته راغلو، کوم چ د کنعان په شول. 

 هغۀ هلته يوه قرباناه جوړه که او په مل ک په بيتايل مشهور دے. 
هغه ائ ي ”د بيتايل خُدائ پاک“ نوم کېودو، ه چ خُدائ پاک هغۀ ته

 د رِبقه هلته رارند شوے وو کله چ هغه د خپل ورور نه تتېدلو. 
خدمتاره دبوره مه شوه او بيتايل ته نزدې د ېۍ د ون الندې خه شوه. نو
 چ کله يعقوب د مسوپتاميه نه راواپس ه د دې نوم ”د ژړا ېۍ“ شو. 

 شو، خُدائ پاک يعقوب ته بيا رارند شو او هغۀ له ي برکت ورکو. 
خُدائ پاک هغۀ ته وفرمائيل، ”ستا نوم يعقوب دے، خو د نن نه پس ستا نوم
 او خُدائ پاک هغۀ ته اسرائيل شو.“ نو د هغۀ نوم ي اسرائيل کېودو. 
وفرمائيل، ”زۀ قادر خُدائ يم. تۀ ډېر اوالد پېدا که. قومونه به ستا د اوالد نه

 زۀ به هغه مل تا له جوړيى او ستا په اوالد ک به بادشاهان جوړيى. 
لے وو او ستا نه پس به دا مسحاق له ورکبراهيم او اما ا م کوم چدرک

 چرته چ خُدائ  بيا خُدائ پاک د هغۀ نه الړو.  ستا اوالد له هم ورکوم.“ 
ے ودرولو او وقف يارى کاې وې، نو يعقوب يو يادپاک د هغۀ سره خبرې ک

 هغۀ په هغه ائ بيتايل نوم کېودو. کو، مے او تېل ي پرې واچول. 

د راحيل مرګ

 بيا يعقوب او د هغۀ خاندان د بيتايل نه که وکه او چ کله دوئ د افرات

نه ل غوندې لرې ۇو، د راحيل د ماشوم د پېدا کېدو وخت راغلو او هغه په
 چ کله هغه د لنون په دردونو ک وه د هغ ماشوم سخت درد ک وه. 

پېدا شو، داي هغ ته ووئيل، ”راحيل، يرېه مه، اوس ستا بل زوئ هم شته.“
 هغه مه کېدله او د هغ ساه په وتلو وه، نو هغ په خپل زوئ بِناَون نوم
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 چ راحيل په حق ورسېده، کېودو، خو يعقوب پرې بنيامين نوم کېودو. 
نو هغه د افرات د الر په غاړه خه کے شوه، چ هغه ائ اوس د بيتلحم په
 يعقوب هلته يو يادارى کاے ودرولو او دا تر نن ور پورې نوم ياديى. 

 يعقوب بيا که يوړه او د عدر د وکيدارۍ د برج بل د راحيل د قبر نه ده. 
طرف ته ي خېمه ولوله.

د حضرت يعقوب زامن

 چ کله يعقوب په هغه مل ک اوسېدو، روبين الړو او د خپل پالر د

وين بِلهاه سره مالستو، يعقوب د دې نه خبر شو او غصه شو. د يعقوب
 دا د لياه زامن دى، روبين د يعقوب مشر زوئ، شمعون، دولس زامن ۇو. 

  د راحيل زامن يوسف او بنيامين ۇو.  ليوى، يهوداه، يساکار او زبولون. 
 د لياه د وين زِلفه زامن د راحيل د وين بِلهاه زامن، دان او نفتال ۇو. 

جاد او آشر ۇو. دا د يعقوب زامن دى چ په مسوپتاميه ک پېدا شوى ۇو.

د حضرت اسحاق وفات کېدل

 يعقوب واپس خپل پالر اسحاق ته، حبرون سره نزدې ممرې ته راغلو، دا

 د اسحاق ول عمر هغه ائ دے چرته چ ابراهيم او اسحاق اوسېدل ۇو. 
 او اسحاق ساه ورکه او ۀ په پوخ عمر ک وفات شو يو سل اتيا کاله وو 

او هغه خپلو زامنو عيسو او يعقوب خ کو.

د حضرت عيسو اوالد

 عيسو دا  دا د عيسو اوالد دے، چ د ادوم په نوم هم يادېدو.   ۳۶
کنعان جين وادۀ کې، د حت ايلون لور عده، د صبعون حوى د عنه د زوئ

۷۷ / ۱۱۴
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 د عده نه اليفز  او د اسمعيل لور د نبايوت خور، باسمت.  لور، اُهليبامه، 
 او اُهليبامه نه يعوس، يعالم او قورح پېدا شو، د باسمت نه رعواېل پېدا شو، 

 بيا پېدا شول، د عيسو دا ول زامن د کنعان په مل ک پېدا شوى ۇو. 
عيسو د خپلو و، خپلو زامنو، لوو او د خپل کور ولو خلقو سره او خپلو

ولو اروو او د هغه هر ۀ سره چ هغۀ په کنعان ک ل ۇو، روان شو او
 هغه ه الړو چ په کوم ائ د خپل ورور يعقوب نه بل مل ته الړو. 

ک هغه او يعقوب اوسېدل هلته ي زاره نۀ کېدله، د هغوئ اروى ډېر زيات
 نو عيسو د غرونو مل ادوم ۇو او نور دوئ په يو ائ اوسېدلے نۀ شول. 

 د -  دا د ادوميانو د پالر نيۀ، د عيسو اوالد دے.  ک اوسېدو. 
عيسو د  عده نه يو زوئ، اليفز پېدا شو. او د اليفز اوالد دا وو، تيمان، اومر،
صفو، جعتام او قنز. او د وين، تمنع نه د هغۀ يو بل زوئ عماليق وو. د عيسو

د  باسمت نه د هغۀ يو زوئ رعواېل پېدا شو او د رعواېل دا لور زامن ۇو،
 د عنه لور د صبعون نمس چ د عيسو ه وه نحت، زارح، سمه او مزه. 
د هغ نوم اُهليبامه وو، د هغ د عيسو نه دا درې زامن پېدا شول، يعوس، يعالم

 دا د عيسو اوالد نه جوړې شوې قبيل دى. د عيسو مشر زوئ او قورح. 
 قورح، جعتام او اليفز د دې قبيلو پالر نيۀ وو، تيمان، اومر، صفو، قنز، 

 د عيسو زوئ رعواېل د دې عماليق. دا ول د عيسو د  عده اوالد دے. 
قبيلو پالر نيۀ وو، نحت، زارح، سمه او مزه. دا ول د عيسو د  باسمت

 دا قبيل د عيسو د  اُهليبامه اوالد دے چ هغه د عنه لور وه، اوالد وو. 
.را يسو په اوالد کد ع قبيل ول  دا يعوس، يعالم او قورح. 

د سعير اوالد

 د ادوم د مل اصل اوسېدون په قبيلو ک تقسيم ۇو چ د دوئ -

نسبنامه د حورى، سعير دې اوالد ته ، لوطان، سوبل، صبعون، عنه،
 لوطان د حورى او هيمام قومونو پالر نيۀ وو. د ديسون، ايصر او ديسان. 
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 سوبل د علوان، مانحت، عيبال، سفو او د اونام لوطان د خور تمنع نوم وو. 
 د صبعون دوه زامن آيه او عنه ۇو. دا هغه عنه دے قومونو پالر نيۀ وو. 

.وموندل چين رم ي رول نو په صحرا ک کله هغۀ د خپل پالر خرۀ چ
 عنه د ديسون پالر وو، هغه د حمدان، اشبان، يتران او کران قومونو پالر -

 ايصر د بِلهان، نيۀ وو. د عنه يوه لور وه چ د هغ نوم هم اُهليبامه وو. 
 ديسان د عوض او اران قومونو پالر زعوان او عقان قومونو پالر نيۀ وو. 

 دا د ادوم په مل ک حورى قبيل دى، لوطان، سوبل، - نيۀ وو. 
صبعون، عنه، ديسون، ايصر او ديسان.

د ادوم بادشاهان

 د دې نه مخ په بن اسرائيلو هيچا هم بادشاه نۀ وه کې او دې -

بادشاهانو د ادوم په مل بادشاه وکه، د دِنهابا نه د بعور زوئ بالع، د بصره نه
د زارح زوئ يوباب، د تيمان د عالق نه حشيم او د عويت نه د بدد زوئ هدد،
هدد د موآب په مل ک په يو جن ک ميديانو ته شست ورکے وو، د

مسرقه نه شمله، د سيند د غاړې رحوبوت نه ساؤل، د عبور زوئ بعل حنان، د
- پاۇ نه حدد، د هغۀ ه مهيطباېل، د مطرِد لور او ميضاهاب نمس وه. 

 عيسو د دې ادوم قبيلو پالر نيۀ وو، تمنع، علوه، يتيت، اُهليبامه، ايله،

فينون، قنز، تيمان، مبصار، مجدِاېل او عرام. يوه عالقه به د هم هغه قبيل په نوم
مشهوره وه چ چرته به هغه قبيله اوسېده.

حضرت يوسف او د هغۀ وروه

 يعقوب د کنعان په مل ک اوسېدو، چرته چ د هغۀ پالر د مسافر  ۳۷
 او دا د يعقوب د خاندان قيصه ده. د اوولسو کالو په توه اوسېدلے وو، 
وان زلم، يوسف، د وروو سره ې او چېل رول، چ هغوئ د هغۀ د
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پالر د نورو و، زِلفه او بِلهاه زامن ۇو. هغۀ خپل پالر د هغه غلطو کارونو نه
 يعقوب د يوسف سره د نورو ولو خبر کو کوم چ د هغۀ وروو کول. 

زامنو نه زياته مينه کوله، ه چ هغه د هغۀ د سپين سر زوئ وو. يعقوب د هغۀ
 چ کله د هغۀ وروو وو واال يوه ُل چوغه جوړه که.  دپاره د اوږدو لستُ
دا وليدل چ د هغوئ پالر د يوسف سره د هغوئ نه زياته مينه کوى، نو په هغوئ

باندې هغه دومره بد لېدو چ هغوئ به د هغۀ سره په سمه خولۀ خبرې هم نۀ
 يو ل يوسف خوب وليدو نو چ هغۀ خپل وروه د دې نه خبر کل،  .کول
 هغۀ ووئيل، ”ما چ کوم نو د هغوئ کينه د يوسف سره نوره هم زياته شوه. 

،لۍ تې د غنمو ک ولو په پ  مون خوب ليدلے دے هغه واورئ. 
نااپه زما ېۍ پاېدله او نېغه ودرېدله. ستاسو ېۍ زما د ېۍ نه

 د هغۀ وروو ترې تپوس وکو، ېرچاپېره تاو شوې او هغ ته ي شوې.“ 
”ستا ۀ خيال دے تۀ به بادشاه جوړېې او په مون به بادشاه کوې ۀ؟“ نو د

يوسف د خوبونو او چ هغۀ د وروو په حقله ۀ فرمائيل ۇو په دې وجه، د
 بيا يوسف يو بل خوب وليدو او خپلو هغوئ ورسره کينه نوره هم زياته شوه. 

وروو ته ي ووئيل، ”ما يو بل خوب ليدلے دے، چ په هغ ک ما نمر او
 هغۀ دا خوب خپل سپوږم وليدل او يوولس ستورى هم چ ما ته يېدل.“ 

پالر ته هم ووئيلو او پالر هغه ورلو، ”دا نه خوب دے چ تا ليدلے دے؟ ستا
خيال دا دے چ ستا مور، ستا وروه او زۀ، مون به راو او تا ته به په زمه

 يوسف په وروو بد لېدو، خو د هغۀ پالر د هغۀ دا ول خبرې په پرېوحو؟“ 
.يادې ساتل خپل زړۀ ک

د حضرت يوسف خرېدل او مصر ته بوتلل

 يوه ورځ چ کله د يوسف وروه د خپل پالر رم رولو له شم ته تل ۇو،
 يعقوب يوسف ته ووئيل، ”زۀ غواړم چ تۀ شم ته الړ ش، چرته چ ستا

 د هغۀ پالر ووئيل، ”الړ وروه رمه روى.“ يوسف ورته ووئيل، ”زۀ تيار يم.“ 
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شه او ووره کۀ رمه او ستا وروه په خېر وى، بيا واپس راشه او ما خبر که.“
 او نو د هغۀ پالر هغه د حبرون مېدان نه ولېلو او يوسف شم ته ورسېدو 
هلته د رن په ائ ک اخوا دېخوا رېدو چ کله يو سى هغه وليدو نو

 هغۀ ورته ووئيل، ”زۀ خپلو وروو تپوس ي ترې وکو، ”تۀ ۀ پس ر؟“ 
 هغه سى ورته پس رم، ما ته ووايه چ هغوئ خپله رمه چرته روى.“ 
ووئيل، ”هغوئ خو تل دى. د هغوئ نه ما واورېدل چ دوئ دوتين ته .“ نو

 هغوئ يوسف په خپلو وروو پس الړو او هغوئ ي په دوتين ک وموندل. 
هغه د لرې نه وليدو او د هغۀ د رسېدو نه مخ ي د هغۀ خالف منصوبه جوړه

 هغوئ يو بل ته ووئيل، ”ورئ، د که او د هغۀ د وژلو فېصله ي وکه. 
وې وژنو او په يو اوچ کوه چ ، نو اوس را خوبونو اُستاذ راروان دے. 

ک ي وغورزوو. مون به وايو چ هغه يو نل ناور خوړلے دے. بيا به
 روبين د هغوئ خبرې  “.ۀ نتيجه راو د هغۀ د خوبونو ورو چو مون

و. هغۀ ووئيل، ”يوسف به نۀ موک واورېدې او د هغۀ د بچ کولو کوشش ي
 هغۀ ووئيل، ”هغه په دې صحرا ک دې کوه ته وغورزوئ، خو د کۇو.“ 

هغۀ وينه مۀ تويوئ.“ هغۀ دا خبره د دې دپاره وکه، چ د دوئ نه ي بچ کى او
 کله چ يوسف خپلو وروو له راغلو، هغوئ هغه واپس خپل پالر له ولېى. 
 بيا هغوئ هغه اوچت وو واال ُل چوغه وويستله.  د هغۀ نه د اوږدو لستُ

 چ کله دوئ رو ته ناست ۇو، نو کو او هغه اوچ کوه ته ي وغورزولو. 
هغوئ د اسمعيليانو يو کاروان وليدو چ هغوئ د جِلعاد نه مصر ته په سفر روان

 يهوداه خپلو ۇو. د هغوئ په اوانو خوشبودارې مصالح او عطر بار ۇو. 
وروو ته ووئيل، ”زمون د ورور وژل او د هغۀ مرګ پول به مون له ۀ فائده
 را چ هغه په دې اسمعيليانو خرڅ کو. مون به هغۀ ته ۀ راکى؟ 

ضرر نۀ رسۇو، آخر بيا هم، هغه زمون ورور دے او زمون خپله وينه ده.“ د هغۀ
 او چ کله ۀ سودار هلته تېرېدل، د هغۀ وروو وروه په دې راض شول، 

يوسف د کوه نه بهر راوويستلو او هغه ي د سپينو زرو په شلو سيو په
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 چ کله روبين واپس اسمعيليانو باندې خرڅ کو، نو هغوئ مصر ته بوتلو. 
ان په وجه خپليوسف هلته نۀ وو، نو هغۀ د خف ته راغلو او وې ليدل چ کوه
 هغه واپس وروو ته راغلو او ورته ي ووئيل، ”هل خو هلته  .وشلول جام
 بيا هغوئ يو چېلے حالل کو او د يوسف چوغه ي په نشته. زۀ ۀ وکم؟“ 
وغه خپل پالر له يوړه او وې وئيل، ”مون هغوئ هغه چ وبه که.  ډ وينه ک
 هغۀ دا وپېژندله او دا وموندله. دا ووره چ دا ستا د زوئ ده او کۀ نۀ ده؟“ 

وې فرمائيل، ”آو، دا چوغه هم زما د زوئ ده. ۀ نل ناورو هغه خوړلے
 يعقوب د دے. زما زوئ يوسف به په رتيا سره و و شوے وى.“ 

د زوئ په غم ک .واغوستل ي اټ جام او د وشلول جام ان نه خپلخف
 ول زامن او لوه تسل ورکولو له ورله راغلل، هغه ډېرې ور غمژن وو. 
و او وې فرمائيل، ”زۀ به د خپل زوئ په غم کاثر ونۀ ک خو په هغۀ دې تسل
 په تر مره پورې ژاړم.“ نو هغه د خپل زوئ يوسف په غم ک غمژن وو. 

دې دوران ک، سودارو يوسف په مصر ک، د فرعون په يو آفسر، فوطيفار
باندې خرڅ کو، چ هغه د محل د فوجيانو مشر وو.

يهوداه او تامار

 هم هغه وخت يهوداه خپل وروه پرېودل، الړو او د حيره نوم يو  ۳۸
 هلته يهوداه د يوې کنعان سى سره اوسېدو، چ هغه د عدوالم د ار وو. 

جين سره مالو شو چ د هغ د پالر نوم سوع وو. يهوداه هغه وادۀ که او
  د هغ يو زوئ وشو، چ هغۀ پرې عير نوم کېودو.  ورسره مالستو، 
هغه بيا اُميدواره شوه او يو بل زوئ ي پېدا شو او هغ پرې اونان نوم کېودو.

 د هغ يو بل زوئ وشو او د هغۀ نوم ي سيله کېودو. يهوداه په کزيب

 يهوداه د خپل مشر زوئ عير دپاره ک وو چ کله دا ماشوم پېدا شو. 
 د عير سلوک د مال خُدائ په نظر ه وکه چ د هغ نوم تامار وو. 
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 بيا ک ډېر خراب وو او هغه ترې نارضا شو، نو مال خُدائ هغه م کو. 
يهوداه د عير ورور اونان ته ووئيل، ”الړ شه او د خپل کونې ورندارې سره

مله. د هغ د خاوند د ورور په توه د هغ سره خپله ذمه وارى پوره که، نو
 خو اونان ته پته ولېده چ هغه بچ به داس ستا د ورور به هم اوالد وى.“ 

د اونان خپل نۀ وى، نو چ کله به هغه د خپل کونې ورندارې سره مالستو نو
 هغۀ به د نر اوبۀ په زمه ول، چ داس به د هغۀ د ورور بچ نۀ وى. 

هغۀ چ ۀ کول مال خُدائ ترې نه په دې نارضا شو او مال خُدائ هغه هم
 بيا يهوداه خپل انور تامار ته ووئيل، ”د خپل پالر کور ته الړه شه او ووژلو. 
تر هغ پورې کونه پات شه چ زما زوئ سيله لوئ شوے نۀ وى.“ هغۀ دا ه

ووئيل چ هغه يرېدو چ سيله به ووژلے ش، له چ د هغۀ خپل وروه هم
 ۀ وخت وژلے شوى ۇو. نو تامار الړه او د خپل پالر په کور ک اوسېده. 
وروستو د يهوداه ه مه شوه. چ کله په هغۀ د غم ور تېرې شوې، هغه او
.و وړۍ کلېدل د هغۀ د رى د عدوالم حيره، تمنت ته الړل، چرته چد هغۀ مل

 نو هغ  . و کلولو له تمنت ته سخر د هغ  تامار ته چا ووئيل چ

د کونتوب جام وويستل چ هغ اغوست وې او مخ ي په ادر پ کو او
د تمنت په الره د عينيم ار سره نزدې ورته کېناسته. ه چ هغ ته ۀ پته

وه چ د يهوداه وړوکے زوئ لوئ شوے وو او تر اوسه پورې ي ودېدو له نۀ وه
 چ کله يهوداه هغه وليده، نو خيال ي دا وو چ ن کنجره ده، ورکې. 
 هغه د الر په غاړه هغ له ورغلو او ه چ هغ خپل مخ پ کے وو. 

وې وئيل، ”زۀ تا سره مالستل غواړم.“ هغۀ ته پته نۀ وه چ هغه ي انور ده.
 هغۀ جواب ورکو، ”زۀ به تا له د هغ ووئيل، ”تۀ به ما له ۀ راکې؟“ 

خپل رم نه يوه چېل درولېم.“ هغ ووئيل، ”ي ده، خو تۀ ما له په ضمانت
ک ۀ راکه چ د ان سره ي تر هغ پورې کېدم چ تا چېل نۀ وى

 هغۀ ترې تپوس وکو، ”زۀ په ضمانت ک ۀ درسره کېدم؟“  “.لرالې
خپل مهر سره د مزى او ستا په الس ک ورته ووئيل، ”ستا په غاړه ک هغ
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دا امسا.“ هغۀ دا يزونه هغ له ورکل. بيا دوئ مالستل او هغه اُميدواره
 تامار کور ته الړه، ادر ي لرې کو او د کونتوب جام ي بيا شوه. 

 وروستو يهوداه خپل ملرے حيره عدالم د چېل سره  .واغوستل
ورولېلو چ د ضمانت يزونه د هغه  نه واپس راوړى، خو حيره هغه ونۀ
 هغۀ په عينيم ک د ۀ کسانو نه تپوس وکو، ”هغه کنجره چرته ده مونده. 

چ د الرې په غاړه ناسته وه؟“ هغوئ جواب ورکو، ”دلته خو کنجره نۀ وه.“
 هغه يهوداه ته واپس راغلو او وې وئيل، ”ما هغه ونۀ موندله. د هغه ائ

 يهوداه ووئيل، خلقو ووئيل چ په هغه ائ ک کله هم کنجره نۀ وه.“ 
”پرېده چ هغه يزونه هغه د ان سره وسات. مون نۀ غواړو چ خلق

راپورې وخاندى. ما هغ له د مزدورۍ ورکولو کوشش وکو، خو تا هغه ونۀ
 تقريباً درې مياشت وروستو يهوداه ته چا ووئيل، ”ستا انور تامار موندله.“ 

کنجرتوب کولو او اوس هغه اُميدواره ده.“ يهوداه ووئيل، ”هغه بهر راوباس او په
 چ هغه بهر راوويستلے شوه، هغ خپل سخر له اور ک ي وسوزوئ.“ 
خبر ورولېلو، ”زۀ د هغه سى نه اُميدواره يم چ دا يزونه د چا وى. دې ته

 يهوداه دا وپېژندل او وورئ چ دا مهر سره د مزى او دا لته د چا دى.“ 
وې وئيل، ”هغه په حقه ده. زۀ د هغ سره په خپله ذمه وارۍ ک ناکام شوے
يم. ه چ ما هغه خپل زوئ سيله ته وادۀ نۀ که.“ او يهوداه د هغ سره بيا

 چ کله د هغ د بچ پېدا کېدو وخت راغلو، دا پته ولېده شپه تېره نۀ که. 
 چ کله هغه په تليف ک وه، يو چ د هغ جوړه بچ پېدا کېدون دى. 
ماشوم الس رابهر کو، داي ي الس راونيولو، سور تار ي ترې تاو کو او وې
 خو هغۀ خپل الس واپس رالو او د وئيل، ”دا وړومبے پېدا شوے دے.“ 

هغۀ ورور وړومبے پېدا شو. بيا هغه داي ووئيل، ”تا نه د ان دپاره د راوتلو
 بيا د هغۀ ورور پېدا شو چ د الر جوړه کې ده.“ نو د هغۀ نوم فارص شو. 

هغۀ د الس نه سور تار تاو وو او د هغۀ نوم زارح شو.
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حضرت يوسف او د فوطيفار ه

 کله چ اسمعيليانو يوسف مصر ته بوتلو، هغه ي فوطيفار نوم د  ۳۹
 فرعون په يو آفسر باندې خرڅ کو، چ هغه د محل د وکيدارانو مشر وو. 

مال خُدائ د يوسف مل وو او هغه ي کامياب کو. هغه د خپل مصرى نې په
 چ هغۀ وليدل چ مال خُدائ د يوسف مل دے او کور ک اوسېدو، 

 نو فوطيفار د هغۀ نه خوشحال هغه ي په هر کار ک کامياب کے دے. 
وو او هغه ي خپل ذات خدمتار او د خپل کور مشر ي جوړ کو او خپل هر

 هم د هغه وخت نه، هم د يوسف په وجه مال خُدائ ۀ ي هغۀ ته وسپارل. 
د دې مصرى خاندان له برکت ورکے وو او ورسره هغه هر يز له ي برکت
 فوطيفار چ ۀ هم لرل هغه ورکو چ د هغۀ په کور او په پو ک ۇو. 

ي يوسف له ورکل چ خيال ي سات او په خپله ي د خوراک نه بغېر د يو يز
 او ۀ فر هم نۀ کولو. نو يوسف ائسته بدن لرلو او ُلےوان وو، 

ه کتل او ورته ييوسف ته د شوق په ستر  موده وروستو د هغۀ د نې
 هغۀ انار وکو او ورته ي ووئيل، ”وره، ووئيل، ”راشه او ما سره مله.“ 

زما نې په خپله په دې کور ک د يو يز فر هم نۀ کوى، ه چ زۀ دلته يم.
 زۀ په دې کور ک د هغۀ هغۀ زۀ په خپل هر يز مشر جوړ کے يم. 

هومره اختيار لرم او هغۀ ستا نه بغېر زما نه هي يز هم نۀ دے منع کے. نو بيا
ر چ ا زۀ داس غلط کار نه وکم چ د خُدائ پاک ناهار شم؟“ 

مل ورسره خبره نۀ منله چ به هره ورځ يوسف ته وئيل، خو هغۀ د هغ هغ
 خو يوه ورځ چ کله يوسف د کار دپاره کور ته ننوتو، او نۀ ورنزدې کېدو. 
هغه د قميص نه ونيوو او ورته ي  هغ په کور ک يو خدمتار هم نۀ وو. 

ووئيل، ”راشه. ما سره مله.“ خو هغۀ بهر منه که او وتتېدو او د هغۀ
 کله چ هغ وليدل چ د هغۀ نه قميص د هغ په الس ک پات شو. 
 هغ د کور خدمتاران قميص پات شو او د کور نه ي بهر منه که، 
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راوغوتل او وې وئيل، ”دا وورئ، زما خاوند چ کور ته کوم عبرانے
راوستے دے هغه مون شرموى. هغه زما کو ته راننوتو او ما ته ي د الس

 نو زما چغو سره  .ووهل و، خو ما په زوره زوره چغراچولو کوشش وک
 هغ دا قميص د هغۀ بهر منه که او قميص ي زما سره پرېودو.“ 

 بيا هغ هغۀ ته هم هغه شان قيصه يوسف د نې کور ته راتلو پورې وساتلو. 
تېره که، ”تا چ کوم عبرانے نوکر دلته راوستلے دے هغه زما کو ته راننوتو

 خو چ کله ما چغ ووهل، هغۀ بهر منه که او خپل او الس ي راواچولو. 
 چ کله د يوسف نې دا قيصه واورېده قميص ي زما سره پرېودو.“ 

 نو کومه چ خپل  ورته بيان که، نو هغه د غص نه ت سور شو. 
يوسف ي ونيولو او په هغه قېدخانه ک ي بند کو چرته به چ د بادشاه

 خو مال خُدائ د قېديان قېد کولے شول او هغه هلته په قېدخانه ک وو. 
يوسف مل وو نو رحم ي پرې وکو او هغه د قېدخان د آفسر په نظر ک ۀ

 هغۀ يوسف د نورو ولو قېديانو مشر جوړ کو او چ په قېدخانه راغلو. 
 د قېدخان آفسر د هغه يو ک ۀ هم کېدل د هر ۀ ذمه وارى ي ورکه. 

ه چ ،ې وهکومه ذمه وارى ورک يوسف له ي ر هم نۀ کولو چيز ف
مال خُدائ د يوسف مل وو او هغه ي په هر کار ک کامياب کولو.

حضرت يوسف د قېديانو د خوبونو تعبير ودل

 ۀ موده وروستو د مصر د بادشاه ساق او مشر نانبائ داس ۀ  ۴۰
 فرعون دې دواړو آفسرانو ته غلط کار وکو چ بادشاه ورباندې خفه شو. 

 او دوئ ي د وکيدارانو د مشر په کور ک قېد کل، هم سخت غصه شو 
 دوئ ډېر وخت په قېدخانه په هغه ائ ک چ چرته يوسف هم قېد وو. 

ک تېر کو او د وکيدارانو مشر يوسف ته ي حواله کل چ د دوئ خدمت
او مشر نانبائ صر د بادشاه ساقد م  يوه شپه په قېدخانه ک کوى. 
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 چ کله يوسف دواړو خوب وليدو او د هر يو خوب خپل خپل مطلب وو. 
 هغۀ د هغوئ نه تپوس هغوئ له سحر ورغلو، هغۀ دوئ پرېشانه وليدل. 

 هغوئ ورته ووئيل، ”مون وکو، ”تاسو ول نن دومره پرېشانه ارئ؟“ 
تعبير ي وک هم نشته چ هي دواړو يو يو خوب ليدلے دے او دلته داس

وکى.“ يوسف ورته ووئيل چ، ”دا خو خُدائ پاک دے چ هغه د خوبونو د
 نو ساق ووئيل، ”زما په  “.لم ورکوى، تاسو ما ته خپل خوبونه ووايتعبير ع
وې. چ ان  د دې درې خوب ک زما په مخ د انورو بوے وو، 
 ما نه د دې نه پا راووتل، غو رارندې شوې او انور پاخۀ شول. 

په پيال ور راواخستل او دا موه، نو ما ان نيول په الس ک رعون پيالد ف
 يوسف ووئيل، ”د دې تعبير دا دے، ک نچوړ کل او هغۀ له م ورکل.“ 

 په دې درېو ورو ک به فرعون تا آزاد دا درې ان درې ور دى. 
کى او په خپل ائ به دې کېنوى. تۀ به هغۀ له پيال ورکې او د مخ په

 خو چ کله ستا دپاره هر ۀ سم ش نو ما مۀ  .ي شان به د هغۀ ساق
هېروه او په ما ډېره مهربان وکه فرعون ته زما ذِکر وکه او د دې قېدخان نه

 ه چ زۀ د عبرانيانو د مل نه خالصېدلو ک زما مدد وکه. 
راتتولے شوے وم او ما دلته په مصر ک داس هي کار نۀ دے کے چ په

 چ کله مشر نانبائ پوهه شو چ د ساق د دې قېدخانه ک بندى شم.“ 
خوب تعبير ۀ وو، هغۀ هم يوسف ته ووئيل، ”ما هم خوب ليدلے دے، ما په سر

 د ولو سر ته وکرۍ ک د فرعون د رو درې وکرۍ روان کې وې. 
 يوسف جواب ورکو، ”د  “.وې او مارغانو دا خوړل سم رودپاره هر ق

 په درېو ورو ک به دې تعبير دا دے. هغه درې وکرۍ درې ور دى. 
فرعون ستا نه سر قلم کى. بيا به تا په يوه ونه ک راوړند کى او مارغان به

 په درېمه ورځ دا د فرعون د پېدايت ورځ وه، هغۀ ستا غوه وخورى.“ 
خپلو ولو درباريانو له يوه لويه رو وکه، هغۀ خپل ساق او مشر نانبائ رابهر

 فرعون، ساق بيا په کل او د خپلو درباريانو په مخ ي حاضر کل. 
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 خپل وړومب ائ کېنولو او ساق پيال فرعون له په الس ک ورکه، 
ه چن هول هم هغه شان وشول ل و. داوړند کرا ي خو هغه مشر نانبائ

 خو ساق يوسف راياد نۀ کو. او هېر ي کو. يوسف فرمائيل ۇو. 

د حضرت يوسف د فرعون د خوبونو تعبير کول

 پوره دوه کاله تېر شوى ۇو چ د مصر فرعون خوب وليدو چ هغه  ۴۱
انغوا رب ائسته او  کله اووۀ  چ د نيل درياب په غاړه والړ وو، 
 اووۀ نورې د درياب نه راوختل او په واو ک په رېدلو شروع شوې. 
غواان هم راوختل، دا کمزورې او نرۍ وې. دا راغل او د درياب په غاړه د

 هغه مانده او کمزورو غواانو، ائسته او  ،انو سره ودرېدلنورو غوا
 هغه بيا اودۀ شو او يو بل رب غواان وخوړل. بيا فرعون راوي شو. 
خوب ي وليدو. هغۀ د غل اووۀ ډک او پاخۀ وږى وليدل، چ په يو ډنر باندې

 بيا هغۀ يو بل ډنر وليدو چ په دې باندې اووۀ نور وږى شوى ۇو شوى ۇو. 
 او د غل هغه کمزورو وږو هغه ډک چ نرى ۇو او رم هوا اوچ کى ۇو، 
 او پاخۀ وږى تېر کل. فرعون راوي شو او پوهه شو چ هغۀ خوب ليدلو. 
سحر هغه پرېشان وو، نو هغۀ د مصر ول نجوميان او هويار خلق راوغوتل.

هغۀ ورته خپل خوبونه ووئيل، خو هيچا هم هغۀ ته د دې تعبير نۀ شو ودلے.
 بيا ساق فرعون ته ووئيل، ”صاحبه، نن زۀ دا خبره رندوم چ زما نه

 يو ل چ فرعون خپلو خدمتارانو ته غصه شو نو زۀ او غلط شوې ده. 
 مشر نانبائ ي د وکيدارانو د مشر په کور ک په قېدخانه ک قېد کو. 

 يوه شپه مون دواړو يو يو خوب وليدو او د هغه خوبونو بېل بېل مطلبونه ۇو. 
يو وان عبرانے هلته مون سره وو چ هغه د وکيدارانو د مشر خدمتار وو.
 چ مون هغۀ ته خپل خوبونه ووئيل او هغۀ مون ته د دې تعبيرونه وودل. 
نه هغۀ فرمائيل ۇو هم هغه شان وشول. تا زۀ بيا په خپل ائ کېنولم، خو
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تو او هغه فوراً د قېدخانرعون يوسف راوغو ف نانبائ دې راوړند کو.“ 
نه راوستے شو. چ هغۀ د سر او ږيرې وېتۀ کل کل او جام ي بدل کې،

 فرعون يوسف ته ووئيل، ”ما يو خوب ليدلے نو هغه فرعون ته پېش شو. 
دے او هي وک هم د دې تعبير نۀ ش ودلے. ما ته چا وئيل دى چ تۀ په

 يوسف جواب ورکو، ”صاحبه،  “.ودلے ش ې او تعبير يخوبونو پوهې
 فرعون زۀ دا نۀ شم کولے، خو خُدائ پاک به تا ته ۀ تعبير درکى.“ 

 يوسف ته ووئيل، ”ما خوب وليدلو چ زۀ د نيل درياب په غاړه والړ وم، 
چ کله اووۀ ائسته او رب غواان د درياب نه راوختل او په واو ک په
 بيا اووۀ نورې غواان راوختل چ نرۍ او کمزورې رېدلو شروع شوې. 

  .چرته هم نۀ دى ليدل انکاره غوادومره ډېرې ب صر کوې. ما په م
 خو هيچا به داس نۀ  ،وخوړل انغوا رب انو هغهبيا دې کمزورو غوا

وے وئيل چ هغه ي خوړل دى، ه چ هم هغه شان کمزورې معلومېدې
 ما دا خوب هم وليدو چ له چ نه مخ وې. بيا زۀ راوي شوم. 
 بيا د غل اووۀ په يو ډنر باندې د غل اووۀ ډک او پاخۀ وږى راشوى ۇو، 
 او د غل اووۀ نور وږى وشول، چ دا نرى او د صحرا هوا سوزول ۇو، 

نرو وږو هغه ډک وږى تېر کل. ما دا خوبونه نجوميانو ته ووئيل، خو هيچا ما ته
 يوسف فرعون ته ووئيل، ”صاحبه، د دې دواړو د دې تعبير نۀ شو ودلے.“ 
خوبونو هم يو مطلب دے، خُدائ پاک تا ته وودل چ هغه به په راتلون وخت

 دا اووۀ رب غواان اووۀ کالونه دى او دا د غل اووۀ ک ۀ کوى. 
 هغه اووۀ نرۍ ډک وږى هم اووۀ کالونه دى، د دې دواړو هم يو مطلب دے. 

ږى کوم چنرى و او هغه اووۀ د غل وروستو راوختل کوم چ انغوا
 له نه چ ما تا ته ووئيل، رم هوا اوچ کل د قحط اووۀ کالونه دى. 
 خُدائ پاک تا ته ودل دى چ هغه به په راتلون وخت ک ۀ کوى. 

 د هغ نه پس اووۀ کاله به د ول مصر په مل ک ۀ ډېر پېداوار کيى. 
به اووۀ کاله د قحط وى او هغه ول آباد کالونه به مو هېر ش ،ه چ قحط به
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 آباد وخت به مو بېخ هېر ش ،ه چ ورپس کوم قحط مل تباه کى. 
 ستا د دوه ل خوبونو مطلب دا دے چ دا د را هغه به ډېر سخت وى. 

 اوس تاسو يو خُدائ پاک فېصله ده او زر به خُدائ پاک داس وکى. 
 هويار او ۀ پوهه سے ولوئ او هغه د مصر د مل مشر مقرر کئ. 

تاسو له نور آفسران هم مقررول په کار دى او د آبادۍ په دې اووۀ کالونو ک د
 نو هغوئ له حم ورکئ چ په راروان ۀ  .صه اخلمه حفصلونو پين

کلونه ک د خوراک ول يزونه راغون کى او هغوئ له اختيار ورکئ چ په
 هغه خوراک به د ارونو ک غله جمع کى او د هغ حفاظت وکى. 

دې مل دپاره يوه ذخيره وى، د قحط د هغو اووۀ کالونو دپاره کوم چ د مصر
په مل راروان دى. نو داس خلق به د لوږې نه نۀ مرى.“

د حضرت يوسف مشر مقررېدل

 او  د فرعون او د هغۀ د درباريانو په نظر ک دا منصوبه ۀ راغله، 

فرعون هغوئ ته ووئيل، ”مون ته به هيله هم د يوسف نه ۀ سے مالو نۀ
 فرعون ش، يو داس سے چ په هغۀ ک د خُدائ پاک روح وى.“ 

يوسف ته ووئيل، ”خُدائ پاک تا ته دا هر ۀ ودل دى، نو دا اره خبره ده
ل زۀ به تا د خپل م چ ستا نه لوئ هويار او ۀ عقلمند کس بل نشته. 
مشر جوړ کم او زما ول خلق به ستا حم من. تۀ به ما پس دوېم اختيارمند

 فرعون خپله وته د  زۀ اوس تا په ول مصر مشر مقرروم.“   .ے يس
الس نه وويستله چ په هغ د بادشاه مهر لېدلے وو او يوسف ته ي ورپه

وته که. هغۀ ته ي د کتان يوه ائسته چوغه ورواغوستله او د سرو زرو هار
ېدو دپاره هغه دوېمه د آسونو شاهر د  هغۀ له ي ي ورپه غاړه کو. 

ي روان ۇو او چغ فوجيان د هغۀ نه مخ ه او عزت ورکووناډۍ ورک
وهل چ، ”الر پرېدئ. مشر راروان دے.“ نو يوسف په ول مصر مشر مقرر

 بادشاه هغۀ ته ووئيل، ”زۀ فرعون يم. او ستا د اجازت نه بغېر به په ول شو. 
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 په هغۀ ي د - مصر ک هي وک هم الس په نۀ ش خوولے.“ 
مصريانو نوم صافنت فعينح کېودو او هغۀ ته ي يوه ه اسنت په ناح که،

چ هغه د اُون د يو امام فوطيفرع لور وه. يوسف د دېرشو کالو وو چ هغۀ د
مصر د فرعون خدمت کول شروع کل. هغه د فرعون د دربار نه الړو او د مصر

 د آبادۍ په هغو اووۀ کالونو ک هغه مل ډېره زياته ول مل ي وکتلو. 
 هغه هر ۀ يوسف راغون کل او په ارونو ک ي ذخيره غله وکه، 

 دا غله کل. هغۀ په هر ار ک د ېرچاپېره پو نه خوراک راجمع کو. 
دومره زياته وه چ يوسف ي تلل پرېودل. دا د سمندر په غاړه د شو په شان

 د قحط د کالونو نه مخ د يوسف د اسنت نه دوه زامن پېدا ډېره وه. 
 هغۀ ووئيل، ”خُدائ پاک زما ول سخت او زما د پالر ول خاندان شول. 
 زما نه هېر کے دے.“ نو يوسف په خپل مشر زوئ منس نوم کېودو. 

هغۀ دا هم ووئيل، ”خُدائ پاک زما د تليف په مل ک ما له بچ راکى دى.“
 د مصر د مل د آبادۍ هغه نو هغۀ په خپل دوېم زوئ افرائيم نوم کېودو. 
 او د قحط اووۀ کالونه شروع شول هم هغه شان له اووۀ کالونه ختم شول، 

چ نه يوسف فرمائيل ۇو. په نورو ولو ملونو ک قحط وو، خو د مصر په
 چ کله مصريان ډېر زيات اوږى شول، دوئ ول مل ک خوراک وو. 

،و چم ورکو. نو هغۀ هغوئ له حرعون ته د خوراک دپاره فرياد وکف
 قحط  “.ه هغه تاسو ته وائن ئ چوک او هم هغس يوسف له الړ ش”

سخت شو او په ول مل ک خور شو، نو يوسف ول ودامونه کوالو کل او
 د يوسف نه غله اخستلو دپاره د ول دنيا نه په مصريانو به ي غله خروله. 

خلق مصر ته راتلل، ه چ قحط په هر ائ ک ډېر سخت وو.

د حضرت يوسف د وروو غل پس مصر ته تلل

 چ کله يعقوب خبر شو چ په مصر ک غله شته، هغۀ خپلو زامنو  ۴۲
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 ورئ، ما اورېدل دى چ په مصر ته ووئيل چ، ”ول يو بل ته ورئ؟ 
ک غله شته، هلته الړ ش او له واخل چ ژوندى پات شُو او د لوږې نه مۀ

 نو د يوسف لس مېرن وروه د غل اخستلو دپاره مصر ته الړل، نۀ شُو.“ 
ه چ ،لوه ورور بنيامين د هغوئ سره ونۀ لې خو يعقوب د يوسف س

 نو د يعقوب زامن د نورو هغه په دې يرېدو چ ۀ نقصان به ورته ورسيى. 
خلقو سره غل اخستلو دپاره راغلل ه چ د کنعان په مل ک قحط وو.

 يوسف د مصر د مل د مشر په توه د ول دنيا په خلقو باندې غله

خروله. نو د يوسف وروه راغلل او د هغۀ په مخ ي شول او خپل سرونه
 يوسف خپل وروه وليدل، هغۀ دوئ وپېژندل، خو ي ورته په زمه ولول. 

ان ي داس کو له چ هو دوئ پېژن نه. او د هغوئ سره ي سخت خبرې
کول، ”تاسو د کوم ائ نه راغل ي؟“ هغوئ ورته ووئيل، ”صاحبه، مون د
 ار چ يوسف خپل وروه خوراک اخستلو دپاره د کنعان نه راغل يو.“ 

 هغۀ ته هغه خوبونه راياد شول کوم ي وپېژندل، خو هغوئ هغه ونۀ پېژندو. 
چ د هغوئ په حقله ليدل ۇو او ورته ي ووئيل، ”تاسو جاسوسان ي، تاسو

 هغوئ جواب ورکو، ”نه،  “.ي کمزورى معلومولو له راغل لد م زمون
 مون ول صاحبه، مون ستا خدمتاران د خوراک اخستلو دپاره راغل يو. 
 د يو سى زامن يو. صاحبه، مون جاسوسان نۀ يو، مون صحيح خلق يو.“ 

“.ي کمزورى معلومولو له راغل لد م يوسف ورته ووئيل، ”نه، تاسو زمون
ک له ۇو. د کنعان په مدولس ورو به، مون هغوئ ورته ووئيل، ”صاح

د يو سى زامن يو. يو ورور مو م دے او کشرے ورور مو اوس د خپل پالر
 يوسف ورته ووئيل، ”هم دغه شان ده له چ نه ما ووئيل سره دے.“ 
 نو اوس زۀ تاسو په دې طريق سره معلوموم چ په  .تاسو جاسوسان ي
تاسو به تر هغ رعون په سر قسم کوم چزۀ د ف .وک ي تيا سره تاسور

 تاسو يو پورې الړ نۀ ش چ ترو ستاسو کشرے ورور دلته راغلے نۀ وى. 
چ واچولے ش نور به په قېدخانه ک تاسو باق .او هغه راول کس الړ ش

ستاسو دا خبره معلومه کے ش چ تاسو رتيا واي کۀ نۀ. ن، د فرعون په
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ي  بيا درې ور  “.تيا جاسوسان يتاسو په ر قسم دے چ سر م
 په درېمه ورځ يوسف هغوئ ته ووئيل، هغوئ ول په قېدخانه ک بند کل. 
 چ دا ”زۀ د خُدائ پاک نه يرېم او زۀ به تاسو په يو شرط ژوندى پرېدم. 

ثابِته ش چ تاسو رتون ي، ستاسو نه به يو کس په قېدخانه ک بند وى،
باق نور ول تلے ش او چ کومه غله تاسو اخست ده هغه خپلو قحط وهلو

 خو تاسو به خامخا خپل کشرے ورور ما له راول. د دې نه  .خلقو له يوس
به دا ثابِته ش چ تاسو رتيا واي او زۀ به تاسو نۀ وژنم.“ نو هغوئ دې ته

 او يو بل ته ي ووئيل، ”دا اوس چ مون کېو دا د هغ نتيجه راض شول 
په کوم لوئ مصيبت ک ى ۇو، هغه چۀ ک د خپل ورور سره مون ده چ

مون وليدلو چ کله هغۀ منت زارى کوله، خو مون وانۀ ورېدله. دا ه اوس
 روبين ووئيل، ”ما تاسو ته وئيل چ مون په دې تليف ک راېر يو.“ 

هل له تليف مۀ ورکوئ، خو تاسو وانۀ ورېدل. او اوس به زمون نه د هغۀ د
 هغوئ ته پته ونۀ لېده چ يوسف د دوئ په  “.تے شساب غوح وين

.هغۀ د هغوئ سره د يو ترجمان په ذريعه خبرې کول ه چ ،ىخبرو پوهي
کله هغۀ د ژړا نه پس خبرې کول  يوسف د هغوئ نه الړو او په ژړا شو. چ

نو راواپس شو، شمعون ي رابېل کو او د هغوئ په مخ ي وتلو.

د حضرت يوسف د وروو واپس کنعان ته تلل

 يوسف حم ورکو چ د هغۀ د وروو بوج د غل نه ډک کئ، د هر يو

کس روپ واپس د هغۀ په بوج ک کېدئ او هغوئ له د سفر دپاره خوراک
 د هغۀ وروو چ کومه غله هم ورکئ. او هم دغه شان ي ورسره وکل. 
 چ کله په اخست وه د هغ نه ي خپل خرونه بار کل او بيا دوئ الړل. 

سرائ ک يو کس خپله بوج کوالو که چ خپل خرۀ له خوراک ورکى نو د
 هغۀ خپل وروه راوغوتل، ”دېخوا  .وليدل روپ ي په خولۀ ک بوج

وورئ، ما ته ي خپل روپ واپس کې دى، دا دى زما په بوج ک دى.“ د
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وبه شوه او ويرېدل او هغوئ د يو بل نه پوتنه وکه چ، ”دې هغوئ ساه ډ
 چ کله دوئ په کنعان ک خپل پالر خُدائ پاک ال مون سره ۀ وکل؟“ 

 ”د يعقوب له راغلل، هغوئ هغۀ ته هر ۀ ووئيل چ د هغوئ سره شوى ۇو، 
مصر مشر مون سره سخت خبرې کول او هغۀ په مون الزام ولولو چ مون د
 مون ورته ووئيل چ مون جاسوسان نۀ هغۀ په مل ک جاسوس کۇو. 

 مون ول دولس وروه د يو پالر زامن ۇو. يو ورور يو مون صحيح خلق يو. 
 هغه سى مو م دے او کشرے ورور مو د پالر سره په کنعان ک دے. 
مون ته ووئيل، يو کس زما سره پات ش نو ما ته به پته ول چ تاسو صحيح

 خپل  .او الړ ش نو له غله واخلرو کورنور به خپلو نه او باق ،خلق ي
کشرے ورور ما له راول. بيا به ما ته پته ول چ تاسو جاسوسان نۀ ي او

ش م او بيا تاسو دلته پاتزۀ به تاسو له خپل ورور درواپس ک ،صحيح خلق ي
 نو چ کله هغوئ خپل بوج تشول نو هر يو کس د او سودارى کوئ.“ 

روپو کوړې وموندل، او چ روپ ي وليدل، نو هغوئ او د هغوئ پالر
 خپل پالر يعقوب هغوئ ته ووئيل، ”تاسو ما د ولو زامنو نه ويرېدل. 

خالصول غواړئ ۀ؟ يوسف الړو، شمعون الړو، او اوس به تاسو بنيامين هم
 روبين خپل پالر ته ووئيل، ”کۀ بو. دا ول تليفونه په ما راغل دى.“ 
بنيامين ما واپس تا له رانۀ وستلو، نو تۀ زما دوه زامن ووژنه. بنيامين زما په

 خو يعقوب ووئيل، ”زما زوئ به حواله که او زۀ به ي واپس تا له راولم.“ 
ستاسو سره نۀ ، د هغۀ ورور م دے او هغه اې يوا پات دے. په الر

ک به په هغۀ ۀ وش. زۀ ضعيف سے يم او چ تاسو ما په کوم غم آخته
کوئ نو ما سپينږيرے به قبر ته ولېئ.“

مصر ته دوېم سفر

 او چ کله د يعقوب  نو په کنعان ک قحط نور هم سخت شو،   ۴۳
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کورن وله غله وخوړله کومه چ د مصر نه راوړلے شوې وه، يعقوب خپلو
 يهوداه زامنو ته وفرمائيل، ”بيا الړ ش او زمون دپاره له نوره غله راوړئ.“ 

هغۀ ته ووئيل، ”هغه سى مون ته په ينه خبردارے راکے دے چ مون د
ان سره خپل ورور نۀ وى راوستلے نو مون د هغۀ په دربار ک نۀ شُو

 کۀ تۀ مون سره زمون ورور لېل غواړې، نو مون به الړ شُو حاضرېدلے. 
 او کۀ تۀ نۀ غواړې، نو مون به نۀ حو، ه او ستا دپاره به خوراک واخلو. 
چ هغه سى مون ته وئيل دى چ مون سره خپل ورور نۀ وى نو مون د هغۀ

 يعقوب ورته وفرمائيل، ”تاسو زۀ په په دربار ک نۀ شُو حاضرېدلے.“ 
ى ته مو ووئيل چهغه س ے يم چآخته ک ول ليف کدومره سخت ت

او زمون ى زمونو، ”هغه س هغوئ جواب ورک زمون بل ورور هم شته؟“ 
د خاندان په حقله تپوسونه کول چ، ستاسو پالر تر اوسه پورې ژوندے دے

ۀ؟ ستاسو بل ورور شته ۀ؟ مون خو صرف د هغۀ د تپوسونو جواب ورکولو.
مون ته ۀ پته وه چ هغه به مون ته وائ چ تاسو د ان سره خپل ورور هم

 يهوداه خپل پالر ته ووئيل، ”دا هل ما سره ولېه او مون به راول؟“ 
سمدست الړ شُو. هس نه چ مون او تاسو سره د خپلو ماشومان او د لوږې نه

 زۀ به په خپله د هغۀ حفاظت کوم او تۀ د هغۀ ذمه وارى زما په مۀ شُو. 
غاړه کولے ش. کۀ زۀ دے تا له واپس روغ او سالمت رانۀ ولم، نو زۀ به همېشه

 کۀ مون دومره وخت ضائع کے نۀ وے، نو مون به هلته تا ته مالمته يم. 
 خپل پالر هغوئ ته تل وو او تر اوسه پورې به دوه ل واپس هم راغل ۇو.“ 

وفرمائيل، ”کۀ هم دغه شان کيى، نو د دې مل د ولو نه ۀ يزونه په خپلو
بوجو ک کېدئ او هغه مشر له ي په تُحفه ک يوس، ل عطر، شات،

ان سره يو په دوه روپ  د خپل خوشبودارې مصالح، پسته او بادام. 
يوس ،ه چ کوم روپ ستاسو د بوجو په خُلو ک واپس کے شوې وې

تاسو هغه خامخا واپس کئ. کېدے ش چ په غلط سره داس شوى وى.
 قادر  .ى له واپس الړ شهغه س ئ او سمدست خپل ورور روان ک
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خُدائ دې هغه سے په تاسو مهربانه کى، نو چ هغه بنيامين او هغه ستاسو
بل ورور دواړه تاسو ته واپس کى. خو کۀ زما بچ خامخا مۀ کيى، نو مۀ

 نو د هغۀ زامنو هغه تُحف او يو په دوه روپ واخستل او مصر ته  “.دې ش
 چ د بنيامين سره روان شول. او هلته د يوسف په حضور ک پېش شول. 

کله يوسف بنيامين د هغوئ سره وليدلو، نو هغۀ د خپل کور مشر خدمتار ته
ووئيل، ”دا سى زما کور ته بوه. د غرم رو به دوئ زما سره وخورى، نو

ل چار هم هغه شان وکدمت نو خ يو اروے حالل که او تيار ي که.“ 
 چ کله نه ورته حم شوے وو او هغه کسان ي د يوسف کور ته بوتلل. 
ي هغوئ کور ته راروان کى ۇو، هغوئ ويرېدل او فر ي کولو چ، ”مون ته

په وړومب ل چ کوم روپ واپس کے شوې وې د هغ په وجه ي دلته
راروان کى يو. دوئ به نااپ په مون حمله وکى، زمون خرۀ به بو او

 نو د کور د دروازې سره هغوئ مشر خدمتار مون به خپل غالمان کى.“ 
 ”اے صاحبه، مون دلته يو ل مخ د خوراک اخستلو دپاره ته ووئيل، 

 مون چ کله سرائ ته ورسېدو، مون خپل بوج کوالو کې، نو راغل ۇو. 
مون .وموندل په خولۀ ک بوج خپل د خپل روپ ول هر يو کس خپل
 مون ان سره د نور خوراک اخستلو هغه د ان سره واپس راوړې دى. 

دپاره نورې روپ هم راوړې دى. مون ته پته نشته چ هغه روپ زمون په بوجو
 د خدمتارانو مشر ورته ووئيل، ”خېر به ش، مۀ ک چا واپس اې وې.“ 
ستاسو په بوجو ک ئ. ستاسو او ستاسو د پالر خُدائ پاک درله هغه روپيرې

اې وې. ستاسو روپ ما ته مالو شوې.“ بيا هغۀ شمعون هغوئ له راوستلو.
 هغه خدمتار دوئ دننه کور ته بوتلل او هغوئ له ي د پو وينلو دپاره

 هغوئ خپل تُحف تيارې اوبۀ ورکې او د هغوئ خرونو ته ي واۀ واچول. 
ه چ ،ىراورسي کله هغه د غرم ى چپېش ک يوسف ته ي ې چک

 چ کله هغوئ ته وئيل شوى ۇو چ هغوئ به د هغۀ سره رو خورى. 
دننه کور ته هغۀ له يوړې او د هغۀ په مخ يوسف کور ته راغلو، هغوئ تُحف
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 هغۀ د هغوئ نه د خېر خېريت پوتنه وکه او بيا ي ورته ته ي شول. 
ووئيل، ”تاسو ما ته د خپل ضعيف پالر په حقله وئيل ۇو، هغه نه دے؟ هغه
 هغوئ ورته ووئيل، ”زمون پالر ستاسو خدمتار تر اوسه ژوندے دے؟“ 
پورې ژوندے دے او روغ جوړ دے.“ او هغوئ د هغۀ په مخ خپل سرونه

 چ کله يوسف د خپل مور زوئ، خپل سه ورور بنيامين وليدو، ي کل. 
هغۀ وفرمائيل، ”نو دا ستاسو کشرے ورور دے، چ تاسو د هغۀ په حقله ما ته

 بيا يوسف فوراً  “.هربانه شۇو؟ زما زويه، خُدائ پاک دې په تا م وئيل
ستر د خپل ورور په ليدو د هغۀ زړۀ نرم شو. او د ژړا نه ي ه چ ،الړو
 د هغ نه پس چ کله ډک شوې، نو هغه خپل کو ته الړو او وې ژړل. 

و چم وکو، هغۀ حک کل لو، هغه بهر راغلو او خپل زړۀ يهغۀ مخ ووين
 يوسف په يو دسترخوان رو ته ناست وو او په بل باندې د رو راوړئ. 
هغۀ وروه ناست ۇو. او چ کومو مصريانو هلته رو خوړله، هغوئ ته ي په

بل ائ ک رو کېودله، ه چ هغوئ د عبرانيانو سره رو خوړل حرام
 د هغۀ وروه په دسترخوان ناست ۇو، د هغوئ د عمر په حساب سره د ل. 

مشر نه کشر پورې يوسف ته مخامخ کېنولے شوى ۇو. چ کله هغوئ ته پته
ولېده چ هغوئ نه کېنولے شوى دى، نو دوئ په حېرانتيا سره يو بل ته

 د يوسف د دسترخوان نه هغوئ له رو ورکولے شوه او د بنيامين د کتل. 
نورو نه يو په پينۀ زياته مېلمستيا وشوله. نو هغوئ د يوسف سره خوړل ل

وکل او ۀ په سر ک شول.

د سپينو زرو جام ورکېدل

 يوسف د خپل کور مشر خدمتار له حم ورکو چ، ”د هغه کسانو  ۴۴
بوج د غل نه دومره ډک کئ چ هغوئ ومره وړلے ش او د هر يو کس
 زما د سپينو زرو جام د کشر روپ د هغۀ د بوج په خولۀ ک کېدئ. 
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ورور د بوج په خولۀ ک کېده او ورسره هغه د غل روپ هم کېده.“ نو هم
 بل سحر وخت، د هغۀ هغه شان ي وکل چ نه ورته وئيلے شوى ۇو. 

ار نه ل کله دوئ د  چ وروه د خپلو خرونو سره په خپله مخه الړل. 
غوندې لرې الړل، نو يوسف د خپل کور مشر خدمتار ته ووئيل، ”په هغه کسانو

،ه چې نو د هغوئ نه تپوس وککله تۀ هغوئ ته ورسې زر الړ شه. چ پس
 تاسو زما د نې د سپينو زرو تاسو د و په بدل ک بد ول کى دى؟ 

جام ول پ کے دے؟ دا هغه جام دے چ په کوم ک هغه  او د فال
 چ کله خدمتار هغوئ دپاره ي استعمالوى. دا تاسو غلط کار کے دے.“ 

 هغوئ هغۀ ته ووئيل، له ورورسېدلو، هم هغه خبرې ي ورته وکې. 
”صاحبه، داس خبرې تۀ ول کوې؟ مون قسم کۇو چ مون داس کار نۀ دے
 تاسو ته پته ده چ مون د کنعان د مل نه هغه روپ تاسو له واپس کے. 
راوړې چ مون د بوجو په خُلو ک وموندل. نو بيا مون نه ستا د نې د
 صاحبه، کۀ په مون ک د چا سره کور نه سرۀ يا سپين زر پولے شُو؟ 

ول به د خپل نې نور او مون ے شک هغه وموندے شو، نو هغه به م
 هغه ووئيل، ”ي ده، خو د چا سره چ جام وموندے ش نو غالمان شُو.“ 

 نو هغوئ زر زر  “.تلے ش او نور خالص ي رف هغه به زما غالم شص
 د خپل بوج زم ته راکوزې کې او هر يو کس خپله بوج کوالو که. 

يوسف خدمتار هغوئ د مشر ورور نه واخله تر کشر پورې ول ۀ ولول او
جام ان نه خپلو د خف د هغۀ ورو جام د بنيامين په بوج ک راووتلو. 
 چ کله يهوداه او د هغۀ وشلول، خرونه ي بار کل او ار ته واپس شول. 
وروه د يوسف کور ته راغلل، نو هغه تر اوسه پورې هلته وو. او هغوئ د هغۀ په

 او يوسف ورته وفرمائيل، ”تاسو ۀ کى دى؟ مخ په زمه پرېوتل، 
 يهوداه تاسو ته پته نۀ وه چ زما په شان سے په فال يزونه معلوموى؟“ 
ورته ووئيل، ”صاحبه، مون تا ته ۀ ووايو؟ مون ۀ وئيلے شُو؟ مون د خپل

ان صفائ نه پېش کو؟ خُدائ پاک زمون غلط رارنده کې ده. اوس
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به مون ول سره د هغه وروره چ جام ورسره نيولے شوے دے ستا غالمان
 يوسف ورته وفرمائيل، ”نه، زۀ به هيله هم داس ونۀ کم، هم هغه يو شُو.“ 

به زما غالم وى چ د چا سره جام راوتلے وو. باق نور په خېر سره خپل پالر
“.ته واپس تلے ش

د يهوداه د بنيامين دپاره منت زارى کول

 يهوداه يوسف ته ورنزدې شو او ورته ي ووئيل، ”اے نېه، زۀ تا ته سوال

کوم چ خپل خدمتار له اجازت ورکه، چ زۀ د خپل نې په غوږ ک يوه
 نېه، تا زمون نه  .رعون برابر يه، تۀ د فم. ما ته مۀ غصه کېخبره وک

درته ووئيل چ  نو مون تپوس وکو چ ستاسو پالر يا بل ورور هم شته؟ 
زمون پالر شته چ ضعيف سے دے او زمون يو کشر ورور هم شته چ د

دے او دا د مور ي ورور م پېدا شوے دے. د دې هل هغۀ په بوډاتوب ک
 صاحبه، تا مون ته يو ژوندے بچے دے. خپل پالر ورسره ډېره مينه کوى. 
 او مون ووئيل چ هغه وفرمائيل چ هغه دلته راول، چ تۀ هغه وورې، 

نو د هغۀ پالر به م ،جدا کېدے، کۀ هغه جدا ش د خپل پالر نه نۀ ش هل
 بيا تا وفرمائيل چ کۀ تاسو سره خپل کشرے ورور نۀ وى راغلے نو  .ش
 کله چ مون واپس خپل پالر تاسو زما په دربار ک نۀ ش حاضرېدے. 
 هغۀ له الړو، صاحبه، چ تا ۀ فرمائيل ۇو هغه خبرې مو هغۀ ته وکې. 
 مون ورته ووئيل  .ه نوره غله واخلاو ل بيا الړ ش ته وفرمائيل چ مون

خپل کشرے ورور راسره نۀ وى نو مون پورې نۀ شُو تلے، چ تر هغ مون چ
د هغه سى په دربار ک نۀ شُو حاضرېدلے. مون صرف په دې يو شرط تلے
 زمون پالر مون ته وفرمائيل،  .سره الړ ش شُو کۀ کشرے ورور هم زمون

تاسو ته پته ده چ زما د  راحيل نه زما صرف دوه زامن پېدا شوى دى.
و ناورو لن تلے دے. هغه به خامخا  هغه يو خو زما نه مخ

 کۀ تاسو اوس دے هم زما و کے وى، ه چ ما بيا نۀ دے ليدلے. 
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نه بو او په هغۀ ۀ وش نو تاسو چ په کوم غم ما آخته کوئ نو ما
 يهوداه خبرې کول، ”او اوس - سپينږيرے به غمژن قبر ته ولېئ.“ 
صاحبه، کۀ د دې هل نه بغېر واپس خپل پالر له الړ شم، چ نه هغه ما

وورى او هل زما سره نۀ وى، نو هغه به م ش. د هغۀ ژوند د دې هل په
ژوند پورې تلے دے، هغه ډېر ضعيف سے دے او چ مون ي په کوم غم

 بله خبره دا ده چ، ما خپل پالر له خپل ان  .ش نه به م و د هغآخته ک
په ضمانت ک ورکے دے. ما هغۀ ته وئيل دى چ کۀ دا هل م واپس

 او اوس صاحبه، هغۀ له رانۀ وستلو، نو زۀ به همېشه دپاره هغۀ ته مالمته يم. 
د دې هل په ائ به زۀ ستا غالم شم، دے پرېده چ واپس د خپلو وروو

 چ دا هل زما سره نۀ وى نو زۀ نه واپس خپل پالر له الړ  .سره الړ ش
شم؟ داس غم چ زما په پالر راش نو هغه زۀ نۀ شم زغملے.“

د حضرت يوسف په وروو ان پېژندل

 بيا يوسف د خپلو خدمتارانو په مخ زړۀ نۀ شو کل کولے، نو  ۴۵
نو د هغۀ سره نور هي .د هغۀ نه الړ ش و چم ورکصريانو له حولو م هغۀ

 هغۀ وک هم نۀ ۇو کله چ يوسف خپلو وروو ته خپل ان وودلو. 
دومره په چغو چغو وژړل چ مصريانو هم دا ژړا واورېده او دا خبر د فرعون
 يوسف خپلو وروو ته وفرمائيل، ”زۀ يوسف يم. ول زما محل ته ورسېدو. 
پالر ال ژوندے دے؟“ خو چ د هغۀ وروو دا واورېدل، هغوئ دومره ويرېدل

 بيا يوسف هغوئ ته وفرمائيل، ”ما ته چ هغوئ خبرې هم نۀ شوې کولے. 
ل رانزدې ش.“ او هغوئ ورنزدې شول نو هغۀ ورته وفرمائيل، ”زۀ ستاسو هغه
 اوس مۀ خفه ورور يوسف يم، کوم چ تاسو په مصريانو خرڅ کے وو. 

کېئ او مۀ خپل انونه مالمته کوئ چ تاسو دلته زۀ خرڅ کم. بشه زۀ
 دا خُدائ پاک ستاسو نه مخ دلته راولېلم چ د خلقو ژوند بچ کم. 
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خو په زمه د قحط صرف دوېم کال دے، پينۀ نور کالونه به هم وى چ کرل
 خُدائ پاک زۀ ستاسو نه مخ دلته رالېلے او رېبل به په ک نۀ کيى. 
يم چ تاسو په دنيا ک داس په عجيبه طريقه بچ ش او چ دا خبره يقين وى

 نو دا تاسو نۀ وئ، بل خُدائ  .ش تاسو او ستاسو اوالد ژوندى پات چ
پاک وو چ هغۀ زۀ دلته راولېلم. هغۀ زۀ د فرعون د ولو نه لوئ وزير، د هغۀ د
 اوس زر زر واپس زما پالر دربار مشر او په ول مصر مشر جوړ کے يم. 

له الړ ش او هغۀ ته وواي چ ستا زوئ يوسف داس وائ، خُدائ پاک زۀ په
 تاسو به د جشن په عالقه ول مصر مشر جوړ کے يم، زر زر ما له راشه. 

ک اوسېئ، چرته چ به تۀ، ستاسو بچ، نمس، ستاسو ې، چېل ،اروى
 کۀ تاسو په جشن ک ي نو زۀ به او ستاسو هر ۀ به ما ته نزدې وى. 

دى، او زۀ دا نۀ غواړم چ ۀ کالونه خو ال پاتستاسو خيال ساتم. د قحط پين
 او ورئ،  .ۀ شاروى دې د لوږې نه م تاسو، ستاسو خاندان او ستاسو

اوس بنيامين او تاسو هم ما وين چ زۀ په رتيا يوسف يم چ ستاسو سره
 زما پالر ته وواي چ ما ته دلته په مصر ک ومره عزت خبرې کوم. 

مالو شوے دے او هغه هر ۀ ورته وواي چ تاسو ليدل دى. او زر زر ي دلته
 هغۀ د خپل ورور بنيامين نه السونه تاو کل او وې ژړل، بنيامين هم  “.راول

 بيا په ژړا ژړا ک، هغۀ خپل ول وروه غاړه وژړل چ کله ورغاړه وتو. 
ويستل او ُل ي کل. د هغ نه پس ورسره وروو خبرې اترې شروع کې.
 چ کله دا خبر محل ته ورسېدو چ د يوسف وروه راغل دى، نو فرعون

 فرعون يوسف ته ووئيل، ”خپلو وروو ته او د هغۀ درباريان خوشحاله شول. 
  .ته دې واپس الړ ش لى او د کنعان ماروى بار ک خپل ووايه چ

هغوئ دې خپل پالر او خپل خاندان دلته راول او دلته دې واپس راش. زۀ به
دوئ له په مصر ک د ولو نه ۀ زمه ورکم او هغوئ به د هغ زم نه ۀ
 هغوئ ته دا هم ووايه چ د مصر نه خپل ان سره اډۍ  .ه واخل ډېره

 د  .ان سره راول ماشومان او خپل پالر د ، خپل په ک چ بو
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ه چ ،غم دې نۀ کوى د هغ ش کوم مالونه او سامانونه پات هغوئ نه چ
 د يعقوب زامنو هم هغه په مصر ک د ولو نه ۀ زمه به د هغوئ وى.“ 

شان وکل چ نه فرعون حم کے وو. نو يوسف هغوئ له اډۍ او د سفر
 هغۀ هر يو له د جامو نوې جوړې هم ورکې، خو دپاره خوراک هم ورکو. 
هغۀ بنيامين له درې سوه د سپينو زرو سي او پينۀ جوړه نوې جام ورکې.

 هغۀ خپل پالر له د مصر په ۀ سامانونو بار لس خرې او لس د غل بار

 هغۀ خپل وروه رخصت خرې، رو او د سفر دپاره خوراک هم ورولېلو. 
کل او چ هغوئ نه روان شول هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”په الره ک بحث

 دوئ د مصر نه روان شول او د کنعان په مل ک خپل پالر او مۀ کوئ.“ 
 هغوئ هغۀ ته ووئيل چ، ”يوسف ژوندے دے. هغه د ول کور ته الړل. 

مصر مشر دے.“ يعقوب حق حېران شو او د هغوئ په خبرو ي يقين نۀ راتلو.
 خو چ کله هغوئ ورته هغه هر ۀ ووئيل کوم چ يوسف هغوئ ته

وې چ ليوسف رالې چ کوم هم وليدل اډۍ ي هغه ۇو او چ فرمائيل
 هغۀ هغه به په ک مصر ته بو، نو د هغوئ پالر يعقوب ک ساه راغله. 
م چتل. زۀ ورغو وفرمائيل، ”زما زوئ يوسف ژوندے دے. بس هم دغه م

د خپل مرګ نه مخ ي ووينم.“

د حضرت يعقوب د خاندان مصر ته تلل

 يعقوب د خپل هر ۀ سره په خپل سفر روان شو او بيرسبع ته راغلو.  ۴۶
 د شپ خُدائ هلته ي د خپل پالر اسحاق خُدائ پاک ته قربان پېش کې. 

پاک په خوب ک د هغۀ سره خبرې وکې او ورته ي وفرمائيل، ”يعقوبه،
 ورته ي وفرمائيل، ”زۀ ستا يعقوبه.“ هغۀ ورته وفرمائيل، ”آو، زۀ حاضر يم.“ 

د پالر خُدائ پاک يم. مصر ته تلو نه مۀ يرېه، زۀ به هلته ستا د اوالد نه يو لوئ
 زۀ تا سره مصر ته تلو ک مل يم او زۀ به ستا اوالد واپس قوم جوړوم. 
 نو دې مل ته راولم. چ تۀ وفات ش نو يوسف به تا کفن دفن کى.“ 
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 او خپل يعقوب د بيرسبع نه روان شو. د هغۀ زامنو، هغه، خپل واړۀ بچ
 هغوئ خپل ي په هغه اډو ک کېنول کوم چ فرعون رالېل وې. 

اروى او هغه هر ۀ کوم چ دوئ په کنعان ک ل ۇو، روان کل او
 خپل زامن، مصر ته الړل. يعقوب د ان سره خپل ول اوالد روان کو، 

 دا د يعقوب د اوالد نومونه دى کوم چ د هغۀ  .ه او نمسلو خپل ،نمس
 او د روبين زامن، سره مصر ته الړل. خپل مشر زوئ روبين ورسره وو 

 شمعون او د هغۀ زامن، يمواېل، يمين، اُهد،  .حنوک، فلو، حصرون او کرم
 ليوى او د هغۀ زامن، جيرسون، يين، صحر او ساؤل د کنعان  زوئ. 
 يهوداه او د هغۀ زامن، سيله، فارص او زارح. د يهوداه نور قُهات او مرارى. 

زامن، عير او اونان د کنعان په مل ک مۀ شوى ۇو. د فارص زامن
 يساکار او د هغۀ زامن، تولع، فُوه، يوب او سمرون. حصرون او حمول ۇو. 
 دا د يعقوب هغه زامن زبولون او د هغۀ زامن، سرد، اېلون او يحلاېل.   

دى کوم چ د هغۀ د  لياه نه په مسوپتاميه ک پېدا شوى ۇو، د هغۀ د لور
 دينه نه بغېر. د لياه نه د هغۀ ول اوالد په شمېر ک درې دېرش کسان ۇو. 

  .اصبان، عيرى، ارودى او اريل ،سون ،جاد او د هغۀ زامن، صفيان، حج
آشر او د هغۀ زامن، يمنه، اسواه، اسوى، بريعاه او د هغوئ خور سره. د بريعاه

 دا شپاړس تنه، د زِلفه نه د يعقوب اوالد دے، هغه زامن حبر او ملاېل ۇو. 
 د يعقوب د  راحيل وينه کومه چ البن خپل لور لياه له ورکې وه. 
 په مصر ک، د اُون د نه د يعقوب دوه زامن پېدا شول، يوسف او بنيامين. 
يو امام فوطيفرع د لور اسنت نه، د يوسف دوه زامن، منس او افرائيم پېدا شول.
 د بنيامين زامن، بالع، بر، اشبيل، جيرا، نعمان، اح، روس، مفيم، حفيم او

 دان او د هغۀ  دا وارلس تنه، د راحيل نه د يعقوب اوالد دے.  ارد ۇو. 
 دا  نفتال او د هغۀ زامن، يحزىايل، جون، يصر او سليم.  زوئ حشيم. 

البن خپل ه وه کومه چاووۀ تنه، د بِلهاه نه د يعقوب اوالد دے، دا هغه وين
 په خپله د يعقوب د اوالد ول شمېر شپ شپېتۀ وو لور راحيل له ورکې وه. 
 د يوسف دوه کوم چ مصر ته الړل، دا د هغۀ د زامنو د و نه بغېر دى. 
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زامن په مصر ک پېدا شوى ۇو، کوم چ هلته الړل د يعقوب د خاندان هغه
ول کسان په شمېر ک اويا تنه ۇو.

صر کحضرت يعقوب او د هغۀ خاندان په م

 يعقوب يهوداه د ان نه مخ يوسف ته ولېلو چ د جشن په عالقه

 نو ک د يعقوب سره مالو ش. چ کله هغوئ د جشن عالق ته ورسېدل، 
يوسف په خپله شاه اډۍ ک سور شو او د خپل پالر سره مالوېدو دپاره

جشن ته الړو. چ کله هغوئ مالوېدل، نو يوسف د خپل پالر نه السونه تاو کل
 يعقوب يوسف ته وفرمائيل، ”چ او غاړه ي ويستلو او ډېر وخت ي وژړل. 
 تۀ ژوندے ي او زما تا سره مالقات وشو، نو کۀ اوس م شم نو خېر دے.“ 

بيا يوسف خپلو وروو او د خپل پالر د خاندان باق نورو کسانو ته وفرمائيل،
”زۀ م چ فرعون ته ووايم چ زما وروه او زما د پالر ممل خاندان، چ د

 زۀ به هغۀ ته ووايم چ تاسو کنعان په مل ک ۇو، ما له راغل دى. 
شپانۀ ي او اروى سات او تاسو خپل رم او اروى او چ تاسو ۀ هم لرل

 چ کله فرعون تاسو راوغواړى او تپوس درنه کوى هغه تاسو راوړى دى. 
 نو هغۀ ته وواي چ تاسو د وړوکوال نه تر چ ستاسو کسب ۀ دے، 

اوسه پورې اروى سات، له نه چ ستاسو پالر نيۀ ساتل. نو داس هغه به
تاسو د جشن په عالقه ک اوسېدو ته پرېدى.“ يوسف داس ه وفرمائيل

چ مصريانو شپانو ته په سپ نظر کتل.

 نو يوسف د هغوئ نه پينۀ وروه روان کل او فرعون له ورغلل.  ۴۷
هغۀ فرعون ته وفرمائيل، ”زما پالر او زما وروه د خپلو رمو، اروو او چ ۀ

ي هم لرل د هغ سره د کنعان د مل نه راغل دى. دوئ اوس د جشن په عالقه
 فرعون د  هغۀ بيا خپل وروه د فرعون سره مالو کل.  ک دى.“ 
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هغوئ نه تپوس وکو، ”ستاسو کسب ۀ دے؟“ هغوئ ورته ووئيل، ”صاحبه،
 ”مون دې مل ته د مون شپانۀ يو، له نه چ زمون پالر نيۀ ۇو.“ 

اوسېدو دپاره راغل يو، ه چ د کنعان په مل ک ډېر سخت قحط دے او
زمون د اروو د رېدلو ائ نشته. صاحبه، مون تا ته سوال کۇو، مون له

 فرعون يوسف ته ووئيل، اجازت راکه چ د جشن په عالقه ک اوسيو.“ 
 نو د ول مصر زمه د دوئ شوه. ”اوس ستا پالر او ستا وروه راغل دى، 

دوئ پرېده چ د جشن په عالقه ک اوسيى چ د دې مل د ولو نه ۀ
ائ دے. او کۀ په دوئ ک ته کسان وى، نو هغوئ زما په خپلو اروو

رعون سره ي بيا يوسف خپل پالر يعقوب راوستلو او د ف مشران مقرر که.“ 
 او فرعون د هغۀ نه مالو کو. يعقوب فرعون ته د برکت دپاره دعا وکه، 
 يعقوب جواب ورکو، ”يو ائ بل تپوس وکو، ”تۀ به د و کالو ي؟“ 

ائ اوسېدو ک زما يو سل دېرش کاله تېر شوى دى. زما عمر ل او سخت
 يعقوب فرعون ته دے، دا زما د پالر نيۀ د اوږدو عمرونو په شان نۀ دے.“ 

 بيا يوسف خپل پالر او خپلو د برکت دعا وکه او د هغۀ نه رخصت شو. 
وروو له رعمسيس ار ته نزدې د مصر د ولو نه ۀ زمه ورکه، له نه
 يوسف خپل پالر، وروو او ولو خپلوانو له، د چ فرعون حم کے وو. 

هغوئ د کورنو په مطابق خوراک ورکولو.

قحط

 قحط دومره سخت وو چ هيچرته هم رو نۀ مالوېدله او د مصر او د

 چ خلقو به ترې نه غله کنعان د مل خلق د لوږې نه کمزورى شول. 
اخستله، نو يوسف هغه ول روپ جمع کول او هغه روپ به ي د فرعون په
ول ک لصر او د کنعان په مکله په م  چ  .ودلکې خزانه ک

له رو ووئيل، ”مون صريان يوسف له راغلل او ورته يشوې، م ختم روپ
ه چ .ۀ شُوستا په وړاندې م مون ۀ چ ه وىدا به ستا خو ه. ولراک
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 يوسف ورته وفرمائيل، ”خپل زمون سره ول روپ ختم شوې دى.“ 
اروى راول، کۀ تاسو سره ول روپ ختم شوې وى نو د اروو په بدل
 نو هغوئ خپل اروى يوسف له ک به زۀ تاسو له خوراک درکم.“ 

راوستل او هغۀ په دې کال ک د هغوئ د آسونو، و، چېلو، اروو او خرو په
کال هغوئ هغۀ له راغلل او ورته ي  ورپس بدل ک خوراک ورکولو. 

روپ ول سره زمون ۇو، چبه دا حقيقت ستا نه نۀ پ به، مونووئيل، ”صاح
و او زموند زم سره زمون اروى هم ستا شول. زمون شوې او زمون ختم
مون ۀ چ ه وىدا به ستا خو  ول د انونو نه بغېر هي هم پات نۀ دى. 
ستا په وړاندې مۀ شُو. زمون زمه شاړه کېدو ته مۀ پرېده. د خوراک په بدل

ک مون او زمون زمه واخله. مون به د فرعون نوکران شُو او زمون زمه به
د هغۀ ش. مون له غله راکه چ ژوندى پات شُو او تخم راکه چ زمه

 نو يوسف د مصر وله زمه د فرعون دپاره واخستله. هر يو مصرى وکرو.“ 
خپله زمه د مجبورۍ نه خره که، ه چ قحط ډېر سخت وو، او هغه وله

 يوسف د مصر د يو سر نه تر بل سره پورې خلق زمه د فرعون شوه. 
 خو صرف هغه زمه ي وانۀ خستله کومه زمه چ د امامانو غالمان کل. 
وه. هغوئ دپاره دا ضرورى نۀ وه چ خپله زمه خره کى، ه چ فرعون
 نو يوسف هغه خلقو ته وفرمائيل، هغوئ له د اوسېدو دپاره وظيفه ورکوله. 
”تاسو ته پته ده چ ما تاسو او ستاسو زم هم د فرعون دپاره اخست دى. د

 د رېبلو په وخت ک پينمه  .رلو دپاره دا تخم واخلک زم خپل خپل
حصه فرعون له ورکوئ. باق نور تخم تاسو د کرلو دپاره او د خپلو انونو،

  “.ه استعمالولے شنو او د خپلو وړو ماشومانو دپاره د خوراک په توکور
مهربان ي به. تۀ په مونے دے، صاحژوند بچ ک هغوئ ورته ووئيل، ”تا زمون
 نو يوسف د مصر مل دپاره دا يو قانون او مون به د فرعون غالمان يو.“ 

جوړ کو چ د فصل پينمه حصه به د فرعون وى. دا قانون تر اوسه پورې
شته دے. خو صرف د امامانو زم د فرعون نۀ شوې.
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د حضرت يعقوب وصيت

 بن اسرائيل په مصر ک د جشن په عالقه ک اوسېدل، چرته چ هغوئ

 يعقوب په مصر ک اوولس کاله مالدار شول او ډېر اوالد ي پېدا شو. 
 چ کله د اوسېدو، نو د يعقوب ول عمر يو سل اووۀ لوېت کاله وو. 

تلو او هغۀ ته يهغۀ د مرګ وخت رانزدې شو، نو هغۀ خپل زوئ يوسف راوغو
وفرمائيل، ”کۀ زۀ رتيا په تا ران يم، نو تۀ زما سره پوخ لوظ وکه چ تۀ به ما

 زۀ هلته خېدل غواړم چرته چ زما پالر نيۀ په مصر ک نۀ خوې. 
خ دى. ما د مصر نه يوسه او هلته م خ که چرته چ هغوئ خ دى.“

 يوسف ورته وفرمائيل، ”زۀ به هم دغه شان وکم چ نه تا وفرمائيل.“ 
يعقوب ورته وفرمائيل، ”زما سره لوظ وکه چ تۀ به هم دغه شان وکې.“ نو

يوسف ورسره لوظ وکو. او يعقوب د خپل ک په سر باندې سجده وکه.

د حضرت يعقوب د افرائيم او منس دپاره د خُدائ پاک نه برکت
غوتل

 ۀ موده وروستو يوسف خبر شو چ د هغۀ پالر بيمار دے. نو هغۀ  ۴۸
 خپل دوه زامن، منس او افرائيم روان کل او د خپل پالر پوتن له ورغلو. 
چ يعقوب خبر شو چ خپل زوئ ي تپوس له راغلے دے، هغۀ خپل ان ته

 يعقوب يوسف ته وفرمائيل چ، ”قادر کو او په ک ک نېغ کېناستو. 
 خُدائ د کنعان د مل په لوز ک ما ته رارند شو او برکت ي راکو. 
هغۀ ما ته وفرمائيل، ”زۀ به تا له ډېر اوالد درکم، نو داس ستا د اوالد نه به ډېر
قومونه جوړ ش. زۀ به ستا اوالد له دا مل ورکوم چ همېشه دپاره د هغوئ
 نو اوس يوسفه، چ ستا کوم دوه زامن زما د راتلو نه مخ په  “.ش

مصر ک پېدا شوى دى، دوئ هم زما بچ دى، افرائيم او منس زما د خپلو
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 خو کۀ ستا نور زامن پېدا کيى، نو بچو روبين او شمعون په شان دى. 
  .نه ميراث اخل فرائيم او د منسلے، هغوئ به د ا هغوئ به زما نۀ ش

زۀ داس ستا د مور راحيل په خاطر کوم. چ کله زۀ د مسوپتاميه نه واپس
راتلم، نو هغه افرات ته نزدې د کنعان په مل ک زما د ډېر غم سره وفات

شوه. ما هغه د افرات د الرې په غاړه خه که.“ افرات اوس د بيتلحم په نوم
 چ کله يعقوب د يوسف زامن وليدل، هغۀ تپوس وکو، ”دا مشهور دے. 
 نو يوسف خپل پالر ته وفرمائيل، ”دا زما زامن دى، کوم چ وک دى؟“ 

خُدائ پاک ما له دلته په مصر ک راکى دى.“ يعقوب وفرمائيل، ”دوئ ما له
 د ډېر عمر په وجه د يعقوب نظر راوله چ د دوئ دپاره برکت وغواړم.“ 

کمزورے شوے وو او د هغۀ نظر سم نۀ لېدو. يوسف هغۀ له زامن راوستل او
 يعقوب يوسف ته وفرمائيل، ”ما هغوئ ي راغاړه ويستل او ُل ي کل. 

هيله هم دا مان نۀ وو کے چ زۀ به بيا تا ووينم او اوس خُدائ پاک
 بيا يوسف هغوئ د هغۀ د غې نه واخستل او د راباندې ستا بچ هم وليدل.“ 

 يوسف افرائيم د يعقوب س هغۀ په مخ ي د عزت نه سر ي کو. 
 نو يعقوب خپل السونه طرف ته او منس د هغۀ  طرف ته نزدې راوستل. 
اوږدۀ کل او خپل ے الس ي د افرائيم په سر کېودو، ار چ هغه کشر وو

 بيا هغۀ او خپل س الس ي د منس په سر کېودو، چ هغه مشر وو. 
يوسف دپاره برکت وغوتلو او وې فرمائيل، ”د کوم خُدائ پاک چ زما پالر

نيۀ ابراهيم او اسحاق خدمت کے دے هغه دې، دې هلانو له برکت ورکى،
 هغه فرته کوم خُدائ پاک چ تر ننه پورې ول عمر زما ساتنه کې ده. 

دې دوئ له برکت ورکى، چ هغ زۀ د هرې بدۍ نه بچ ساتلے يم. د دې
هلانو په ذريعه دې زما او زما د پالر نيۀ اسحاق او ابراهيم نوم ژوندے

 چ کله يوسف دا  “.ه دې د دوئ ډېر اوالد پېدا شاو په زم .وساتلے ش
وليدل چ د هغۀ پالر خپل ے الس د افرائيم په سر اېے دے، هغه په دې خفه

شو، نو هغۀ د خپل پالر الس اوچت کو او د افرائيم د سر نه ي د منس سر له
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 او يوسف خپل پالر ته وفرمائيل، ”داس نه، زما پالره، دا مشر دے. يوړو. 
 د هغۀ پالر انار وکو او وې فرمائيل، خپل ے الس دۀ له په سر کېده.“ 
.اوالد به هم يو لوئ قوم ش د منس ما ته پته شته، زما زويه، ما ته پته ده چ”
خو خپل کشر ورور به د هغۀ نه لوئ وى او د هغۀ د اوالد نه به ډېر لوئ قومونه
و، وې فرمائيل، ”بن نو هغۀ هغوئ له په هغه ورځ برکت ورک  “.جوړ ش

اسرائيل به ستاسو نومونه استعمالوى چ کله هغوئ د برکت نوم اخل. هغوئ به
وائ، خُدائ پاک دې تاسو د افرائيم او منس په شان کى.“ نو داس يعقوب

 بيا يعقوب يوسف ته وفرمائيل، ”وره، زۀ افرائيم د منس نه مخ کو. 
مرګ ته نزدې يم، خو خُدائ پاک به ستا مل وى او تا به واپس د خپل پالر نيۀ

 د شم هغه آباده عالقه چ ما د اموريانو نه د تُورې او  .ته بو لم
ليندې په زور اخست ده زۀ هغه ستا وروو له نۀ ورکوم بل تا له ي درکوم.“

د حضرت يعقوب د خپلو زامنو سره آخرى مالقات

 يعقوب خپل زامن راوغوتل او ورته ي وفرمائيل، ”راغون ش او  ۴۹
 راول زۀ به تاسو ته ووايم چ په راتلون وخت ک به په تاسو ۀ کيى. 

ش او واورئ، اے د يعقوب زامنو. د خپل پالر اسرائيل خبره واورئ.

 روبين، تۀ زما مشر زوئ ي. تۀ زما د طاقت وړومب مېوه ي او زما د
.ولو زامنو نه زيات ي زما د وړومبے بچے، په عزت او طاقت ک وان

 تۀ د جوشناک سېالب په شان ي، خو تۀ به د ولو نه عزتمند نۀ ي، دا ه

چ تۀ زما د بل  سره مالست او د خپل پالر ک دې پليت کو.

 شمعون او ليوى په بدو ک وروه دى. بدعمل کولو دپاره د خپلو تُورو نه

 د دوئ په پو خبرو ک به زۀ نۀ شريېم، او نۀ به د دوئ په  .کار اخل
ډله ک حصه اخلم، ه چ په غصه ک دوئ خلق ووژل او دوئ هس د
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 لعنت دې د دوئ په قهر وى، ه چ هغه قهر خوند دپاره غويان وډ کل. 
ډېر سخت وو، او لعنت دې د دوئ په غضب وى، ه چ دا غضب برحمه

وو. زۀ به د دوئ اوالد د اسرائيل په ول مل ک خوارۀ وارۀ کم. زۀ به دوئ
د اسرائيلو نورو قبيلو سره وډ کم.

 يهوداه، ستا وروه به ستا صفت کوى. تۀ به خپل دشمنان د مرۍ نه

 يهوداه، تۀ د ازمرى بچے  .ش ي ه به ستا په مخستا ورو .رانيس
ي، چ ار ووژن او خپل غار ته راستُون ش، غزيى او مل. هي وک
،ا نيس يهوداه به د مشرۍ جن هم دا زړۀ نۀ ش کولے چ هغه راپاوى. 

او د هغۀ اوالد به همېشه حومت کوى. قومونه به هغۀ له قلن راوړى، او د هغۀ
ور په بود ان  هغه خپله کوچا په مخ به د تابعدارۍ سره ييى. 

ور په سور رس کد ان جام پورې. هغه خپل ۀ بو ولو نه ى، دپورې ت
 د هغۀ ستر د شرابو نه سرې دى، د هغۀ غاونه د پيو نه سپين  .وين

دى.

زبولون به د سيند په غاړه اوسيى. د هغۀ د سيند غاړه به د کشتو دپاره  

محفوظ ائ وى. د هغۀ عالقه به د صيدا پورې ورسيى.

.مل اوږد اوږد ک د دوو بارونو په مين ه خر دے چه ت يساکار ل
لهغه م ۀ دے او چ ائ د هغۀ د آرام ى چېهغۀ ته پته ول  خو چ

هم ائسته دے. نو هغه به خپله مال بار وړلو له راته کى او د نوکر په شان
.کار ترې اخستے ش

 دان به د خپلو خلقو بادشاه وى. هغوئ به هم د اسرائيلو د نورو قبيلو په

ک د غاړې مار وى، د الرې يو خطرناک مار، چ دان به د س شان وى. 
.سور کس ترې په شا پرېو نو چ ،هغه آس په پونده وچيچ
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 د ډاکوانو يوه ډله به  اے ماله خُدايه، زۀ ستا د خالصون په انتظار يم. 

.به ش او په هغوئ پس رى، خو هغه به راوپه جاد حمله وک

 د آشر زمه به ډېر ۀ خوراک پېدا کى. هغه به د بادشاهانو دپاره ۀ

مزېدار خوراک تيار کى.

 نفتال هوس ده چ په آزادۍ سره منې وه، او هغه ُل بچ راوړى.

 يوسف يوه مېوه داره انه ده، په سپرل ک د مېوې نه ډکه انه، د

 د هغۀ غصه ناک دشمنان په هغۀ باندې سخته هغۀ ان په دېوال خېژى. 
 خو چ هغه لينده حمله کوى او د خپلو غشو او ليندو سره په هغۀ پس وى. 

راکاږى نو د هغۀ السونه نۀ رپيى، او د هغۀ م مضبوط جوړې شوې دى، د
يعقوب د قادر خُدائ په قُدرت سره، د هغه شپون په نامه، چ د بن اسرائيلو

 هغه ستا د پالر خُدائ پاک دے چ هغه ستا مدد کوى، هغه ساتونے دے. 
قادر خُدائ چ تا له برکت درکوى. د بره آسمان د بارانونو او د زم د الندې د

 ستا د خپل پالر چينو برکت درکى، برکتونه د ډېرو اروو او د اوالدونو، 
برکتونه همېشه دپاره د زړو غرونو د برکت نه ۀ دى، ۀ يزونه د نۀ

ول برکتونه دې د يوسف په سر وى، د هغۀ په تندى، چ و غرونو نه. داختمېدون
د خپلو وروو مشر دے.

 بنيامين د يو شلون شرمخ په شان دے. چ په سحر ک ار خورى او

سرائيلو دولس قبيلا  دا د بن  “.وى هغه ويش پات ۀ چ ام کپه ما
دى او دا هغه وصيت دے کوم چ خپل پالر ورته د برکت ورکولو په وخت

وکو او هر زوئ له ي خپل خپل مناسب برکت ورکو.

د حضرت يعقوب مرګ او خېدل
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 نو يعقوب خپلو زامنو ته وصيت کولو، ”زۀ مرګ ته نزدې يم. ما د خپل -

پالر نيۀ سره، د کنعان په مل ک، د ممرۍ سره نزدې په مفيله ک، د
حت عفرون د پ په غار ک خ کئ. هغه غار او پے ابراهيم د عفرون نه د
 دا هم هغه ائ دے چرته چ هغوئ ابراهيم او قبرستان دپاره اخستے وو. 
د هغۀ ه ساره خ کى ۇو، دا هم هغه ائ دے چرته چ هغوئ اسحاق او
د هغۀ ه رِبقه خه کې وه، او دا هغه ائ دے چرته چ ما لياه خه کې

 هغه پے او هغه غار د حتيانو نه اخستے شوے وو. ما هم هلته خ ده. 
 چ کله يعقوب خپلو زامنو ته وصيت ختم کو، هغه بيا مالستو، کئ.“ 

ساه ي ورکه او په حق ورسېدو.

 بيا  .لولو يُ او  يوسف په خپل پالر باندې ورپرېوتو، ژړل ي  ۵۰
يوسف خپلو خدمت کوونو حيمانو له حم ورکو چ د هغۀ د پالر د الش

 د مى خرابېدو نه په بچ کولو  .خراب نۀ ش ى چاوچولو بندوبست وک
 باندې لوېت ور ولېدل. مصريان اويا ور د هغۀ په غم غمژن ۇو. 
چ کله د غم وخت تېر شو، يوسف د فرعون درباريانو ته وفرمائيل، ”کۀ تاسو ما

  ،چ وواي رعون ته داسف ۀ کوئ نو زۀ تاسو ته عرض کوم چ سره
چ کله زما پالر م کېدو، هغۀ زما نه قسم اخستے وو چ زۀ به هغه د کنعان په
مل ک په هغه قبر ک خوم کوم چ هغۀ کنستے وو. نو مهربان وکه،
 فرعون ما پرېده چ زۀ خپل پالر هلته خ کم او زۀ به بيا واپس راشم.“ 
ورته ووئيل، ”الړ شه، او خپل پالر هغس خ که، چ نه هغۀ ستا نه قسم

 نو يوسف خپل پالر خولو له يوړو. د فرعون ول درباريان، اخستے وو.“ 
 د هغۀ د هغۀ د دربار مشران او د مصر ول مشران د يوسف سره الړل. 

خاندان، د هغۀ وروه او د هغۀ د پالر د خاندان باق ول خلق د هغۀ سره الړل.
صرف د هغوئ واړۀ ماشومان، د هغوئ ې، چېل او اروى د جشن په عالقه
 په اډو ک خلق او په آسونو سوارۀ خلق هم د هغۀ سره ک پات شول. 
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 چ کله دوئ د اُردن پورې غاړه هغه درمند ته الړل، دا يوه لويه قافله وه. 
راغلل چ په اتد ک دے، نو دوئ هلته تر ډېره وخته پورې وير وکو او يوسف

 چ کله د کنعان د مل اوسېدونو تر اووۀ ورو پورې د غم ژړا وکه. 
خلقو دا وليدل چ هغه خلق د اتد په درمند ک د غم ژړا کوى، نو هغوئ ووئيل

چ، ”دا مصريان ومره سخت د غم ژړا کوى.“ نو ه د هغه ائ نوم د
ل چ نو د يعقوب زامنو هم هغه شان وک مصريانو د غم ژړا مېدان شو. 

 هغوئ د هغۀ الش د کنعان مل ته يوړو نه هغۀ ورته وصيت کے وو، 
او هغه ي د مفيله په غار ک خ کو، چ د ممرۍ سره نزدې وو، په هغه
 پ ک کوم چ ابراهيم د حت عفرون نه د قبرستان دپاره اخستے وو. 

چ کله يوسف خپل پالر خ کو، نو هغه د خپلو وروو سره او د هغه ولو
کسانو سره کوم چ د هغۀ سره د جنازې دپاره تل ۇو، مصر ته راواپس شول.

د حضرت يوسف خپل وروه معاف کول

 چ کله د يوسف وروو دا وليدل چ د هغوئ پالر په حق رسېدلے دے نو

کوم بد مون سره کينه لرى او چ هغوئ ووئيل، ”کۀ يوسف تر اوسه پورې مون
ورسره کى دى کۀ د هغ زمون نه بدل اخستل غواړى، نو بيا به ۀ کيى؟“

پالر د مرګ نه مخ لو او وې وئيل، ”زمون نو هغوئ يوسف له خبر ولې
تا ته سوال کۇو چ مون ،چ وواي ته وفرمائيل، ”يوسف ته به داس  مون

ستا وروو کوم غلط کار او بد تا سره کى دى، هغه معاف که.“ اوس درته دا
سوال کۇو چ مون، ستا د پالر خُدائ پاک خدمتارانو چ کوم غلط کار کے
دے، هغه مون ته معاف که.“ چ کله دا پېغام يوسف ته مالو شو نو هغۀ وژړل.

 بيا د هغۀ وروه په خپله راغلل او د هغۀ په مخ ي شول. هغوئ ورته

 خو يوسف هغوئ ته وفرمائيل، ووئيل، ”وره، مون ستا غالمان حاضر يو.“ 
 تاسو زما خالف د بدو منصوبه ”يرېئ مه، ول زۀ خُدائ پاک يم ۀ؟ 

جوړه که، خو خُدائ پاک دا په نې بدله که، ترو چ د ډېرو خلقو ژوند بچ
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 اوس تاسو مۀ يرېئ. زۀ به ستاسو او کى کوم چ نن ژوندى پات دى. 
ستاسو د بچو خيال ساتم.“ نو هغوئ له ي په نرمو خبرو تسل ورکه.

د حضرت يوسف مرګ

 يوسف د خپل پالر د خاندان سره په مصر ک اوسېدو، هغه د يو سل او

 هغه د افرائيم بچ او نمس ليدلو پورې لسو کالو وو چ په حق ورسېدو. 
 هغۀ ژوندے وو. هغۀ د منس د زوئ مير بچ هم په خاندان ک وليدل. 

خپلو وروو ته وفرمائيل، ”زۀ مرګِ حال يم، خو خُدائ پاک به په رتيا سره
ستاسو خيال وسات او د دې مل نه به مو هغه مل ته بو د کوم چ هغۀ د

 بيا يوسف د خپلو ابراهيم، اسحاق او د يعقوب سره پخه وعده کې وه.“ 
خلقو نه قسم واخستلو، هغۀ وفرمائيل، ”زما سره دا وعده وکئ چ کله تاسو
 خُدائ پاک هغه مل ته بو، نو تاسو به زما هُوک د ان سره وړئ.“ 

نو يوسف د يو سل او لسو کالو په عمر ک په مصر ک په حق ورسېدو.
او په تابوت ک خراب نۀ ش و چهغوئ د هغۀ د الش اوچولو بندوبست وک

ي کېودو.
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