
د الويانو کتاب

سوزېدونکې نذرانه

 تن حضرت موسیٰ له مقدسې خېمې خه راوغوت او ورته ويې فرمايل:  ۱
 ”اسرائيليانو ته ووايه: کله چې ستاسو خه يو وک تن ته يوه نذرانه راوي،

 که هغه دې د خپلې پادې يا رمې خه يو حيوان د خپلې نذرانې په توه راوي. 
چېرې هغه د خپلې پادې خه يو حيوان د سوزېدونکې نذرانې په توه واندې کوي، هغه

بايد يو داسې غويی راولي چې ه عيب په کې نه وي. هغه بايد د مقدسې خېمې د دروازې
 هغه به د حيوان په سر په خولې کې واندې کي، ترو تن هغه قبول کي. 

باندې خپل الس کېدي او دا به د هغه د ناهونو د لېرې کولو دپاره د کفارې په توه قبول
 هغه بايد د تن په حضور کې غويی حالل کي او د هارون زامن به چې د شي. 

کاهنانو په توه خدمت کوي، د هغه وينه راوي او د قربان د ای په لورو خواو باندې
 بيا به د هغه حيوان پوستکی چې د مقدسې خېمې د دروازې په مخکې ده وشيندي. 

 او کاهنان دې د قربان په ای باندې لري په وباسي او وې وې به يې کي، 
 هغوی دې د حيوان وې د سر او وازې سره ترتيب سره کېدي او اور دې ولوي. 

 هغه نفر بايد کولمې او پې وميني او کاهن دې هغه ول په په اور باندې کېدي. 
قرباناه باندې وسوزوي. دا سوزېدونکې نذرانه ده، يو داسې بوی دی چې په تن باندې

ه ليي.

 که چېرې هغه نفر له خپلې رمې خه يو حيوان واندې کوي، هغه بايد نر وي او ه

 هغه بايد د تن په حضور کې د قربان د ای شمال خواته عيب په کې نه وي. 
 حالل کي او کاهنان به د هغه وينه د قربان د ای په لورو خواو باندې وشيندي. 
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وروسته له دې چې حيوان وې وې شي، کاهن به دا ولې برخې د سر او وازې سره په
 هغه بايد کولمې او پې وميني او کاهن دې دا قرباني واندې اور باندې کېدي. 

کي او هغه ول دې په قرباناه باندې وسوزوي. دا سوزېدونکې نذرانه ده، يو داسې بوی
چې په تن باندې ه ليي.

 که چېرې هغه يو مارغه د سوزېدونکې نذرانې په توه واندې کوي، هغه بايد يوه

 کاهن به هغه په قرباناه باندې واندې کي، د هغې اورمې به کوتره يا قمري وي. 
تاو کي او سر به يې د قربان په ای باندې وسوزوي. د هغې وينه به د قربان د ای په

 د هغې ججوره به د هره سره لېرې کي او د قربان د ای اخ کې ويي. 
 د هغې وزرونه به لمرخاته خواته به يې وغورزوي چېرته چې ايرې اچول کيي. 

ونيسي او بدن به يې په من کې داسې يري کي چې وزرونه يې ورخه بېل نشي او بيا
به هغه ول په قرباناه باندې وسوزوي. دا سوزېدونکې نذرانه ده، يو داسې بوی چې په

تن باندې ه ليي.

د غلې دانې نذرانه

 کله چې ستاسو خه وک تن ته د غلې دانې نذرانه واندې کوي، هغه  ۲
نذرانه دې د و اوو خه وي. په هغې باندې دې د زيتونو تېل توی کي، خوشبويي دې

 او د هارون زامنو يعنې کاهنانو ته دې وروي. کاهن به د ولې ورباندې واچوي 
خوشبوي سره د و اوو خه چې تېل ورسره  دي يو موی راواخلي او هغه به د يوې
نمونې په توه چې وله تن ته واندې کيي، په قرباناه باندې وسوزوي. دا يوه داسې
 د غلې دانې پاتې نذرانه د کاهنانو نذرانه ده چې بوی يې په تن باندې ه ليي. 

ده، دا د هغو نذرانو يوه ېره مقدسه برخه ده چې تن ته په اور باندې تياريي.
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 که چېرې نذرانه داسې و وي چې په تنور کې پخه شوې وي، بايد فطيره وي. هغه

و وي يا نر  ه شوې وي چې د زيتونو تېل ورسرهخه جو وو او بايد د داسې
 که چېرې نذرانه داسې و وي چې چې د زيتونو تېل ورباندې سولول شوي وي. 
په تب باندې پخه شوې وي، هغه دې له داسې و اوو خه جوه شي چې د زيتونو تېل

 هغه وې وې کئ او نور تېل ورباندې واچوئ، ورسره  وي، مر فطيره دې وي. 
 که چېرې نذرانه داسې و وي چې په ارکاره باندې دا د غلې دانې يوه نذرانه ده. 
 له دې شيانو پخه شوې وي، هغه دې د و اوو او د زيتونو د تېلو خه جوه شي. 
خه چې کومه د غلې دانې نذرانه جوه شوې وي، هغه تن ته راوئ او کاهن ته يې
 کاهن به له هغې خه يوه برخه واندې کئ، هغه به يې د قربان ای ته يوسي. 

واخلي او هغه به د يوې نمونې په توه چې وله تن ته واندې کيي، په قرباناه باندې
 د غلې وسوزوي. دا يوه داسې نذرانه ده چې بوی يې په تن باندې ه ليي. 

دانې پاتې نذرانه د کاهنانو ده. دا ېره مقدسه ده. دا د هغو نذرانو يوه ېره مقدسه برخه ده
چې تن ته په اور باندې تياريي.

 هغه د غلې دانې نذرانې چې تن ته يې واندې کوئ، په هي يوه کې دې خميره نه

وي. تاسو بايد په هغو نذرانو کې چې تن ته په اور باندې تياريي هي خميره يا شات
 بايد د اولينو غلو دانو خه چې هر کال يې رېبئ تن ته يوه استعمال نه کئ. 

 د غلې دانې په هرې نذرانه راوئ، خو هغه بايد په قرباناه باندې ونه سوزول شي. 
نذرانې باندې ماله واچوئ، که چې ماله د خدای او ستاسو په من کې د لوظ

استازيتوب کوي. (تاسو بايد په خپلو ولو نذرانو باندې ماله واچوئ.)

 کله چې تاسو تن ته د اولنيو رېبل شويو غلو دانو نذرانه راوئ، نو نينې شوې

 په هغې باندې د زيتونو تېل ورزيات کئ او دانې يا ميده اوه ورته واندې کئ. 
 کاهن به د ميده اوو او تېلو خوشبويي ورباندې واچوئ. دا د غلې دانې يوه نذرانه ده. 
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يوه برخه د نمونې په توه د ولې خوشبوي سره يوای د يوې نذرانې په توه وسوزوي.

د سالمت نذرانه

 کله چې وک د خپلې پادې يو حيوان د سالمت د نذرانې په توه د تن په  ۳
حضور کې واندې کوي، هغه دې يو داسې غويی يا غوا وي چې کوم عيب په کې نه وي.
 هغه به خپل الس د حيوان په سر باندې کېدي او هغه به د مقدسې خېمې د دروازې

په خولې کې حالل کي. بيا به د هارون زامن چې کاهنان دي، هغه وينه د قربان د ای په
 هغه نفر دې د حيوان دغه برخې تن ته د داسې لورو خواو باندې وشيندي. 

قربان په توه چې په اور باندې تياريي واندې کي: وله وازه چې په کولمو باندې
 پتوري د وازې سره چې دپاسه ورباندې پرته وي او د اينې ېره ه پرته وي، 

 بيا دې کاهنان هغه وله د سوزېدونکې نذرانې سره په قرباناه باندې وسوزوي. برخه. 
د داسې نذرانې بوی په تن باندې ه ليي.

 که چېرې هغه نفر د خپلې رمې خه يو حيوان تن ته د سالمت د نذرانې په توه

 واندې کوي، هغه دې يو داسې ينه يا نر حيوان وي چې کوم عيب په کې نه وي. 
 نو خپل الس دې د حيوان په سر باندې کېدي او که چېرې هغه پسه واندې کوي، 
هغه دې د خېمې په مخ کې حالل کي. کاهنان به د هغه وينه د قربان د ای په لورو

 هغه دې د سالمت د نذرانې خه يوه داسې قرباني راوي چې خواو باندې وشيندي. 
په اور باندې تن ته تياريي: لکه د هغې وازه، ول لم چې له شمز خه پرې کل
 پتوري د هغې وازې سره شوی وي او وله وازه چې په کولمو باندې پرته وي، 

 کاهن دې هغه د خواو د چې دپاسه ورباندې پرته وي او د اينې ېره ه برخه. 
نذرانې په توه تن ته په قرباناه باندې وسوزوي.
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 نو خپل الس دې د حيوان په سر  که چېرې د هغه نفر نذرانه يوه وزه يا وز وي، 

باندې کېدي او د مقدسې خېمې په مخکې دې حالل کي. بيا به کاهنان د هغه وينه د
 هغه دې د خپلې نذرانې يوه برخه چې قربان د ای په لورو خواو باندې وشيندي. 

په اور باندې تن ته تياريي واندې کي: وله وازه چې په کولمو باندې پرته وي،
 پتوري د هغې وازې سره چې دپاسه ورباندې پرته وي او د اينې ېره ه برخه.

 کاهن به دا ول د خواو د نذرانې په توه چې تن ورباندې خوشاليي په

قرباناه باندې وسوزوي. وله وازه د تن ده.

 هي اسرائيلی نشي کولی چې کومه وازه يا وينه وخوري. دا يو دايمي حکم دی چې

ول اسرائيليان چې هرچېرته اوسيي بايد د هغه خه پيروي وکي.“

په سهوې سره د شويو ناهونو دپاره نذرانه

 ”اسرائيليانو ته ووايه: کله چې وک  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۴
ناه کوي او په سهوې سره د تن حکمونه ماتوي، هغه بايد دا النديني مقررات مراعت

کي.

 که چېرې مشر کاهن ناه وکي او په دې ول قوم ناهکار کي، هغه به يو داسې

وان غويی واندې کوي چې کوم عيب په کې نه وي او د خپلې ناه دپاره به يې تن ته
 هغه دې غويی د مقدسې خېمې د دروازې خولې ته راولي، خپل الس قرباني کوي. 

 بيا به دې د هغه په سر باندې کېدي او د تن په حضور کې دې هلته حالل کي. 
 هغه مشر کاهن د غويي له وينې خه له وينه واخلي او دننه خېمې ته به يې يوسي. 

دې خپله وته په وينه کې غوه کي او له وينه دې واخلي او اوه لې دې د تن په
 بيا به کاهن له وينه په خېمه کې حضور کې د مقدس ای د پردې مخې ته وشيندي. 
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د خوشبوي د قرباناه په برجونو باندې وسولوي. هغه به پاتې وينه د خېمې د دروازې په
 هغه به له دې غويي خوله کې د سوزېدونکې نذرانې د قرباناه په بېخ کې توی کي. 
 پتوري د خه وله وازه واخلي، يعنې هغه وازه چې په کولمو باندې پرته وي، 

 لکه نه چې وازې سره چې دپاسه ورباندې پرته وي او د اينې ېره ه برخه، 
وازه له غويي خه چې د سالمت د نذرانې په توه قرباني کيي لېرې کيي. بيا به کاهن
 مر هغه به د هغه پوستکی، هغه د سوزېدونکې نذرانې په قرباناه باندې وسوزوي. 

 هغه به ول وله غوه، سر، پې او د هغه د نس دنن برخې د خوشايو سره واخلي، 
د کمپ خه دباندې پاک ای ته چېرته چې ايرې غورزول کيي يوسي او هلته به يې د

لريو په اور باندې وسوزوي.

 که چېرې د اسرائيلو ول قوم په سهوې سره ناه وکي او د تن د حکمونو خه

 کله چې هغوی په خپله ناه پوه کوم حکم مات کي نو هغوی به ناهکار ول شي. 
شي، بايد د ناه د نذرانې په توه يو وان غويی راولي او د مقدسې خېمې په مخ کې دې

 د قوم مشران دې خپل السونه د غويي په سر باندې کېدي او هغه واندې کي. 
 بيا دې مشر کاهن د غويي له وينې خه غويی دې د تن په حضور کې حالل شي. 

 هغه دې خپله وته په وينه کې غوه له وينه واخلي او دننه خېمې ته دې يوسي. 
 بيا دې کي او هغه دې د تن په حضور کې اوه لې د پردې مخې ته وشيندي. 

هغه له وينه په مقدسه خېمه کې د تن په حضور کې د خوشبوي د قرباناه په برجونو
باندې وسولوي. هغه به پاتې وينه د مقدسې خېمې د دروازې په خولې کې د سوزېدونکې

 بيا به هغه د غويي وله وازه لېرې کي او په نذرانې د قرباناه په بېخ کې توی کي. 
 هغه به د دې غويي سره هماغسې کار وکي لکه قرباناه باندې به يې وسوزوي. 

نه چې د ناه د نذرانې د غويي سره يې کی ؤ. په دې ول به کاهن د قوم دپاره کفاره
 بيا به هغه غويی له کمپ خه دباندې يوسي او وبه ادا کي او هغوی به وبخل شي. 
يې سوزوي، لکه نه چې هغه غويی يې سوزولی ؤ چې د هغه د ناه دپاره واندې شوی
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ؤ. دا هغه نذرانه ده چې د ول قوم د ناه د لېرې کولو دپاره ده.

 کله چې يو مشر په سهوې سره ناه وکي او د تن د حکمونو خه کوم حکم

 کله چې هغه د خپلې ناه خه خبر کای مات کي نو هغه به ناهکار ول شي. 
 شي، هغه بايد د خپلې نذرانې په توه يو داسې وز راولي چې کوم عيب په کې نه وي. 

هغه دې خپل الس د وز په سر باندې کېدي او په هغه ای کې دې حالل کي چېرته چې
د تن په حضور کې د سوزېدونکې نذرانې دپاره حيوانات حالليي. دا د ناه نذرانه ده.

 بيا دې کاهن د هغه وز د وينې خه په خپله وته باندې له وينه راواخلي او د
قرباناه په برجونو باندې دې وسولوي. پاتې وينه به د قربان د ای په بېخ کې توی کي.
 بيا دې هغه دا وله وازه په قرباناه باندې وسوزوي لکه نه چې هغه د سالمت د

نذرانې وازه وسوزوله. په دې ول به کاهن د هغه مشر د ناه دپاره کفاره ادا کي او هغه
به وبخل شي.

 که چېرې کوم عام نفر په سهوې سره ناه وکي او د تن د حکمونو خه کوم

 کله چې هغه د خپلې ناه خه خبر حکم مات کي نو هغه به ناهکار ول شي. 
کای شي، بايد د خپلې نذرانې په توه يوه داسې وزه راولي چې کوم عيب په کې نه وي.
 هغه دې خپل الس د هغې په سر باندې کېدي او د سوزېدونکې نذرانې په ای کې

 بيا دې کاهن په خپله وته باندې د هغه حيوان له وينه راواخلي او د دې حالله کي. 
قرباناه په برجونو باندې دې وسولوي او پاتې وينه دې د قرباناه په بېخ کې توی کي.
 هغه به د وزې وله وازه لېرې کي، لکه نه چې د سالمت له نذرانې خه لېرې

کيي او کاهن به هغه په قرباناه باندې وسوزوي چې بوی يې په تن باندې ه ليي.
په دې ول به کاهن د هغه نفر د ناه دپاره کفاره ادا کي او هغه به وبخل شي.

 که چېرې هغه د خپلې ناه د نذرانې په توه يوه مېه راولي، هغه بايد داسې مېه وي

 هغه دې خپل الس د هغې په سر باندې کېدي او د چې کوم عيب په کې نه وي. 
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 بيا دې کاهن په خپله وته باندې د سوزېدونکې نذرانې په ای کې دې حالله کي. 
هغه حيوان له وينه راواخلي او د قرباناه په برجونو باندې دې وسولوي او پاتې وينه دې
 بيا به د هغې خه وله وازه لېرې کي، لکه نه د قرباناه په بېخ کې توی کي. 
چې د سالمت د نذرانې له پسه يا مېې خه لېرې کيي او کاهن به هغه په قرباناه باندې
د هغو نذرانو سره يوای وسوزوي چې تن ته تياريي. په دې ول به کاهن د هغه نفر

د ناه دپاره کفاره ادا کي او هغه به وبخل شي.

هغه حاالت چې په هغو کې د ناه نذرانو ته اتيا وي

 په دې الندينيو حالتونو کې د ناه نذرانې ضروري دي:  ۵
که چېرې وک د شاهد ورکولو دپاره محکمې ته وغوتل شي او د هغو شيانو په باره

کې چې هغه ليدلي يا اورېدلي دي معلومات ورنه کي، نو هغه ته دې د خپلو بدو سزا
ورکل شي.

 که چېرې د چا الس په سهوې سره د يو شي سره چې په مذهبي لحاظ ناپاک وي

لکه م شوي حيوان سره وليي، نو کله چې پوه شي چې هغه ه کي دي، نو هغه نفر
ناپاکه او ناهکار دی.

 که چېرې وک په سهوې سره د انساني ناپاک سره که هغه هره وي وليي، نو

نه چې پوه شي چې ه يې کي دي، هغه به ناهکار ول شي.

 که چېرې د يو چا فکر نه وي او قسم وخوري، مهمه نه ده چې د ه شي په هکله

وي، نه چې ورخه خبر شي نو هغه به ناهکار ول شي.
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 کله چې وک له دغو ناهونو خه يوه ناه وکي، هغه بايد د هغې ناه اقرار وکي
 او د خپلې ناه د جريمې په توه بايد تن ته د ناه د نذرانې په توه يوه مېه يا

وزه راولي او کاهن به د هغه د ناه دپاره کفاره ادا کي.

 که چېرې هغه نفر مېه يا وزه نشي اخيستلی، نو تن ته دې د خپلې ناه د جريمې

په توه دوه کوترې يا دوه قمري انې راوي يعنې يوه د ناه د نذرانې او بله د سوزېدونکې
 هغه دې کاهن ته راوي او کاهن به اول يوه د ناه د نذرانې دپاره نذرانې دپاره. 

واندې کي. هغه دې په داسې طريقې سره د هغې اورمې تاو کي چې سر ورخه جال
 هغه دې د ناه د نذرانې خه له وينه د قرباناه په اخ کې وشيندي، پاتې نشي. 

 بيا به د مقرراتو په وينه بايد د قرباناه په بېخ کې وول شي. دا د ناه نذرانه ده. 
مطابق هغه دوهمه مرغ د سوزېدونکې نذرانې په توه واندې کي. په دې ول به کاهن د

هغه نفر د ناه دپاره کفاره ادا کي او هغه به وبخل شي.

 که چېرې هغه نفر دوه کوترې يا دوه قمري انې هم نشي اخيستلی، نو د خپلې ناه د

نذرانې دپاره دې يو کيلورام ه اوه راوي. په هغو باندې دې د زيتونو تېل يا خوشبويي
 هغه بايد کاهن ته راوي، کاهن به له هغو نه اچوي، که چې دا د ناه نذرانه ده. 

اوو خه چې ول تن ته واندې کيي يو موی د نمونې په توه راواخلي او د نورو
 په دې نذرانو سره به يې په قرباناه باندې وسوزوي. دا د ناه د لېرې کولو نذرانه ده. 
ول به کاهن د هغه د ناهونو دپاره کفاره ادا کي او هغه به وبخل شي. پاتې نذرانه به د

غلې دانې د نذرانې په شان د کاهن وي.“

د تاوان نذرانه

 ”که چېرې وک په سهوې سره هغه شيان  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

چې تن ته وقف شوي دي يا د هغو بيه کاهن ته ورنه کي، نو هغه دې د تاوان د نذرانې
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په توه تن ته يو داسې پسه راولي چې کوم عيب په کې نه وي. د هغه بيه دې د هغو
 برسېره پردې، پيسو په مطابق وي چې په مقدس ای کې ورخه کار اخيستل کيي. 
نوموی بايد هغه پيسې ورکي چې د هغو په ورکولو نه دی بريالی شوی او شل فيصده دې

زياتې هم ورکي. هغه به دا ولې پيسې کاهن ته ورکوي. کاهن به د هغه دپاره په پسه
باندې د تاوان د نذرانې په توه کفاره ادا کي او هغه به وبخل شي.

 که چېرې وک په سهوې سره ناه وکي او د تن د حکمونو خه کوم حکم

 هغه دې د تاوان د مات کي، نو هغه ناهکار دی او د هغې جرمانه به ورکوي. 
نذرانې په توه کاهن ته يو داسې پسه راولي چې کوم عيب په کې نه وي او مناسبه بيه

ولري. په دې ول به کاهن د هغه د ناه دپاره چې په سهوې سره يې کې ده کفاره ادا کي
 دا د هغې ناه دپاره د تاوان يوه نذرانه ده چې د تن په او هغه به وبخل شي. 

مقابل کې يې کې ده.“

 ”فرض کئ د کوم نفر سره د بل چا  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۶
کوم شی د امانت په توه ايی وي او هغه ورته دروغ ووايي چې هغه شی ورک شوی دی
يا غال شوی دی او په دې باندې د تن په مقابل کې ناه وکي. يا فرض کئ کوم شی
 يا کوم ورک شوی شی پيدا کي او دروغ غال کي يا يې د چا خه په زور واخلي. 
 نو په دې ول که چېرې - ووايي او يا قسم وخوري چې هغه يې نه دی موندلی، 

يو نفر ناه کوي، نو کوم شی چې هغه په غال ترالسه کی وي هغه دې بېرته ورکي. په
هغه ور چې دا ثابته شي چې هغه ناهکار دی، نو د هغه خاوند ته دې پوره تاوان ورکي
 نو هغه دې يو داسې پسه چې کوم عيب په کې نه او شل فيصده دې زيات هم ورکي. 
وي او د تاوان د نذرانې په توه تن ته واندې کيي کاهن ته راولي. هغه دې مناسبه بيه
 په دې ول به کاهن د تن په حضور کې د هغه دپاره کفاره ادا کي او هغه ولري. 
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به وبخل شي.“

سوزېدونکې نذرانه

 ”هارون او د هغه زامنو ته دا حکم ورکه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

چې د سوزېدونکې نذرانې دپاره دغه مقررات دي: سوزېدونکې نذرانه دې له شپې خه تر
سهاره پورې په قرباناه باندې پاتې شي او په قرباناه باندې بايد اور روانه وساتل شي.

 بيا به کاهن خپل د کتان نيکرونه د کتان د چپنې سره واغوندي او د سوزېدونکې

نذرانې ايرې به چې د قربان په ای باندې پاتې شوې دي لېرې کي او د قربان د ای
 بيا دې هغه دا کالي وباسي او نور دې واغوندي او ايرې په ن کې به يې واچوي. 
 په قرباناه باندې بايد اور روانه دې له کمپ خه دباندې يو پاک ای ته يوسي. 
وساتل شي او بايد م نشي. کاهن دې هر سهار د اور لري ورزياتوي او په اور باندې دې

سوزېدونکې نذرانه په ترتيب سره دي او په هغه باندې دې د سالمت د نذرانې وازه
انه وساتل شي او بايد مه رواه باندې بايد اور په دوامداره تو په قربان وسوزوي. 

نشي.

د غلې دانې نذرانه

 د غلې دانې د نذرانې دپاره دغه مقررات دي: د هارون زامن چې کاهنان دي دا نذرانه

 کاهن دې له و اوو او تېلو دې د قربان د ای مخې ته تن ته واندې کي. 
خه چې خوشبويي ورباندې شيندل شوې ده او وله تن ته واندې کيي يو موی د

نمونې په توه واخلي او په قرباناه باندې دې وسوزوي. د دې نذرانې بوی په تن
 د هغې پاتې برخه به کاهنان وخوري. د هغې خه دې فطيره - باندې ه ليي. 
و پخه شي او په يو مقدس ای يعنې د مقدسې خېمې په حويل کې دې وخول شي.
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تن هغه کاهنانو ته د هغو نذرانو خه چې په اور باندې ورته تياريي د هغوی د برخې
 د هارون هره په توه ورکې ده. دا د ناه او تاوان د نذرانو په شان ېره مقدسه ده. 
اوالده چې نارينه وي هغه خولی شي. دا د هغو دوامدارو نذرانو يوه برخه ده چې تل به

تن ته په اور باندې تياريي. که بل وک هغو نذرانو ته الس وروي، نو د هغو
مقدس توب به ورته زيان ورسوي.“

 ”دا هغه نذرانه ده چې هارون او  همدارنه تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

د هغه زامن يې بايد په هغه ور چې هغوی په کې د کاهنانو په توه اکل کيي تن ته
واندې کي: هغوی دې يو کيلورام ه اوه د نذرانې په توه تن ته واندې کي (د

غلې دانې د ورين نذرانې په اندازه). د هغې خه دې نيم په سهار کې او نيم په ماام کې
 هغه دې د تېلو سره  شي او په تب باندې دې پاخه شي او بيا دې واندې کي. 

ميده ميده شي او د غلې دانې د نذرانې په توه دې واندې شي. دا يو داسې بوی دی چې
 د هارون د اوالدې خه چې هروک د مشر کاهن په په تن باندې ه ليي. 
توه خدمت کوي، تل به دا نذرانه واندې کوي. هغه دې تن ته د قربان په توه ول
 د کاهن د غلې دانې هره نذرانه بايد وله وسوزول شي، هغه بايد ونه وسوزول شي. 

خول شي.“

د ناه نذرانه

 ”هارون او د هغه زامنو ته ووايه چې د ناه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

د نذرانې دپاره دغه مقررات دي: د ناه د نذرانې دپاره دې حيوان په هغه ای کې چې د
 سوزېدونکې نذرانې دپاره حيوانات حالليي حالل شي. دا ېره مقدسه نذرانه ده. 
کاهن چې دا حيوان قرباني کوي، هغه دې په يو مقدس ای يعنې د مقدسې خېمې په

 که يو وک يا يو شی د دې حيوان د غوې سره وليي، د حويل کې وخوري. 
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هغې مقدس توب به ورته زيان ورسوي. که چېرې د کاليو کوم ای د دې حيوان په وينه
 د خاورو يو لوی چې هغه کک شي، هغه بايد په يو مقدس ای کې ومينل شي. 
غوه په کې خوول کيي بايد مات شي او که چېرې د برنجو د لوي خه کار اخيستل

 د کاهنانو د کورنيو هر نارينه کولی شي کيي، بايد ومول شي او په اوبو کنال شي. 
 مر د ناه کومه نذرانه چې وينه يې چې دا نذرانه وخوري، هغه ېره مقدسه ده. 

مقدسې خېمې ته راول کيي چې په مقدس ای کې يې کفاره ادا شي، هغه نذرانه بايد ونه
خول شي، بايد وسوزول شي.

د تاوان نذرانه

 د تاوان د  د تاوان د نذرانې دپاره چې ېره مقدسه ده دغه مقررات دي:   ۷
نذرانې دپاره دې حيوان په هغه ای کې حالل شي چېرته چې د سوزېدونکې نذرانې دپاره
حيوانات حالليي او د هغه وينه دې د قربان د ای په لورو خواو باندې وشيندل شي.
 د هغه وله وازه دې واندې شي: لکه لم او هغه وازه چې په کولمو باندې پرته ده،
  پتوري د وازې سره چې دپاسه ورباندې پرته وي او د اينې ېره ه برخه. 

کاهن به هغه ول په قرباناه باندې د داسې نذرانې په توه وسوزوي چې تن ته
 د کاهن د کورن هر نارينه کولی شي چې هغه وخوري، تياريي. دا د تاوان نذرانه ده. 

مر هغه بايد په يو مقدس ای کې وخول شي، که چې ېره مقدسه ده.

 د ناه د نذرانې او د تاوان د نذرانې دواو دپاره يوشان قانون عملي کيي: غوه د

 د کاهن ده يعنې د هغه چا دپاره ده چې د دې نذرانو په وسيله کفاره ادا کوي. 
 د سوزېدونکې نذرانې د حيوان پوستکی د هغه کاهن دی چې قرباني واندې کوي. 

غلې دانې هره نذرانه چې په تنور کې يا په ارکاره يا په تب باندې پخيي، هغه د کاهن يعنې
 مر د خامې غلې دانې ولې د هغه چا ده چې هغه نذرانه خدای ته واندې کوي. 
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نذرانې که د تېلو سره ې وي يا وچې وي، هغه د هارون د زامنو يعنې د ولو کاهنانو دي
او بايد د هغوی ترمن په مساوي ول ووېشل شي.

د سالمت نذرانه

 د سالمت د هغو نذرانو دپاره چې يو نفر يې تن ته واندې کوي، دغه مقررات

 که چېرې هغه نفر دا نذرانه خدای ته د شکرانې د نذرانې په توه واندې کوي، دي: 
هغه به د هغه حيوان سره چې قرباني کيي، د يوې فطيرې و نذرانه واندې کوي: هغه

دې د و اوو خه درې قسمه و پخې کي چې دوه يې د زيتونو په تېلو کې پخې
 هغه نفر دې شوې وي او يوه دې نر و وي چې تېل ورباندې مول شوي وي. 
 د هر ول و خه دې يوه يوه و د يوې و خميره و هم واندې کي. 
خاصې اعانې په توه تن ته واندې کي. دا د هغه کاهن دپاره دي چې د حيوان وينه
 د دغې سالمت د نذرانې د حيوان غوه بايد اخلي او په قرباناه باندې يې شيندي. 

په هماغه ور چې هغه قرباني کيي وخول شي. له هغې خه دې تر بل سهاره پورې
هي شی پاتې نشي.

 نو که چېرې يو نفر خپله رضاکارانه نذرانه يا د نذر ورکولو په توه د سالمت نذرانه

راوي، نو قرباني دې په هماغه ور چې واندې کيي وخول شي. خو ه چې پاتې شي
 کومه غوه چې له قربان خه د دريمې هغه دې په راتلونکې ور وخول شي. 

 که چېرې د سالمت د نذرانې کومه ورې پورې پاتې کيي، بايد وسوزول شي. 
غوه په دريمه ور وخول شي، خدای به د هغه نفر نذرانه قبوله نه کي. دا به د هغه په

نذرانه کې حساب نشي او هغه به ناپاکه ول شي. که وک له هغې خه له وخوري، نو د
 که چېرې دا غوه په يو ناپاکه شي باندې وليي هغه بايد خپلو بدو سزا به وويني. 

ونه خول شي، بلکه بايد وسوزول شي.
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 مر که چېرې وک ناپاک که وک پاک وي، هغه کولی شي چې دا غوه وخوري 
وي او د سالمت د نذرانې هغه غوه چې تن ته واندې کيي وخوري، نو هغه نفر بايد
 که چېرې يو نفر يو ناپاکه شي ته الس وروي، که د خدای له قوم خه وشل شي. 

هغه انساني ناپاکي وي يا يو ناپاکه حيوان وي او بيا د سالمت د نذرانې هغه غوه وخوري،
نو هغه نفر بايد د خدای له قوم خه وشل شي.“

د وازې او وينې خول حرام دي

 ”د اسرائيلو قوم ته ووايه چې د غوايانو،  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

 د يو حيوان وازه چې په خپل مر م شوی وي يا پسونو او وزو وازه مه خورئ. 
يو وحشي حيوان وژلی وي بايد په هي صورت ونه خول شي، مر هغه د کوم بل مقصد

 هروک چې د يو داسې حيوان وازه وخوري چې کېدای دپاره استعمالېدی شي. 
شي د يوې نذرانې په توه تن ته په اور باندې تياره شي، هغه بايد د خدای له قوم خه

  هرچېرې چې اوسېئ بايد د مارغه يا د حيوان وينه ونه خورئ.  وشل شي. 
هروک چې دا قانون مات کي بايد د خدای له قوم خه وشل شي.“

د کاهنانو برخه

 ”اسرائيليانو ته ووايه چې هروک چې د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

سالمت نذرانه واندې کوي هغه دې تن ته د هغې يوه برخه د خاص سوغات په توه
 هغه دې په خپل الس هغه نذرانه راوي چې تن ته په اور باندې راوي. 

تياريي. هغه دې د حيوان سينه د وازې سره پورته ونيسي ترو دا وايي چې هغه ماته
 کاهن به وازه په قرباناه باندې وسوزوي، مر سينه به د کاهنانو وقف شوي دي. 

 همدارنه تاسو بايد د خپلې سالمت د نذرانې د حيوان شاتن ي په کاهن ته شي. 
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 کاهن چې د سالمت د نذرانې وينه او وازه واندې د خاصې اعانې په توه ورکئ. 
 د حيوان سينه يو خاص کوي، هغه به شاتن ي په د خپلې برخې په توه واخلي. 

سوغات دی او شاتن ي په يوه خاصه اعانه ده چې تن د اسرائيلو د خلکو خه
اخيستې او کاهنانو ته يې ورکې ده. په دې خاطر د اسرائيلو خلک بايد هغه د تل دپاره

کاهنانو ته ورکي.“

 دا د هغې نذرانې برخه ده چې تن ته په اور باندې تياريي چې حضرت هارون او

د هغه زامنو ته په هغه ور ورکل شوه په کومه ور چې هغوی د کاهنانو په توه د
 په هغه ور تن د اسرائيلو په قوم باندې امر تن د خدمت دپاره واکل شول. 

وک چې هغوی ته د نذرانې دا برخه ورکي. دا يو داسې قانون دی چې د اسرائيلو قوم بايد
د تل دپاره ورته غاه کېدي.

 دا مقررات د دغو نذرانو دپاره دي لکه سوزېدونکې نذرانې، د غلې دانې نذرانې، د

 په دته کې د سينا ناه نذرانې، د تاوان نذرانې، د اکنې نذرانې او د سالمت نذرانې. 
په غره باندې تن حضرت موسیٰ ته دا حکمونه ورکل او په هماغه ور حضرت

موسیٰ د اسرائيلو قوم ته وفرمايل چې خپلې نذرانې راوي.

د حضرت هارون او د هغه د زامنو اکنه
(هجرت ۲۹: ۱ - ۳۷)

 ”هارون او د هغه زامن راوله. د هغوی  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۸
وکر ناه د نذرانې دپاره غويی، دوه پسونه او هغه د کاهنتوب کالي، د مسح کولو تېل، د
 بيا ول قوم د مقدسې خېمې د دروازې خوله چې فطيره و په کې ده ول راوه. 

ته راغون که.“
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 هغه ورته  حضرت موسیٰ د تن امر په ای ک او کله چې قوم راغون شو 

وفرمايل: ”اوس چې زه کوم کار کوم هغه د تن امر دی.“

. بيا حضرت موسیٰ حضرت هارون او د هغه زامن راوستل او غسل يې ورباندې وک
 هغه حضرت هارون ته کميس او چپنه واغوستل، د هغه په مال باندې يې يوه پ

وتله او مقدس پېشبند يې ورباندې واچاوه او هغه يې په هغه ه اوبدل شوي کمربند باندې
 د هغه په سينه باندې يې سينه پو وتاه او په وتاه چې د هغه د مال خه تاو ؤ. 
 لکه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې هغه کې يې اوريم او تميم کېودل. 
امر کی ؤ، هغه حضرت هارون ته لون ور په سر که او د هغې په مخه کې يې د سرو

زرو ل يعنې د وقف کولو پاک نان کېود.

 بيا حضرت موسیٰ د مسح کولو تېل واخيستل او هغه يې په خېمه او ول شيان چې

 په هغې کې ؤو په هغو باندې وشيندل او په دې ول يې هغه ول تن ته وقف کل. 
هغه ل تېل واخيستل او اوه لې يې په قرباناه باندې وشيندل او قرباناه يې د لوو او

 همدارنه هغه تشت سره چې پايه يې درلودله مسح که چې تن ته يې وقف کي. 
د مسح کولو ل تېل د حضرت هارون په سر باندې توی کل او هغه يې د کاهن د وظيفې

 بيا لکه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، هغه د  .دپاره مسح ک
حضرت هارون زامن مخکې راوستل او هغوی ته يې کميسونه واغوستل، په مال انو باندې

يې ورته پ انې وتلې او خول انې يې ورته په سر کې.

 بيا حضرت موسیٰ د ناه د نذرانې دپاره غويی راوست او حضرت هارون او د هغه

 حضرت موسیٰ غويی حالل ک او له زامنو د هغه په سر باندې خپل السونه کېودل. 
وينه يې راواخيستله او هغه يې په خپله وته باندې د قربان د ای په ولو برجونو باندې
وسولوله، د دې دپاره چې د قربان ای مقدس شي. بيا هغه پاتې وينه د قربان د ای په
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بېخ کې توی که. په دې ول د قربان ای پاک شو او هغه د ناه په خاطر د قربان د
 همدارنه حضرت موسیٰ وله وازه چې په کولمو نذرانې دپاره يو مناسب ای شو. 
باندې پرته وه، د اينې ېره ه برخه او پتوري چې وازه ورباندې پرته وي واخيستل او
 نه چې تن امر کی ؤ هغه پاتې غويی د ول يې په قرباناه باندې وسوزول. 

پوستکي، غوې او خوشايو سره واخيست او هغه يې د کمپ خه دباندې وسوزاوه.

 بيا حضرت موسیٰ د سوزېدونکې نذرانې دپاره پسه راوست او حضرت هارون او د

 حضرت موسیٰ پسه حالل ک او هغه زامنو د پسه په سر باندې خپل السونه کېودل. 
 هغه پسه وې وې ک او وينه يې د قربان د ای په لورو خواو باندې وشيندله. 

 نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی سر، وې او وازه يې وسوزول. 
ؤ، هغه د نس دنن برخې او پې ومينلې او ول پسه يې په قرباناه باندې وسوزاوه. دا

يوه سوزېدونکې نذرانه وه چې بوی يې په تن باندې ه ليي.

 بيا حضرت موسیٰ بل پسه راوست. دا پسه د کاهنانو د اکنې دپاره ؤ. حضرت هارون

 حضرت موسیٰ پسه حالل او د هغه زامنو خپل السونه د هغه په سر باندې کېودل. 
ک او د هغه له وينه يې واخيستله او د حضرت هارون د ي غو په نرم، د ي الس په

 بيا يې د حضرت هارون زامن غې وتې او د ي پې په غې وتې يې وسولوله. 
مخکې راوستل او د هغوی د ي غوونو په نرميو، د ي السونو په غو وتو او د ي
پو په غو وتو يې له وينه وسولوله او پاتې وينه يې د قربان د ای په لورو خواو

 هغه وازه، لم، هغه وله وازه چې په کولمو باندې پرته وي، د اينې باندې وشيندله. 
 ېره ه برخه، پختوري د وازې سره چې ورباندې پرته وي او ي ورون واخيستل. 
بيا هغه د فطيرې و له وکر خه چې تن ته وقف شوې وه يوه ساده و، يوه

غوه و او يوه نر و راواخيستله او د وازې او ي ورون دپاسه يې کېودله.
 حضرت موسیٰ هغه ول د حضرت هارون او د هغه د زامنو په السونو کې کېودل او
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 بيا دوی هغه پورته ونيول ترو دا وايي چې هغه تن ته وقف شوي دي. 
حضرت موسیٰ دا شيان له هغوی خه بېرته واخيستل او هغه يې د اکنې د نذرانې په توه
د سوزېدونکې نذرانې سره په قرباناه باندې وسوزول. د داسې نذرانې بوی په تن باندې
 بيا حضرت موسیٰ د پسه سينه راواخيستله او د تن په حضور کې يې ه ليي. 

پورته ونيوله ترو دا وايي چې هغه تن ته وقف شوې ده. دا د اکنې په پسه کې د
حضرت موسیٰ برخه وه. حضرت موسیٰ دا ول کارونه د تن د حکم سره سم سرته

ورسول.

 حضرت موسیٰ ل د مسح کولو تېل او له وينه چې په قرباناه باندې پرته وه

واخيستل او په حضرت هارون، د هغه په زامنو او د هغو په کاليو باندې يې وشيندل. په دې
ول يې هغوی او د هغوی کالي تن ته وقف کل.

 حضرت موسیٰ هارون او د هغه زامنو ته وفرمايل: ”لکه نه چې تن امر کی

و ئ او هلته يې د هغېه د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې پخه کدی دا غو
 کومه غوه يا و چې پاتې سره چې د اکنې د نذرانې په وکر کې ده وخورئ. 

 تاسو به اوه ورې د خېمې د دروازې له خولې خه نه ئ شي هغه وسوزوئ. 
چې نن کوم کار وک  مون ترو پورې چې ستاسو د اکنې مراسم پوره شوي نه وي. 

تن د هغه د کولو حکم مون ته کی ؤ، د دې په خاطر چې ستاسو د ناه دپاره کفاره ادا
 تاسو بايد د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې اوه شپې او اوه ورې پاتې کو. 
شئ او هغه کار به کوئ چې تن يې امر کی دی. که چېرې داسې ونه کئ نو مه به

 نو حضرت هارون او د هغه شئ. که چې تن په ما باندې داسې امر کی دی.“ 
زامنو ول کارونه د تن د هغه حکم په مطابق وکل چې د حضرت موسیٰ په وسيله يې

کی ؤ.

۱۹ / ۷۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


کاهنان خپل خدمت پيل کوي

 د کاهنانو د اکنې د مراسمو خه وروسته حضرت موسیٰ په اتمه ور حضرت  ۹
 هغه حضرت هارون ته هارون او د هغه زامن او د اسرائيلو مشران راوغوتل. 

وفرمايل: ”يو خوسی او يو پسه چې کوم عيب په کې نه وي واخله او تن ته يې واندې
 بيا د که. خوسی د ناه د نذرانې دپاره دی او پسه د سوزېدونکې نذرانې دپاره دی. 

اسرائيلو خلکو ته ووايه: يو وز د ناه د نذرانې دپاره واخلئ. يو خوسی چې يو کلن وي او
يو وری چې يو کلن وي او هي عيب په کې نه وي، د سوزېدونکې نذرانې دپاره واخلئ

 او يو غويی او يو پسه د سالمت د نذرانې دپاره. هغوی دې دا د تن په حضور کې

د غلې دانې د نذرانې سره چې تېل ورسره  وي قرباني کي. هغوی بايد دا کار وکي
که چې تن به نن هغوی ته ورکاره شي.“

 نو هغوی ول شيان د حضرت موسیٰ د حکم سره سم د مقدسې خېمې مخې ته

 حضرت موسیٰ وفرمايل: راول او ول قوم د تن د عبادت دپاره هلته راغون شو. 
”تن تاسو ته حکم کی دی چې دا کار وکئ، ترو د هغه جالل تاسو ته کاره

 بيا حضرت موسیٰ هارون ته وفرمايل: ”د قربان ای ته ال شه او لکه نه شي.“ 
چې تن امر کی دی اول د خپل ان او بيا د قوم د ناهونو د کفارې د ادا کولو په

خاطر د ناه نذرانه او سوزېدونکې نذرانه واندې که.“

 نو حضرت هارون د قربان ای ته ال او د ان دپاره يې د ناه د نذرانې په توه

 د هغه زامنو هغه ته وينه راوله او هغه خپله وته په وينه کې غوه  .خوسی حالل ک
که او له هغې خه يې له د قربان د ای په برجونو باندې وسولوله. پاتې وينه يې د

 لکه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې قربان د ای په بېخ کې توی که. 
امر کی ؤ، هغه په قرباناه باندې د ناه د نذرانې خه وازه، پختوري او د اينې ېره ه
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 مر غوه او پوستکی يې د کمپ خه دباندې وسوزول. برخه وسوزوله. 

 حضرت هارون هغه حيوان حالل ک چې د هغه د خپلې سوزېدونکې نذرانې دپاره ؤ.

هغه ته خپلو زامنو وينه راوله او هغه دا وينه د قربان د ای په لورو خواو باندې
 هغوی حضرت هارون ته سر او د حيوان نورې وې ورکې او هغه يې په وشيندله. 

 هغه د نس دنن برخې او شاتن پې ومينلې او په قرباناه باندې وسوزول. 
قرباناه باندې يې د سوزېدونکې نذرانې دپاسه وسوزولې.

 بيا حضرت هارون هغه نذرانه راوله چې د قوم دپاره وه. ده هغه وز چې د قوم د ناه

دپاره ؤ حالل ک او هغه يې د ناه د نذرانې دپاره واندې ک، لکه نه چې هغه د خپلې
 همدارنه هغه سوزېدونکې نذرانه راوله او هغه يې د ناه دپاره واندې کی ؤ. 

 بيا يې د غلې دانې نذرانه واندې که، له هغې خه مقرراتو په مطابق واندې که. 
يې يو موی واخيست او هغه يې په قرباناه باندې برسېره پر هغې سوزېدونکې نذرانې چې

 حضرت هارون غويی او پسه د قوم دپاره د سالمت د هر سهار تياريي وسوزاوه. 
نذرانې په توه حالل کل. د هغه زامنو هغه ته وينه راوله او هغه دا وينه د قربان د ای

 هغوی د غويي او د پسه وازينې برخې، لم، د وازې په لورو خواو باندې وشيندله. 
 او هغه يې د حيواناتو په سينو پرده، پختوري او د اينې ېره ه برخه واخيستل 

 نه چې باندې کېودل او بيا حضرت هارون وازه په قرباناه باندې وسوزوله. 
حضرت موسیٰ امر کی ؤ، حضرت هارون د هغو حيواناتو سينې او شاتن ي پې تن

ته پورته ونيولې ترو دا وايي چې هغه تن ته وقف شوې دي.

 کله چې حضرت هارون د قربانيو مراسم سرته ورسول، نو خپل السونه يې د قوم

 خواته پورته ونيول او برکت يې ورته ورک او د قربان د ای خه راکوز شو. 
حضرت موسیٰ او حضرت هارون مقدسې خېمې ته ورننوتل. کله چې هغوی راووتل، قوم
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 د تن له حضور خه ته يې برکت ورک او د تن جالل ول قوم ته کاره شو. 
اور نازل شو او سوزېدونکې نذرانه او وازينې برخې يې په قرباناه باندې وسوزولې. کله

چې ول قوم هغه وليدل نو د خوشال چيغې يې ووهلې او په سجده شول.

د ناداب او ابيهو ناه

 د حضرت هارون زامنو ناداب او ابيهو هر يو خپل د اور لوی راواخيست او  ۱۰
په هغې کې يې بل شوي سکاره واچول، خوشبويي يې ورزياته که او هغه يې تن ته
واندې کل. مر دا اور مقدس نه ؤ، که چې تن په هغوی باندې د هغه د واندې

 نو تن يونااپه اور نازل ک او هغوی يې په خپل حضور کې کولو امر نه ؤ کی. 
 بيا حضرت موسیٰ هارون ته وفرمايل: ”تن د دې په هکله وسوزول او مه شول. 

خبرې کولې او دا يې فرمايل:

هغه خلک چې خدمت کوي زما

بايد وکي احترام د مقدس توب زما

د ول قوم په نظر کې به

زه دروند يم“

مر حضرت هارون غلی پاتې شو.

 حضرت موسیٰ ميشائيل او الصافان چې د حضرت هارون او حضرت موسیٰ د تره

عزيئيل زامن ؤو، راوغوتل او ورته ويې فرمايل: ”دلته راشئ، د خپل تره د زامنو مي د
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 نو هغوی راغلل او نه چې مقدس ای خه لېرې له کمپ خه دباندې يوسئ.“ 
حضرت موسیٰ حکم کی ؤ، د هغوی مي يې له کاليو خه ونيول او د کمپ خه يې

دباندې يول.

 بيا حضرت موسیٰ هارون او د هغه زامنو العازار او ايتامار ته وفرمايل: ”خپل ويتان

و مه پرېدئ او خپل کالي مه شلوئ چې دا وايي چې تاسو غمجن يئ. که چېرې
داسې وکئ نو تاسو به مه شئ او تن به په ول قوم باندې په قهر شي. مر نور ول
اسرائيليان کولی شي چې د هغو دوو نفرو دپاره چې تن د اور په وسيله له منه وي
 د خېمې د دروازې له خولې خه مه ئ که نه، نو تاسو به مه شئ، دي وژاي. 

که چې تاسو د تن د مسح کولو په تېلو باندې پاک شوي يئ.“ نو نه چې حضرت
موسیٰ فرمايلي ؤو هغوی هماغسې وکل.

د کاهنانو دپاره مقررات

 ”ته او ستا زامن د شرابو يا بيرو د لو  تن حضرت هارون ته وفرمايل: 

خه وروسته مقدسې خېمې ته مه ورننوزئ، که چېرې داسې وکئ نو مه به شئ. دا يو
 تاسو بايد د هغه دايمي قانون دی چې ستاسو وله اوالده به ورباندې عمل کوي. 

شيانو ترمن فرق وکئ چې کوم د خدای دي او کوم د عمومي استعمال دپاره دي او کوم
 بايد د اسرائيلو قوم ته هغه ول قوانين ورزده کئ چې ما پاک دي او کوم ناپاک. 

تاسو ته د موسیٰ په وسيله درکي دي.“

 بيا حضرت موسیٰ هارون او د هغه پاتې زامنو العازار او ايتامار ته وفرمايل: ”د غلې

دانې هغه نذرانه چې تن ته په اور باندې د تيارېدونکو نذرانو خه پاتې شوې ده
واخلئ، له هغې خه فطيره و پخه کئ او د قربان د ای په ن کې يې وخورئ
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 هغه په يو مقدس ای کې وخورئ، که چې دا که چې دا نذرانه ېره مقدسه ده. 
ستا او ستا د زامنو د هغو نذرانو برخه ده چې تن ته په اور باندې تياريي. دا هغه ه

 مر سينه او شاتن په چې پورته دي چې تن يې په ما باندې امر کی دی. 
نيول کيي هغه دې په داسې ای کې چې په مذهبي لحاظ پاک وي وخول شي. دا برخه
تاسو، ستاسو زامنو او لورانو ته ستاسو د برخې په توه د سالمت د هغو نذرانو خه چې

 شاتن په او سينه بايد د هغو د اسرائيلو د خلکو له خوا واندې کيي درکول کيي. 
نذرانو د وازې سره چې په اور باندې تياريي تن ته پورته ونيول شي. بيا لکه نه
چې تن امر کی دی، هغه به د همېش دپاره ستاسو او ستاسو د اوالدې برخه وي.“

 حضرت موسیٰ د هغه وز په باره کې پوتنه وکه چې د ناه د نذرانې دپاره ؤ او خبر

شو چې هغه سوزول شوی دی. په دې خبره هغه په العازار او ايتامار باندې په قهر شو او
 ”تاسو ولې د ناه نذرانه په يو مقدس ای کې ونه خوله؟ هغه پوتنه يې وکه: 
ېره مقدسه ده او تن د دې دپاره تاسو ته درکې وه چې د کفارې په ادا کولو سره د

 په دې خاطر چې د هغه وينه مقدسې خېمې ته نه وه ول قوم خه ناه لېرې شي. 
شوې، نو تاسو بايد د وز غوه هلته خولې وای، لکه نه چې ما درته امر کی ؤ.“

 حضرت هارون په واب کې وفرمايل: ”که چېرې ما د ناه نذرانه نن خولې وای،

آيا تن به هغه قبوله کې وای؟ قوم خپله د ناه نذرانه نن تن ته واندې که او خپله
 کله سوزېدونکې نذرانه يې راوله، مر بياهم په ما باندې دا هيبتناکه پېې وشوې.“ 

چې حضرت موسیٰ دا خبرې واورېدلې، هغه قانع شو.

حالل او حرام حيوانات
(تثنيه ۱۴: ۳ - ۲۱)
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 ”اسرائيليانو ته  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل:   ۱۱
ووايئ چې د ولو حيواناتو له جملې خه چې په مکه باندې ژوند کوي، يعنې هغه

 هر حيوان چې خالص سوم ولري او حيوانات چې غوه يې خولی شئ هغه دا دي: 
 خو داسې حيوانات شته چې يوازې شخوند وهونکي دي يا شخوند وهونکی هم وي. 
يوازې خالص سوم لري، خو تاسو بايد د هغو غوه ونه خورئ. لکه او، که ه هم هغه

 غرن شخوند وهونکی دی، مر خالص سوم نه لري. دا ستاسو دپاره ناپاک دی. 
سويه، که ه هم هغه شخوند وهونکې ده مر خالص سوم نه لري، دا ستاسو دپاره ناپاکه
 سويه، که ه هم شخوند وهونکې ده مر خالص سوم نه لري. دا ستاسو دپاره ده. 
 د خو غوه مه خورئ. هغه بايد ناپاک ول شي. هغه خالص سومان ناپاکه ده. 

 تاسو بايد د دې حيواناتو غوه ونه خورئ او مه د لري، مر شخوند وهونکی نه دی. 
هغو مو ته الس وروئ، دا ستاسو دپاره ناپاک دي.

 مر هر  تاسو کولی شئ هر ول ماهيان چې وزرونه او پتري ولري وخورئ، 
حيوان چې په اوبو کې ژوند کوي او وزرونه او پتري نه لري بايد غوه يې ونه خول شي.
 داسې حيوانات بايد حرام ول شي. تاسو بايد د هغو غوه ونه خورئ او حتیٰ مو

 هر شی چې په اوبو کې ژوند کوي او وزرونه او پتري ته يې الس هم مه وروئ. 
ونلري بايد ونه خورئ.

۱۳-۱۹دا هغه مرغان دي چې تاسو يې بايد حرام وئ: عقاب او ول ول پوسان، هر

ول باې، هر ول کارغان، شترمرغ، ول ول ونيان، د درياب مرغان، ل ل، هر
ول ماهي خوونکي مرغان، مالچرک او شوپرک.

۲۰ول وزر لرونکي حشرات حرام دي، ۲۱بغير د هغو حشراتو خه چې وپونه وهي.

۲۲له هغو خه کولی شئ چې ول ول چورچورک او ملخان وخورئ. ۲۳مر نور ول
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وزر لرونکي حشرات چې په پو باندې هم ري بايد حرام ول شي.

۲۴-۲۸هروک چې د دغو حيواناتو مو ته الس وروي هغه به تر ماامه پورې ناپاک

وي: ول سوم لرونکي حيوانات، له هغو پرته چې سومان يې هم جدا وي او شخوند هم
وهي او ول حيوانات چې لور پې ولري او پنجې ولري. هروک چې د هغو مي

يوسي بايد هغه خپل کالي وميني، خو تر ماامه پورې به ناپاک وي.

۲۹د هغو حيواناتو خه چې په مکه باندې ري، دغه حيوانات ستاسو دپاره ناپاک دي:
نده مه، مو، هر ول سمساره، ۳۰ول ول د کور او د شې چرموک او کربوی.

۳۱هروک چې د هغو مو ته الس وروي، هغه به تر ماامه پورې ناپاک وي. ۳۲که

چېرې د هغو مي په يو شي باندې ولويي، هغه شی به ناپاک شي. همداسې کار به د لري،
وکر، رمنې، يا بوج په موادو باندې کيي او مهمه نه ده چې هغه د ه شي دپاره

استعماليي. هغه دې په اوبو کې غوه کای شي خو تر ماامه پورې به ناپاک پاتې شي.
۳۳که چېرې د هغو مي د خې په يو لوي کې وغورزيي، هره چې په هغه کې دي

ناپاک به شي او تاسو بايد هغه لوی مات کئ. ۳۴کوم خواه چې په عادي توه حالل
وي، مر که له داسې لوي خه په هغو خواو باندې اوبه توی شي، هغه به ناپاک شي او
د لو هره چې په دې لوي کې وي هغه ناپاک دي. ۳۵په هر شي باندې چې د هغو
مي ولويي هغه شی ناپاکه کيي، که په هغو کې نغری يا د پخلي لوی شامل وي هغه

بايد مات شي. ۳۶مر يوه چينه يا کوهی چې دغه مه حيوانات په کې پراته وي، هغه پاک
پاتې کيي. ليکن هروک چې د دغو مو له جملې خه کوم يو ته الس وروي، هغه به
ناپاک شي. ۳۷که چېرې يو داسې می په هغو تخمونو باندې وغورزيي چې کرل کيي،

هغه تخمونه پاک پاتې کيي. ۳۸مر که چېرې په تخمونو باندې اوبه توی شوې وي او په
هغه باندې يو داسې می ولويي، هغه ستاسو دپاره ناپاک دي.

۳۹که چېرې يو حيوان چې ستاسو دپاره پاک وي م شي، هروک چې د هغه مي ته
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الس وروي هغه به تر ماامه پورې ناپاک وي. ۴۰هروک چې د دې م حيوان د
غوې خه له غوه وخوري، بايد خپل کالي وميني، خو هغه به تر ماامه پورې ناپاک

وي. هروک چې د هغه می راپورته کي، هغه بايد خپل کالي وميني خو هغه به تر
ماامه پورې ناپاک وي.

۴۱هره خزنده چې په مکه باندې ري، بايد ونه خول شي. ۴۲ستاسو دپاره هره خزنده

حرامه ده، که هغه په سينه باندې وئيي يا په لورو يا په ېرو پو ري. ۴۳د هغو
خه د کوم يو په خولو سره خپل انونه مه ناپاکه کوئ. ۴۴زه ستاسو تن خدای يم،
تاسو بايد خپل انونه پاک کئ او مقدس اوسئ، که چې زه مقدس يم. خپل انونه په

هي يوې خزندې باندې مه ناپاکه کوئ. ۴۵زه تن يم چې تاسو مې له مصر خه
راوويستلئ ترو ستاسو خدای اوسم. له دې کبله تاسو بايد مقدس اوسئ، که چې زه

مقدس يم.

۴۶دا مقررات د حيواناتو، مرغانو او هره چې په اوبو کې ژوند کوي او ولو خزندو په باره

کې دي. ۴۷تاسو بايد پام وکئ چې د پاک او ناپاک او همدارنه د حاللو او حرامو
حيواناتو ترمن فرق وکئ.“

د اوالد د زېولو خه وروسته د و پاکوالی

 ”اسرائيليانو ته ووايه چې کله يوه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۱۲
ه اميدواره شي او زوی وزېوي، هغه به اوه ورې د خپلې مياشتين ناروغ په شان

 بيا بايد هغه ه د وينې د بهېدلو  په اتمه ور دې هلک سنت شي.  ناپاکه وي. 
خه د پاکېدلو دپاره دري دېرش ورې صبر وکي. هغه بايد هي يو پاک شي ته الس

ورنه وي او نه دې د پاکېدلو د ورو د پوره کېدو پورې مقدسې خېمې ته ورننوزي.
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 که چېرې هغه لور وزېوي، دا ه به وارلس ورې ناپاکه وي، لکه نه چې د

مياشتين ناروغ په دوران کې ناپاکه کيي. بيا بايد هغه ه د وينې د بهېدلو خه د
 کله چې د يو زوی يا د يوې لور د زېولو پاکېدلو دپاره شپشپېته ورې صبر وکي. 
دپاره د پاکېدلو ورې خالصې شي، هغه دې د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې کاهن
ته ورشي. هغه دې يو يو کلن وری د سوزېدونکې نذرانې دپاره او يوه قمري يا يوه کوتره د
 کاهن به د هغې دپاره د کفارې د ادا کولو په خاطر هغه د ناه د نذرانې دپاره راوي. 

تن په حضور کې واندې کي او هغه ه به د وينې د بهېدلو خه پاکه شي. دا
 که چېرې دا مقررات د هغې ې دپاره دي چې يو هلک يا يوه انجل وزېوي. 

ه يو وری نشي اخيستلی، نو دوه کوترې يا دوه قمري انې دې راوي، يوه د
سوزېدونکې نذرانې دپاره او بله د ناه د نذرانې دپاره او کاهن به د هغې د ناپاک د لېرې

کولو دپاره مراسم سرته ورسوي او هغه به پاکه شي.“

د پوستکي د ناروغيو په اه مقررات

 ”کله چې د چا  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل:   ۱۳
په پوستکي باندې زخم، دانه يا پسوب وي چې کېدای شي هغه د پوستکي په يوې ساري
ناروغ باندې بدله شي، هغه بايد هارون کاهن يا د هغه يو زوی ته چې کاهن وي راوستل
 کاهن دې د هغه زخم معاينه کي او که چېرې په هغه کې ويتان سپين شوي شي. 

ؤو او زخم د پوستکي خه ژور کاره کېده، نو دا د پوستکي ساري ناروغي ده. نو کاهن
 که چېرې د هغه د پوستکي زخم سپين ؤ خو د پوستکي به هغه نفر ناپاک اعالن کي. 

خه ژور نه کاره کېده او ويتان په کې سپين شوي نه ؤو، کاهن دې هغه ناروغه نفر د
 کاهن به په اوومه ور هغه بيا معاينه کي اوو ورو دپاره د نورو خه جدا وساتي. 

او که چېرې د هغه په نظر کې زخم هماغه شان کاره کېده او خپور شوی نه ؤ، کاهن به
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 په اوومه ور دې کاهن هغه د دوهم ل هغه د نورو اوو ورو دپاره جدا وساتي. 
دپاره معاينه کي. که چېرې زخم ماوی شوی ؤ او په پوستکي کې نه ؤ خپور شوی، کاهن
به هغه پاک اعالن کي، دا يوازې يوه رمکه ده. هغه نفر بايد خپل کالي وميني او هغه به
 مر که چېرې کاهن هغه نفر معاينه کی وي او هغه يې پاک اعالن کی پاک شي. 

وي او له هغې خه وروسته رمکه د هغه په بدن باندې خپره شي، هغه بايد خپل ان بيا
 کاهن دې هغه معاينه کي، که چېرې هغه رمکه په بدن کاهن ته ورکاره کي. 

باندې خپره شوې وه، کاهن به هغه ناپاک اعالن کي، دا يوه ساري ناروغي ده.

  کله چې يو نفر د پوستکي ساري ناروغي ولري، هغه بايد کاهن ته راوستل شي. 

کاهن دې هغه معاينه کي، که چېرې په پوستکي کې يو سپين زخم وي چې ويتان يې
 نو دا د پوستکي يوه سپين کي وي او که چېرې په پسوب کې خامه غوه وي، 

دوامداره ناروغي ده او کاهن به هغه ناپاک اعالن کي. کاهن دې هغه د معاينې دپاره جدا
 مر که چېرې د ناروغ موده - ونه ساتي، که چې هغه په کاره ناپاک دی. 

 مر تېره شوې وي او يوازې داغونه پاتې وي، کاهن به هغه نفر پاک اعالن کي. 
 کله چې کاهن هرکله چې په هغه باندې خامه غوه راکاره شي، هغه به ناپاک شي. 

دا خامه غوه وويني، هغه نفر به ناپاک اعالن کي. خامه غوه ناپاکه ده، هغه نفر په
 مر کله چې دا خامه غوه روغه شي او بيا سپينه شي، هغه ساري ناروغ اخته دی. 

 کاهن دې هغه معاينه کي، که چېرې د زخم خه يوازې نفر بايد کاهن ته ورشي. 
سپين داغونه پاتې وي کاهن به هغه ناروغه نفر پاک اعالن کي، بيا به هغه پاک شي.

 او په هغه ای  کله چې د يو چا په پوستکي باندې يوه دانه وي او روغه شي 

باندې چې دانه وه، يو سپين پسوب يا سوربخن سپين داغ راکاره شي، هغه بايد خپل
 کاهن دې هغه معاينه کي، که چېرې هغه د پوستکي ان کاهن ته ورکاره کي. 

خه ژور وي او ويتان په کې سپين شوي وي، کاهن به هغه ناپاک اعالن کي. دا د
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 مر که چېرې پوستکي يوه ساري ناروغي ده چې د دانې په ای منته راغلې ده. 
کاهن هغه معاينه کي او سپين ويتان په کې نه وي او د پوستکي خه ژور نه وي او

 که چېرې هغه ماوی شوی وي، بيا دې کاهن هغه نفر د اوو ورو دپاره جدا وساتي. 
زخم په پوستکي کې خپريي، کاهن به هغه نفر ناپاک اعالن کي، دا ساري ناروغي ده.

 مر که چېرې هغه بدل شوی او خپور شوی نه وي، دا يوازې د دانې داغ دی او

کاهن به هغه نفر پاک اعالن کي.

 کله چې د يو چا پوستکی سوزېدلی وي او د سوزېدلي ای په خامه غوه کې يو

 نو کاهن دې هغه داغ معاينه کي. که سوربخن سپين يا سپين داغ راکاره شي، 
چېرې په هغه کې ويتان سپين شوي ؤو او د پوستکي خه ژور کارېده، دا د پوستکي

يوه ساري ناروغي ده چې په هغه سوزېدلي ای کې پيل شوې ده. کاهن به هغه نفر ناپاک
 مر که چېرې کاهن هغه معاينه کي او په داغ کې سپين ويتان نه وي اعالن کي. 
او هغه د پوستکي خه ژور نه وي او ماوی شوی وي، بيا دې کاهن هغه نفر د اوو ورو
 په اوومه ور دې کاهن هغه معاينه کي. که چېرې هغه خپريي، دپاره جدا وساتي. 

 خو که چېرې کاهن به هغه نفر ناپاک اعالن کي، دا د پوستکي يوه ساري ناروغي ده. 
بياهم التهاب بدل شوی نه وي او خپور شوی نه وي مر ماوی شوی وي، نو دا د

سوزېدلي ای پسوب دی او کاهن به هغه نفر پاک اعالن کي. دا يوازې د سوزېدلي
ای داغ دی.

 نو کاهن  که چېرې د يو سي يا د يوې ې په سر يا په زنه باندې زخم وي، 

دې هغه زخم معاينه کي. که چېرې هغه د پوستکي خه ژور کاري او ژي نري ويتان
په کې وي، نو کاهن به هغه نفر ناپاک اعالن کي. دا يو خارت دی او د سر يا د زنې

 مر کله چې کاهن د ناسور دا ول زخم معاينه کي، که چېرې ساري ناروغي ده. 
هغه د پوستکي خه ژور نه کاره کېده، خو بياهم تور ويتان په کې نه ؤو، نو کاهن دې
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 په اوومه ور دې کاهن هغه زخم معاينه هغه ناروغه نفر اوه ورې جدا وساتي. 
کي. که چېرې خارت خپور شوی نه ؤ او ژي ويتان په کې نه ؤو او د پوستکي خه
 نو د هغه نفر ول سر بايد وخرايل شي بغير له زخمي ای خه. ژور نه کارېده، 

 په اوومه ور دې کاهن هغه خارت بيا کاهن دې هغه نورې اوه ورې جدا وساتي. 
معاينه کي، که چېرې هغه په پوستکي کې خپور شوی نه ؤ او د پوستکي خه ژور نه

کاره کېده، کاهن به هغه پاک اعالن کي. هغه نفر بايد خپل کالي وميني او پاک به شي.
  مر که چېرې د هغه د پاکوالي د اعالن خه وروسته خارت خپور شي، 

کاهن دې هغه معاينه کي او که چېرې خارت په پوستکي کې خپور شوی وي، کاهن دا
 خو که چېرې د هغه په نظر اتيا نه لري چې ژي ويتان ولوي، هغه نفر ناپاک دی. 

کې هغه بدل شوی نه وي او تور ويتان په کې راشنه شوي وي، دا خارت روغ شوی
دی. هغه نفر پاک دی او کاهن به هغه همداسې پاک اعالن کي.

 نو  کله چې د يو سي يا د يوې ې په پوستکي باندې سپين داغونه وي، 

کاهن دې هغه نفر معاينه کي. که چېرې دا داغونه ماوي او سپين وي، هغه يوه بې زيانه
رمکه ده چې په بدن باندې راختلې ده، هغه نفر پاک دی.

 که چېرې يو سي خپل ويتان له السه ورکي وي او نجی شوی وي، هغه پاک

 که چېرې هغه د خپلې کوپ يا تندي ويتان له السه ورکي وي او لو تندی دی. 
 مر که چېرې د هغه په نجي سر يا لو تندي باندې سوربخن ولري، هغه پاک دی. 
 کاهن دې هغه معاينه کي او که سپين زخم وي، دا د پوستکي يوه ساري ناروغي ده. 

 نو هغه سی ناروغ او ناپاک دی. کاهن به هغه چېرې زخم سوربخن سپين وي، 
ناپاک اعالن کي که چې د هغه په سر باندې زخم دی.

 هغه نفر چې په داسې ساري ناروغ اخته وي بايد شلېدلي کالي واغوندي، خپل
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ويتان دې ببر پرېدي، خپله خوله دې په کي او داسې چيغې دې ووهي: زه ناپاک يم!
 ترو پورې چې هغه نفر په دې ناروغ باندې اخته وي هغه ناپاک زه ناپاک يم! 

پاتې کيي. هغه بايد يوازې او د کمپ خه دباندې واوسيي.

د چاسکې په هکله مقررات

 که چېرې کوم کالي چاسکې وهلي وي که هغه د ويو خه جو شوي وي يا د

 د کتان يا ويو وکر، يا رمن او يا داسې شی وي چې له رمنې کتان کالي وي، 
 که چېرې هغه چاسکه شنه بخنه يا سره بخنه وي، نو دا يوه خه جو شوی وي، 

 کاهن دې هغه چاسکه خپرېدونکې چاسکه ده او کاهن ته بايد وروودل شي. 
 په اوومه ور دې هغه بيا معاينه معاينه کي او هغه شی دې اوه ورې جدا کېدي. 
 کاهن بايد هغه کالي کي. که چېرې چاسکه خپره شوې وه نو هغه شی ناپاک دی. 

وسوزوي، که چې چاسکه خرابوونکې ده او هغه دې وسوزول شي.

 مر کله چې کاهن هغه معاينه کي او دا معلومه کي چې چاسکه په هغه شي باندې

 هغه به دا حکم وکي چې دا خراب شوی شی ومينل شي. بيا دې نه ده خپره شوې، 
 له دې وروسته چې خراب شوی شی هغه د نورو اوو ورو دپاره جدا کېدي. 

ومينل شي، کاهن دې هغه بيا معاينه کي. که چېرې چاسکې خپل رن نه وي بدل کی،
که ه هم هغه خپره شوې نه ده، بياهم هغه ناپاک دی. که دا خرابوالی په مخ کې وي يا

 مر کله چې کاهن هغه معاينه کي، که چېرې د شاته، تاسو بايد دا شی وسوزوئ. 
هغه شي د مينلو خه وروسته چاسکه ماوې شوې وي، هغه دې خرابه شوې برخه
 مر که چېرې چاسکه په پورتنيو شيانو باندې بيا راکاره شي، نو دا وشلوي. 

 خپرېدونکې ده او په هره باندې چې چاسکه وي خاوند يې بايد هغه شی وسوزوي. 
که چېرې هغه نفر هغه شی وميني او چاسکه ورکه شي هغه دې بيا ومينل شي نو هغه
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شی به پاک شي.

 دا مقررات د هغو کاليو په هکله دي چې چاسکې وهلي وي که هغه د ويو يا کتان

خه جو رمنې وکر وي يا هغه شيان وي چې د يو يا کتانشوي وي، د و خه جو
شوي وي. نو په دې ول به کاهن کولی شي دا فيصله وکي چې آيا دا شيان پاک دي يا

ناپاک.“

د پوستکي د ناروغيو خه پاکوالی

 ”دا مقررات د هغه نفر د پاکېدلو په  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۱۴
باره کې دي چې د پوستکي د ساري ناروغ خه روغ شوی وي. په هغه ور چې د هغه
خه دباندې ال  کاهن دې د کمپ پاکوالی اعالنيي بايد هغه کاهن ته راوستل شي. 

شي او هغه دې معاينه کي. که چېرې هغه نفر د پوستکي د ساري ناروغ خه روغ شوی
 کاهن به داسې حکم وکي چې دوه ژوند پاکې مرغ، د صبر ل لري، سور وي، 

 بيا به کاهن داسې تار او د ويلني بوی دې د پاکوالي د مراسمو دپاره راول شي. 
حکم وکي چې له دې مرغيو خه دې يو د خو د لوي دپاسه چې د چينې تازه اوبه په
 هغه دې بله ژوند مرغ د صبر د لري، سور تار او د ويلني د کې وي، حالله شي. 
بوي سره واخلي او د هغې مرغ په وينه کې دې غوه کي کومه چې د تازه اوبو دپاسه

 کاهن به اوه لې په هغه نفر باندې چې د ساري ناروغ خه حالله شوې وه. 
پاکيي هغه وينه وشيندي او هغه به پاک اعالن کي. بيا دې هغه ژوند مرغ په صحرا

 کوم نفر چې پاکيي، هغه بايد خپل کالي وميني، خپل ول ويتان کې خوشې کي. 
دې وخرايي او غسل دې وکي، بيا به هغه پاک شي. له دې وروسته هغه کولی شي چې

 هغه کمپ ته ورننوزي، مر اوه ورې بايد د خپلې خېمې خه دباندې واوسيي. 
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بايد په اوومه ور بيا خپل سر، يره، وروې او د بدن پاتې ويتان وخرايي. خپل کالي
دې وميني او غسل دې وکي، نو هغه به پاک شي.

 هغه بايد په اتمه ور دغه شيان راوي: دوه وري او يوه يو کلنه مېه چې په هر يو

کې عيب نه وي، د غلې دانې د نذرانې دپاره درې کيلورامه ه اوه چې د زيتونو تېل
 کاهن بايد هغه نفر چې پاکيي د دې نذرانو ورسره  وي او يوه پياله د زيتونو تېل. 
 بيا به کاهن سره د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې د تن حضور ته ورولي. 

يو وری د يوې پيالې تېلو سره واخلي او هغه به د تاوان د نذرانې په توه واندې کي.
 هغه دې کاهن به دا پورته ونيسي ترو دا وايي چې هغه تن ته وقف شوي دي. 

وری په هغه مقدس ای کې حالل کي چېرته چې د ناه د نذرانو او سوزېدونکو نذرانو
دپاره حيوانات حالليي. هغه بايد داسې وکي که چې د تاوان نذرانه د ناه د نذرانې په

 کاهن دې د وري له وينې خه له وينه شان د کاهن ده او هغه ېره مقدسه ده. 
واخلي او د هغه نفر چې پاکيي د هغه د ي غو په نرم، د ي الس په غې وتې او د

 بيا به کاهن ل تېل راواخلي او د خپل چپ ي پې په غې وتې دې وسولوي. 
 خپله ي وته به په خپل ورغوي کې غوه الس په ورغوي کې به يې توی کي، 

 کاهن کي او ل تېل به په خپلې وتې سره د تن په حضور کې اوه لې وشيندي. 
دې ل تېل چې د هغه د الس په ورغوي کې پاتې دي راواخلي او د هغه نفر چې پاکيي د
هغه د ي غو په نرم، د ي الس په غې وتې او د ي پې په غې وتې وسولوي.

 کاهن به پاتې تېل چې د هغه په ورغوي کې دي د هغه چا په سر باندې توی کي

وک چې پاکيي او د هغه دپاره به د تن په حضور کې کفاره ادا کي.

 بيا دې کاهن د ناه نذرانه قرباني کي او د هغه چا دپاره دې کفاره ادا کي چې د

خپلې ناپاک خه پاکيي. له هغې خه وروسته به د سوزېدونکې نذرانې دپاره حيوان
 او د غلې دانې د نذرانې سره به يې په قرباناه باندې واندې کي. په دې حالل کي 
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ول به د هغه نفر دپاره کفاره ادا کي او هغه به پاک شي.

 که چېرې هغه نفر غريب وي او نور ه نشي اخيستلی، بايد يو وری د تاوان د نذرانې

په توه راوي. کاهن به هغه تن ته د وقف کولو دپاره پورته ونيسي او د هغه نفر دپاره
به کفاره ادا کي. هغه به يو کيلورام ه اوه چې د زيتون تېل ورسره  وي د غلې دانې

 همدارنه هغه نفر به دوه کوترې يا دوه د نذرانې دپاره راوي او يوه پياله تېل. 
 هغه قمري انې راوي، يوه د ناه د نذرانې دپاره او بله د سوزېدونکې نذرانې دپاره. 
بايد په اتمه ور دا شيان د خپل ان د پاکېدلو دپاره د مقدسې خېمې د دروازې په خوله
 کاهن به وری او د زيتونو تېل د تاوان د نذرانې دپاره واخلي او کې کاهن ته راوي. 

 هغه به وری د تاوان د نذرانې په تن ته به يې د وقف کولو دپاره پورته ونيسي. 
توه حالل کي او د هغه له وينه به واخلي او د هغه نفر چې پاکيي د هغه د ي غو په
 بيا دې نرم، د ي الس په غې وتې او د ي پې په غې وتې به يې وسولوي. 
 هغه دې په کاهن ل تېل راواخلي او د خپل چپ الس په ورغوي کې دې توی کي. 
 خپله ي وته د خپل ورغوي خه ل تېل اوه لې د تن په حضور کې وشيندي. 

د خپل ورغوي خه دې ل تېل په هماغو ايونو باندې وسولوي چې د تاوان د نذرانې
وينه يې ورباندې سولولې وه، يعنې د هغه نفر چې پاکيي د هغه د ي غو په نرم، د ي
 کاهن به هغه تېل الس په غې وتې او د ي پې په غې وتې دې هغه وسولوي. 

چې د هغه په ورغوي کې پاتې دي د هغه نفر په سر باندې چې پاکيي توی کي او په دې
 بيا به هغه نفر د هغو - ول به د هغه دپاره د تن په حضور کې کفاره ادا کي. 
کوترو يا قمري انو خه يوه د ناه د نذرانې په توه او بله د سوزېدونکې نذرانې په توه

د غلې دانې د نذرانې سره يوای قرباني کي. په دې ول به کاهن د هغه نفر دپاره چې
 دا مقررات د هغه چا دپاره دي چې د پاکيي د تن په حضور کې کفاره ادا کي. 
پوستکي په ساري ناروغ باندې اخته وي او د خپل ان د پاکوالي دپاره هغه نذرانې چې

رواج وې نشي اخيستلی.“
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په کورونو کې چاسکې

 ”کله چې تاسو د کنعان  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل: 

خاورې ته چې تاسو ته يې ستاسو د ملکيت په توه درکوم، ورننوزئ او د هغه ای په يو
 د هغه کور خاوند بايد ال شي او کاهن ته کور کې خپرېدونکې چاسکه پيدا کم، 
داسې ووايي چې ما په خپل کور کې يو شی ليدلی دی چې د چاسکې په شان کاري.

 کاهن به داسې حکم وکي چې مخکې له دې چې هغه د چاسکې د معاينه کولو

دپاره ال شي هره دې له هغه کور خه راوويستل شي. که نه، نو هره چې په هغه کور
کې دي هغه به ناپاکه اعالن شي. له هغې وروسته دې کاهن دننه ال شي او کور دې معاينه

 هغه دې په دېوالونو باندې چاسکې معاينه کي. که چېرې په هغه کې شين کي. 
 نو کاهن به د هغه کور خه ال شي بخن يا سوربخن داغونه وي چې دېوال خرابوي، 
 په اوومه ور به کاهن بېرته راشي او هغه کور او کور به د اوو ورو دپاره بند کي. 

 هغه دې حکم به بيا معاينه کي. که چېرې چاسکه په دېوالونو باندې خپره شوې وي 
وکي چې هغه تيې چې چاسکې ورباندې پيدا شوې دي هغه دې لېرې شي او د ار
 له هغې وروسته بايد کاهن خه دې دباندې په يو ناپاک ای کې وغورزول شي. 
ول دنني دېوالونه په يو چا باندې وتوي او خاوره دې د ار خه دباندې په يو ناپاکه
 بيا دې د هغو تيو په ای چې لېرې کای شوې دي د نورو ای کې وغورزوي. 

تيو خه کار واخيستل شي او دېوالونو ته دې نوی اخې ورکای شي.

 که چېرې د دېوالونو د تيو د لېرې کولو، تولو او اخېولو نه پس بيا په هغه کور کې

 نو کاهن دې ال شي او هغه دې بيا معاينه کي. که چېرې په چاسکه راکاره شي 
کور کې چاسکه خپره شوې وي، نو دا يوه خرابوونکې چاسکه ده او دا کور ناپاک دی.

 هغه کور بايد وران شي او د هغه تيې، تيرونه او وله خاوره بايد د ار خه دباندې

 په هغه دوران کې چې کاهن هغه کور بند اعالن کی وي يو ناپاکه ای ته يول شي. 
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 همدارنه نو هروک چې هغه ته ننوزي، هغه به تر ماامه پورې ناپاک وي. 
هروک چې په هغه کور کې خوب کوي يا خوراک کوي بايد خپل کالي وميني.

 مر که چېرې کاهن راشي او هغه معاينه کي، نو که د کور د اخېولو خه وروسته

چاسکه خپره شوې نه وي نو هغه به کور پاک اعالن کي، که چې چاسکه ورکه شوې
 هغه دې د کور د پاکولو دپاره دوه مرغ، د صبر لری، سور تار او د ويلني بوی ده. 
 هغه به له دغو مرغيو خه يوه د خو د لوي دپاسه چې د چينې تازه اوبه راواخلي. 
مرغ ی، سور تار او ژوندی، د ويلني بو بيا دې د صبر لر په کې وي حالله کي. 
راواخلي او هغه دې د مې مرغ په وينه او تازه اوبو کې غوه کي او په کور باندې دې
په وينه، تازه اوبو، ژوند ول به کاهن هغه کور د مرغ  په دې اوه لې وشيندي. 

 بيا دې هغه مرغ، د صبر په لري، د ويلني په بوي او سور تار باندې پاک کي. 
ژوند مرغ د ار خه دباندې په صحرا کې خوشې کي. په دې ول به هغه د کور

دپاره د پاکوالي مراسم سرته ورسوي او هغه به پاک شي.“

 -  دا مقررات د پوستکي د هرې ساري ناروغ دپاره دي لکه خارت، 

 د دې مقرراتو زخمونه، دانې يا پسوب او همدارنه په کاليو يا په کور کې چاسکه. 
له مخې دا فيصله کېدای شي چې يو شی په کوم وخت کې پاک دی او په کوم وخت کې

ناپاک.

په جنسي لحاظ د بدن ناپاکي

 ”د اسرائيليانو  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمايل:   ۱۵
سره خبرې وکئ او ورته ووايئ: کله چې د يو سي د تناسلي آلې خه زوه راووزي، هغه

 که دا زوه د هغه د تناسلي آلې خه رابهيي يا دا بهېدل د التهاب په زوه ناپاکه ده. 
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 که داسې سی چې زوه ورخه راوزي، که سبب بند شوي وي، هغه به ناپاک کي. 
 هغه په هرې بسترې باندې ملي او يا په هر شي باندې کېني هغه شی به ناپاک شي. 

 يا په هغه شي باندې کېني چې هغه هروک چې د هغه د بسترې سره وليي، 
سی ورباندې ناست ؤ، نو هغه نفر بايد خپل کالي وميني او غسل دې وکي، خو هغه به
 هروک چې د هغه سي سره وليي بايد خپل تر ماامه پورې ناپاک پاتې شي. 
 که کالي وميني او غسل دې وکي، خو هغه به تر ماامه پورې ناپاک پاتې شي. 
چېرې هغه نفر چې زوه ورخه راوزي په داسې يو نفر باندې چې هغه پاک وي لياې

واچوي، هغه سی بايد خپل کالي وميني او غسل دې وکي، خو هغه به تر ماامه پورې
 او  که دا سی په کوم زين باندې کېني، هغه به ناپاک شي  ناپاک پاتې شي. 
هروک چې د هغه شي سره وليي چې دا سی ورباندې ناست ؤ، هغه به تر ماامه
پورې ناپاک وي. هروک چې داسې شيان راپورته کي هغه بايد خپل کالي وميني او
 که چېرې يو سی چې غسل دې وکي، خو تر ماامه پورې به ناپاک پاتې شي. 

زوه ورخه راووزي او خپل السونه يې نه وي مينلي، په کوم بل نفر باندې وليي، هغه
وک چې دی ورسره لېدلی دی بايد خپل کالي وميني او غسل دې وکي، خو هغه به
 که هغه سی چې زوه ورخه راوزي د خو هر تر ماامه پورې ناپاک پاتې شي. 
لوي ته الس وروي، هغه بايد مات شي او که د لري کوم لوي ته الس وروي، هغه

بايد ومينل شي.

 له هغې وروسته چې د زوې د راوتلو خه د دغه سي عالج وشي، هغه بايد اوه

ورې صبر وکي او بيا دې د چينې په تازه اوبو کې خپل کالي وميني او غسل دې وکي
 هغه بايد په اتمه ور دوه کوترې يا دوه قمري انې واخلي او د نو هغه به پاک شي. 

تن حضور ته دې د مقدسې خېمې د دروازې خولې ته راشي او هغه دې کاهن ته
 کاهن دې هغه قرباني کي، يوه د ناه د نذرانې دپاره او بله د سوزېدونکې ورکي. 

نذرانې دپاره. په دې ول به کاهن د تن په حضور کې د هغه سي دپاره د هغه د زوې د
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راوتلو له کبله کفاره ادا کي.

 کله چې له يو سي خه مني راووزي، هغه بايد خپل ول ان وميني، خو هغه به

 هر هغه شی چې د وکر يا رمنې خه جو شوی تر ماامه پورې ناپاک پاتې شي. 
وي او مني ورباندې لويدلي وي بايد ومينل شي، خو هغه به تر ماامه پورې ناپاک پاتې

 سی او ه دواه بايد د يوای کېدلو خه وروسته غسل وکي، خو تر شي. 
ماامه پورې به ناپاک پاتې شي.

 کله چې يوه ه مياشتين ناروغي ولري، هغه اوه ورې ناپاکه پاتې کيي. هروک

 که هغه د خپلې چې دې ې ته الس وروي، هغه به تر ماامه پورې ناپاک وي. 
مياشتين ناروغ په وخت کې په هر شي باندې کېني يا ورباندې ملي هغه شی به ناپاک
شي. ۲۱-۲۳هروک چې د هغې د بسترې يا هر هغه شي سره چې هغه ورباندې ناسته وي

وليي، بايد خپل کالي وميني او غسل دې وکي، خو هغه به تر ماامه پورې ناپاک
 که چېرې يو سی د هغې ې سره په هغه وخت کې يوای شي کله پاتې شي. 

چې د هغې مياشتين ناروغي پيل کيي، هغه سی به اوه ورې ناپاک وي. په هرې بسترې
باندې چې هغه ملي هغه بستره به ناپاکه شي.

 که چېرې د يوې ې خه د مياشتين ناروغ خه پرته د ېرو ورو دپاره وينه

بهيي يا برسېره پر عادي مياشتين ناروغ دا وينه بهيي، ترو پورې چې دا وينه بهيي
 په دې موده کې که چېرې هغه ه د مياشتين ناروغ په شان ناپاکه پاتې کيي. 

 هغه په هره بستره باندې ملي او يا په هر شي باندې چې کېني هغه به ناپاک شي. 
هروک چې دغو شيانو ته الس وروي هغه به ناپاک شي. هغه بايد خپل کالي وميني او
 وروسته له دې چې د هغې غسل دې وکي، خو تر ماامه پورې به ناپاک پاتې شي. 

 په اتمه ور بايد وينه ودريي، بايد اوه ورې صبر وکي نو بيا به هغه پاکه شي. 
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هغه ه دوه کوترې يا دوه قمري انې واخلي او هغه دې د مقدسې خېمې د دروازې په
 کاهن دې يوه د ناه د نذرانې دپاره او بله د سوزېدونکې خوله کې کاهن ته راوي. 
نذرانې دپاره قرباني کي. په دې ول به هغه د تن په حضور کې د هغې ې دپاره د

هغې د وينې د بهېدلو د ناپاک په خاطر کفاره ادا کي.

 کله چې ستاسو خه کوم يو ناپاک وي، بايد د اسرائيلو د قوم خه لېرې واوسيي.

که نه، نو زما مقدسه خېمه به چې د کمپ په من کې ده ناپاکه شي او ول قوم به م شي.“

 دا مقررات د هغه سي په باره کې دي چې د هغه خه زوه يا مني راوزي او د -

هغې ې په باره کې چې د مياشتين ناروغ په دوران کې وي او يا د هغه سي په باره
کې چې د يوې ناپاکې ې سره يوای شي.

د کفارې ور

 د حضرت هارون د دوو زامنو د مينې خه وروسته چې تن ته ورنژدې  ۱۶
 هغه وفرمايل: ”خپل شول او مه شول، تن د حضرت موسیٰ سره خبرې وکې. 

ورور هارون ته ووايه چې يوازې په يو مناسب وخت کې دې ېر مقدس ای ته چې د
پردې شاته دی ورننوزي، که دا هغه ای دی چې زه په کې په ورېو کې د لوظ د

 کله صندوق د سرپو دپاسه راکاره کېم. که هغه سرغونه وکي نو وبه وژل شي. 
چې هارون د ناه د نذرانې دپاره يو وان غويی او د سوزېدونکې نذرانې دپاره يو پسه

راوي، بيا هغه کولی شي چې ېر مقدس ای ته ورننوزي.“

 بيا تن دا الرودنې وکې: ”مخکې له دې چې هارون ېر مقدس ای ته

ننوزي، هغه بايد غسل وکي او د کاهنتوب دغه مقدس لباس دې واغوندي: د کتان کميس،
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 د اسرائيلو قوم دې هارون ته دوه وزان د ناه د نذرانې دپاره  .او لون نيکرونه، پ
 هارون دې يو غويی د خپلې ناه د او يو پسه د سوزېدونکې نذرانې دپاره ورکي. 

 بيا نذرانې دپاره واندې کي چې د خپل ان او خپلې کورن دپاره کفاره ادا کي. 
دې هغه دوه وزان واخلي او د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې دې د تن په حضور
 هغه دې د دوو وزانو دپاره پچه واچوي او د دوه تيو خه دې کار کې واندې کي. 
واخلي، په يوه باندې دې د تن دپاره نه وکي او په بلې باندې دې د عزازيل * دپاره.

 هارون به هغه وز قرباني کي چې د تن دپاره د پچې په وسيله انتخاب شوی وي

 کوم وز چې د عزازيل دپاره انتخاب او هغه به د ناه د نذرانې په توه قرباني کي. 
شوی ؤ هغه به تن ته ژوندی واندې شي او په دته کې به عزازيل ته ورولېل شي، د

دې په خاطر چې د قوم د ناهونو دپاره کفاره ادا کي.

 کله چې هارون يو غويی د خپلې ناه د نذرانې دپاره حالل کي چې د خپل ان او

 نو هغه به د قربان د ای خه د اور يو لوی خپلې کورن دپاره کفاره ادا کي، 
چې د لول شويو سکارو خه ک وي او دوه موي ه ميده شوې خوشبويي راواخلي او
 هغه به هلته د تن په حضور کې خوشبويي په هغه دې ېر مقدس ای ته راوي. 
اور باندې واچوي او د خوشبوي لوی به د لوظ د صندوق سرپو پ کي ترو هارون
 د غويي له وينه به واخلي او په خپلې وتې باندې به يې د هغه ونه ويني او م نشي. 
سرپو مخکين برخې ته وشيندي او بيا به د هغې خه له د لوظ د صندوق مخې ته اوه

لې وشيندي.

 بيا به هارون د ناه د نذرانې وز د قوم په خاطر حالل کي او د هغه وينه به ېر

مقدس ای ته يوسي او هماغسې کار به ورسره وکي چې د غويي په وينه باندې يې کی
 په دې ول به ؤ. هغه به د لوظ د صندوق په سرپو او د صندوق مخې ته وشيندي. 

هغه د پاکولو مراسم سرته ورسوي چې ېر مقدس ای د اسرائيلو د قوم د ناپاک او د
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هغوی د ولو ناهونو خه پاک کي. هغه دې دا کار د مقدسې خېمې دپاره هم وکي،
 له هغه که چې هغه د کمپ په من کې واله ده او کمپ په مذهبي لحاظ ناپاک دی. 

وخت خه چې هارون ېر مقدس ای ته د کفارې د ادا کولو دپاره ننوزي، د هغه د
راوتلو پورې بايد هيوک په خېمه کې نه وي. کله چې هغه د خپل ان، خپلې کورن او
 نو بايد بيا د نذرانو د سوزولو دپاره د قربان ای ته ول قوم دپاره کفاره ادا کوي 

ال شي او هغه پاک کي. هغه بايد د غويي او د وز له وينه واخلي او د قرباناه په برجونو
 هغه بايد په خپله وته له وينه واخلي او په قرباناه باندې دې باندې دې وسولوي. 

اوه لې وشيندي. په دې ول دې هغه د اسرائيلو د قوم د ناپاک خه پاکه او مقدسه کي.

د ناهونو د لېرې کولو وز

 کله چې هارون ېر مقدس ای، د مقدسې خېمې پاتې برخې او د قربان د ای د

پاکولو مراسم سرته ورسوي، هغه به هغه ژوندی وز تن ته واندې کوي چې د عزازيل
 هغه دې دواه السونه د ژوندي وز په سر باندې کېدي او په دپاره انتخاب شوی دی. 
هغه باندې دې د اسرائيلو د قوم د ولو بدکاريو، ناهونو او سرکشيو اقرار وکي او هغه دې

د وز په سر باندې واچوي. هغه به دا وز لېرې دتې ته ولېي او يو داسې سي ته دې
 کله چې هغه سی هغه وز په دته کې وسپاري چې د دې کار دپاره اکل شوی وي. 

خوشې کي نو هغه وز به د هغوی ول ناهونه د خپل ان سره يو شا ای ته يوسي.

 بيا دې هارون مقدسې خېمې ته ورننوزي او د کتان هغه لباس چې ېر مقدس ای

 هغه به په يو ته د ورننوتلو خه مخکې يې اغوستی ؤ وباسي او هلته دې پرېدي. 
مقدس ای کې غسل وکي او خپل عادي لباس به واغوندي. بيا به هغه دباندې راووزي او

يوه سوزېدونکې نذرانه به د ان او يوه د قوم دپاره قرباني کي، د دې په خاطر چې د
 همدارنه هغه به په قرباناه باندې د خپل ان او د هغوی دپاره کفاره ادا کي. 
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 هغه سی چې وز يې په دته حيوان وازه چې د ناه د نذرانې دپاره ده وسوزوي. 
کې عزازيل ته ورپرېود، بايد کمپ ته د بېرته رات خه مخکې خپل کالي وميني او
 هغه غويی او وز چې د ناه د نذرانو دپاره ورخه کار واخيستل غسل دې وکي. 
شو او د هغو وينه د کفارې د ادا کولو دپاره ېر مقدس ای ته راول شوه، بايد د کمپ

 کوم خه دباندې يول شي. د هغو پوستکي، غوه او خوشايي دې وسوزول شي. 
سی چې هغه سوزوي بايد خپل کالي وميني او غسل دې وکي، له هغې وروسته هغه

کمپ ته ننوتلی شي.

د کفارې د ورې لمانل

 په الندينيو مقرراتو باندې دې د تل دپاره عمل وشي. د اوومې مياشتې په لسمه ور

تاسو ول اسرائيليان او هغه بېانه خلک چې ستاسو په من کې اوسيي بايد روژه ونيسئ
 که چې په دې ور به ستاسو د پاکولو دپاره کفاره ادا او هي کار بايد ونه کئ، 

 دا به د شي. بيا به تاسو د تن په حضور کې د خپلو ولو ناهونو خه پاک شئ. 
سبت په شان د آرام ور وي، په دې ور بايد تاسو روژه ونيسئ. په دغو مقرراتو باندې
 هغه کاهن چې مسح شوی وي او د خپل پالر په ای د دې د تل دپاره عمل وشي. 

مشر کاهن په توه اکل شوی وي، هغه دې کفاره ادا کي. هغه دې د کتان مقدس کالي
 او دا مراسم دې سرته ورسوي د دې په خاطر چې ېر مقدس ای، د واغوندي 

مقدسې خېمې پاتې برخې او د قربان ای پاک کي او د کاهنانو او ول قوم دپاره کفاره
 د اسرائيليانو د ولو ناهونو دپاره دې په کال کې يو ل کفاره ادا شي. په ادا کي. 

دې مقرراتو باندې دې د تل دپاره عمل وشي.“

نو نه چې تن حضرت موسیٰ ته امر کی ؤ، هماغسې وشول.
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د وينې خول حرام دي

 چې هارون او د هغه زامنو او  ،تن په حضرت موسیٰ باندې امر وک   ۱۷
 که د اسرائيلو خه يو وک يو - د اسرائيلو ول قوم ته النديني حکمونه ورکي. 
غويی يا يو وری يا يوه وزه تن ته د نذرانې په توه د مقدسې خېمې د دروازې د خولې

خه پرته په بل هرای کې حالل کي، هغه به شريعت مات کی وي. هغوی وينه توی
 د دې حکم معنیٰ دا ده چې د کې ده او د خدای له قوم خه بايد وشل شي. 

اسرائيلو خلک به له همدې وخت خه تن ته هغه حيوانات راوي چې په صحرا کې
يې حاللول. هغوی بايد هغه کاهن ته د مقدسې خېمې د دروازې خولې ته راولي او د

 کاهن دې د مقدسې خېمې د دروازې په سالمت د نذرانو په توه دې قرباني کي. 
خوله کې هغه وينه د تن په قرباناه باندې وشيندي او وازه دې د يو داسې بوی په

 د اسرائيلو قوم بايد نور په صحرا کې توه وسوزوي چې په تن باندې ه ليي. 
د هغو پېريانو دپاره قرباني ونه کي کوم چې د وزانو په شان کاري او په دې کار سره

دې د تن سره بې وفايي نه کوي. د اسرائيلو قوم بايد تل ترتله په دې حکم باندې عمل
وکي.

 که چېرې کوم اسرائيلی يا بېانه نفر چې د دوی په من کې اوسيي سوزېدونکې

 تن ته د نذرانې په توه د مقدسې خېمې د دروازې د نذرانه يا کومه بله قرباني 
خولې خه بغير په بل هرای کې واندې کي، د خدای د قوم خه به وشل شي.

 که چېرې کوم اسرائيلی يا هغه بېانه نفر چې د دوی په من کې اوسيي کومه وينه

 وخوري، تن فرمايي چې د هغه په ضد به شي او د خپل قوم خه به يې وشي. 
د هر ژوندي شي ژوند په وينه کې دی او تن هغه د اسرائيلو قوم ته ورکې ده د دې په

خاطر چې په قرباناه باندې د ان دپاره کفاره ادا کي. دا وينه ده چې د يو چا د ژوند
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 په دې خاطر تن د اسرائيلو قوم ته فرمايلي دي چې نه به دپاره کفاره ادا کوي. 
دوی او نه به هغه بېانه نفر چې د دوی په من کې اوسيي، وينه خوري.

 که چېرې کوم اسرائيلی يا بېانه نفر چې د دوی په من کې اوسيي يو داسې حيوان

يا مرغ کار کي چې هغه حالل وي، بايد د هغه وينه په مکه باندې توی کي او په
 د هر ژوندي شي ژوند په وينه کې دی، نو په دې خاطر خاورو باندې دې په کي. 

تن د اسرائيلو قوم ته فرمايلي دي چې بايد د هي يو ژوندي شي وينه ونه خوري.
هروک چې هغه وخوري بايد د خدای د قوم خه وشل شي.

 هروک، که هغه اسرائيلی يا بېانه وي د يو داسې حيوان غوه وخوري چې په

خپل مر باندې م شوی وي يا د وحشي حيواناتو له خوا وژل شوی وي بايد خپل کالي
 مر وميني او غسل دې وکي. هغه به تر ماامه پورې ناپاک وي، بيا به پاک شي. 

که چېرې هغه خپل کالي ونه ميني او غسل ونه کي، نو د خپلو بدو سزا به وويني.

زنا او نور بد عملونه

 ”د اسرائيلو د خلکو سره خبرې  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۱۸
 د مصر د خلکو په شان کار مه وکه او ورته ووايه چې زه ستاسو تن خدای يم. 
کوئ چېرته چې يو وخت تاسو په کې اوسېدلئ، يا د کنعان د خلکو په شان کار مه کوئ

 تاسو بايد زما قوانينو ته غاه کېدئ او زما د فرمانونو چې زه اوس تاسو هلته بيايم. 
 زما په فرمانونو او قوانينو باندې په مطابق عمل وکئ. زه ستاسو تن خدای يم. 

عمل وکئ، که وک چې هغو ته غاه کېدي د هغو په وسيله به ژوند وکي. زه تن
يم.
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 د خپلې مور  هيوک دې د خپلو نژدې خپلوانو سره زنا نه کوي. زه تن يم. 

سره په زنا کولو سره د خپل پالر سپکاوی مه کوئ. هغه ستاسو مور ده، د هغې سره زنا مه
 د خپل پالر د نورو و سره په زنا کولو سره د خپل پالر سپکاوی مه کوئ. کوئ. 

 د خپلې سکه يا ناسکه خور سره که هغه ستاسو د پالر لور وي يا د مور، که هغه

 د ستاسو سره په يو کور کې زېېدلې وي يا په بل ای کې، د هغې سره زنا مه کوئ. 
 د يوې ناسکه خور خپلې لمس سره زنا مه کوئ، هغه به ستاسو دپاره سپکاوی وي. 
 د خپل پالر د خور سره زنا مه کوئ، هغه سره زنا مه کوئ، هغه هم ستاسو خور ده. 

 د خپلې مور د خور سره زنا مه کوئ، که چې هغه ستاسو د پالر نژدې خپلوانه ده. 
 د خپل تره د ې سره په زنا کولو سره د خپل تره ستاسو د مور نژدې خپلوانه ده. 
 د خپلې انور سره زنا مه کوئ. سپکاوی مه کوئ، هغه هم ستاسو نژدې خپلوانه ده. 
 د خپلې وريندار سره زنا مه کوئ، دا به ستاسو د ورور هغه ستاسو د زوی ه ده. 
 که تاسو د يوې ې سره ملئ نو د هغې د لور يا د هغې د دپاره سپکاوی وي. 

 لمس سره زنا مه کوئ. که چې هغوی د هغې نژدې خپلوان دي. دا ېر بد کار دی. 
ترو پورې چې ستاسو ې ژوند وي، د خپلو ينو سره د دوهمې ې په توه واده

مه کوئ او د هغوی سره زنا مه کوئ.

 د يوې ې سره د هغې د مياشتين ناروغ په دوران کې مه يوای کېئ، که

 د بل سي د ې سره زنا مه کوئ او په هغې باندې خپل ان چې هغه ناپاکه ده. 
 د خپلو ماشومانو خه هي يو ماشوم مه ورکوئ چې د مولک د بت مه ناپاکه کوئ. 

 دپاره قرباني شي. زه ستاسو تن خدای يم او په دې کار به زما سپکاوی وشي. 
 د يو هي يو سی دې د بل سي سره بد کار نه کوي، له دې خه خدای کرکه کوي. 
حيوان سره جنسي ايکې مه ساتئ او په دې ول په دې کار خپل ان مه ناپاکه کوئ. يوه

ه بايد يو حيوان ته د جنسي ايکو په خاطر خپل ان واندې نه کي، دا ېر بد کار
دی.
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 په دې عملونو باندې خپل انونه مه ناپاکه کوئ، که چې نورو قومونو په دې ول

خپل انونه ناپاکه کل. دا هغه قومونه دي چې په دې خاوره کې اوسيي او تن يې د
 د هغوی دې په خاطر وباسي ترو تاسو وکولی شئ چې هغې خاورې ته ورننوزئ. 

عملونو هغه خاوره ناپاکه کې ده، نو تن هغې خاورې ته سزا ورکوي او هغه مجبوروي
 هغوی دا ول بد کارونه وکل او هغه خاوره يې - چې خپل اوسېدونکي وشي. 

ناپاکه که، خو تاسو بايد داسې ونه کئ. تاسو ول که هغه اسرائيليان وي يا هغه بېانه
 که خلک چې ستاسو سره اوسيي د تن په قوانينو او حکمونو باندې عمل کوئ. 
چېرې تاسو دا مکه ناپاکه کئ، نو هغه به تاسو ايسته وغورزوي لکه نه چې ستاسو
 نو هروک چې د داسې کارونو خه چې د خه مخکې قومونه يې غورزولي ؤو. 

کرکې و دي کوم کار وکي، د خدای له قوم خه به وشل شي.“

 تن وفرمايل: ”زما امرونو ته غاه کېدئ او د هغو ناوه رواجونو خه پيروي مه

کوئ کوم چې ستاسو د رات خه مخکې به کېدل او په هغو باندې خپل انونه مه ناپاکه
کوئ. زه ستاسو تن خدای يم.“

اخالقي او مذهبي قوانين

 ”د اسرائيلو د ول قوم سره خبرې  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۱۹
 تاسو وکه او ورته ووايه: مقدس اوسئ که چې زه ستاسو تن خدای مقدس يم. 
هر يو بايد د خپل مور او پالر احترام وکئ او بايد د سبت د ورې خه پيروي وکئ. زه

ستاسو تن خدای يم.

 ما مه پرېدئ او د بتانو عبادت مه کوئ. د فلزاتو خه خدايان مه جووئ او عبادت

يې مه کوئ. زه ستاسو تن خدای يم.
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 کله چې تاسو د سالمت د نذرانې دپاره تن ته يو حيوان قرباني کوئ، هغه په يوې

 غوه بايد په هماغه داسې طريقې سره قرباني کئ چې ستاسو په خاطر قبول شي. 
ور چې قرباني کوئ وخورئ يا په راتلونکې ور. هره چې د دريمې ورې پورې پاتې

 که چېرې له هغې خه له په دريمه ور وخول شي، هغه شي بايد وسوزول شي. 
 هروک چې هغه وخوري، هغه به ناهکار وي ناپاکه ده او دا نذرانه به قبوله نشي. 

که چې هغه ه چې تن ته مقدس دي، هغه يې عادي لي دي. هغه نفر بايد د خدای
له قوم خه وشل شي.

 کله چې تاسو د خپلې مکې حاصالت لو کوئ، نو هغه د پي تر غاو پورې مه لو

 خپل د انورو باغ کوئ او هغه وي چې د لو خه پاتې شوي وي هغه مه راولوئ. 
ته دوهم ل مه ورئ او هغه انور مه راولوئ چې رالويدلي وي. هغه غريبانو او بېانه

خلکو ته پرېدئ. زه ستاسو تن خدای يم.

 زما په نوم په  غال مه کوئ. يو بل ته درواغ مه وايئ او يو بل مه غولوئ. 

درواغو قسم مه خورئ او په دې ول د خپل خدای نوم مه سپکوئ. زه ستاسو تن
خدای يم.

 وک مه لووئ او د چا خه ه مه اخلئ. د يو مزدور اجوره حتیٰ د يوې شپې

 کو خلکو ته کنلې مه کوئ او د ندو په مخ کې داسې شی دپاره هم مه نوئ. 
مه دئ چې هغوی ورباندې تيندک وخوري، مر زما خه ووېرېئ. زه ستاسو تن

خدای يم.

 عدالت تر پو الندې کوئ مه. د غريب پلوي مه کوئ او د لويانو خاطر مه کوئ،

 د هيچا په باره کې درواغ مه خپروئ او مر د نورو سره په انصاف قضاوت وکئ. 
کله چې يو نفر په محکمه کې په مر باندې محکوم وي نو کاره خبرې وکئ، کېدای
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شي چې ستاسو شاهدي د هغه سره مرسته وکي. زه تن يم.

 د خپل ورور سره په خپل زه کې کينه مه ساتئ. هغه په کاره د خپلې ناه په خاطر

 د خپلو خلکو خه د بدل اخيستلو پسې ورئ ترو د هغه په ناه کې شريک نشئ. 
مه رئ. د هغوی خه کرکه مه کوئ، خو د نورو سره د خپل ان په شان مينه کوئ. زه

تن يم.

 زما د فرمانونو خه پيروي وکئ. غير همجنس کورني حيوانات د نسل دپاره سره

مه يوای کوئ. په خپل پي کې دوه قسمه تخمونه مه کرئ. داسې کالي مه اغوندئ چې له
دوو مختلفو جنسونو خه جو شوي وي.

 که چېرې يو نفر د يوې داسې غالمې سره چې هغه د بل نفر سره کوژدن شوې وي

زنا وکي، که ه هم هغه بل نفر د هغې د آزادېدلو په خاطر پيسې نه وي ورکې، نو بايد
هغې غالمې او هغه نفر ته چې د هغې سره يې زنا کې وه سزا ورکل شي. خو هغوی دې
 هغه سی به د تاوان د نذرانې په توه ونه وژل شي که چې هغه آزاده شوې نه ده. 

 په هغه باندې به يو پسه د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې تن ته راوي. 
کاهن د تن په حضور کې د هغه د ناه په خاطر کفاره ادا کي او د هغه ناه به وبخل

شي.

 کله چې تاسو د کنعان خاورې ته ورننوزئ او د مېوې يوه ونه وکرئ، هغه مېوه د

 اولنيو دريو کلونو دپاره حرامه وئ. په دې موده کې تاسو بايد هغه مېوه ونه خورئ. 
 په لورم کال به هغه وله مېوه ما يعنې تن ته د شکرذار په خاطر وقف شي. 

خو په پنم کال به هغه مېوه تاسو ته حالله وي. که چېرې تاسو دا ول کارونه وکئ،
ستاسو ونې به زياته مېوه ونيسي. زه ستاسو تن خدای يم.
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 د  داسې غوه مه خورئ چې وينه په کې وي. فال مه ورئ او کوې مه کوئ. 

 د مي په غم کې خپل بدنونه مه خپلو شقيقو ويتان مه خرايئ او يره مه لنوئ. 
غووئ او خالونه ورباندې مه جووئ. زه تن يم.

 د خپلو لورانو خه فاحشې مه جووئ او هغوی مه شرموئ. که داسې وکئ، نو دا

 د سبت د ورې خه خاوره به په فحاش بدله شي او له بدکار خه به که شي. 
پيروي وکئ او د هغه ای احترام وکئ چې زما عبادت په کې کيي. زه تن يم.

 هغو خلکو ته مه ورئ چې هغوی دعوه کوي چې دوی کولی شي چې د مو سره

خبرې وکي. همدارنه د فال کتونکو پسې مه رئ، که چې د هغوی په وسيله به تاسو
ناپاک شئ. زه ستاسو تن خدای يم.

 د سپين يرو په مخ کې پاېئ، د مشرانو احترام کوئ او زما خه وېرېئ. زه

تن يم.

 د  د هغو بېانه خلکو سره بده رويه مه کوئ چې ستاسو په خاوره کې اوسيي. 

هغوی سره د يو اسرائيلي په شان رويه وکئ او د خپلو انونو په شان ورسره مينه وکئ.
دا ياد ساتئ چې تاسو هم يو وخت د مصر په خاوره کې بېانه وئ. زه ستاسو تن

خدای يم.

 کله چې تاسو يو شی اندازه کوئ يا هغه وزن کوئ نو غلطي په کې مه کوئ او

 د صحيح تلو، صحيح وزنونو او صحيح اندازو خه کار اخلئ. زه هيوک مه غولوئ. 
ستاسو تن خدای يم او ما تاسو د مصر خه راوويستلئ.

 زما د ولو فرمانونو او قوانينو خه پيروي کوئ. زه تن يم.“
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د سرغونې دپاره سزا

 ”اسرائيليانو ته ووايه: که ستاسو  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۲۰
خه يو وک يا کوم بېانه نفر چې په اسرائيلو کې اوسيي د خپلو ماشومانو خه کوم
ماشوم د مولک بت ته ورکي، هغه بايد ووژل شي. د قوم خلک دې هغه سنسار کي.
 زه به د هغه نفر په ضد شم او د خپل قوم خه به يې وشم، که چې مولک ته د

خپلو ماشومانو په ورکولو سره يې زما مقدس ای ناپاک کی او زما مقدس نوم يې رسوا
 کله چې هغه نفر داسې کار وکي او قوم ورباندې خپلې سترې پې کي کی دی. 

 نو زه به په خپله د هغه نفر، د هغه د ولې کورن او هغو ولو په او هغه نفر ونه وژني، 
ضد شم چې د هغه سره يوای زما سره بې وفايي کوي او د مولک عبادت کوي. زه به

هغوی د خپل قوم خه وشم.

 که چېرې تاسو هغو خلکو ته ورشئ چې دا دعوه کوي چې دوی کولی شي د مو

 سره خبرې وکي، نو زه به ستاسو په ضد شم او تاسې به د خپل قوم خه وشم. 
 زما د خپل انونه وقف کئ او مقدس اوسئ، که چې زه ستاسو تن خدای يم. 

فرمانونو خه پيروي وکئ. زه تن يم چې تاسو مقدس کوم.

 که چېرې يو وک خپل پالر يا خپلې مور ته کنلې وکي نو هغه بايد ووژل شي.

خون به يې په خپله غاه وي.

 که چېرې يو سی د بل سي د ې سره زنا وکي، هغه سی او هغه ه دواه

 که چېرې يو سی د خپل پالر له و خه د يوې ې سره زنا بايد ووژل شي. 
وکي هغه خپل پالر سپکوي نو هغه سی او ه دواه بايد ووژل شي. خون به يې په
 که چېرې يو سی د خپلې انور سره زنا وکي، هغوی دواه بايد خپله غاه وي. 
ووژل شي. کوم کار چې هغوی کی دی هغه ېر بد کار دی او خون به يې په خپله غاه
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 که چېرې يو سی د يو بل سي سره بد کار وکي، هغوی د کرکې و کار کی وي. 
 که چېرې يو سی د يوې دی او دواه بايد ووژل شي. خون به يې په خپله غاه وي. 

انجل او د هغې د مور دواو سره واده وکي نو درې واه بايد د خپل ېر بد کار له کبله
 که چېرې يو وسوزول شي چې مه شي، ترو ستاسو په من کې بدکاري نه وي. 

 سی د يو حيوان سره جنسي ايکې ولري، هغه بايد د حيوان سره يوای ووژل شي. 
که چېرې يوه ه د يو حيوان سره د جنسي ايکو د لرلو هه وکي، هغه بايد د حيوان

سره يوای ووژل شي. خون به يې په خپله غاه وي.

 که چېرې يو سی د خپلې سکه يا ناسکه خور سره واده وکي، دا يوه رسوايي ده.

هغوی بايد په عام محضر کې د قوم خه وشل شي. هغه د خپلې خور سپکاوی کی دی
 که چېرې يو سی د يوې ې سره د او مسئوليت به يې په خپله غاه وي. 

مياشتين ناروغ په دوران کې يوای شي، هغوی دواه دې د قوم خه وشل شي، که
چې هغوی د پاکوالي په اه مقررات مات کي دي.

 د خپلې مور د خور يا د خپل پالر د خور سره زنا مه کوئ، که چې دا کار به د يو

 نژدې خپلوان سپکاوی وي، د دغه ناوه کار مسئوليت به ستاسو دواو په غاه وي. 
که چېرې يو سی د خپل تره د ې سره زنا کوي هغه خپل تره سپکوي. مسئوليت به د

 که چېرې يو سی د خپلې وريندار هغوی په غاه وي، هغوی به بې اوالده پاتې شي. 
سره واده وکي، هغوی به بې اوالده وي. هغه يو ناپاکه کار کی او د خپل ورور سپکاوی

يې کی دی.“

 تن وفرمايل: ”زما د ولو فرمانونو او قوانينو خه پيروي وکئ، ترو تاسو د

 د هغو خلکو د رواجونو خه کنعان د مکې خه چې هلته مو راولم ونه شم. 
پيروي مه کوئ چې هلته اوسيي او زه يې د دې په خاطر شم ترو تاسو وکولی شئ
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هغې خاورې ته ورننوزئ. زه د هغوی خه د هغوی د ولو بدو عملونو له کبله کرکه کوم.
 مر ستاسو سره مې د دې غني او حاصلخېزې مکې وعده کې ده ترو هغه

ستاسو ملکيت شي او هغه به تاسو ته درکوم. زه ستاسو تن خدای يم او تاسو مې د
 له دې کبله تاسو بايد د پاکو او ناپاکو حيواناتو او نورو قومونو خه جدا کي يئ. 
مرغانو ترمن کاره فرق وکئ. هغه حيوانات يا مرغان چې هغه مې ناپاک اعالن کي
 تاسو به مقدس شئ او يوازې زما به دي مه خورئ. د هغو په خولو به ناپاک شئ. 

شئ، که چې زه تن مقدس يم. ما تاسو له نورو قومونو خه جدا کي يئ ترو
يوازې زما شئ.

 هر سی يا هره ه چې دا دعوه کوي چې د مو سره مشورې کوي، بايد ووژل

شي. تاسو بايد هغه سنسار کئ، خون به يې په خپله غاه وي.“

د کاهنانو مقدس توب

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: ”د کاهنانو يعنې د هارون د زامنو سره  ۲۱
خبرې وکه او ورته ووايه: هي يو کاهن بايد د خپلوانو د مي د جنازې په مراسمو کې په
 پرته له يو نژدې خپلوان خه لکه د هغه ون کولو سره خپل ان ناپاک نه کي، 

 يا يوه پېغله خور چې واده شوې نه مور يا پالر، د هغه زوی يا لور، د هغه سکه ورور، 
 هغه به خپل ان د هغه چا په مر باندې نه وي او مېه نه لري چې هغه وساتي. 

ناپاکه کوي کوم چې د واده په وسيله د هغه خپلوان شوی وي.

 هي کاهن به په دې خاطر چې هغه داسې کاره شي چې د چا په مر باندې

غمجن دی، نه به د خپل سر کومه برخه خرايي، نه به خپله يره لنوي او نه به خپل بدن
 هغه بايد مقدس وي او زما نوم سپک نه کي، که چې هغه ماته په اور غووي. 
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 يو کاهن بايد د يوې داسې ې باندې د خواو نذرانې تياروي او بايد مقدس وي. 
سره واده ونه کي چې هغه فاحشه وه يا پېغله نه وي او يا د خپل مېه له خوا ورته طالق

 خلک بايد کاهن مقدس ورکای شوی وي، که چې هغه خپل خدای ته مقدس دی. 
وي، که چې هغه ماته د خواو نذرانې واندې کوي. زه تن يم، زه مقدس يم او خپل
 که چېرې د يو کاهن لور فاحشه شي، نو هغه خپل پالر رسوا کوي خلک مقدس کوم. 

او بايد وسوزول شي چې مه شي.

 مشر کاهن چې په سر باندې يې د مسح کولو تېل اچول شوي دي او د دې دپاره

وقف شوی دی چې د کاهنتوب لباس واغوندي، نو بايد خپل ويتان و پرېندي او خپل
 - کالي ونه شلوي چې داسې کاره شي چې هغه د چا په مر باندې غمجن دی. 
هغه ماته وقف شوی دی. خپل ان بايد ناپاک نه کي او نه دې زما د مقدسې خېمې خه

په وتلو او هغه کور ته په ننوتلو سره چې می په کې وي دا خېمه ناپاکه کي که ه هم
 هغه بايد د داسې ې سره واده وکي چې هغه د ده د خپل پالر می وي يا د مور. 
 هغه بايد د يوې کونې يا طالق شوې يا د داسې ې سره واده ونه کي پېغله وي. 

چې هغه فاحشه وه، مر يوازې د خپلې قبيلې خه د يوې پېغلې سره دې واده وکي.
 که نه، نو د هغه اوالدونه چې بايد مقدس وي، هغوی به ناپاک وي. زه تن يم او ما

هغه د مشر کاهن په توه انتخاب کی دی.“

 ”هارون ته ووايه چې ستا د اوالدې خه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

هي يو سی چې جسماني عيبونه ولري نشي کولی چې ماته د خواو نذرانه واندې کي.
 هي يو سی چې جسماني عيبونه په کې وي نشي دا خبره به تل ترتله عملي کيي. 
کولی چې هغه نذرانه واندې کي لکه وک چې وند وي، و وي، بدشکله يا بې وله

ي وپ وي ياوک په مال باندې ک   د چا الس يا په چې معيوبه وي،  وي، 
قدی وي، وک چې د سترې يا د پوستکي په ناروغ اخته وي او وک چې خصي وي.
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 د هارون کاهن د اوالدې خه هي يو سی چې کوم جسماني عيبونه په کې وي
نشي کولی چې ماته د خواو يوه داسې نذرانه واندې کي چې په اور باندې تياريي.
 داسې سی کولی شي چې هغه خواه وخوري چې ماته واندې شوي وي يعنې د

 مر په دې خاطر چې په هغه خواو مقدسه نذرانه او د خواو ېره مقدسه نذرانه. 
کې جسماني عيب دی، هغه دې مقدسې پردې او د قربان ای ته نژدې رانشي او زما

مقدس ای او هره چې په کې دي هغه دې نه ناپاکه کوي، که چې زه تن يم او
کاهنان مقدس کوم.“

 نو حضرت موسیٰ دا هره حضرت هارون او د هغه زامنو او ولو اسرائيليانو ته

وويل.

د نذرانو مقدس توب

 ”هارون او د هغه زامنو ته ووايه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۲۲
چې د هغو پاکو نذرانو احترام وکي چې اسرائيليان يې ماته وقف کوي، ترو هغوی زما
 که چېرې ستاسو د اوالدې خه کوم يو د مقدس نوم سپک نه کي. زه تن يم. 
ناپاک په حال کې هغو مقدسو نذرانو ته ورنژدې شي چې د اسرائيلو قوم ماته وقف کې
دي، هغه بيا هيکله د قربان په ای کې خدمت نشي کولی. دا خبره به تل ترتله عملي

کيي. زه تن يم.

 که چېرې د هارون د اوالدې خه کوم يو د پوستکي په ساري ناروغ اخته وي يا د

بدن خه يې زوه راوزي، هغه تر هغه وخته پورې دا پاکې نذرانې نشي خولی ترو پورې
چې پاک نشي. هر کاهن چې داسې کوم شي ته الس وروي چې د مي سره د لېدلو په

 يا که چېرې هغه په وسيله ناپاک شوی وي يا که چېرې د کاهن خه مني ووزي، 

۵۵ / ۷۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


 هر کاهن چې دغو ناپاک حيوان يا ناپاک نفر باندې الس وهلی وي هغه ناپاک کيي. 
شيانو ته الس وروي هغه به ناپاک شي، هغه تر ماامه پورې ناپاک پاتې کيي. بياهم هغه
 کله چې لمر پرېوزي، هغه پاکې نذرانې نشي خولی ترو پورې چې غسل ونه کي. 
به پاک شي او د هغې خه وروسته هغه کولی شي چې پاکې نذرانې وخوري که چې دا د
 هغه دې د داسې حيوان غوه ونه خوري چې په خپل مر م شوی هغه خواه دي. 

وي يا د وحشي حيواناتو په وسيله وژل شوی وي، په دې باندې به هغه ناپاک شي. زه
تن يم.

 ول کاهنان دې زما د مقرراتو خه چې هغوی ته مې ورکي دي پيروي وکي. که

نه، نو هغوی به ناهکاران او مه شي، که چې هغوی مقدسو مقرراتو ته په سپکه ستره
کتلي دي. زه تن يم چې هغوی مقدس کوم.

 وک چې د کاهن د کورن غی نه وي، هغه پاکې نذرانې نشي خولی. د کاهن

 خو که چېرې يو کاهن په خپلو پيسو باندې يو مېلمه يا مزدور هم هغه نشي خولی. 
غالم اخيستی وي يا که چېرې يو غالم د هغه په کورن کې زېېدلی وي، هغه غالم کولی

 که چېرې د يو کاهن لور د يو داسې سي سره واده شي چې د هغه خواه وخوري. 
 مر که وکي چې هغه کاهن نه وي، هغه نشي کولی چې پاکې نذرانې وخوري. 

چېرې د يو کاهن لور کونه يا طالقه شوې وي او اوالدونه ونلري او بېرته راشي او د خپل
پالر په کور کې اوسيي، هغه کولی شي چې هغه خواه وخوري چې د هغې پالر يې د

کاهن په توه ترالسه کوي. په هر حال د کاهن د کورن د غو خه پرته هيوک نشي
کولی چې هغه وخوري.

 که چېرې داسې خلک چې د کاهن د کورن غي نه وي په غير ارادي توه پاکې
- نذرانې وخوري، هغوی بايد کاهن ته د اضافه شلو فيصدو سره پوره تاوان ورکي. 
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 کاهنان بايد نورو خلکو ته اجازه ورنه کي چې د دې پاکو نذرانو په خولو سره چې

د اسرائيلو قوم يې زما دپاره وقف کوي د هغو سپکاوی وکي، که چې په دې کار سره به
هغوی ناهکار ول شي او سزا به ومومي. زه تن يم او هغه نذرانې مقدسې کوم.“

 ”هارون او د هغه د زامنو او ولو  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

اسرائيليانو سره خبرې وکه او ورته ووايه: که چېرې له تاسو خه يو نفر که هغه يو
اسرائيلی يا يو داسې بېانه نفر وي چې په اسرائيلو کې اوسيي، ماته د سوزېدونکې نذرانې

دپاره يو سوغات واندې کوي، که هغه د نذر د ورکولو په توه وي يا رضاکارانه نذرانه
 تاسو بايد د پادې يا رمې خه يو نر حيوان واندې کئ چې کوم عيب په کې وي، 

 که چېرې تاسو يو داسې نه وي د دې دپاره چې هغه ستاسو په خاطر قبول شي. 
حيوان واندې کئ چې کوم عيب په کې وي، زه تن به هغه ستاسو په خاطر قبول نه
 کله چې يو نفر تن ته د رمې او يا پادې خه د سالمت نذرانه راوي چې کم. 

يو نذر ورکي يا د رضاکارانه نذرانې په توه وي، د دې دپاره چې د قبلېدلو و وي نو په
 تن ته داسې حيوان مه واندې کوئ چې وند، هغې کې بايد هي عيب نه وي. 

و يا معيوب وي، زخم ولري او يا د پوستکي په دوامداره ناروغ اخته وي. هغه په
قرباناه باندې د يوې داسې نذرانې په توه مه دئ چې په اور باندې تن ته تياريي.
 که ه هم تاسو کولی شئ چې د رضاکارانه نذرانې په توه يو حيوان چې بې وله يا

 تن ته هي داسې کوچنی وي واندې کئ، مر هغه به د نذر په توه قبول نشي. 
حيوان مه واندې کوئ چې خصيه يې کول شوې، پرېکل شوې، زخمي شوې يا ويستل

 تاسو بايد له بېانه شوې وي. تاسو بايد په خپله خاوره کې داسې کار ونه کئ. 
خلکو خه داسې حيوانات وانخلئ چې د خواو د نذرانو په توه يې واندې کئ. هغه به

ستاسو په خاطر قبول نشي که چې هغه بې وله دي يا عيبونه په کې دي.“

 ”کله چې يو خوسکی، يو وری يا يوه وزه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 
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پيدا شي، که هغه نر وي يا ه، د خپلې مور سره دې اوه ورې پاتې شي. له اتمې ورې
خه به هغه د يوې داسې نذرانې په توه د منلو و وي چې تن ته په اور باندې

 يوه غوا او د هغې خوسکی يا يوه مېه او د هغې وری يا يوه وزه او د هغې تياريي. 
 کله چې تاسو تن ته د شکرانې يوه نذرانه قرباني بچی په يوه ور مه حاللوئ. 

 هغه بايد کوئ نو د مقرراتو خه پيروي وکئ ترو هغه ستاسو په خاطر قبوله شي. 
په هماغه ور وخول شي، له هغې خه تر سهاره پورې هي شی مه پرېدئ. زه تن

يم.

 زما مقدس نوم مه سپکوئ. د  زما د حکمونو خه پيروي وکئ. زه تن يم. 

اسرائيلو ول قوم بايد د دې خبرې اقرار وکي چې زه مقدس يم. زه تن يم چې تاسو
 او تاسو مې د دې دپاره له مصر خه راوويستلئ چې ستاسو خدای مقدس کوم 

اوسم. زه تن يم.“

مذهبي اخترونه

 ”د اسرائيلو خلکو ته ووايه چې ما  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۲۳
 ستاسو دپاره و مذهبي اخترونه اکلي دي چې سره راغون شئ او زما عبادت وکئ. 

تاسو د خپل کار دپاره شپ ورې لرئ، مر اوومه ور چې د سبت ور ده، د آرام کولو
دپاره ده. په هغه ور کار مه کوئ، مر د عبادت دپاره راغون شئ. دا مهمه نه ده چې

 دغه اخترونه بايد په اکل شويو وختونو کې چېرته اوسېئ، سبت د تن ور ده. 
اعالن کئ.
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د فسحې او د فطيرې و اختر
(شمېر ۲۸: ۱۶ - ۲۵)

 تن ته د احترام کولو دپاره د فسحې د اختر لمانل هر کال د اولې مياشتې په

 په پنلسمه ور د فطيرې وارلسمه ور د لمرپرېواته په وخت کې پيل کيي. 
و ې دوام کوي. تاسو بايد په دې موده کې فطيرهي او اوه وراختر پيل کي و

 د دغو ورو خه په اوله ور د عبادت دپاره سره راغون شئ او خپل وخورئ. 
 اوه ورې هغه نذرانې واندې کئ چې تن ته په اور ورينی کار هي مه کوئ. 

باندې تياريي او په اوومه ور به بيا د عبادت دپاره سره راغون شئ، مر هي خپل
ورينی کار مه کوئ.“

د اولني حاصل اختر

 ”د اسرائيليانو سره خبرې وکه او ورته  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

ووايه: کله چې تاسو هغې خاورې ته چې زه يې درکوم ورننوزئ او فصل يې ورېبئ، نو
 هغه دې دا ې د تن په حضور کې پورته کي، کاهن ته اولن ې ورکئ. 

ترو هغه ستاسو په خاطر قبوله شي. کاهن دې هغه د سبت له ورې خه وروسته په بله
 په هماغه ور يوه سوزېدونکې نذرانه هم تن ته قرباني کئ ور پورته کي. 

 له هغې سره به تاسو د دوو يعنې يو يو کلن وری چې هي عيب په کې نه وي. 
کيلورامو و اوو د غلې دانې يوه نذرانه چې د زيتونو تېل ورسره  وي واندې کئ. دا

يوه داسې نذرانه ده چې په اور باندې تن ته تياريي او بوی يې په هغه باندې ه
ليي. همدارنه له هغې سره به تاسو د لو د نذرانې په توه يو ليتر د انورو د شربت

 ترو پورې چې تاسو خدای ته دا نذرانه راوې نه وي نو نذرانه هم واندې کئ. 
نوې غلې دانې هي مه خورئ. که هغه خامې وي، نينې شوې وي، يا و ورخه پخه

۵۹ / ۷۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


شوې وي هغه دې ونه خول شي. په دې قانون باندې دې د تل دپاره ستاسو د ولو نسلونو
له خوا عمل وشي.

د لو کولو اختر
(شمېر ۲۸: ۲۶ - ۳۱)

ې اندې کولو دپاره خپلېتن ته د و ې په سبا چې تاسو په کې د سبت د ور

 په پنوسمه ور، يعنې هغه ور چې د اووم سبت راوئ، پوره اوه هفتې وشمېرئ. 
 خه وروسته وي، د نوي حاصل خه تن ته د غلې دانې بله نذرانه واندې کئ. 

هره کورن دې دوه و راوي چې ماته د وقف کولو دپاره پورته ونيول شي. هره يوه
دې د دوو کيلورامو و اوو خه پخه شوې وي او خميره هم په کې وي. دا به تن ته
 قوم دې د و سره اوه د اولنيو رېبل شويو غلو دانو د نذرانې په توه واندې شي. 
يو کلن وري، يو غويی او دوه پسونه واندې کي، له دغو خه دې په يو کې هم کوم عيب

نه وي. دا به د غلې دانې او د لو د نذرانې سره تن ته يوه سوزېدونکې نذرانه وي،
 بيا د ناه د نذرانې دپاره يو يوه داسې نذرانه چې بوی يې په تن باندې ه ليي. 
 کاهن دې هغه و د وز او د سالمت د نذرانې دپاره دوه يو کلن وري قرباني کئ. 

دوه وريو سره تن ته د وقف کېدلو په خاطر پورته ونيسي. دا تن ته يوه مقدسه
 تاسو بايد په هماغه ور د عبادت دپاره نذرانه ده چې بايد کاهنانو ته ورکل شي. 

سره راغون شئ او هي ورينی کار ونه کئ. هرچېرته چې ستاسو اوالده اوسيي دا
مقررات دې تل ترتله مراعت کي.

 کله چې تاسو د خپلو مکو حاصالت لو کوئ، نو هغه د پيو تر غاو پورې مه لو

کوئ او هغه وي چې د لو خه پاتې شوي وي هغه مه راولوئ. هغه غريبانو او بېانه
خلکو ته پرېدئ. زه ستاسو تن خدای يم.“
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د سرنيو اختر
(شمېر ۲۹: ۱ - ۶)

 ”د اسرائيلو قوم ته ووايه چې د هر کال د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

اوومې مياشتې اوله ور د آرام کولو خاصه ور ده او د اسرائيلو ول خلک دې د سرني د
 په هماغه ور خپل عادي کار آواز په اورېدلو سره د عبادت دپاره سره راغون شي. 

مه کوئ، مر تن ته يوه داسې نذرانه واندې کئ چې په اور باندې تياريي.“

د کفارې ور
(شمېر ۲۹: ۷ - ۱۱)

 ”هر کال د اوومې مياشتې لسمه ور د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

کفارې ور ده. د عبادت دپاره سره راغون شئ او روژه ونيسئ. يوه داسې نذرانه واندې
 په هغه ور هي کار مه کوئ، که چې کئ چې تن ته په اور باندې تياريي. 

دا د کفارې ور ده چې ستاسو دپاره ستاسو د تن خدای په حضور کې کفاره ادا کيي.
  هروک چې په هغه ور روژه ونه نيسي بايد د خدای له قوم خه وشل شي. 

 دا قانون که چېرې وک په هغه ور کوم کار وکي، زه به په خپله هغه ووژنم. 
 د مياشتې په نهمه ستاسو په وله اوالده باندې هرچېرته چې اوسيي عملي کيي. 

ور د لمرپرېواته خه نيولې د مياشتې د لسمې ورې د لمرپرېواته پورې دا ور د آرام
کولو د يوې خاصې ورې په توه ولمانئ او په دې دوران کې بايد تاسو روژه ونيسئ.“

د جونو اختر
(شمېر ۲۹: ۱۲ - ۴۰)

 ”اسرائيليانو ته ووايه چې د اوومې مياشتې  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 
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په پنلسمه ور تن ته د احترام کولو دپاره د جونو اختر پيل کيي. هغه اوه ورې
 په دغو ورو کې اوله ور د عبادت دپاره سره راغون شئ او خپل دوام کوي. 

 اوه ورې تن ته داسې نذرانې واندې کئ چې په اور ورينی کار مه کوئ. 
باندې تياريي او په اتمه ور بيا د عبادت دپاره سره راغون شئ او د پخوا په شان نذرانه

واندې کئ. دا د عبادت ور ده او تاسو به خپل عادي کار نه کوئ.

 دا هغه اخترونه دي چې د تن له خوا اکل شوي دي. هغه داسې ولمانئ چې

سره راغون شئ او هغه ول ول نذرانې چې په اور باندې تن ته تياريي يعنې
سوزېدونکې نذرانې، د غلو دانو نذرانې، قربان انې او د لو نذرانې، دا هره يوه دې په
 دا اخترونه د سبت د ورو خه جدا دي او خپله مناسبه ور هغه ته واندې شي. 
دا نذرانې د عادي سوغاتونو خه جدا دي، يعنې ستاسو د هغو نذرانو خه چې د نذرونو

دپاره دي او د هغو رضاکارانه نذرانو خه چې تن ته يې ورکوئ.

 نو کله چې تاسو خپل پي ورېبل اوه ورې دا اختر چې د اوومې مياشتې په

پنلسمه ور پيل کيي ولمانئ. اوله ور به د آرام کولو ور وي او اتمه ور به هم د
 په اوله ور تاسو د خپلو ونو خه ېره ه مېوه، د خرما د ونې آرام کولو ور وي. 

انې، پاې لرونکې انې او د سيند د غاو خه ولې واخلئ او اوه ورې د خپل
 دا هر کال اوه ورې تن ته د احترام تن خدای په حضور کې خوشالي وکئ. 
دپاره د يو اختر په توه ولمانئ. ستاسو راتلونکې اوالده دې تل ترتله د دې قانون خه

 د اسرائيلو ول خلک بايد اوه ورې په پيروي وکي. هغه په اوومه مياشت ولمانئ. 
 ترو ستاسو اوالده په دې پوه شي کله چې ما د اسرائيلو قوم جونو کې واوسيي، 
له مصر خه راوويست، هغوی مې دې ته مجبور کل چې په ساده جونو کې واوسيي.

زه ستاسو تن خدای يم.“
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 نو په دې ول حضرت موسیٰ د اسرائيلو خلکو ته الرودنه وکه چې د تن

اخترونه ولماني.

د راغونو ساتنه کول
(هجرت ۲۷: ۲۰ - ۲۱)

 ”په اسرائيليانو باندې امر وکه چې  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۲۴
د هغو راغونو دپاره چې په مقدسه خېمه کې دي د زيتونو سوچه تېل راوئ، ترو هغه

 هارون دې هر ماام هغه بل کي او هغه دې تر په منظمه توه بل وساتل شي. 
سهاره پورې د تن په حضور کې د پردې خه بيرون د لوظ د صندوق په مخ کې چې
 هارون په ېر مقدس ای کې دی بل وساتي. دا حکم دې د تل دپاره مراعت شي. 

بايد په هغو راغونو باندې پام وکي چې د سوچه سرو زرو په راغدان باندې دي او
ووري چې هغه په منظمه توه د تن په حضور کې بل وي.

هغه و چې خدای پاک ته واندې کيي

 دا  لورويشت کيلورامه ه اوه واخله او دولس و ورخه پخې که. 

و په دوه قطارونو کې چې په هر قطار کې شپ و وي، په هغه مېز باندې کېده چې
 په هر قطار باندې په سوچه سرو زرو پول شوی دی او د تن په حضور کې دی. 

له سوچه خوشبويي واچوه چې دا خوشبويي به تن خدای ته په اور باندې د
 دا تيارېدونکې نذرانې د يوې نې په شان وي چې د و په ای واندې کيي. 

و دې په هر سبت کې د تن په حضور کې کېودل شي. دا د همېش دپاره د
 دا و د هارون او د هغه د اوالدې ده. هغوی دې هغه په يو اسرائيلو وظيفه ده. 

مقدس ای کې وخوري، که چې دا د هغو نذرانو يوه ېره مقدسه برخه ده چې تن ته
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په اور باندې تياريي.“

د کفر ويلو او د قتل دپاره سزاانې

 داسې وشو چې يو سی ؤ چې پالر يې مصری او مور يې اسرائيل وه چې -

شلوميت نومېدله، هغه د دبري لور وه چې د دان د قبيلې خه ؤ. دغه سي په کمپ کې د
يو اسرائيلي سره شخه وکه. د شخې په وخت کې هغه تن ته کنلې وکې، نو

 هغه يې تر ارنې الندې وساته او تن هغوی دا سی حضرت موسیٰ ته راوست. 
ته يې انتظار کاوه چې دوی ته ووايي چې د هغه سره ه وکي.

 ”کفر ويونکی د کمپ خه بيرون  بيا تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل: 

وباسه. هرچا چې د هغه کنلې چې تن ته يې کې دي اورېدلې وي، خپل السونه
 اسرائيليانو ته دې د هغه په سر باندې کېدي او ول قوم دې هغه سنسار کي. 

 ووايه: که چېرې وک خدای ته کنلې وکي، نو هغه به د خپلو بدو سزا وويني. 
هروک چې د تن په نوم کفر ووايي بايد ووژل شي. ول قوم بايد هغه سنسار کي.

که هغه يو بېانه نفر وي يا اسرائيلی وي، کله چې هغه د خدای په نوم کفر ووايي بايد
ووژل شي.

 او هروک چې د بل چا حيوان ووژني  هروک چې قتل وکي بايد ووژل شي 

بايد تاوان يې ورکي. قانون دا دی چې د ژوند په بدل کې ژوند واخيستل شي.

 که چېرې يو وک يو بل نفر پي کي، هره چې هغه کي وي هماغه شان عمل به

 که چېرې تاسو د چا يو هوکی مات کئ، ستاسو يو هوکی به مات ورسره کيي. 
شي. که چېرې تاسو د چا يوه ستره وباسئ، ستاسو يوه ستره به وويستل شي. که چېرې

تاسو د چا يو غا مات کئ، ستاسو يو غا به مات شي. نه چې تاسو يو بل نفر پي
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 هروک چې يو حيوان ووژني کئ، ستاسو سره به په بدل کې هماغه شان کار کيي. 
 دا قانون په تاوان به يې ورکوي، مر وک چې يو انسان ووژني، هغه به ووژل شي. 
تاسو ولو باندې عملي کيي، يعنې په اسرائيليانو او په هغو بېانه خلکو باندې چې ستاسو

په من کې اوسيي، که چې زه ستاسو تن خدای يم.“

 کله چې حضرت موسیٰ د اسرائيلو قوم ته دا خبرې وکې، هغوی دا سی له کمپ

خه دباندې وويست او سنسار يې ک. په دې ول د اسرائيلو قوم هغه ه وکل چې
تن يې په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ.

اووم کال
(تثنيه ۱۵: ۱ - ۱۱)

 ”د اسرائيليانو  د سينا په غره باندې تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۲۵
سره خبرې وکه او ورته ووايه: کله چې تاسو هغې خاورې ته چې زه يې درکوم ورننوزئ،
 شپ بايد تن ته د احترام په خاطر هر اووم کال د مکې د کرلو خه ه وکئ. 
کاله خپل پي وکرئ او شپ کاله د خپلو انورو د تاکونو انې اصالح کئ او حاصالت

 مر په اووم کال دې مکه بيخي خاره پاتې شي، دا به تن ته يې راول کئ. 
وقف شوی کال وي. په دې کال کې خپل پي مه کرئ او د خپلو انورو د تاکونو انې مه
 هغه غلې دانې مه رېبئ چې بې له کرلو په خپله راشنې کيي او د خپلو اصالح کوئ. 
هغو تاکونو خه انور مه راولوئ چې انې يې اصالح شوې نه وي. دا يو کال دی چې

 خو بياهم تاسو، ستاسو غالمان، ستاسو - مکه په کې بيخي خاره پاتې کيي. 
مزدوران او هغه بېانه خلک چې ستاسو په من کې اوسيي او همدارنه ستاسو اهلي او

وحشي حيوانات کولی شي هغه ه چې په خپله راشنه کيي وخوري.
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د بېرته ورکولو کال

 بيا د اوومې  اوه لې اوه کاله وشمېرئ، چې ول نهه لوېت کاله کيي. 

 په دې مياشتې په لسمه ور چې د کفارې ور ده په ول وطن کې سرني ووهئ. 
ول به تاسو پنوسم کال خاص کال وئ او د وطن ولو اوسېدونکو ته به آزادي اعالن

کئ. د دې کال په دوران کې به هغه ول جايداد چې خر شوی وي خپل اصلي خاوند يا
د هغه اوالدې ته بېرته ورکل شي او هروک چې د غالم په توه خر شوی وي خپلې

 پنوسم کال به ستاسو دپاره د بېرته ورکولو کال وي. تاسو کورن ته به ورستون شي. 
خپلې مکې ونه کرئ او هغه غلې دانې ونه رېبئ چې په خپله راشنې کيي او د خپلو هغو

 د بېرته ورکولو تاکونو خه انور مه راولوئ چې انې يې اصالح شوې نه وي. 
ول کال به ستاسو دپاره پاک وي، تاسو به يوازې هغه ه خورئ چې په پي کې په خپل

سر راشنه کيي.

 په دې کال کې به ول جايداد چې خر شوی وي خپل اصلي خاوند ته بېرته ورکل

 که چېرې تاسو په خپل يو هېوادوال باندې مکه خره کئ يا يې ورخه شي. 
 د مکې بيه دې د هغو کلونو د شمېر له مخې واخلئ، د يو بل خه ه مه اخلئ. 

 حساب شي چې د بېرته ورکولو د بل کاله پورې په کې دا مکه حاصل ورکولی شي. 
که چېرې کلونه ېر وي نو بيه به يې لوه وي، مر که چېرې کلونه کم وي، بيه به يې يه

 د يو بل وي که چې ه چې خريي هغه به د فصلونو د شمېر په مطابق وي. 
خه ه مه اخلئ مر زما خه ووېرېئ، که چې زه ستاسو تن خدای يم.

په اووم کال به خدای پاک خوراک تياروي

 د تن د ولو فرمانونو او قوانينو خه پيروي وکئ، ترو په دې خاوره کې په
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 مکه به خپل حاصالت ورکي او تاسو چې هره غوائ د امن سره واوسېئ. 
خولو دپاره به يې ولرئ او په امن کې به واوسېئ.

 مر کېدای شي چې تاسو پوتنه وکئ: که چېرې مون ه شی ونه کرو او حاصل

 زه به په شپم کال تاسو ته داسې راول نه کو، نو په اووم کال به ه شی وخورو؟ 
 کله چې تاسو د برکت درکم چې مکه به د دريو کلونو دپاره پوره حاصل ورکي. 

اتم کال په دوران کې خپلې مکې وکرئ، د هغو حاصالتو خه به خواه خورئ چې د
شپم کال په دوران کې راول شوي ؤو او په نهم کال کې به هغه خواه وخورئ کوم چې

تاسو په اتم کال کې کرلي دي.

د جايداد بېرته ورکول

 تاسو بايد خپله مکه په دايمي توه خره نه کئ، که چې دا ستاسو نه ده. هغه

مکه زما ده او تاسو په کې د هغو بېانو خلکو په شان يئ چې کولی شي د هغې خه
يوازې ه واخلي.

 کله چې مکه خريي، د هغې اصلي خاوند حق لري چې هغه بېرته په بيه واخلي.
 که چېرې له تاسو اسرائيليانو خه يو نفر غريب شي او مجبور شي چې د خپلې

مکې خه يو ه مکه خره کي، د هغه ېر نژدې خپلوان بايد هغه بېرته واخلي.
 که چېرې يو نفر يو خپلوان هم ونلري چې هغه بېرته واخلي، کېدای شي چې هغه

 په دې صورت کې هغه وروسته شتمن شي او پوره پيسې ولري چې هغه بېرته واخلي. 
بايد د حاصالتو بيه د هغو کلونو دپاره معلومه کي چې د بېرته ورکولو تر راتلونکي کاله

پورې پاتې وي او د هغو پيسې دې هغه نفر ته ورکي په چا باندې چې هغه خره شوې
 مر که چېرې اصلي خاوند وي. بيا هغه کولی شي چې بېرته خپله مکه واخلي. 
نشي کولی چې هغه مکه بېرته په بيه واخلي، نو هغه به د بېرته ورکولو د راتلونکي کال
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پورې د نوي خاوند وي. د بېرته ورکولو په کال به هغه بېرته خپل اصلي خاوند ته ورکل
شي.

 که چېرې يو نفر په دېوال لرونکي ار کې يو کور خر کي، دا حق لري چې د اول

 مر کال په ول دوران کې د خرېدلو د نېې خه را په دې خوا هغه بېرته واخلي. 
که چېرې هغه په دې کال کې بېرته وانخلي، د هغه د بېرته اخيستلو حق له السه ورکوي او

هغه کور د اخيستونکي او د هغه د اوالدې دايمي ملکيت کيي. هغه به د بېرته ورکولو په
 مر کوم کورونه چې په بې دېواله کليو کې دي په هغو کال کې بېرته ورنه کای شي. 
باندې دې د پيو په شان کار وشي. اصلي خاوند حق لري چې هغه بېرته واخلي او هغه دې
 الويان دا حق لري چې خپل جايداد په د بېرته ورکولو په کال کې بېرته ورکای شي. 
 هغو ارونو کې چې هغوی ته ورکل شوي دي په هر وخت کې بېرته په بيه واخلي. 

که چېرې يو الوي د دغو ارونو خه په يو ار کې يو کور خر کي او بېرته يې
وانخلي، هغه بايد د بېرته ورکولو په کال کې بېرته ورکای شي، که چې د اسرائيلو د قوم

په من کې چې الويان په خپلو ارونو کې کوم کورونه لري، هغه د هغوی دايمي ملکيت
 مر هغه ايونه چې د الويانو د ارونو په شاوخوا کې دي هغه به هيکله دی. 

خر نشي. دا د تل دپاره د هغوی ملکيت دی.

غريبانو ته قرضونه ورکول

 که چېرې يو اسرائيلی چې ستاسو سره نژدې اوسيي غريب شي او خپل ان ونشي

ساتلی، تاسو بايد د هغه سره داسې مرسته وکئ لکه نه يې چې د يو بېانه يا موقتي
 د يو اوسېدونکي سره کوئ، ترو هغه وکولی شي چې ستاسو په خوا کې واوسيي. 

اسرائيلي خه هي سود مه اخلئ، مر د خپل خدای خه ووېرېئ، ترو ستاسو
 په هغو پيسو باندې چې تاسو هېوادوال وکولی شي چې ستاسو په خوا کې واوسيي. 
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يې ورته په قرض ورکوئ د هغوی خه سود مه اخلئ او په هغو خواو باندې چې تاسو
 زه ستاسو تن خدای يم چې تاسو مې له مصر يې ورباندې خروئ، ه مه اخلئ. 

خه راوويستلئ د دې په خاطر چې د کنعان مکه درکم او ستاسو خدای اوسم.

د غالمانو آزادول

 که چېرې يو اسرائيلی چې ستاسو سره نژدې اوسيي دومره غريب شي چې خپل

ان په تاسو باندې د غالم په توه خر کي، تاسو به په هغه باندې د غالمانو کار نه
 د هغه سره دې د مزدور يا هغه موقتي اوسېدونکي په شان رويه وشي کوم چې کوئ. 

ستاسو په من کې اوسيي. هغه اسرائيلی دې د بېرته ورکولو تر بل کاله پورې ستاسو
 په هغه وخت کې به هغه او د هغه اوالدونه ستاسو خه ال شي او خدمت وکي. 

 اسرائيليان زما غالمان دي خپلې کورن او د خپلو نيکونو ملکيت ته به ورستانه شي. 
چې ما له مصر خه راوويستل. په دې خاطر بايد هغوی د غالمانو په توه خر نشي.
 که چېرې  د خپل خدای خه ووېرېئ او د هغوی سره سخته رويه مه کوئ. 

تاسو غالمانو ته ضرورت لرئ، کولی شئ چې د خپل شاوخوا قومونو خه يې په بيه
 همدارنه تاسو کولی شئ چې ينې بېانه خلک چې ستاسو په من کې واخلئ. 
اوسيي او د هغوی اوالدونه چې ستاسو په خاوره کې پيدا شوي دي هم په بيه واخلئ.

 وروسته تاسو هغوی خپلو اوالدونو ته د ميراث په توه هغوی به ستاسو ملکيت شي. 
پرېودلی شئ او د ول عمر دپاره ورخه غالمان جوولی شئ. مر د خپلو اسرائيليانو

سره بايد سخته رويه ونه کئ.

 فرض کئ يو بېانه يا يو داسې موقتي اوسېدونکی چې ستاسو په من کې اوسيي

شتمن شي، مر کوم اسرائيلی غريب شي او خپل ان په هغه بېانه نفر يا د هغه نفر د
 هغه د خرېدلو خه وروسته کورن په غي باندې د غالم په توه خر کي. 
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 يا يو تره يا يو د تره زوی يا بياهم حق لري چې بېرته په بيه واخيستل شي. يو ورور، 
يو بل نژدې خپلوان يې بېرته اخيستلی شي. که چېرې هغه په خپله پوره پيسې الس ته
 هغه بايد د هغه چا سره چې دی يې راوي، خپله آزادي په خپله اخيستلی شي. 

اخيستی دی مشوره وکي او د هغه وخت خه چې خپل ان يې خر کی ؤ د بېرته
ورکولو د بل کاله پورې کلونه دې وشمېري او د هغه د آزادېدو بيه دې د پاتې کلونو د هغه

- نرخ په اساس وي چې يو مزدور ته د هغو کلونو د شمېر په حساب ورکول کيي. 
 که چېرې د بېرته ورکولو تر کاله پورې زياته موده پاتې وي هغه به د خپلې آزاد

 د دپاره زياتې پيسې ورکوي او که چېرې له موده پاتې وي نو لې پيسې به ورکوي 
هغه سره دې د داسې مزدورانو په شان رويه وشي چې د کال په حساب اجيران نيول کيي.
 حتیٰ که چېرې تاسو بايد وورئ چې د هغه خاوند د هغه سره سخته رويه ونه کي. 

هغه په دغو طريقو آزاد نشي، د بېرته ورکولو په راتلونکي کال بايد هغه او د هغه اوالدونه
 دا که چې اسرائيليان زما غالمان دي چې ما له مصر خه راوويستل. زه آزاد شي. 

د هغوی تن خدای يم.“

د اطاعت کولو دپاره برکتونه
(تثنيه ۷: ۱۲ - ۲۴، ۲۸: ۱ - ۱۴)

 تن وفرمايل: ”د خپلو انونو دپاره بتان يا مجسمې يا د تيو ستنې مه  ۲۶
 د سبت د ورې خه جووئ چې د هغو عبادت وکئ. زه ستاسو تن خدای يم. 

پيروي وکئ او د هغه ای احترام وکئ چې زما عبادت په کې کيي. زه تن يم.

  که چېرې تاسو زما د فرمانونو خه پيروي وکئ او زما امرونو ته غاه کېدئ، 

زه به په صحيح وخت په تاسو باندې باران واوروم، ترو مکه حاصالت ورکي او ونې
 ستاسو فصلونه به دومره پرېمانه شي چې ستاسو د غلو دانو غوبل به تر مېوې ونيسي. 
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هغه پورې دوام وکي ترو د انورو د راولولو وخت راشي او ستاسو د انورو د حاصل
راولول به تر هغه وخته پورې دوام وکي ترو د غلو دانو د کرلو وخت راورسيي. هره

چې تاسو يې غوائ هغه به وخورئ او په خپله خاوره کې به په امن سره واوسېئ.

 زه به ستاسو خاورې ته آرامي راولم او تاسو به بې د چا له وېرې خوب کولی شئ.

 زه به د هغې خاورې خه خطرناک حيوانات لېرې کم او هلته به نور جن نه وي. 
 ستاسو تاسو به په خپلو دمنانو باندې بريالي شئ او په جه کې به يې ووژنئ. 

پنه تنه به وکولی شي چې سلو تنو ته ماتې ورکي او ستاسو سل تنه به وکولی شي چې
 زه به تاسو ته برکت درکم او ېر اوالدونه به درکم او لسو زرو تنو ته ماتې ورکي. 
 ستاسو حاصالت به دومره په هغه لوظ باندې به ودرېم چې تاسو سره مې کی دی. 
پرېمانه شي چې هغه به تر کاله پورې ورسيي او حتیٰ ه چې د زاه حاصل خه پاتې
 زه به راشم او دي هغه به لېرې وغورزوئ ترو د نوي حاصل دپاره ای پيدا شي. 
 زه به ستاسو ستاسو په من کې به اوسېم او هيکله به ستاسو خه کرکه ونه کم. 

 زه ستاسو تن خدای يم سره مل يم او ستاسو خدای به يم او تاسو به زما قوم يئ. 
چې تاسو مې له مصر خه راوويستلئ ترو نور د مصريانو غالمان نه اوسئ. ما ستاسو د
غالم جغونه مات کل او تاسو ته مې د دې توان درک چې په سرلو سره واوسېئ.“

د سرغونې سزا
(تثنيه ۲۸: ۱۵ - ۶۸)

 تن وفرمايل: ”مر که چېرې زما امرونو ته غاه کېندئ نو تاسو ته به سزا

 که چېرې تاسو زما د قوانينو او حکمونو د منلو خه انکار وکئ او هغه درکل شي. 
 نو زه به تاسو ته داسې سزا درکم: په لوظ مات کئ چې ستاسو سره مې کی دی، 

تاسو باندې به آفت نازل کم، داسې ناروغي چې د عالج و نه وي او تبې چې تاسو به
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انده کي او ستاسو ژوند به خراب کي. تاسو به خپل فصلونه وکرئ، مر هي ه به
 زه به درته ونه رسوي که چې ه چې تاسو کرئ ستاسو دمنان به يې وخوري. 
ستاسو په ضد شم، ترو ستاسو دمنان تاسو ته ماتې درکي او هغوی چې ستاسو خه

کرکه کوي په تاسو باندې به حکومت کوي. تاسو به دومره وېرېئ چې بې له دې چې
وک مو تعقيب کي تاسو به تتئ.

 که چېرې د دغو ولو شيانو خه وروسته بياهم ماته غو ونه نيسئ، زه به تاسو ته

 زه به ستاسو سخت غرور مات ستاسو د ناهونو په خاطر اوه چنده زياته سزا درکم. 
کم. هي باران به نه وي او ستاسو مکه به وچه شي او د اوسپنې په شان به کلکه شي.
 ستاسو ول زيار به تاسو ته هي ه ونه رسوي، که چې ستاسو مکه به فصلونه

نه کوي او ونې به مېوه ونه نيسي.

 که چېرې تاسو زما په خالف اوسئ او ماته غو ونه نيسئ، زه به بيا ستاسو سزا اوه

 زه به ستاسو من ته خطرناک حيوانات درولېم او هغوی به ستاسو چنده زياته کم. 
اوالدونه ووژني، ستاسو حيوانات به له منه يوسي او ستاسو شمېر به دومره کم کي چې

الرې به مو خوشې پاتې شي.

 که چېرې د دغو ولو سزاانو سره سره زما خبرو ته غو ونه نيسئ او زما په خالف

 زه به په خپله ستاسو په خالف شم او تاسو ته به له مخکې خه اوه چنده پاتې شئ، 
 زه به په تاسو باندې جن راولم د دې په خاطر چې تاسو ته د سخته سزا درکم. 

خپل لوظ د ماتولو دپاره سزا درکم او که چېرې تاسو د خوندي پاتې کېدلو دپاره په خپلو
ارونو کې راغون شئ، زه به په تاسو باندې ناعالجه ناروغ نازلې کم او تاسو به مجبور

 زه به په تاسو باندې خواه بند کم چې لس شئ چې خپلو دمنانو ته تسليم شئ. 
ې به يو تنور و پخوي. ستاسو جيره به دومره کمه کم چې کله تاسو هغه وله
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وخورئ، بيا به هم ماه نشئ.

 که چېرې له دې سره سره بياهم تاسو ماته غو ونه نيسئ او زما په خالف پاتې شئ،
 بيا به زه په تاسو باندې خپل غضب نازل کم او ستاسو سزا به له پخوا خه اوه چنده

 زه به  ستاسو لوه به دومره زياته شي چې خپل اوالدونه به وخورئ.  زياته کم. 
يو باندې دي. ستاسو د خوشبويه يوسم چې په غونستاسو هغه عبادتخانې له من

قرباناوې به له منه يوسم او ستاسو مي به ستاسو په بې ساه بتانو باندې وغورزوم. زه به
 ستاسو ارونه به په کنوالو بدل کم، ستاسو عبادتخانې به ستاسو خه کرکه وکم. 

 زه به ستاسو خاوره بيخي له له منه يوسم او ستاسو قربان انې به قبولې نه کم. 
 زه منه يوسم چې دمنان مو هغه ونيسي، نو دې وران ته به هک حيران پاتې شي. 
به په تاسو باندې جن راولم او تاسو به په پرديو هېوادونو کې خپاره کم. ستاسو مکه به
 بيا به مکه د خاره پاتې - خوشې پاتې شي او ارونه به مو په کنوالو بدل شي. 

کېدلو د کلونو خه چې تاسو پريې نه وه ه واخلي. نو ترو پورې چې تاسو د خپلو
دمنانو په خاوره کې په جالوطن کې اوسېئ هغه به خوشې او خاره پاتې شي.

 ستاسو هغه خلک چې په جالوطن کې دي، د هغوی په زونو کې به داسې وېره

واچوم چې د هغې پاې له آواز خه به هم تتي چې باد يې رپوي. هغوی به داسې منې
وهي لکه وک چې يې په جه کې تعقيبوي. د هغوی په ن کې به هي دمن نه وي

 هي وک به هغوی نه تعقيبوي خو هغوی به د يو بل دپاسه مر هغوی به غورزيي. 
 هغوی به غورزيي او دا توان به نه لري چې د خپلو دمنانو په مقابل کې ودريي. 

 د هغوی په پردي وطن کې مه شي او د خپلو دمنانو خاوره به يې ژوندي تېر کي. 
خه چې وک د خپلو دمنانو په خاوره کې ژوندي پاتې شي، د هغوی ژوند به ستاسو او

ستاسو د نيکونو د ناه له کبله برباد شي.
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د راتلونکي دپاره هيله

 مر ستاسو اوالده به د خپلو ناهونو او خپلو نيکونو د ناهونو اقرار کوي چې زما

 او زه يې د خپل ان په ضد کم ترو هغوی د سره يې بې وفايي او دمني وکه 
خپلو دمنانو خاورې ته وشم. په آخر کې کله چې ستاسو د اوالدې سخت زونه نرم شي
 زه به د يعقوب، اسحاق او ابراهيم سره خپل لوظ او او د خپلې ناه دپاره سزا ومومي، 
 اول بايد د دې وطن خلک دا مکه خپل قوم ته د مکې د ورکولو وعده راياده کم. 
پرېدي ترو د خاره پاتې کېدلو خه ه واخلي او هغوی بايد زما د قوانينو او فرمانونو د

 بياهم، کله چې هغوی د خپلو ردولو په سبب د خپلو ناهونو پوره بيه ادا کي. 
دمنانو په خاوره کې وي، زه به يې بيخي له منه نه وم. هغوی به نه پرېدم او خپل لوظ
 مر زه به د هغوی په به ورسره مات نه کم، که چې زه د هغوی تن خدای يم. 
خاطر هغه لوظ راياد کم چې د هغوی د نيکونو سره مې هغه وخت کی ؤ چې هغوی مې

له مصر خه راوويستل د دې دپاره چې زه به د هغوی خدای اوسم او په دې ول مې نورو
قومونو ته خپل قدرت وروود.“

 دا هغه فرمانونه، قوانين او مقررات دي چې تن د سينا په غره باندې د اسرائيليانو

دپاره حضرت موسیٰ ته ورکل.

تن ته د سوغاتونو په هکله قوانين

 ”د اسرائيليانو سره خبرې وکه او  تن حضرت موسیٰ ته وفرمايل:   ۲۷
ورته ووايه چې که چېرې وک يو بل نفر د خاص نذر په توه تن ته وقف کي، نو

هغه نفر به د الندينيو پيسو په ورکولو سره آزاد شي: ۳-۷د مقدس ای د مثقال په مطابق:
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مثقاله سپين زر.

سپين زر.

سپين زر.

۸که چېرې يو نفر چې نذر ورکوي ېر غريب وي او نشي کولی چې دا اکل شوې اندازه ادا
کي، هغه دې دا نفر کاهن ته واندې کي او کاهن به نذر ورکوونکي ته د هغه د توان سره

سمه بيه واکي.

۹که چېرې د هغه نذر يو داسې حيوان وي چې تن ته د نذرانې په توه د منلو و وي،
نو داسې سوغات چې تن ته ورکول کيي هغه مقدس دی. ۱۰که هغه حيوان ه وي يا
خراب، هغه نشي کولی چې د بل حيوان سره يې بدل کي. که چېرې داسې وکي نو دواه
حيوانات د تن کيي. ۱۱که چېرې د هغه نذر يو ناپاک حيوان وي، دا چې هغه تن

ته د نذرانې په توه د منلو و نه دی نو هغه حيوان بايد کاهن ته راوستل شي. ۱۲کاهن
دې د هغه د ه والي يا بدوالي له مخې بيه واکي او دا به آخرن بيه وي. ۱۳که چېرې

خاوند يې وغواي چې هغه حيوان بېرته واخلي، بايد د هغې د بيې خه شل فيصده زيات
ورکي.

۱۴که چېرې يو نفر خپل کور تن ته وقف کوي، کاهن به ورته د هغه د ه والي يا

بدوالي له مخې بيه واکي او هغه به آخرن بيه وي. ۱۵که چېرې هغه نفر چې خپل کور يې
وقف کی دی وغواي چې هغه بېرته واخلي، بايد شل فيصده اضافه بيه ادا کي او کور به
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بيا د هغه شي.

۱۶که چېرې يو نفر تن ته د خپلې کورن د مکې کومه برخه وقف کوي، د هغې بيه

دې د هغه تخم د اندازې له مخې واکل شي چې په هغه مکه کې کرل کيي، يعنې د دوه
سوه کيلورامو اوربشو تخم دپاره پنوس مثقاله سپين زر. ۱۷که چېرې هغه دا مکه د

بېرته ورکولو د کال خه وروسته سمدالسه وقف کي نو وله بيه دې ادا کي. ۱۸مر که
چېرې هغه نفر خپله مکه له دې خه وروسته وقف کي، کاهن به د هغې بيه د هغو کلونو

د شمېر له مخې حساب کي چې د بېرته ورکولو تر راتلونکي کال پورې پاتې وي او کمه
بيه به واکي. ۱۹که چېرې هغه نفر چې مکه يې وقف کې ده وغواي چې هغه بېرته
واخلي، بايد د اضافه شلو فيصدو سره بيه ادا کي او مکه به بېرته د هغه شي. ۲۰ که

چېرې هغه مکه په بل چا باندې خروي، نو هغه دې اول بېرته په بيه واخلي، له دې پرته
د بېرته اخيستلو حق د تل دپاره له السه ورکوي. ۲۱د بېرته ورکولو په راتلونکي کال کې به

دا مکه مقدسه شي او د تن دايمي ملکيت کيي. هغه به د کاهنانو شي.

۲۲که چېرې يو نفر تن ته داسې يو پی وقف کي چې اخيستی يې وي او د هغه د

کورن د مکې برخه نه وي، ۲۳کاهن به د هغه بيه د هغو کلونو د شمېر له مخې حساب
ي چې د بېرته ورکولو تر راتلونکي کال پورې پاتې وي او هغه نفر بايد په هماغه ورک

بيه ادا کي. پيسې د تن کيي. ۲۴دا پی به د بېرته ورکولو په کال کې د هغه اصلي
خاوند يا د هغه اوالدې ته بېرته ورکای شي.

۲۵ولې بيې بايد د مقدس ای د اندازې له مخې واکل شي.

۲۶اولنی زېېدلی حيوان له پخوا خه د تن دی، نو هيوک نشي کولی چې هغه تن

ته وقف کي. که هغه يو خوسی وي، يو وری يا سېرلی وي، که هغه نر وي يا ه، هغه د
تن دی. ۲۷که چېرې هغه يو ناپاک حيوان وي، کېدای شي چې په اصلي بيه د اضافه
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شلو فيصدو سره بېرته واخيستل شي. که چېرې هغه بېرته وانه خيستل شي، کېدای شي چې
په بل چا باندې په اصلي بيه خر شي.

۲۸هيوک نشي کولی چې داسې ه خر کي يا يې بېرته واخلي چې پرته له کوم شرط

خه يې تن ته وقف کی وي، که هغه يو انسان وي، يو حيوان، يا د کورن مکه وي.
هغه په دايمي توه د تن دي. ۲۹حتیٰ که يو انسان بې له کوم شرط خه وقف کای

شوی وي هغه بېرته په بيه نشي اخيستل کېدای، هغه بايد ووژل شي.

۳۰د مکې د ولو حاصالتو لسمه برخه که هغه غلې دانې وي يا مېوه، هغه د تن ده.
۳۱که چېرې يو نفر وغواي چې له هغې خه ل بېرته واخلي، هغه بايد د اضافه شلو

فيصدو سره اصلي بيه ادا کي. ۳۲کله چې وک خپلې پادې او رمې شمېري د هغو خه
هر لسم حيوان د تن دی. ۳۳هغه نفر نشي کولی چې خپل حيوانات داسې ترتيب کي
چې خراب حيوانات ورخه انتخاب کي او نشي کولی چې هغه بدل کي. که چېرې هغه

يو حيوان د بل سره بدل کي، بيا دواه حيوانات د تن کيي او بېرته په بيه نشي
اخيستل کېدای.“

۳۴دا هغه امرونه دي چې تن حضرت موسیٰ ته د سينا په غره باندې د اسرائيليانو دپاره

ورکل.
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