د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﮐﺘﺎب ‐ د ﺗﻮرات
ﺷﺮﻳﻒ اول ﮐﺘﺎب
د ﭘﯧﺪاﻳﺖ واﻗﻌﻪ

۱

 ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﯧﺪا


 زﻣﻪ ﺧﺎﻟ وه او ﻫﻴ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ۇو .ﺳﻤﻨﺪر ﻫﺮ
ﮐو ،
ﮥ ﯧﺮ ﮐى ۇو .او ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﭘ وو او د
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺣﻢ وﮐو ﭼ” ،رﺎ دې ﺷ “،ﻧﻮ رﺎ ﺷﻮه .
ﭘﻪ دې ﻟﻴﺪو ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ رﺎ د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐه،
 او ﭘﻪ رﺎ ﻳ” ورځ“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو او ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﻳ” ﺷﭙﻪ“.

 ﺑﻴﺎ
ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه او ﺳﺤﺮ ﺷﻮ .دا وړوﻣﺒ ورځ وه .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ وﮐو ﭼ” ،د ﭘﺎﺳﻨﻮ او ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ اوﺑﻮ ﺗﺮ
 ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ وﺷﻮل .ﻧﻮ
ﻣﻴﻨﻪ دې ﻓﻀﺎ ﺟﻮړه ﺷ “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻀﺎ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ ﻻﻧﺪې اوﺑﮥ د ﭘﺎس اوﺑﻮ ﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﭼﺖ ”آﺳﻤﺎن“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .ﺷﭙﻪ
ﺟﺪا وى .
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺗﯧﺮه ﺷﻮه او ﺳﺤﺮ ﺷﻮ .دا دوﯦﻤﻪ ورځ وه .
ﺣﻢ وﮐو” ،د آﺳﻤﺎن ﻻﻧﺪې اوﺑﮥ دې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧې
 ﻫﻐﮥ
ﺷ ،ﻧﻮ اوﭼﻪ ﺑﻪ راﺎره ﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ وﺷﻮل .
ﭘﻪ اوﭼﻪ ”زﻣﻪ“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧو ﺷﻮو
اوﺑﻮ ﻳ” ﺳﻤﻨﺪر“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﮐو” ،زﻣﻪ دې ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو .
ﺑﻮ رازرﻏﻮن ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻮ ﭼ ﻏﻠﻪ او ﻣﯧﻮه ﺑﻪ
 ﻧﻮ زﻣ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻮ
ﮐﻮى “.ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ وﺷﻮل .

زرﻏﻮن ﮐل ﮐﻮم ﭼ ﻏﻠﻪ او ﻣﯧﻮه ﮐﻮى او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې
 ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه او ﺳﺤﺮ ﺷﻮ .دا
ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو .
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ وﮐو” ،ﻠﯧﺪوﻧ
درﯦﻤﻪ ورځ وه .
ﻴﺰوﻧﻪ دې ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ راﺎره ﺷ ﭼ ورځ د ﺷﭙ ﻧﻪ
ﺟﺪا ﮐى او ﭼ د ورﻮ ،ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ او د ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻧ
 دا ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ زﻣ ﺗﻪ ﻠﻴى “.ﻧﻮ ﻫﻢ
ﺷ ،
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ دوه ﻏ ﻠﯧﺪوﻧ
داﺳ وﺷﻮل .
ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﻧﻤﺮ ﺑﻪ د ور ﻠﻴى او ﺳﭙﻮږﻣ ﺑﻪ د
 ﻫﻐﮥ دا
ﺷﭙ ﻠﻴى ،ﻫﻐﮥ ﺳﺘﻮرى ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﮐل .
ﻠﯧﺪوﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ زﻣ ﻟﻪ
 ﭼ ﭘﻪ ورځ او ﺷﭙﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻴﺎر وﻟﺮى او
رﺎ ورﮐﻮى ،
رﺎ د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى .او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو
 ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه او ﺳﺤﺮ ﺷﻮ .دا ﻠﻮرﻣﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو .
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ وﮐو” ،ﺳﻤﻨﺪر دې د ډﯦﺮ
ورځ وه .
ﻗﺴﻢ ﺳﺎه اﺧﺴﺘﻮﻧ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﺷ او ﻫﻮا دې د
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏ ﺳﻤﻨﺪرى
ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷ “.
ﺑﻼﺎﻧ ﭘﯧﺪا ﮐې ،ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﺎه ﻟﺮوﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ اوﺑﻮ
ﮐ اوﺳﻴى او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺎرﻏﺎن ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐل .او ﺧُﺪائ
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺮﮐﺖ
ﭘﺎک د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو .
ورﮐو او د اوﺑﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ډﯦﺮ ﺷ او
ﺳﻤﻨﺪر ډک ﮐئ “،او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻳﺎت
 ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه او ﺳﺤﺮ ﺷﻮ .دا ﭘﻴﻨﻤﻪ ورځ وه.
ﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ وﮐو” ،زﻣﻪ دې ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺎروى

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

ﭘﺎک وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس ﺑﻪ ﻣﻮﻧ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻞ ﺻﻮرت ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺟﻮړ ﮐو ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺒﺎﻧﻮ ،ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ
او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻨﺎورو ،ﺎروو او ﻨﻠ ،وړو او ﻏﻮ ﻨﺎورو
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻨ آدم ﭘﯧﺪا ﮐل او
ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى “.
د ﺧﭙﻞ ﺻﻮرت ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﺟﻮړ ﮐل .ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻧﺮ او ﻪ
 ﺑﺮﮐﺖ ﻳ ورﮐو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ډﯦﺮ ﺑﭽ
ﭘﯧﺪا ﮐل ،
ﭘﯧﺪا ﮐئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اوﺳﻴى او
زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وى .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺒﺎﻧﻮ،
 ﻣﺎ
ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻨﺎورو ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻴﺎر درﮐﻮم .
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻏﻠﻪ او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﯧﻮې ﭘﯧﺪا
 ﺧﻮ ﻮﻟﻮ ﻨﻠ ﻨﺎورو او ﻮﻟﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ
ﮐې دى ،
د ﺧﻮراک دﭘﺎره واﮥ او ﺷﻨﮥ ﺑﻮ ﭘﯧﺪا ﮐى دى “.ﻧﻮ ﻫﻢ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ وﮐﺘﻞ او ﻫﻐﻪ
داﺳ وﺷﻮل .
ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو .ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه او ﺳﺤﺮ ﺷﻮ .دا ﺷﭙﻣﻪ ورځ
وه.

۲


 ﻧﻮ داﺳ د ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺟﻮړﯦﺪل ﭘﻮره ﺷُﻮ .


ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﮐل او ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﻳ
 ﻫﻐﮥ اووﻣ ور ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو او
ﮥ وﻧﮥ ﮐل .
ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻳ وﺮﻮﻟﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﭘﯧﺪاﻳﺖ
 او داﺳ ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﯧﺪا
ﭘﻮره ﮐو او ﮥ ﻳ وﻧﮥ ﮐل .
ﺷﻮل.

د ﻋﺪن ﺑﺎغ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮل ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺟﻮړ ﮐل،
 ﭘﻪ زﻣﻪ ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﺑﻮﮯ ﻧﮥ وو او ﻫﻴ ﺗﺨﻢ زرﻏﻮن


ﺷﻮے ﻧﮥ وو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﺎران ﻧﮥ وو وروﻟﮯ او د زﻣ د
 ﺧﻮ اوﺑﮥ ﺑﻪ د زﻣ ﻧﻪ راوﺗﻠ
ﮐﺮوﻧﺪې ﻫﻢ ﻮک ﻧﮥ ۇو .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
او زﻣﻪ ﺑﻪ ﻳ اوﺑﮥ ﮐﻮﻟﻪ .
زﻣ ﻧﻪ ﮥ ﺧﺎوره واﺧﺴﺘﻠﻪ او آدم ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐو.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﭙﯧﻣﻮ ﮐ د ژوﻧﺪ ﺳﺎه ﭘﻮ ﮐه او آدم
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ژوﻧﺪے ﻧﻔﺲ ﺟﻮړ ﺷﻮ .
ﻋﺪن ﮐ ﻳﻮ ﺑﺎغ وﮐﺮﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﮐے آدم ﻳ ﭘﻪ ﮐ
 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﻣﯧﻮهدارې وﻧ
ﻣﻘﺮر ﮐو .
راﺷﻨ ﮐﻟ .ﻫﻐﮥ د ﺑﺎغ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ژوﻧﺪ ورﮐﻮوﻧ وﻧﻪ او
 ﭘﻪ ﻋﺪن ﮐ ﻳﻮ
د ﮥ او ﺑﺪ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮوﻧ وﻧﻪ وﻟﻮﻟﻪ .
درﻳﺎب ﺑﻪ ﺑﺎغ اوﺑﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﻋﺪن ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ دا ﭘﻪ ﻠﻮرو
 د وړوﻣﺒ ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻮم
ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮے وو .
 ﺳﻮﭼﻪ
ﻓﻴﺴﻮن دے ،دا د ﺣﻮﻳﻠ ﻮل ﻣﻠ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳى .
ﺳﺮۀ زر ،ﺧﻮﺷﺒﻮدار ﻋﻄﺮ او اوﻧﻴﺲ ﮐﺎ دﻟﺘﻪ ﻣﻼوﻳى.
 د دوﯦﻢ ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻮم ﺟﻴﺤﻮن دے ،دا د ﮐﻮش ﻮل ﻣﻠ ﻧﻪ

 درﯦﻢ ﺳﻴﻨﺪ دﺟﻠﻪ دے ،ﭼ د اﺳﻮر ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ
ﺗﯧﺮﻳى ،
 ﻣﺎﻟ
ﻃﺮف ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳى او ﻠﻮرم د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ دے .
ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک آدم ﭘﻪ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮐ ﻣﻘﺮر ﮐو ﭼ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ
ﺑﺎغ ﮐ ﮐﺮل رﯦﺒﻞ ﮐﻮى او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳ ﮐﻮى .
ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو” ،ﺗﮥ د ﺑﺎغ د ﻫﺮې وﻧ
 ﺧﻮ د ﻫﻐ وﻧ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د
ﻣﯧﻮه ﺧﻮړے ﺷ ،
ﮥ او ﺑﺪ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮى .ﭼ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐ وﻧ
ﻣﯧﻮه وﻧﮥ ﺧﻮرې ،ﮐﮥ ﺗﺎ وﺧﻮړه ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣ ﺷ“.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د آدم دﭘﺎره

ﻳﻮا اوﺳﯧﺪل ﮥ ﻧﮥ دى .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻳﻮه ﮥ ﻣﻠﺮې
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د زﻣ ﻧﻪ
ﺟﻮړه ﮐم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﺑﻪ ﮐﻮى “.

ﮥ ﺧﺎوره واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﻮل ﻨﺎور او ﻣﺎرﻏﺎن ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ
ﮐل .ﻫﻐﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ آدم ﻟﻪ راوﺳﺘﻞ ﭼ وﻮرى ﭼ ﮥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
ورﺑﺎﻧﺪې ږدى ،او آدم ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ژوﻧﺪى ﻴﺰ ﮥ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو
 ﻧﻮ آدم ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﻨﺎورو
ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻧﻮم ﺷﻮ .
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل ،ﺧﻮ د آدم دﭘﺎره ﻳﻮه ﮥ ﻣﻠﺮې ﻧﮥ وه ﭘﯧﺪا
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ
ﺷﻮې ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد وﮐى .
ﭘﺎک ﭘﻪ آدم دروﻧﺪ ﺧﻮب راوﺳﺘﻠﻮ او ﭼ آدم اودۀ ﺷﻮ ،ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ د آدم ﻧﻪ ﻳﻮه ﭘﻮﺘ راووﻳﺴﺘﻪ او ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻳ ورﻟﻪ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک د آدم د
ﻏﻮﻪ ډک ﮐو .
 ﻧﻮ
ﭘﻮﺘ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻪ ﭘﯧﺪا ﮐه او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ راوﺳﺘﻠﻪ .
آدم وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،واه ،دا ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ده .او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺪن
دے .د دې ﻧﻮم ”ﻪ“ دے ،ﻪ ﭼ دا د ﺑﻨ آدم ﻧﻪ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳے ﺧﭙﻞ ﻣﻮر
راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې ده “.
ﭘﻼر ﭘﺮﯦدى او د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ ،او دواړه
 ﺳے او ﻪ دواړه ﺑﺮﺑﻨ ۇو ،ﺧﻮ د ﻳﻮ
ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﺪن ﺷ .
ﺑﻞ ﻧﻪ ﻳ ﭘده ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ.

د ﺑﻨ آدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮل

۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﻮﻣﺮه ﻨﺎور ﭘﯧﺪا


ﮐى ۇو ﻣﺎر ﭘﻪ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭼﺎﻻک وو .ﻣﺎر د  ﻧﻪ
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا رﺘﻴﺎ دى ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ د ﺑﺎغ د ﻫﺮې ﻳﻮې وﻧ ﻣﯧﻮه ﻣﮥ ﺧﻮرئ؟“
  ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ د ﻫﺮې وﻧ

 ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ وﻧ د ﻣﯧﻮې
ﻧﻪ د ﻣﯧﻮې ﺧﻮړﻟﻮ اﺟﺎزت ﺷﺘﻪ ،
ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭼ د ﺑﺎغ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ده .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺗﻪ

ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ د ﻫﻐ وﻧ ﻣﯧﻮه وﻧﮥ ﺧﻮرئ او ﻧﻪ ﻻس
 ﻣﺎر ﺟﻮاب
وروړئ ،ﮐﮥ داﺳ ﻣﻮ وﮐل ﻧﻮ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ “.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻪ
ورﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻧﮥ ﻣﺮئ .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻣﯧﻮه وﺧﻮړه
ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺘﺮ ﺑﻪ وﻏﻳى ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷ
 ﭼ  وﻧﻪ وﻟﻴﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ
او ﭘﻪ ﮥ او ﺑﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ “.
زړۀ ﮐ ﻳ راﻏﻠﻞ ﭼ دا وﻧﻪ دوﻣﺮه ُﻠ ده ،ﻣﯧﻮه ﺑﻪ ﻳ
ﻮﻣﺮه ﺧﻮږه وى او ﻮﻣﺮه ﻣﺰه ﺑﻪ وﮐى ﭼ ﻫﻮﻴﺎر ﺷُﻮ.
ﻧﻮ ﻟه ﻣﯧﻮه ﻳ ﺗﺮې وﺷﻮﮐﻮﻟﻪ او وې ﺧﻮړﻟﻪ .ﺑﻴﺎ ﻳ ﻟه ﺗﺮې
ﻧﻪ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﻢ ورﮐه ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه وو او ﻫﻐﮥ ﻫﻢ
 ﭼ دا ﻳ ﻨﻪ وﺧﻮړه ،ﻧﻮ د دوئ ﺳﺘﺮ
وﺧﻮړه .
وﻏﯦﺪﻟ او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دوئ ﺧﻮ ﺑﺮﺑﻨ دى ،ﻧﻮ دوئ
 د
د اﻳﻨﺮ ﭘﺎ وﻨﻟ او ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﺮې ﭘ ﮐل .
ﻣﺎﺎﻣ ﭘﻪ ﻧﺮۍ ﻧﺮۍ ﻫﻮا ﮐ دوئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د راﺗﻠﻮ آواز واورﯦﺪو ،ﻧﻮ دوئ ﭘﻪ وﻧﻮ ﮐ ﭘ ﺷﻮل.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک آدم ﻟﻪ آواز ورﮐو” ،ﺗﮥ

 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ﺳﺘﺎ د
ﭼﺮﺗﻪ ﻳ؟“ 
راﺗﻠﻮ آواز واورﯦﺪو ،ﻧﻮ زۀ وﻳﺮﯦﺪم او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘ ﺷﻮم ،ﻪ
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﺗﻪ
ﭼ ﺑﺮﺑﻨ وم “.
ﭼﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺮﺑﻨ ﻳ؟ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه وﺧﻮړه ﮥ ﭼ د
 آدم ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﻮﻣﻪ
ﮐﻮﻣ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﮐے وې؟“ 
ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه ﮐې ده ﻫﻐ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه راﮐه ،ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک د  ﻧﻪ
ﻣﺎ وﺧﻮړه “.
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ وﻟ داﺳ وﮐل؟“ ﻫﻐ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ
ﺧﻮ ﻣﺎر دوﮐﻪ ﮐم او ﻣﺎ وﺧﻮړﻟﻪ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻧﺼﺎف ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎر ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې

ﮐﺎر ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دا ﺳﺰا وى ،ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻨﺎورو ﮐ ﺑﻪ
ﺻﺮف ﺗﮥ ﻟﻌﻨﺘ ﺷ .د اوس ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﺗﻠﻞ ﮐﻮې او ﭼ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ او د
ﺗﺮﻮ ژوﻧﺪے ﻳ ﺧﺎورې ﺑﻪ ﺧﻮرې .
 ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دﺷﻤﻨ ﭘﯧﺪا ﮐم ،د ﻫﻐ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﺷﻤﻨﺎن وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺮ ﭼﺨ ﮐﻮى او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 او ﻫﻐﮥ  ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﭘﻪ ﭘﻮﻧﺪه ﭼﻴﭽ “.
د اُﻣﻴﺪوارۍ ﺗﻠﻴﻒ او د ﻣﺎﺷﻮم د زﯦﯦﺪو درد زﻳﺎت ﮐم .ﺧﻮ
د دې ﺑﺎوﺟﻮد ،ﺳﺘﺎ ﺷﻮق ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ
 او ﻫﻐﮥ آدم ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ د  ﺧﺒﺮه
اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى “.
وﻣﻨﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه دې وﺧﻮړه ﭼ د ﮐﻮﻣ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﮐے
وې .ﺳﺘﺎ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﻪ ﻟﻌﻨﺘ ﺷﻮه .د ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک
 دا
دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﮥ ﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻪ دې زﻣﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻮارى ﮐﻮې .
ﺑﻪ ازﻏ او ﻣﺮﮐﻮﻧۍ زرﻏﻮﻧﻮى او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻨﻠ ﺑﻮ ﺧﻮرې.
 د ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ او د ﺗﻨﺪى ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ رو. 

 آدم ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﺎورو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﻳ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﺎورې ﺷ “.
ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺣﻮا ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د آدم او د ﻫﻐﮥ د  دﭘﺎره د
ﻣﻮر وه .
ﻨﺎورو د ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ﺟﺎﻣ ﺟﻮړې ﮐې او ور واﻳ ﻏﻮﺳﺘ.

د ﺣﻀﺮت آدم او ﺑﺑ ﺣﻮا د ﺑﺎغ ﻋﺪن ﻧﻪ ﺷل
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﻨ آدم زﻣﻮﻧ

ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے دے او اوس د ﮥ او ﺑﺪ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮى .داﺳ وﻧﮥ
ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس اوږد ﻧﮥ ﮐى او د ژوﻧﺪ ورﮐﻮﻧ وﻧ

 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
ﻧﻪ ﻣﯧﻮه وﺧﻮرى ،او ﺗﻞ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ “.
ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ د ﻋﺪن ﺑﺎغ ﻧﻪ وﺷﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ زﻣ
ﮐﺮﻟﻮ رﯦﺒﻠﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﮐﻮﻣ د ﺧﺎورې ﻧﻪ ﺟﻮړ وو.
 آدم ﻳ ﺑﻬﺮ ﮐو او د ﺑﺎغ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ د وزرو

واﻻ ﻣﺨﻠﻮق او ﻳﻮه اور ﻟﺮوﻧ ﺗُﻮره ودروﻟﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎوﯦﺪه ،ﭼ د ژوﻧﺪ د وﻧ د ﻻرې ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى.

ﻗﺎﺋﻦ او ﻫﺎﺑﻴﻞ

۴

 ﺑﻴﺎ آدم د ﺣﻮا ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه.


او ﻳﻮ زوئ ﻳ وﺷﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﺪد

وﮐو او زﻣﺎ زوئ وﺷﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐ ﭘﺮې ﻗﺎﺋﻦ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
وروﺳﺘﻮ ﻳ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ ،ﻫﺎﺑﻴﻞ وﺷﻮ .ﻫﺎﺑﻴﻞ ﺷﭙﻮن ﺷﻮ ،ﺧﻮ
 ﮥ ﻣﻮده ﭘﺲ ،ﻗﺎﺋﻦ د ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ ﮥ
ﻗﺎﺋﻦ زﻣﻴﺪار وو .
ﺣﺼﻪ راوړه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐه.
 ﺑﻴﺎ ﻫﺎﺑﻴﻞ د ﺧﭙﻠﻮ و وړوﻣﺒﮯ ُورے راوﺳﺘﻮ او ﺣﻼل

ﻳ ﮐو او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐل .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﺎﺑﻴﻞ ﻧﻪ رﺿﺎ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ
 ﺧﻮ ﻗﺎﺋﻦ او د ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳ ﺧﻮﻪ ﺷﻮه ،
ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐه .ﻗﺎﺋﻦ د ﻏﺼ ﻧﻪ ﺗ ﺳﻮر ﺷﻮ او ﺗﻨﺪے ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺎﺋﻦ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ وﻟ
ﺗﺮﻳﻮ ﮐو .

دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ ﻳ؟ ﺗﺎ وﻟ ﺗﻨﺪے دوﻣﺮه ﺗﺮﻳﻮ ﮐے دے؟ 
ﮐﮥ ﺗﺎ ﮥ ﮐى وے ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺴﮯ وې ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﺑﺪ ﮐى دى،
ﻧﻮ ﻨﺎه ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎره ده .دا ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﻢ ﭼﻠﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻗﺎﺋﻦ ﺧﭙﻞ
ﻏﻮاړى ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﭘﺮې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻪ “.
ورور ﻫﺎﺑﻴﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ﭼ ﺑﻬﺮ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ “.ﮐﻠﻪ ﭼ

دوئ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ۇو ،ﻗﺎﺋﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ورور ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او وې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﺎﺋﻦ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ورور
وژﻟﻮ .
ﻫﺎﺑﻴﻞ ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،وﻟ د
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ورور ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻞ زﻣﺎ ﮐﺎر دے ﮥ؟“ 
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎ ﮥ وﮐل ،ﺳﺘﺎ د ورور وﻳﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ د
 ﭘﻪ ﺗﺎ
زﻣ ﻧﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى ﻟﻪ ﭼ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ ﻏﻮاړى .
دې ﻟﻌﻨﺖ وى .او د زﻣ ﮐﺮل رﯦﺒﻞ دې ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﻨﺪ وى
ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ورور ووژﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ دې ﭘﻪ زﻣﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳﻮې ﮐﻮې ،ﻧﻮ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮئ ﮐه .
ﭘﯧﺪاوار ﻧﮥ درﮐﻮى ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﮐﻮره ﻳ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺑﻞ
 ﻧﻮ ﻗﺎﺋﻦ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺳﺰا
ﺎئ ﺮ “.
 ﺗﮥ ﻣﺎ د زﻣ ﻧﻪ وﺑﺎﺳ او زۀ
زﻣﺎ د ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ده .
ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﺷﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺑﮐﻮره ﻳﻢ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﺎئ ﺑﻞ ﺎئ ﺮﻢ ،ﮐﮥ ﻮک ﻣ وﻮرى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ووژﻧ“.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب ورﮐو” ،داﺳ ﻧﮥ ده ،ﮐﮥ ﻮک

ﺗﺎ ووژﻧ ،ﻧﻮ اووۀ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ وژﻟﮯ ﺷ “.ﻧﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﻳﻮه ﻧﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وى ﭼ
 ﻧﻮ ﻗﺎﺋﻦ د ﻣﺎﻟ
ﻮک ﻳ ﻮرى ﻧﻮ ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ وژﻧ .
ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻟﺮې ﻻړو او د ﻋﺪن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻳﻮه ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪو ﭼ ﻧﻮم ﻳ” ﻣﺴﺎﻓﺮ“ وو.

د ﻗﺎﺋﻦ اوﻻد
 ﻗﺎﺋﻦ د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ او ﻳﻮ زوئ ﻳ وﺷﻮ او

ﺣﻨﻮک ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو .ﺑﻴﺎ ﻗﺎﺋﻦ ﻳﻮ ﺎر ﺟﻮړ ﮐو او ﭘﻪ
 د ﺣﻨﻮک ﻧﻪ ﻋﻴﺮاد
دې ﺎر ﻳ ﻫﻢ ”ﺣﻨﻮک“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻮﻳﺎاﯦﻞ ﭘﻼر وو ،او د ﻣﺤﻮﻳﺎاﯦﻞ زوئ

 د ﻟﻤ دوه
ﻣﺘﻮﺳﺎاﯦﻞ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻟﻤ ﭘﻼر وو .
 د ﻋﺪه ﻧﻪ ﻳﺎﺑﻞ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ،
 ﻳﻮه ﻋﺪه او ﺑﻠﻪ ﺿﻠﻪ وه .
ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻼر وو ﭼ ﺎروى ﺳﺎﺗ او ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ
 د ﻫﻐﮥ ورور ﻳﻮﺑﻞ وو ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻮ
اوﺳﻴى .
 د ﺿﻠﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ﭘﻼر وو ﭼ رﺑﺎب او ﺷﭙﯧﻠ ﻏوى .
ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻞﻗﺎﺋﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﭘﻴﺘﻠﻮ او اوﺳﭙﻨ ﻧﻪ ﻫﺮ
 ﻟﻤ
ﻗﺴﻢ آوزار ﺟﻮړول .د ﺗﻮﺑﻞﻗﺎﺋﻦ ﺧﻮر ﻧﻌﻤﻪ وه .
ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻋﺪې او ﺿﻠ ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واورئ ،ﻣﺎ
 ﮐﮥ د
ﻳﻮ زﻟﻤﮯ وژﻟﮯ دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زۀ وﻫﻠﮯ وم .
ﻗﺎﺋﻦ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ اووۀ ﮐﺴﺎن وژﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ زﻣﺎ د
وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ اووۀ اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ووژﻟﮯ ﺷ“.

ﺷﻴﺚ او اﻧﻮش
 د آدم او ﺣﻮا ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ وﺷﻮ .ﻫﻐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ

ﭘﺎک د ﻫﺎﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﺎئ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ زوئ راﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﻫﺎﺑﻴﻞ
ﮐﻮم ﭼ ﻗﺎﺋﻦ وژﻟﮯ وو “.ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ ﺷﻴﺚ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو.
 د ﺷﻴﺚ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ اﻧﻮش ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو.

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

د ﺣﻀﺮت آدم اوﻻد

۵

 دا د آدم د اوﻻد ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ده .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک



ﺑﻨ آدم ﭘﯧﺪا ﮐو ،ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﺪا ﮐو .
ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻧﺮ او ﻪ ﭘﯧﺪا ﮐل ،ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ﮐل او ”ﺑﻨ آدم“
 ﮐﻠﻪ ﭼ آدم د ﻳﻮ ﺳﻞ دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ
ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو .

وو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن وو او ﺷﻴﺚ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ آدم اﺗﮥ ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ ﻧﻮر
ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو .
 او د ﻧﻬﮥ ﺳﻮه
ژوﻧﺪے وو .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﺑﭽ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺷﻴﺚ
دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو .
 ﻫﻐﻪ
د ﻳﻮ ﺳﻞ ﭘﻴﻨﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ،د ﻫﻐﮥ زوئ اﻧﻮش ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،
ﻧﻮر اﺗﮥ ﺳﻮه اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪے وو .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﺑﭽ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا
 او د ﻧﻬﮥ ﺳﻮه دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ
ﺷﻮل ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻧﻮش د ﻟﺲ ﮐﻢ ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ،د ﻫﻐﮥ
ورﺳﯧﺪو .
 او اﻧﻮش ﻧﻮر اﺗﮥ ﺳﻮه ﭘﻴﻨﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ
زوئ ﻗﯧﻨﺎن وﺷﻮ ،
 او د ﻧﻬﮥ ﺳﻮه
ژوﻧﺪے وو .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﺑﭽ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل 
 ﮐﻠﻪ ﭼ
او ﭘﻴﻨﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو .

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

 او د ﻧﻬﮥ ﺳﻮه دوه ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮل 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻨﻮک د ﭘﻴﻨﻮ ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ،د
ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو .
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺣﻨﻮک درې
ﻫﻐﮥ زوئ ﻣﺘﻬﻮﺷﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐ ژوﻧﺪے وو او ﻧﻮر
 د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻋﻤﺮ درې ﺳﻮه ﭘﻴﻨﮥ
ﺑﭽ ﻳ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
 ﺣﻨﻮک ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮐﺎﻟﻪ وو .

ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐ ﺗﯧﺮ ﮐو او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺧﻠﻘﻮ وﻧﮥ ﻟﻴﺪو ،ﻪ
 ﮐﻠﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐو .
ﭼ ﻣﺘﻬﻮﺷﻠﻪ د ﻳﻮ ﺳﻞ اووۀ اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻮ وو ،د ﻫﻐﮥ زوئ ﻟﻤ
 او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر اووۀ ﺳﻮه او دوه اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪے
ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،
 او د ﻧﻬﮥ ﺳﻮه ﻧﻬﮥ
وو ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﺑﭽ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻟﻤ
ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو .
 ﻟﻤ
د ﻳﻮ ﺳﻞ دوه اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻮ وو ،د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ،
ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻌﻨﺘ ﮐے
ﺷﻮې زﻣ د ﺳﺨﺘ ﺧﻮارۍ ﻧﻪ آرام راﮐى “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم
 ﻟﻤ ﻧﻮر ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻢ ﺷﭙ ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ
ﻳ ﻧﻮح ﮐﯧﻮدو .
 او د اووۀ ﺳﻮو
ژوﻧﺪے وو .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﺑﭽ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل 
 د ﭘﻴﻨﻮ
اووۀ اوﻳﺎؤ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو .
ﺳﻮو ﮐﺎﻟﻮ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻧﻮح درې زاﻣﻦ وﺷﻮل ،ﺷﻴﻢ ،ﺣﺎم او
ﻳﺎﻓﺖ د دوئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ۇو.

د ﺑﻨ آدم ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ

۶

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ آدم ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷﻮل ،ﻧﻮ د


 ﻧﻮ ﮥ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق دا ﺎﺋﺴﺘﻪ
دوئ ﻟﻮﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪې ،

ﭘﯧﻐﻠ وﻟﯧﺪې ،د ﺧﻮ ﭘﯧﻐﻠ ﻳ ﺗﺮې ﺑﻮﺗﻠ او وادۀ ﻳ ﮐې.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ آدم ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم ﭼ

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

ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ د ﻮ او د آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﭽ ۇو.
 ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗه او ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻠﻖ ۇو .

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ وو او
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐو
ﻫﺮ وﺧﺖ د دوئ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﺪ ۇو ،
ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮ ﭼ دوئ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐل او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ آﺑﺎد ﮐل .د
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ دا ﺧﻠﻖ ﭼ
ﻫﻐﮥ زړۀ ﻣﺎت ﺷﻮ 
ﻣﺎ ﭘﯧﺪا ﮐى دى د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم او ورﺳﺮه ﻨﺎور
او ﻣﺎرﻏﺎن ﻫﻢ ،ﻪ ﭼ زۀ ډﯦﺮ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ دوئ ﭘﯧﺪا
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮح ﻧﻪ رﺿﺎ وو.
ﮐل “.

ﺣﻀﺮت ﻧﻮح
 دا د ﻧﻮح ﻗﻴﺼﻪ ده .د ﻫﻐﮥ درې زاﻣﻦ ۇو ،ﺷﻴﻢ ،ﺣﺎم
 -

او ﻳﺎﻓﺖ .ﻧﻮح ﻫﻴ ﻏﻠﻄ ﻧﮥ وه ﮐې او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻮل
ﻣﺨﻠﻮق ﮐ ﻫﻐﻪ اﯦ ﻳﻮ ﻧﯧ او ﺻﺎدق ﺳے وو .ﻫﻐﮥ د
 ﺧﻮ ﻧﻮر ﻮل ﺧﻠﻖ د ﺧُﺪائ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وه ،
ﭘﺎک د ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻻرې ﻧﻪ ﻟﺮى ۇو او ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ زور او ﻇﻠﻢ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ دﻧﻴﺎ وﮐﺘﻠﻪ ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ
وو .
 ﺧُﺪائ
ډﮐﻪ وه ،ﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ د ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻻرې ﻧﻪ ﻟﺮې ۇو .
ﭘﺎک ﻧﻮح ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د ﻮﻟﻮ ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ
ﮐې ده .زۀ ﺑﻪ دوئ ﻮل ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﻪ ﭼ دﻧﻴﺎ د دوئ د
 د ﺎن دﭘﺎره د ﮥ ﻟﺮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ
ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده .
ﮐﺸﺘ ﺟﻮړه ﮐه ،ﮐﻮ ﭘﻪ ﮐ ﺟﻮړې ﮐه او دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ
 دا ﮐﺸﺘ ﻳﻮ ﺳﻞ ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ
ﻳ ﭘﻪ ﺗﺎرﮐﻮﻟﻮ ﻟﯧﻮه ﮐه .
ﺰه اوږده ،ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﺰه ﭘﻠﻨﻪ او ﻮارﻟﺲ ﺰه اوﭼﺘﻪ ﺟﻮړه
 ﮐﺸﺘ ﻟﻪ ﭼﺖ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐه او ﭼﺖ ﻳ د ﺳﺮ ﻧﻪ
ﮐه .
اووﻟﺲ اﻧﭽ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﺟﻮړ ﮐه .دا درې ﭼﺘﻴﺰه ﺟﻮړه ﮐه او
 ﻮره ،زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ دروازه ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﭘﺮﯦده .
ﺳﯧﻼب راوﻟﻢ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺒﺎه ﺷ .ﻫﺮ ﺳﺎه

 ﺧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐﻮم ،د
ﻟﺮوﻧﮯ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻣ ﺷ ،
ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﯧﮋه ،ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او د ﻫﻐﻮئ
 د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻨﺎورو او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻧﻪ
 -
 ﻫﻢ وﺧﯧﮋوه .
ﻳﻮ ﻧﺮ او ﻳﻮه ﻪ ﻫﻢ ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﯧﮋوه ،ﭼ د دوئ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻗ
 د ﺎن او دوئ دﭘﺎره ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮراک راﺟﻤﻊ
ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﻧﻮ ﻧﻮح ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐه “.
ﺣﻢ ورﮐے وو.

ﻟﻮئ ﺳﯧﻼب

۷

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮح ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺧﭙﻞ ﻮل ﺑﺎل


ﺑﭻ ﺳﺮه ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﯧﮋه ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻳﻮا ﺗﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ
 د
دﻧﻴﺎ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق ﺳے ﻳ ﭼ ﮥ ﻋﻤﻞ ﮐﻮې .
ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺣﻼل ﻨﺎورو ﻧﻪ اووۀ ﺟﻮړې واﺧﻠﻪ ،ﺧﻮ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
 او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
ﺣﺮام ﻨﺎورو ﻧﻪ ﺻﺮف ﻳﻮه ﻳﻮه ﺟﻮړه واﺧﻠﻪ .
ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ اووۀ ﺟﻮړې واﺧﻠﻪ ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
 د ﻧﻦ
ﻨﺎور او ﻣﺎرﻏﺎن ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻧﻪ اووۀ ور ﭘﺲ ﺑﻪ زۀ ﺑﺎران راوﻟﻢ ﭼ ﻠﻮﯦﺖ ﺷﭙ او
ﻠﻮﯦﺖ ور ﺑﻪ ورﻳى ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻮل ژوﻧﺪى د
 ﻧﻮ ﻧﻮح ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐل ﭼ
زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ورک ﮐم “.
 ﻧﻮح د ﺷﭙو
ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺳﻮو ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺳﯧﻼب راﻏﻠﻮ .
وﺧﺖ ﻧﻮح او د ﻫﻐﮥ ﻪ ،د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ او د ﻫﻐﻮئ 
 د ﻫﺮ
ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻞ ﭼ د ﺳﯧﻼب ﻧﻪ ﺎن ﺑﭻ ﮐى .
ﻗﺴﻢ ﺣﻼﻟﻮ او ﺣﺮاﻣﻮ ﻨﺎورو او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﺧﺰﻧﺪو ﻧﻪ ،ﺟﻮړه
 ﻧﻮح ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﯧﮋول ،ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ
ﺟﻮړه ﻧﺮ او ﻪ 

 اووۀ ور ﭘﺲ ﺳﯧﻼب
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻧﻮح د ﺷﭙو ﺳﻮو ﮐﺎﻟﻮ وو ،ﻧﻮ د دوﯦﻤ
راﻏﻠﻮ .
ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ورځ د زﻣ ﻻﻧﺪې د ﺑﺷﻤﯧﺮه ﭼﻴﻨﻮ
ﺧﻮﻟ راﺧﻼﺻ ﺷﻮې او د آﺳﻤﺎن ﻮﻟ ﻃﻮﻓﺎﻧ دروازې
 او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻠﻮﯦﺖ ور او ﺷﭙ
راﺧﻼﺻ ﺷﻮې ،
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻧﻮح او د ﻫﻐﮥ ﻪ ،د ﻫﻐﮥ
ﺑﺎران وﺷﻮ .
درې زاﻣﻦ ،ﺷﻴﻢ ،ﺣﺎم او ﻳﺎﻓﺖ او د ﻫﻐﻮئ  ﻮل ﮐﺸﺘ
 د دوئ ﺳﺮه ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺎروى او ﻨﻠ ﻨﺎور،
ﺗﻪ وﺧﺘﻞ .
 د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
واړۀ او ﻏ او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺎرﻏﺎن ﻫﻢ ۇو .
 ﭼ
ژوﻧﺪى ﻴﺰوﻧﻮ ﺟﻮړې د ﻧﻮح ﺳﺮه ﮐﺸﺘ ﺗﻪ وﺧﺘﻠ ،
ﻨﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ورﮐے وو .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮح
 ﻠﻮﯦﺖ ور ﭘﻪ زﻣﻪ ﺳﯧﻼب
ﭘﺴ دروازه ﺑﻨﺪه ﮐه .
 اوﺑﮥ
وو ،اوﺑﮥ ډﯦﺮې زﻳﺎﺗ ﺷﻮې او ﮐﺸﺘ ﻳ اوﭼﺘﻪ ﮐه .
 اوﺑﮥ دوﻣﺮه
زﻳﺎﺗ ﺷﻮې او ﮐﺸﺘ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺮﯧﺪه .
 اوﺑﮥ دوﻣﺮه
زﻳﺎﺗ ﺷﻮې ﭼ ﻟﻮړ ﻟﻮړ ﻏﺮوﻧﻪ ﻳ ﭘ ﮐل ،
وﺧﺘﻠ ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د ﻏﺮوﻧﻮ د ﺳﺮوﻧﻮ ﻧﻪ اﺗﮥ ﺰه اوﭼﺘ ﺷﻮې.
 ﭘﻪ زﻣﻪ ﻫﺮ ژوﻧﺪے ﻴﺰ ﻣ ﺷﻮ ،ﻮل ﻣﺎرﻏﺎن ،ﻨﺎور او


 ﭘﻪ زﻣﻪ ﻫﺮ ژوﻧﺪے ﻣﺨﻠﻮق ﻣ ﺷﻮ .
ﻮل ﺑﻨ آدم .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺮ ژوﻧﺪے ﻴﺰ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ورک ﮐو ،ﺑﻨ
آدم ،ﻨﺎور او ﻣﺎرﻏﺎن .ﺧﻮ ﺻﺮف ﻧﻮح او ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى
ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ۇو ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮل.
 او اوﺑﮥ د ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ورﻮ ﭘﻮرې ﻧﮥ ﮐﻤﯧﺪﻟ.


د ﺳﯧﻼب ﺧﺘﻤﯧﺪل

۸

 ﻧﻮح ،د ﻫﻐﮥ ﺑﺎل ﺑﭻ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻨﺎور ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ


ﮐﺸﺘ ﮐ ۇو د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ۇو ،ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻫﻮا
 د زﻣ ﻻﻧﺪې د ﭼﻴﻨﻮ
راوﺳﺘﻠﻪ ،ﻧﻮ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐﻤﯧﺪو ﺷﻮې .
ﺧﻮﻟ او د آﺳﻤﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧ دروازې ﺑﻨﺪ ﺷﻮې .ﺑﺎران ودرﯦﺪو،
 او اوﺑﮥ ورو ورو ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ورﻮ ﮐ ﮐﻤ ﺷﻮې.

 د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ورځ ﮐﺸﺘ د اراراط ﭘﻪ

 اوﺑﮥ ﮐﻤﯧﺪې او د ﻟﺴﻤ
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺮۀ ودرﯦﺪه .
ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ د ﻏﺮوﻧﻮ ُﻮﮐ راﺮﻨﺪې ﺷﻮې.

 ﻠﻮﯦﺖ ور ﭘﺲ ﻧﻮح د ﮐﺸﺘ ﮐﮐ ﮐﻮﻻو ﮐه 

او ﻳﻮ ﮐﺎرﻏﮥ ﻳ واﻟﻮﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻪ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻮا
ﮐ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې اﺧﻮا دﯦﺨﻮا ﺮﯧﺪو ﭼ د زﻣ ﻧﻪ اوﺑﮥ
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ،ﻧﻮح ﻮﻮﺷﺘﻪ
اوﭼ ﺷﻮې .
 ﺧﻮ
واﻟﻮﻮﻟﻪ ﭼ وﻮرى ﭼ اوﺑﮥ ﺧﺘﻤ دى ﮐﮥ ﻧﻪ ،
اوﺑﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې زﻣﻪ ﭘﻪ ﮐې وه او ﻮﻮﺷﺘ د ﭘﻮ
ﻟﻮﻟﻮ ﺎئ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐو .ﻧﻮ واﭘﺲ راﻏﻠﻪ او ﻧﻮح ﻻس ﺑﻬﺮ ﮐو
 د اووۀ ورﻮ
او ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﮐﺸﺘ ﮐ ﮐﯧﻨﻮﻟﻪ .
 او ﭘﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻮﻮﺷﺘﻪ واﻟﻮﻮﻟﻪ .
ﻣﺎﺎﻣ ﮐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻪ او ﭘﻪ ﻣﺨُﻮﮐﻪ ﮐ ﻳ ﺷﻨﻪ
د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﺎﻪ ﻧﻴﻮﻟ وه .ﻧﻮ ﻧﻮح ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ اوﺑﮥ ﮐﻤ
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر اووۀ ور اﻧﺘﻈﺎر وﮐو او ﻳﻮ
ﺷﻮې دى .
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻮﻮﺷﺘﻪ واﻟﻮﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ دا ﻞ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠﻪ.
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻧﻮح د ﺷﭙو ﺳﻮو او د ﻳﻮ ﮐﺎل ﺷﻮ ،ﻧﻮ د وړوﻣﺒ

ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ،اوﺑﮥ اوﭼ ﺷﻮې .ﻧﻮح د ﮐﺸﺘ د
ﭼﺖ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﮐﻮﻻو ﮐه ،ﻧﻈﺮ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ او ﭼ ﻳ وﮐﺘﻞ
 د دوﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اووﻳﺸﺘﻤﻪ
ﻧﻮ زﻣﻪ ﭘﻪ اوﭼﯧﺪو وه .
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮح ﺗﻪ
ورځ زﻣﻪ ﺑﯧﺨ اوﭼﻪ وه .
 ”د ﺧﭙﻠ ، ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ او د دوئ د
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
 ﻮل ﻣﺎرﻏﺎن او ﻨﺎور
ﻮ ﺳﺮه د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷﻪ .

ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه ﮐﻮز ﮐه ،ﭼ ﻧﻮر ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐى او ﭘﻪ ﻮﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻧﻮح د ﺧﭙﻠ ، ﺧﭙﻠﻮ
زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮارۀ ﺷ “.
 ﻮل
زاﻣﻨﻮ او د دوئ د ﻮ ﺳﺮه د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ ﮐﻮز ﺷُﻮ .
ﻨﺎور او ﻣﺎرﻏﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ډﻟﻪ ﮐ د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ ووﺗﻞ.

د ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل
 ﻧﻮح ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻫﻐﮥ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺣﻼﻟﻮ ﻨﺎورو او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ
را وﻧﻴﻮﻟﻮ ،او ﺣﻼل ﻳ ﮐل ،او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﮐ ﻳ
 د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ ﺷﻮ او
وﺳﻮزول .
ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ آدم د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
زۀ ﻫﻴﻠﻪ زﻣﻪ ﻧﮥ ﻟﻌﻨﺘ ﮐﻮم ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﻮاﻟ
ﻧﻪ د دوئ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﺮاب وى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐم،
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې
ﻟﻪ ﭼ دا ﻞ ﻣ ﺗﺒﺎه ﮐى دى .
دﻧﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮده وى ،ﮐﺮل او رﯦﺒﻞ ﺑﻪ وى ،ﻳﺨﻨ او ﺮﻣ ﺑﻪ وى،
اوړے او ژﻣﮯ ﺑﻪ وى ،ﺷﭙﻪ او ورځ ﺑﻪ وى د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ آﺧﺮه
ﭘﻮرې ﺑﻪ وى“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ ﮐﻮل

۹

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮح او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو او


وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آﺑﺎد ﺷ او ډﯦﺮ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد

 ﻮل ﻨﺎور ،ﻣﺎرﻏﺎن،
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اوﺳﻴى .
ﺧﺰﻧﺪه او ﮐﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ،دا ﻮل ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺧﺘﻴﺎر
 اوس دا ﻮل ﻨﺎور ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ او دﻏﻪ
ﻻﻧﺪې دى .

ﺷﺎن ﺷﻨﮥ ﺑﻮ ﻫﻢ ،دا ﻮل ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮراک دﭘﺎره دى .

ﺧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻮﻪ ﮐ وﻳﻨﻪ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرئ ،دا
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻣﻨﻊ ده ﻪ ﭼ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ژوﻧﺪون دے.
 ﮐﮥ ﻮک ﺑﻞ ﮐﺲ ﻗﺘﻠﻮى ،زۀ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﺣﺴﺎب ﮐﻮم .ﮐﮥ

 ﻪ
ﻳﻮ ﻨﺎور ﺑﻨ آدم ووژﻧ ﻧﻮ ﺳﺰا ﺑﻪ ﻳ ﻣﺮګ وى .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻨ آدم ﺟﻮړ ﮐے دے.
ﮐﮥ ﻮک د ﺑﻨ آدم وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻮى ،ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ
 ډﯦﺮ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد
ﺗﻮئ ﮐے ﺷ ،
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮح او د ﻫﻐﮥ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اوﺳﻴى “.
 ”ﻮرئ ،اوس زۀ ﺗﺎﺳﻮ او
زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
 ﻫﻢ داﺳ د ﻫﺮ ژوﻧﺪى
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد ﺳﺮه دا ﻟﻮظ ﮐﻮم ،
ﻴﺰ ،د ﻮﻟﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ،ﻨﺎورو او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﺳﺮه ﭼ
 زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﺷﻮى ۇو .
دې ﺧﺒﺮې ﻟﻮظ ﮐﻮم ،ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻮل ژوﻧﺪى
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﻪ ﺳﯧﻼب ﻧﮥ ﻏﺮﻗﻴى ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﯧﻼب دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه
 دا ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻮظ وى ﮐﻮم ﭼ زۀ
ﮐﻴى .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن
ﺳﺘﺎ او د ﻮﻟﻮ ژوﻧﺪو ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻮم ،
ﮐ د ﺑﻮډۍ ﺎل ﺟﻮړوم .دا ﺑﻪ زﻣﺎ د دﻧﻴﺎ ﺳﺮه د ﻟﻮظ ﻧﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ زۀ ﭘﻪ زﻣﻪ ورﻳ راوﻟﻢ او ﭼ د
وى .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﺑﻮډۍ ﺎل ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ راﺮﻨﺪﻳى ،
ﻟﻮظ راﻳﺎدﻳى ﭼ ﺳﯧﻼب ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻮل ژوﻧﺪى ﻴﺰوﻧﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ د ﺑﻮډۍ ﺎل ﺮﻨﺪ
ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
ﺷ ،زۀ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻮرم او ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻮظ ﺑﻪ راﻳﺎدوم
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د زﻣ د ﻮﻟﻮ ژوﻧﺪو ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﮐے دے.
 دا زﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻧﻪ ده ﮐﻮم ﭼ زۀ د دﻧﻴﺎ د ﻮﻟﻮ

ژوﻧﺪو ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﮐﻮم“.

ﺣﻀﺮت ﻧﻮح او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ
 د ﻧﻮح زاﻣﻦ ﭼ د ﮐﺸﺘ ﻧﻪ ﮐﻮز ﺷﻮل ﻫﻐﻮئ ﺷﻴﻢ ،ﺣﺎم

 ﭘﻪ زﻣﻪ ﭼ
او ﻳﺎﻓﺖ ۇو) .ﺣﺎم د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻼر وو (.

ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ دى دا ﻮل د ﻧﻮح د درﯦﻮ زاﻣﻨﻮ اوﻻد دے .
ﻧﻮح زﻣﻴﺪار وو ،ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒﮯ ﮐﺲ وو ﭼ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﻳ
 د ﻣﻴﻮ ﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﻧﺸﻪ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
وﮐﺮﻟﻮ .
 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻼر ﺣﺎم،
ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺑﺮﺑﻨ ﻤﻼﺳﺘﻮ .
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داﺳ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړو او ﺧﭙﻞ دوه وروﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﺷﻴﻢ او ﻳﺎﻓﺖ ﻳﻮ ﺎدر واﺧﺴﺘﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﺒﺮ ﮐل .
اوږو ﺷﺎ ﺗﻪ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ .او ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ دﻧﻨﻪ ﻻړل او ﺧﭙﻞ
ﭘﻼر ﻳ ﭘ ﮐو او ﻣﺨﻮﻧﻪ ﻳ اړوﻟ ۇو ﭼ ﭘﻼر ﺑﺮﺑﻨ وﻧﮥ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻧﻮح ﭘﻪ ﺧﻮد ﮐ ﺷﻮ او ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ د
ﻮرى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﻮﻟﻮ ﮐﺸﺮى زوئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن دې ﻟﻌﻨﺖ وى ،ﻫﻐﻪ دې د ﻮﻟﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺷﻴﻢ ﺑﺨﺘﻮر
وروﻮ د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻏﻼم ﺷ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې
ﮐى ،او ﮐﻨﻌﺎن دې د ﻫﻐﮥ ﻏﻼم ﮐى .
ﻳﺎﻓﺖ ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ ﮐى ،د ﻫﻐﮥ اوﻻد او د ﺷﻴﻢ ﺧﻠﻖ دې د وروﻮ ﭘﻪ
 د ﺳﯧﻼب ﻧﻪ
ﺷﺎن ﮐى ،او ﮐﻨﻌﺎن دې د ﻫﻐﮥ ﻏﻼم ﮐى “.
 او د ﻧﻬﮥ ﻧﻴﻢ
ﭘﺲ ﻧﻮح ﻧﻮر درې ﻧﻴﻢ ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪے وو 
ﺳﻮو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو.

د ﺣﻀﺮت ﻧﻮح د زاﻣﻨﻮ اوﻻد

۱۰

 دا د ﻧﻮح د زاﻣﻨﻮ ،د ﺷﻴﻢ ،ﺣﺎم او ﻳﺎﻓﺖ اوﻻد


 دا د
دے ،ﭼ د ﺳﯧﻼب ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻫﻐﻮئ زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .

ﻳﺎﻓﺖ اوﻻد دے ،ﺟﻤﺮ ،ﻣﺎﺟﻮج ،ﻣﺎدى ،ﻳﺎوان ،ﺗﻮﺑﻞ ،ﻣﺴ او
 دا د ﺟﻤﺮ اوﻻد دے ،اﺷﻨﺎز ،رﻳﻔﺖ او ﺗُﺠﺮﻣﻪ.
ﺗﻴﺮاس .
 دا د ﻳﺎوان اوﻻد دے ،اﻟﻴﺴﻪ ،ﺗﺮﺳﻴﺲ ،ﻗﺒﺮص او

 د دوئ اوﻻد د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه او ﭘﻪ ﺟﺰﻳﺮو
رﻫﻮدس .
ﮐ اوﺳﻴى .دا د ﻳﺎﻓﺖ اوﻻد دے ،ﭼ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ او

ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى او ﻫﺮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ واﺋ .
 د
دا د ﺣﺎم اوﻻد دے ،ﮐﻮش ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ او ﮐﻨﻌﺎن .
ﮐﻮش اوﻻد د ﺳﻴﺒﺎ ،ﺣﻮﻳﻠﻪ ،ﺳﺒﺘﻪ ،راﻣﺎه او د ﺳﺒﺘﻴﻪ ﺧﻠﻖ
 ﮐﻮش د
دى .د راﻣﺎه اوﻻد د ﺷﻴﺒﺎ او د ددان ﺧﻠﻖ دى .
ﻧﻤﺮود ﭘﻼر وو ،ﻧﻤﺮود د دﻧﻴﺎ وړوﻣﺒﮯ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺟﻨﻴﺎﻟﮯ وو.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺪد ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺎرى وو ،ﻧﻮ ﻪ

ﺧﻠﻖ واﺋ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې د ﻧﻤﺮود ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮئ ﺎرى
 د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وړوﻣﺒﮯ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ،ارک او اﮐﺎد وه،
ﮐه “.
 د دې ﻣﻠ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ
دا درې واړه د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ۇو .
 او د رﺳﻦ
اﺳﻮر ﺗﻪ ﻻړو او د ﻧﻴﻨﻮه ،رﺣﻮﺑﻮت ﻋﻴﺮ ،ﮐﻠﺢ ،
ﺎروﻧﻪ ﻳ ﺟﻮړ ﮐل ،رﺳﻦ د ﻧﻴﻨﻮه او د ﻟﻮئ ﺎر ﮐﻠﺢ ﭘﻪ
 د ﻣﺼﺮ اوﻻد د ﻟﻮدى ،ﻋﻨﺎﻣ ،ﻟﻬﺎﺑ،
ﻣﻴﻨ ﮐ دے .
 ﻓﺘﺮوﺳ ،ﮐﺴﻠﻮﺣ او د ﮐﺮﻳﺖ ﺧﻠﻖ ۇو ،ﭼ د
ﻧﻔﺘﻮﺣ ،
 د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺸﺮے زوئ ﺻﻴﺪا
ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن دى .
 ﻳﺒﻮﺳ،
وو .ﮐﻨﻌﺎن د دې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻼر وو ،ﺣﺖ ،
 اروادى،
 ﺣﻮى ،ﻋﺮﻗ ،ﺳﻴﻨ ،
اﻣﻮرى ،ﺟﺮﺟﺎﺳ ،
ﺻﻤﺎرى او ﺣﻤﺎﺗ .وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻮرې
 د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺻﻴﺪا ﻧﻪ ﺟﺮار ﺗﻪ
ﺷﻮې .
ﻧﺰدې ،ﺗﺮ ﻏﺰه ﭘﻮرې ورﺳﯧﺪو او ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺳﺪوم ﺗﻪ،
 دا د
ﻋﻤﻮره ،ادﻣﻪ او ﻟَﺴﻊ ﺗﻪ ،ﭼ ﺿﺒﻮﺋﻴﻢ ﺗﻪ ﻧﺰدې دے .
ﺣﺎم اوﻻد دے ،ﭼ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ

 ﻮل ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن
اوﺳﻴى او ﻫﺮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ واﺋ .
 دا د ﺷﻴﻢ
د ﺷﻴﻢ اوﻻد دے ،ﺷﻴﻢ د ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺸﺮ ورور دے .
 د آرام
اوﻻد دے ،ﻋﻴﻼم ،اﺳﻮر ،ارﻓﺴﺪ ،ﻟﻮد او آرام .
 ارﻓﺴﺪ د ﺳﻠﺢ ﭘﻼر
اوﻻد ﻋﻮض ،ﺣﻮل ،ﺟﺘﺮ او ﻣﺲ ۇو .
 د ﻋﺒﺮ دوه زاﻣﻦ ۇو ،د ﻳﻮ ﻧﻮم
وو او ﺳﻠﺢ د ﻋﺒﺮ ﭘﻼر وو .
ﻓﻠﺞ ﭼ ﻣﻄﻠﺐ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ وو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
 د ﻳﻘﻄﺎن
د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮل .او د ﺑﻞ ﻧﻮم ﻳﻘﻄﺎن وو .
 ﻫﺪورام،
اوﻻد د اﻟﻤﻮداد ،ﺳﻠﻒ ،ﺣﺼﺎرﻣﺎوت ،اراخ ،
 اوﻓﻴﺮ ،ﺣﻮﻳﻠﻪ
 ﻋﻮﺑﺎل ،اﺑﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﺷﻴﺒﺎ ،
اُوزال ،دِﻗﻠﻪ ،
 ﭼ دوئ ﭘﻪ ﮐﻮم
او ﻳﻮﺑﺎب .دا ﻮل د ﻳﻘﻄﺎن اوﻻد وو .
ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻣﻴﺴﺎ ﻧﻪ ﺳﻔﺎر ﭘﻮرې اوږد وو
 دا د
ﭼ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ دے .
ﺷﻴﻢ اوﻻد دے ،ﭼ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ
 دا ﻮل ﺧﻠﻖ
اوﺳﻴى او ﻫﺮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ واﺋ .
ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ،د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻧﻮح اوﻻد
دے .د ﺳﯧﻼب ﻧﻪ ﭘﺲ د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻧﻮح د زاﻣﻨﻮ اوﻻد
دے.

د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮج

۱۱

 ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐ ،د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺻﺮف ﻳﻮه ژﺑﻪ


 ﭼ ﻨﻪ دوئ د
وﺋﻴﻠﻪ او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻮﻫﯧﺪل .
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻏﺎړې ﻧﻪ روان ﺷﻮل ،ﭼ ﭼﺮﺗﻪ دوئ اوﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ د
ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه ﺷﻮل.
 دوئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﺧَﺘ ﺟﻮړې ﮐو او

ﭘﻪ اور ﻳ ﭘﺨ ﮐو “.ﻧﻮ داﺳ د دوئ ﺳﺮه د آﺑﺎدۍ دﭘﺎره

 ﻧﻮ دوئ
ﺧَﺘ او د دې د اﻧﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﺎرﮐﻮل ۇو .
ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ اوس ﻳﻮ ﺎر او دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﺑﺮج ﺟﻮړ ﮐو
ﭼ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ورﺳﻴى ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷُﻮ او ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺎر
ﮐ ﺑﻪ ﺧﻮارۀ وارۀ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷُﻮ “.
او ﻫﻐﻪ ﺑﺮج ﮐﺘﻠﻮ ﻟﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ ﭼ ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﺟﻮړ ﮐے وو،
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻮرئ ،دا ﻮل ﻳﻮ ﺧﻠﻖ دى او دوئ

ﻫﻢ ﻳﻮه ژﺑﻪ واﺋ ،او د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼ ﺑﻴﺎ دوئ ﮥ ﮐﻮل ﻫﻢ
 را ﭼ ﻻﻧﺪې ورﺷُﻮ او
وﻏﻮاړى ﻧﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﺑﻪ ﻳ ﺷ ،
د دوئ ژﺑ ې وډې ﮐو ﻧﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺑﻪ ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دوئ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺧﻮارۀ وارۀ
ﭘﻮﻫﻴى “.
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﻧﻮم
ﮐل او دوئ ﺎر ﺟﻮړول ﭘﺮﯦﻮدل .
ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ژﺑﻪ ه وډه
ﮐه او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐل.

د ﺷﻴﻢ اوﻻد
 دا د ﺷﻴﻢ اوﻻد دے .د ﺳﯧﻼب ﻧﻪ دوه ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ ،ﭼ ﮐﻠﻪ

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

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

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

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

د ﺗﺎرح اوﻻد
 دا د ﺗﺎرح اوﻻد دے ،ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺑﺮام ،ﻧﺤﻮر او ﺣﺎران

 او ﺣﺎران ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ
ﭘﻼر وو .ﺣﺎران د ﻟﻮط ﭘﻼر وو ،
اُور ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ دے ،ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ
 اﺑﺮام ﺳﺎرۍ ﺳﺮه وادۀ وﮐو او ﻧﺤﻮر
ﭘﻼر ﻻ ژوﻧﺪے وو .
د ﻣﻠﺎه ﺳﺮه وادۀ وﮐو ،ﭼ د ﺣﺎران ﻟﻮر وه ،ﺣﺎران د
 د ﺳﺎرۍ ﺑﭽ ﻧﮥ ۇو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
اﺳﻪ ﭘﻼر ﻫﻢ وو .
 ﺗﺎرح د ﺧﭙﻞ زوئ اﺑﺮام ،د ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺴ ﻟﻮط،
ﺷﻨه وه .
ﭼ د ﺣﺎران زوئ وو ،او د ﺧﭙﻠ اﻧور ﺳﺎرۍ ﺳﺮه ،ﭼ د
اﺑﺮام ﻪ وه ،روان ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ د اُور ﺎر ﻧﻪ د
ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړل .ﺧﻮ ﭼ ﺣﺎران ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه
 ﺗﺎرح د دوه ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ
ﺷﻮل .

ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺣﻀﺮت اﺑﺮام ﻏﻮﺘﻞ

۱۲

 ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺑﺮام ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،


”ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ،د ﭘﻼر ﮐﻮر او ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان ﭘﺮﯦده او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ

 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ډﯦﺮ اوﻻد
ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭼ زۀ ﻳ درﺗﻪ ﺎﻳﻢ .
درﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐم
او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ دې ﮐم ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮم ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎ
ﻣﻼوﻳى .
دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړى .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻌﻨﺖ واﻳﻢ ﭼ ﻮک
ﭘﻪ ﺗﺎ ﻟﻌﻨﺖ واﺋ .او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ زۀ د دﻧﻴﺎ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ اﺑﺮام د ﭘﻴﻨﻮ اوﻳﺎؤ ﮐﺎﻟﻮ وو ،ﻧﻮ
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم “.
ﻫﻐﻪ د ﺣﺎران ﻧﻪ روان ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ
 اﺑﺮام ﺧﭙﻠﻪ ﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،او ﻟﻮط ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻻړو .
ﺳﺎرۍ ،او ﺧﭙﻞ ورارۀ ﻟﻮط ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه روان ﮐل او ﭘﻪ
ﺣﺎران ﮐ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻣﺎل او ﻧﻮﮐﺮان ﻳ ﺟﻤﻊ ﮐى ۇو
ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳ ﺎن ﺳﺮه ﮐل او ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻪ روان ﺷﻮل .ﭼ ﮐﻠﻪ
 اﺑﺮام ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﺳﻔﺮ
ﻫﻐﻮئ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،
ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺷﻢ ﺗﻪ ﻧﺰدې ،د ﻣﻮره ﭘﺎﮐ وﻧ زﻳﺎرت ﻟﻪ راﻏﻠﻮ.
)ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ﻻ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل(.
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺑﺮام ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﻠ دے ﭼ زۀ ﻳ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ ورﮐﻮم“.
ﺑﻴﺎ اﺑﺮام ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼﺮﺗﻪ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﮥ د
ﭼ ورﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮے وو .
ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺎر ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﮐه ﻳﻮړه او

ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﭼ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ او
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺗﻪ ﻋ دے ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﯧﻤﻪ وﻟﻮﻟﻪ .ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻫﻢ
ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺟﺪا ﺟﺪا ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د
واﺧﺴﺘﻮ .
ﮐﻨﻌﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﺣﺼ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ.

ﺣﻀﺮت اﺑﺮام ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ
 او ﻳﻮ ﻞ ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮐ ﻗﺤﻂ راﻏﻠﻮ او دا د ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ

دوﻣﺮه ﺑﻬﺮ وو ﭼ اﺑﺮام ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت وﮐو ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺼﺮ ﺗﻪ اوړﯦﺪو ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ
ﺷ .
 ﺳﺎرۍ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﺒﺮه واوره ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ
 ﮐﮥ د ﻣﺼﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ وﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺗﮥ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳ .
ﻤﺎن وﮐى ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻪ ﻳ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮐى او
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ ﻳ ﺧﻮر ﻳﻢ،
ﺗﺎ ﺑﻪ ژوﻧﺪۍ ﭘﺮﯦدى .
ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻧﮥ واﺋ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ژوﻧﺪے
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واوړﯦﺪل ،ﻧﻮ
ﭘﺎﺗ ﺷﻢ “.
 ﻧﻮ د
ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻪ وه .
ﻓﺮﻋﻮن درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪه او ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ
 د ﻫﻐ ﭘﻪ
ﻮﻣﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ .
وﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن د اﺑﺮام ﮥ ﻋﺰت وﮐو او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ د و او
ﭼﯧﻠﻮ رﻣ ورﮐې .ﺎروى ،ﺧﺮۀ ،اوﺎن او  او ﻧﺮان
 ﺧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺎرۍ ﺑﻮﺗﻠ وه،
ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻳ ﻫﻢ ورﮐل .
ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ
 ﻓﺮﻋﻮن اﺑﺮام راوﻏﻮﺘﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې
وﺑﺎ راوﺳﺘﻪ .
وﮐو” ،دا ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى؟ ﺗﺎ وﻟ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ
 ﺗﺎ وﻟ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮر
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻪ ده؟ 

ده او ﻣﺎ درﻧﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ﭼ ﻪ ﻳ ﮐم؟ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ د ﺎن ﺳﺮه
 ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ
ﺑﻮﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻪ “.
وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ اﺑﺮام ﺑﻮﺗﻠﻮ او د ﺧﭙﻠ  او ﻮل ﻣﺎل ﺳﺮه
ﻳ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐو.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮام او ﺣﻀﺮت ﻟﻮط ﺟﺪا ﮐﯧﺪل

۱۳

 اﺑﺮام د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه او ﻮل ﻣﺎل ﺳﺮه د ﻣﺼﺮ


ﻧﻪ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻃﺮف ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﻻړو او ﻟﻮط ﻫﻢ ورﺳﺮه وو.
 اﺑﺮام ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے وو ،د ﻫﻐﮥ ﺎروى ۇو او د

 او ﻫﻐﮥ ﺟﺪا ﺟﺪا
ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺳﺮو زرو ﻣﺎﻟ ﻫﻢ وو .
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ روان وو .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﭼ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ او ﻋ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دے
 او ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻳ
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺨ دﯦﺮه ﺷﻮے وو 
ﺟﻮړه ﮐې وه .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې اﺧﺴﺘﮯ وو.
 د ﻟﻮط ﺳﺮه ﻫﻢ ﺎروى او رﻣ وې ،ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان او

 ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ دوﻣﺮه ﺷﻨﻪ زﻣﻪ ﻧﮥ وه
ﻧﻮﮐﺮان ﻫﻢ ورﺳﺮه ۇو .
ﭼ دوئ دواړه ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى وے ،ﻪ ﭼ د
 ﻧﻮ د اﺑﺮام او د ﻟﻮط د
دوئ ﺳﺮه ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﺎل وو .
ﺷﭙﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ وﺷﻮ) .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ
 ﻧﻮ
ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن او ﻓﺮزﻳﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل (.
اﺑﺮام ﻟﻮط ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ او زﻣﻮﻧ
د ﺷﭙﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻻﻧﺠﻪ ﻧﮥ راوﻟ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
 وﻟ دا ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﮥ ده؟ زﻣﺎ
ﺧﭙﻠﻮان ﻳﻮ .
ﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻪ .ﭼ ﭼﺮﺗﻪ دې ﺧﻮﻪ وى ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﮐﮥ ﺗﮥ
 ﻃﺮف ﺗﻪ  ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻢ ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﺲ

 ﻟﻮط
ﻃﺮف ﺗﻪ  ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ  ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ “.
ﺳﺘﺮ واړوﻟ راواړوﻟ او د اُردن ﻮل ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﻳ
وﻟﻴﺪو ،ﭼ د ﺿﻌﺮ ﭘﻮرې ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﺎ د
ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن  ډﯦﺮې اوﺑﮥ ﻳ ﻟﺮﻟ) .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﺎروﻧﻪ ﻻ ﺗﺒﺎه ﮐى ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﻟﻮط د ﺎن دﭘﺎره د اُردن ﻮل ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﺧﻮښ
ۇو (.
ﮐو او ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړو .ﻧﻮ داﺳ دوئ دواړه ﺟﺪا
 اﺑﺮام د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او ﻟﻮط ﭘﻪ
ﺷﻮل .
ﻣﯧﺪان ﮐ د ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮ او ﺳﺪوم ﺳﺮه
 ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ ډﯦﺮ
ﻧﺰدې ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،
ﺧﺮاب او ﻨﺎﻫﺎر ۇو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ۇو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﺮت اﺑﺮام ﺳﺮه د زﻣ
ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه
 د ﻟﻮط د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺑﺮام ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ وﻻړ ﻳ ،د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﮥ ﭘﻪ ﻏﻮر
 ﭼ ﻮﻣﺮه زﻣﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ را ،دا زۀ
ﺳﺮه وﻮره .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ دوﻣﺮه
ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره درﮐﻮم .
ډﯦﺮ اوﻻد درﮐﻮم ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮ د
 ﭘﺎﻪ ،روان ﺷﻪ
ﺧﺎورو د ذرو ﺷﻤﯧﺮل ﺑﻪ ﺗﺮې آﺳﺎن وى .
او ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﻧﻈﺮ واﭼﻮه ،ﻪ ﭼ دا ﻮﻟﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐﻮم“.
 ﻧﻮ اﺑﺮام د دې ﺎئ ﻧﻪ ﮐه واﺧﺴﺘﻠﻪ او د ﻣﻤﺮې ﭘﺎﮐﻮ

وﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې دﯦﺮه ﺷﻮ ،ﭼ دا ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ دے ،او ﻫﻠﺘﻪ
ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮام ﺣﻀﺮت ﻟﻮط راﺧﻼﺻﻮل

۱۴

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ،ﻠﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،د ﺑﺎﺑﻞ


اﻣﺮاﻓﻞ ،د اﻻﺳﺮ ارﻳﻮک ،د ﻋﻴﻼم ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ او د ﺟﻮﺋﻴﻢ
 د ﭘﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐو ﭼ
ﺗﺪﻋﺎل ،
ﻫﻐﻮئ دا دى ،د ﺳﺪوم ﺑﺮع ،د ﻋﻤﻮره ﺑﺮﺷﻊ ،د ادﻣﻪ ﺳﻨاب،
 دې ﭘﻴﻨﻮ
د ﺿﺒﻮﺋﻴﻢ ﺷﻤﻴﺒﺮ او ﺑﺎﻟﻊ ﻳﻌﻨ د ﺿﻌﺮ ﺑﺎدﺷﺎه .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ اﺗﻔﺎق وﮐو او ﻟﺮ ﻳ
 دوئ دوﻟﺲ
ﺟﻮړ ﮐو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ درﻳﺎب دے .
ﮐﺎﻟﻪ د ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ۇو ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﮐﺎل
 ﻳﻮ ﮐﺎل وروﺳﺘﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو .
ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮى د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﺮو ﺳﺮه راﻏﻠﻞ او
رﻓﺎﺋﻴﻢ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻋﺴﺘﺎرات ﻗﺮﻧﻴﻢ ﮐ ،زوزﻳﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﺎم ﮐ
او اﻳﻤﻴﻢ ﺗﻪ د ﺳﻮى ﻗﺮﻳﺘﺎﺋﻢ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﺷﺴﺖ ورﮐو،
 او ﺣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ د ادوم ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﺷﺴﺖ ورﮐو


او د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻏﺎړه د اﯦﻞﻓﺎران ﭘﻮرې ورﭘﺴ روان ۇو .
ﺑﻴﺎ دوئ ﺗﺮې راوﺮﯧﺪل او ﻗﺎدِس ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ )ﭼ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﻋﻴﻦ ﻣﺼﻔﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ( .دوئ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻮل ﻣﻠ
وﻧﻴﻮو او اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐو ﭼ ﭘﻪ ﺣﺼﻴﺼﻮن
 د ﺳﺪوم ،ﻋﻤﻮره ،ادﻣﻪ ،ﺿﺒﻮﺋﻴﻢ او
ﺗﺎﻣﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل .
د ﺑﺎﻟﻊ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﻗﻠﻌﻮ ﻧﻪ راووﺗﻞ او ﺧﭙﻠ ﻟﺮې ﻳ د
ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎرې ﮐې او د ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻳ ﺟﻨ
 ﭘﻴﻨﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ،د ﻠﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮه
وﮐو .
وﺟﻨﯧﺪل ﭼ دوئ د ﻋﻴﻼم ،د ﺟﻮﺋﻴﻢ ،د ﺑﺎﺑﻞ او د اﻻﺳﺮ ۇو.
 ﻣﯧﺪان ﻮل د ﺗﺎرﮐﻮﻟﻮ د ﮐﻨﺪو ﻧﻪ ډک وو او ﭼ ﮐﻠﻪ د

ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﺟﻨ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﮐﻨﺪو ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر درې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ

 دې ﻠﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره
وﺗﺘﯧﺪل .
ﮐ ﻮﻣﺮه ﻣﺎل وو ﻫﻐﻪ ﻳ ﻮل واﺧﺴﺘﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐ د
 د اﺑﺮام ورارۀ ﻟﻮط،
ﺧﻮراک ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ وو او دوئ ﻻړل .
ﭘﻪ ﺳﺪوم ﮐ اوﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﺗﺮې
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﺳے وﺗﺘﯧﺪو او اﺑﺮام ،ﻋﺒﺮاﻧ ﺗﻪ ﻳ
واﺧﺴﺘﻞ .
دا ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﻤﺮې ،اﻣﻮرى ﭘﺎﮐﻮ وﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې
اوﺳﯧﺪو ،ﻣﻤﺮې او د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ اﺳﺎل او ﻋﺎﻧﻴﺮ ﻫﻢ د اﺑﺮام
 ﭼ ﮐﻠﻪ اﺑﺮام ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ
ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﻪ .
د ﻫﻐﮥ ورارۀ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل درې ﺳﻮه
اﺗﻠﺲ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺧﭙﻠ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ راوﻏﻮﺘﻞ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻠﻮرو
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﺗﺮ دان ﭘﻮرې روان ۇو .
ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل او د ﺷﭙ ﻳ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐو ،ﻫﻐﻪ د دﻣﺸﻖ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﺮ
 او ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎل ﻳ
ﺣﻮﺑﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ وو ،
ﺗﺘﻮﻟﮯ وو ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗﺮې واﭘﺲ واﺧﺴﺘﻠﻮ .او ﺧﭙﻞ ورارۀ ﻟﻮط
ﻳ ﺳﺮه د ﻮل ﻣﺎل واﭘﺲ راوﺳﺘﻮ او ﭼ ﮐﻮﻣ  او
ﮐﺴﺎن ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ راوﺳﺘﻞ.

د ﻣﻠﺻﺪق ﺣﻀﺮت اﺑﺮام ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮﺘﻞ
 ﭼ ﮐﻠﻪ اﺑﺮام ﭘﻪ ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﻓﺘﺢ

ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ د ﺳﺪوم ﺑﺎدﺷﺎه د ﺳﻮى ﻣﯧﺪان
ﺗﻪ ورﻟﻪ ﺳﺘى ﻣﺸ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ )ﭼ ﺑﻞ ﻧﻮم ﻳ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ
 او ﻣﻠﺻﺪق ،ﭼ د ﺷﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه او د
ﻣﯧﺪان دے( .

ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻳﻮ اﻣﺎم وو ،اﺑﺮام ﻟﻪ رو او ﻣﮯ راوړل ،
ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻳ ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ
ﺗﻌﺎﻟ دې اﺑﺮام ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،ﭼﺎ ﭼ آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ

 ﻮل ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ
ﭘﯧﺪا ﮐى دى .
وى ﭼ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻳ ﺳﺘﺎ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐل “.ﻧﻮ اﺑﺮام

ﻣﻠﺻﺪق ﺗﻪ د ﻮل ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐه .
د ﺳﺪوم ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﺮام ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻮل ﻣﺎل ﺳﺘﺎ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻣﺎ
 اﺑﺮام ﺟﻮاب ورﮐو،
ﻟﻪ زﻣﺎ ﻮل ﺧﻠﻖ واﭘﺲ راﮐه “.
”زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ وى ،ﭼ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ
 ﭼ زۀ
دے ،ﭼ د آﺳﻤﺎن او زﻣ ﭘﯧﺪا ﮐﻮوﻧﮯ دے ،
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻴ ﻴﺰ ﻧﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮم ،ﻳﻮ ﺗﺎر ﻳﺎ د ﭙﻠ ﺗﺴﻤﻪ ﻗﺪر
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮥ وړم .ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا وﻧﮥ واﻳ ،ﭼ اﺑﺮام زﻣﻮﻧ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎل ﻧﻪ
ﭘﻪ ﻣﺎل ﻣﺎﻟﺪاره ﺷﻮے وو .
ﺑﻐﯧﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮم ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐے
دے .ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﻠﺮى ،ﻋﺎﻧﻴﺮ ،اﺳﺎل او ﻣﻤﺮې دې ﺧﭙﻠﻪ
ﺣﺼﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠ“.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮام ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮظ

۱۵

 ﮥ ﻣﻮده ﭘﺲ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم اﺑﺮام ﺗﻪ ﭘﻪ


روﻳﺎ ﮐ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ” ،اﺑﺮاﻣﻪ ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ .زۀ ﺳﺘﺎ ډال ﻳﻢ او

 ﺧﻮ اﺑﺮام ﺟﻮاب
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ اﻧﻌﺎم درﮐﻮم “.
ورﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ اﻧﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه
راﮐى؟ زﻣﺎ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ او دﻏﻪ د دﻣﺸﻖ اﻟﻋﺰر
 ﻮره ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ اوﻻد ﻧﮥ دے راﮐے او
زﻣﺎ وارث دے .
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم
زﻣﺎ ﻏﻼم ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﻴﺮاث اﺧﻠ “.
ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻏﻼم اﻟﻋﺰر ﺑﻪ ﺳﺘﺎ

ﻣﻴﺮاث ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ زوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ وارث وى “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آﺳﻤﺎن ﺗﻪ

وﻮره ،ﮐﮥ ﺗﮥ د آﺳﻤﺎن ﺳﺘﻮرى ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ وې ﺷﻤﯧﺮه،
 اﺑﺮام ﭘﻪ ﻣﺎﻟ
ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮ وى “.
ﺧُﺪائ اﻳﻤﺎن راوړو او دا د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﻮ.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ،

ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ د اُور ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ،ﭼ دا زﻣﻪ ﺳﺘﺎ
 ﺧﻮ اﺑﺮام ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺷ “.
 ﻫﻐﮥ
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻨﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ دا ﺑﻪ زﻣﺎ ﺷ؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳﺨ ،ﻳﻮه ﭼﯧﻠ او ﻳﻮ  راوﻟﻪ،
ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ د درﯦﻮ ﮐﺎﻟﻮ وى او ﻳﻮه ﻮﻮﺷﺘﻪ او ﮐﻮﻧﺘﺮه ﻫﻢ
 اﺑﺮام دا ﻨﺎور ﺣﺎﺿﺮ ﮐل ،ﺣﻼل ﻳ ﮐل ،ﻫﻐﻪ
راوړه “.
درې ﺎروى ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻧﻴﻢ ﮐل او ﭘﻪ دوه ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﮐ ﻳ
ﻧﻴﻢ ﻧﻴﻢ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﻮدل ،ﺧﻮ ﻣﺎرﻏﺎن ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻧﻴﻢ
 ﭙﻮﺳﺎن ﭘﻪ ﻏﻮﻪ ﻻﻧﺪې راﻏﻮﻪ ﺷﻮل ،ﺧﻮ اﺑﺮام
ﻧﮥ ﮐل .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﺷﻮ ،ﭘﻪ اﺑﺮام ﻳﻮ
ﺗﺮې ﻧﻪ وﺷل .

دروﻧﺪ ﺧﻮب راﻏﻠﻮ او ﻳﺮه او ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﻫﻢ ﭘﺮې راﻏﻠﻪ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ
اوﻻد ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷ ،دوئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮﮐﺮان
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﺷ او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻇﻠﻢ ﮐﻴى ،
ﻗﻮم ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﭼ ﻮک دوئ ﻏﻼﻣﺎن ﮐﻮى او ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻪ ﭘﺮدے ﻣﻠ ﭘﺮﯦدى ،ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎل دوﻟﺖ د ﺎن
 او ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮥ ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﮐ ،ﭘﻪ
ﺳﺮه ﻳﻮﺳ .
 ﭘﻪ ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ
ﺗﺴﻠ ﺳﺮه وﻓﺎت ﺷ او دﻓﻦ ﺑﻪ ﺷ .
ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﻻد دﻟﺘﻪ واﭘﺲ راﺷ ،ﻪ ﭼ اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﭘﻮرې دوﻣﺮه ﻨﺎه ﻧﮥ ده ﮐې ﭼ زۀ دوئ ﺑﻬﺮ ﮐم“.
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻳﻮ د ﺑﻠﻮ

ﺳﺎرو ﻟﻮﮯ ﭼ ﻟﻮﮯ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﺮﮯ ﻧﺎﺎﭘ

 ﻧﻮ ﭘﻪ
راﺮﻨﺪ ﺷﻮ او د ﻨﺎورو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ .
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺑﺮام ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو .ﻫﻐﮥ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه دا ﻟﻮظ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ د
ﻣﺼﺮ د دې ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ د ﻓﺮات ﺗﺮ ﻟﻮئ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې دا زﻣﻪ
 او ورﺳﺮه د ﻗﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ،د ﻗﻨﺰﻳﺎﻧﻮ ،د
ورﮐﻮم ،
 د
 د ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ،د ﻓﺮزﻳﺎﻧﻮ ،د رﻓﺎﺋﻴﻢ ،
ﻗﺪﻣﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ،
اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ،د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ،د ﺟﺮﺟﺎﺳﻴﺎﻧﻮ او د ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﻫﻢ
ورﮐﻮم“.

ﺣﻀﺮت اﺳﻤﻌﻴﻞ او ﺑﺑ ﻫﺎﺟِﺮه

۱۶

 د اﺑﺮام د  ﺳﺎرۍ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺑﭽ ﻧﮥ ۇو


ﺷﻮى .ﺧﻮ د ﻫﻐ ﻳﻮه ﻣﺼﺮۍ وﻳﻨﻪ وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻫﺎﺟِﺮه

 ﻧﻮ ﻫﻐ اﺑﺮام ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ اوﻻد ﻧﮥ
وه ،
دے راﮐے .ﺗﮥ وﻟ زﻣﺎ د وﻳﻨ ﺳﺮه ﺷﭙﻪ ﻧﮥ ﺗﯧﺮوې؟ ﮐﯧﺪے
ﺷ ﭼ زۀ د ﻫﻐ ﻧﻪ آﺑﺎده ﺷﻢ “.ﻧﻮ اﺑﺮام د ﺳﺎرۍ ﺧﺒﺮه
 ﻧﻮ ﻫﻐ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﻫﺎﺟِﺮه ورﮐه ﭼ ﻪ ﻳ
وﻣﻨﻠﻪ .
ﺷ) .د اﺑﺮام ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮐ د ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ اوﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ داﺳ
 اﺑﺮام د ﻫﺎﺟِﺮې ﺳﺮه ﮐﻮرواﻟﮯ وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
وﺷﻮل (.
اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه،
 ﻧﻮ ﺳﺎرۍ اﺑﺮام ﺗﻪ
ﻧﻮ ﺧﭙﻠ ﺑﺑ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺳﭙ ﮐﺘﻞ .
ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﺪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ وﺷﻮل .ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎ
ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ ﮐﯧﻨﻮﻟﻪ او ﭼ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﻫﻐ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻟﯧﺪﻟ ده ﭼ اُﻣﻴﺪواره ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى .ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ دې اﻧﺼﺎف وﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ او ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻮک ﭘﻪ
 ﺧﻮ اﺑﺮام ﺟﻮاب ورﮐو” ،ډﯦﺮ ﮥ ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ
ﺣﻘﻪ دى “.

وﻳﻨﻪ ده او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐ ده ،ﭼ ﮥ دې ﺧﻮﻪ وى
ﻧﻮ ورﺳﺮه ﻳ وﮐه “.ﻧﻮ ﺳﺎرۍ د ﻫﺎﺟِﺮې ﺳﺮه دوﻣﺮه ﻇﻠﻢ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﭘﻪ
وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ وﺗﺘﯧﺪه .
 او
ﺻﺤﺮا ﮐ د ﺷﻮر ﭘﻪ ﻻره ﻫﺎﺟِﺮه ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻪ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ 
ﻓﺮﺘ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺎﺟِﺮې ،د ﺳﺎرۍ وﻳﻨ ،ﺗﮥ د ﮐﻮم ﺎئ
ﻧﻪ راﻏﻠ ﻳ او ﭼﺮﺗﻪ ؟“ ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ د ﺧﭙﻠ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻧﯧ ﻧﻪ ﺗﺘﻢ “.
”ﺧﭙﻠ ﺑﺑ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړه ﺷﻪ او د ﻫﻐ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻫﻐ ﺗﻪ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ
ﺗﯧﺮوه “.
دوﻣﺮه ډﯦﺮ اوﻻد درﮐم ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺷ
 ﺗﮥ اوس اُﻣﻴﺪواره ﻳ او زوئ ﺑﻪ دې وﺷ او د
ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ .
ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺑﻪ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﮐﯧدې ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎ زوئ ﺑﻪ د ﻳﻮ
ﮐ ﺳﺘﺎ آواز اورﯦﺪﻟﮯ دے .
ﻨﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮوى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﭼﺎ دﺷﻤﻦ وى او ﻫﺮ
ﻳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﻞ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى“.
 ﻫﺎﺟِﺮې د ﺎن ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎ ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک

ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻻ ژوﻧﺪۍ ﭘﺎﺗ ﻳﻢ؟“ ﻧﻮ ﻫﻐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮم ورﮐو ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐې وې،
 دا ﻪ د ﻗﺎدِس او
ﻳﻌﻨ” ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﻮرى “.
ﺑﻴﺮد ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﮐﻮﻫ ﺗﻪ ﺧﻠﻖ واﺋ ﭼ” ،ﺑﻴﺮﻟﺤروۍ“
ﻳﻌﻨ ،د ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮﻫﮯ دے ﭼ ﻣﺎ ﻮرى.
 د ﻫﺎﺟِﺮې ﻧﻪ د اﺑﺮام زوئ وﺷﻮ او اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې

 اﺑﺮام ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺷﭙ اﺗﻴﺎو ﮐﺎﻟﻮ وو.
ﮐﯧﻮدو .

ﺳﻨﺖ د ﻟﻮظ ﻳﻮه ﻧﻪ

۱۷

 اﺑﺮام ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮ ﮐﻢ ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ


ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻗﺎدر ﺧُﺪائ
 زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه
ﻳﻢ .زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮه او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﻋﯧﺒﻪ اوﺳﻪ .
 اﺑﺮام ﻣﺦ ﭘﻪ زﻣﻪ
دا ﻟﻮظ ﮐﻮم ﭼ ډﯦﺮ اوﻻد ﺑﻪ درﮐم “.

وﻟﻮﻟﻮ ،ﺳﺠﺪه ﻳ وﮐه او ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
”ﻮره ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه دا ﻟﻮظ ﮐﻮم ،زۀ دا ﻟﻮظ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د
 ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ اﺑﺮام ﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ،
ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﺷ .
ﺳﺘﺎ ﻧﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ډﯦﺮ زﻳﺎت آﺑﺎد ﮐم ،او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
ﺟﻮړوم .
 زﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﻮړ ﮐم او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن وى .
ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﺳﺮه دا ﻟﻮظ وى ،دا ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ
ﮐ ﻳﻮ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻮظ وى .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د اوﻻد
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ دا ﻣﻠ ورﮐﻮم
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ ﺗﮥ اوس ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳ .د ﮐﻨﻌﺎن ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ د اوﻻد وى او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه دا
ﻳﻢ “.
ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐﻮې ،ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د اوﻻد د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﺳﺮه ﭼ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ د اوﻻد
دا ﻟﻮظ وى .
 د ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ
 -
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﻨﺖ ﮐﻴى .
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺮ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﻨﺖ ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺗﻮ ورﻮ ﺷ،
ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﯧﺪا وى او ﻫﻐﻪ
ﻫﻢ ﭼ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮى دى .د دې ﻧﻪ ﺑﻪ دا
 ﻫﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻴى ﭼ زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻟﻮظ ﺷﺘﻪ .
ﻳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﻨﺖ ﮐﻴى ،دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺪن ﻳﻮه ﻧﻪ وى ﭼ ﭘﺘﻪ
 ﺧﻮ ﭼ
ﻟ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻟﻮظ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ دے .
ﮐﻮم ﻧﺮ ﺳﻨﺖ ﺷﻮے ﻧﮥ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﻞ وى،

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے “.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻧﻮر ﺧﭙﻠ  ﺗﻪ ﺳﺎرۍ ﻣﮥ واﻳﻪ ،د
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺳﺎره ﺷﻮ .
ورﮐم او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐ ﻟﻪ
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻮر ﺷ او د ﻫﻐ ﭘﻪ اوﻻد
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻨﺪے ﭘﻪ زﻣﻪ وﻟﻮﻟﻮ،
ﮐ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن وى “.
ﺳﺠﺪه ﻳ وﮐه ،ﺧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﺷﻮ ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﻮچ
ﮐﻮﻟﻮ” ،ﭼ ﻳﻮ ﺳے د ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ زوړ وى د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا
ﮐﯧﺪے ﺷ ﮥ؟ د ﺳﺎره ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﻟﺲ ﮐﻢ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﺎش
ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ده؟“ 
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭼ ﺗﮥ اﺳﻤﻌﻴﻞ زﻣﺎ وارث ﮐې “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻪ .ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻠ  ﺳﺎره ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا
ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم اﺳﺤﺎق ﮐﯧده .د ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﺳﺮه
ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره زﻣﺎ ﻟﻮظ وى .ﮐﻮم ﭼ ﻳﻮ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د اﺳﻤﻌﻴﻞ دﭘﺎره ﺳﻮال اورﯦﺪﻟﮯ دے،
ﻟﻮظ دے .
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺑﭽ او ډﯦﺮ
اوﻻد ورﮐم .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دوﻟﺴﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻼر وى او زۀ ﺑﻪ د
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د
ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺟﻮړ ﮐم .
زوئ اﺳﺤﺎق ﺳﺮه ﻟﻮظ وى ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻞ ﮐﺎل ﭘﻪ دې
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ورﻮ ﮐ د ﺳﺎره ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى “.
 ﻫﻢ
د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐې ،ﻧﻮ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻړو .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﻤﻌﻴﻞ او ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻧﺮان
ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳ ﺳﻨﺖ ﮐل ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭼ
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﮐل
ﭼ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻳﻮ ﮐﻢ ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو
ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .

 او د ﻫﻐﮥ زوئ اﺳﻤﻌﻴﻞ د دﻳﺎرﻟﺴﻮ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﻮ ،
 او
 دوئ دواړه ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﺳﻨﺖ ﺷﻮل ،
ﮐﺎﻟﻮ وو .
ورﺳﺮه د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻮل ﻧﻮﮐﺮان ﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﺷﻮل.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه د زوئ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﻋﺪه
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 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ د ﻣﻤﺮې ﭘﺎﮐﻮ وﻧﻮ ﺳﺮه


راﺮﻨﺪ ﺷﻮ .ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺳﺮې ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺧﯧﻤ د
 ﻫﻐﮥ وﮐﺘﻞ او ﮥ
دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وو ،
ﻮرى ﭼ ﻫﻠﺘﻪ درې ﺳى وﻻړ دى .ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭼ ﻨﻪ
وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﮥ ﺳﺘى ﻣﺸ ﻟﻪ ورﻣﻨه ﮐل .د ﻋﺰت ﻧﻪ ورﺗﻪ ﻴ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﻮ ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ د دې
ﺷﻮ ،
ﻗﺎﺑﻞ  ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ
 ﮐﮥ اﺟﺎزت وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮ وﻳﻨﻠﻮ ﻟﻪ
وﮐم .
 زۀ ﺑﻪ
ﻟې اوﺑﮥ راوړم ،ﺗﺎﺳﻮ د دې وﻧ ﻻﻧﺪې دﻣﻪ وﮐئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻟه رو ﻫﻢ راوړم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮥ ﻣﺰل وﮐئ.
دا زﻣﺎ دﭘﺎره د ﻋﺰت ﺧﺒﺮه ده ﭼ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐﻮم “.ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮥ ده ،ﭼ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﯧﻤ
ﻨﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه “.
ﺗﻪ ﺗﯧﺰ ﻻړو او ﺳﺎره ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زر ﺷﻪ .د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ د ﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د
اوړو ﺑﻮﺟ راواﺧﻠﻪ او رو ﺗﺮې ﭘﺨ ﮐه “.
ﻣﺎل رﻣ ﺗﻪ ورﻣﻨه ﮐه او ﻳﻮ ﮐﭽﻪ او ﻮرب ﺳﺨﮯ ﻳ
راوﻧﻴﻮو او ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ زر زر ﺗﻴﺎر
 ﻫﻐﮥ ﻟ ﻣﺎﺳﺘﮥ ،ﭘ او ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ﻏﻮﻪ ﻫﻢ
ﮐى .
راوړه او ﺳو ﺗﻪ ﻳ ﻫﺮ ﮥ ﮐﯧﻮدل او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ رو
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﺧﻮړﻟﻪ ﻧﻮ د وﻧ ﻻﻧﺪې ورﺗﻪ وﻻړ وو .

ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﻪ ﺳﺎره ﭼﺮﺗﻪ ده؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو،
 ﻳﻮ ﻣﯧﻠﻤﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ
”ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ده “.
راﺗﻠﻮﻧ ﮐﺎل ﮐ ﺑﻪ زۀ واﭘﺲ راﺷﻢ او ﺳﺘﺎ د  ﺳﺎره ﺑﻪ
ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وى “.ﺳﺎره د ﺧﯧﻤ د دروازې ﺷﺎ ﺗﻪ دا
 اوس ﻮره ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ او ﺳﺎره ډﯦﺮ
ﺧﺒﺮې اورﯦﺪﻟ .
 ﻧﻮ
ﺑﻮډاﺎن ۇو .او ﺳﺎره د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﮥ وه .
ﺳﺎره د ﺎن ﺳﺮه وﺧﻨﺪل او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،اوس زۀ زَړه او
ﮐﻤﺰورې ﻳﻢ او ﺧﺎوﻧﺪ ﻣ ﻫﻢ ﺑﻮډا دے ،ﻧﻮ اوس ﭘﻪ دې ﻋﻤﺮ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻤﻠﻢ ﮥ؟“ 
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺎره وﻟ وﺧﻨﺪل او وې وﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ
دې ﻋﻤﺮ ﮐ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪے ﺷ ﮥ ﻪ ﭼ زۀ
 داﺳ ﮥ ﺷﺘﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره
ډﯦﺮه ﺑﻮډۍ ﻳﻢ؟ 
ﻣﺸﻞ وى؟ ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ،ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐﺎل ﺑﻪ زۀ
 ﻧﻮ ﺳﺎره
واﭘﺲ راﻢ او د ﺳﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷ “.
ﻣﻨﺮه ﺷﻮه ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﺮﯦﺪه .ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺧﻮ ﻧﮥ دى
ﺧﻨﺪﻟ “.ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،ﺗﺎ وﺧﻨﺪل“.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺳﺪوم د ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪو ﺳﻮال
ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى روان ﺷﻮل او ﻳﻮ داﺳ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړل ﭼ د

ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﺳﺪوم ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺎن ﺳﺮه
ﻪ وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ورﺳﺮه ﻻړو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭼ ﮥ ﮐﻮل ﻏﻮاړم ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﻧﮥ
 د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻗﻮم وى او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﭘﻮم .
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د دې
ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ زۀ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم .

دﭘﺎره ﻏﻮره ﮐے دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ او اوﻻد ﺗﻪ دا
ﻧﺼﻴﺤﺖ وﮐى ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻣﻨ او ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﮐﻮم
ﺻﺤﻴﺢ او ﺣﻖ دى .ﮐﮥ دوئ داﺳ ﮐﻮى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ
دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐم ﭼ ﻣﺎ ﻳ وﻋﺪه ﮐې ده “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﺑﺎﻧﺪې
 زۀ ﺑﻪ
ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ دى ،دوئ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮى .
ﻻﻧﺪې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻢ ﭼ دا ﭘﺘﻪ وﻟﻮم ﭼ ﮐﻮم اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ ﻣﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ دوه
اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ دى او ﮐﮥ ﻧﻪ “.
ﺳى ﻻړل او د ﺳﺪوم ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﺰدې
د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
ﺷﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،ﺗﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺳﺮه
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﻨﻮس
ﺻﺎدﻗﺎن ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﮐﻮې؟ 
ﺻﺎدﻗﺎن ﮐﺴﺎن وى ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻮل ﺎر ﺗﺒﺎه ﮐﻮې ﮥ؟ ﺗﮥ ﺑﻪ
دوئ ﻧﮥ ﻣﻌﺎف ﮐﻮې د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ﺑﭻ
 دا ﻨﻪ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ
ﺷ؟ 
ﺳﺮه ووژﻧ؟ دا ﺧﻮ ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده ،ﺗﮥ داﺳ ﻧﮥ ﮐﻮې .ﮐﮥ ﺗﮥ
داﺳ وﮐې ،ﻧﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﺎن
ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .دا ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ده .ﻪ د دﻧﻴﺎ اﻧﺼﺎف
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ
ﮐﻮوﻧﮯ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭘﻪ ﺳﺪوم ﮐ ﭘﻨﻮس ﺻﺎدﻗﺎن ﮐﺴﺎن ﻫﻢ

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

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﺻﺎدﻗﺎن ﻫﻢ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم “.
”ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺻﺮف ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن وى “.ﻫﻐﮥ
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﮐﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
ﺎر ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم “.
ﻏﺼﻪ ﮐﯧه ﻣﻪ ،ﺧﻮ زۀ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻋﺮض ﮐﻮم .ﮐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﺻﺮف
دﯦﺮش ﮐﺴﺎن وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ؟“ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ ﮐﻮم
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ
ﮐﮥ دﯦﺮش ﻫﻢ وى “.
ﻣﻌﺎف ﮐه ﭼ زۀ زړور ﺷﻮم او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم،
ﺧﻮ ﮐﮥ ﺻﺮف ﺷﻞ ﮐﺴﺎن وى؟“ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺎر ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم ﮐﮥ ﺷﻞ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ وى “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻏﺼﻪ ﮐﯧه ﻣﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻞ
ﺑﻴﺎ ﻋﺮض ﮐﻮم .ﮐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﺻﺮف ﻟﺲ ﮐﺴﺎن وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ؟“ ﻫﻐﮥ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻟﺲ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﻧﮥ ﺗﺒﺎه
 ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﺧﺘﻤ ﮐې ﻧﻮ
ﮐﻮم “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻړو او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮐﻮر ﺗﻪ راوﺮﯧﺪو.

د ﺳﺪوم د ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ

۱۹

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺎم ﭼ دوه ﻓﺮﺘ ﺳﺪوم ﺗﻪ راﻏﻠ،


ﻟﻮط د ﺎر د دروازې ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﺟﺮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ
ﻧﺎﺳﺖ وو .ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او

ﺳﺘې ﻣﺸ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ .ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮ 
او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﻮ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮم .ﻣﺎ
ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﭘ ووﻳﻨ او ﺷﭙ ﺗﻪ اﻳﺴﺎر
ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﺗﻠﮯ ﺷ“.

ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ د ﺟﺮ ﭘﻪ ﺎئ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ زور ﮐﻮﻟﻮ او آﺧﺮ ورﺳﺮه
ﮐ ﺷﭙﻪ وﮐو “.
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل .ﻟﻮط ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ رو ﭘﺨﻪ
ﮐى او د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ دﭘﺎره ﮥ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐى .ﭼ رو
 د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ د ﻤﻼﺳﺘﻮ ﻧﻪ
ﺗﻴﺎره ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﺧﻮړه .
ﻣﺨ ،د ﺳﺪوم ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﺎو ﺷﻮل ،ﭼ د ﺎر
 دوئ ﻟﻮط ﺗﻪ ﭼﻐ
ﻮل ﺧﻠﻖ ،واړۀ زاړۀ ﭘﻪ ﮐ ۇو .
ووﻫﻠ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﺳى ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ ﻧﻦ
ﺗﺎ ﮐﺮه اﻳﺴﺎر دى؟ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ راوﺑﺎﺳﻪ “.د ﺳﺪوم ﺧﻠﻘﻮ د
 ﻟﻮط ﺑﻬﺮ ووﺗﻠﻮ او ﺎن
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮل ﻏﻮﺘﻞ .
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﭘﺴ ﻳ دروازه ﺑﻨﺪ ﮐه .
”ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻨﺖ زارى ﮐﻮم ،داﺳ ﺑﺪ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ.
 ﻮرئ ،زﻣﺎ دوه ﻟﻮﻪ دى ﭼ ﻻ وادۀ ﺷﻮې ﻧﮥ دى .ﻫﻐﻮئ

ﺑﻪ زۀ ﺑﻬﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ راوﻟﻢ او ﭼ ﮥ ﻣﻮ ﺧﻮﻪ وى ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه
وﮐئ .ﺧﻮ دې ﺳو ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻣﮥ واﻳ ،دوئ زﻣﺎ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ
 ﺧﻮ دوئ
دى او د دوئ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻣﺎ ﻓﺮض دى “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ﻣه ورک ﺷﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳے ﻳ .ﺗﮥ ﻮک ﻳ ﭼ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭼﻞ ﺎﺋ؟ زﻣﻮﻧ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻪ ،ﻨ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
ﺑﻪ دې ﻫﻢ ﺑﺪ ﺣﺎل وﮐو “.دوئ ﻟﻮط ﻟﻪ دﻳﻪ ورﮐه او د
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ دوو
دروازې ﭘﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪو ﻳ ﺷﺮوع وﮐه .
ﺳو ورﻣﻨه ﮐل ،ﻟﻮط ﻳ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ راﻠﻮ او دروازه
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ړاﻧﺪۀ ﮐل ،ﻧﻮ
ﻳ ﺑﻨﺪ ﮐه .
ﻫﻐﻮئ د دروازې ﭘﻪ ﻟﻮﻟﻮ ﺳﺘى ﺷﻮل.

د ﺣﻀﺮت ﻟﻮط ﺳﺪوم ﭘﺮﯦﻮدل
 ﻫﻐﻪ دوو ﺳو ﻟﻮط ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮر ﻮک


وى ﻟﻪ زاﻣﻦ ،ﻟﻮﻪ ،زُوﻣﺎن او ﻳﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻮر ﺧﭙﻠﻮان ﭘﻪ دې ﺎر
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﮐ وى ،ﻧﻮ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ ﮐه ،
دا ﺎئ ﺗﺒﺎه ﮐﯘو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ

رﺳﯧﺪﻟ دى او ﻣﻮﻧ ﻳ راﻟﯧﻟ ﻳﻮ ﭼ ﺳﺪوم ﺗﺒﺎه ﮐو “.
ﺑﻴﺎ ﻟﻮط ﻫﻐﻪ ﺳو ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻟﻮﻪ ﮐﻮژدن
ﺷﻮې وې او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زر ﺷ او د دې ﺎئ ﻧﻪ
وو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دا ﺎئ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى “.ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ
 ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻓﺮﺘﻮ
ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﻗ ﮐﻮى .
ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ ﻟﻮط ﺗﯧﺰ ﺷ .ﻫﻐﻮئ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زر ﺷﻪ،
ﺧﭙﻠﻪ ﻪ او دوه ﻟﻮﻪ رواﻧ ﮐه او ووﻪ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﻟﻮط ﺳﺴﺘ
ﻧﮥ ﻣۀ ﮐﯧئ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺎر ﺗﺒﺎه ﮐﻴى “.
ﮐﻮﻟﻪ .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ رﺣﻢ وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳو ﻟﻮط ،د
ﻫﻐﮥ ﻪ او د ﻫﻐﮥ دواړه ﻟﻮﻪ ﻳ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﻴﻮﻟ او د ﺎر
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮې ﻓﺮﺘ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﺗﺘ
ﻧﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ ووﻳﺴﺘﻞ .
ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﭘﻪ ﺷﺎ ﻣﮥ ﻮرئ او ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻣﮥ
ﭘﺎﺗ ﮐﯧئ .ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨه ﮐئ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮګ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻟﻮط ﺟﻮاب ورﮐو” ،اُف ،ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ
ﺑﭻ ﺷ “.
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﮥ ﮐى دى او
ﻣﻮﻧ داﺳ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐو .ﺧﻮ ﻏﺮوﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻟﺮې دى ،ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ راﺷ او ﻫﻠﺘﻪ رﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ زۀ ﻣ ﺷﻢ.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وړوﮐﮯ ﺎر ﺎرى؟ ﻫﻐﻪ ﻧﺰدې دے .زۀ

ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷﻢ .ﻮرئ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ وړوﮐﮯ ﺎئ دے ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻴ ده ،زۀ ﺑﻪ
ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﻳﻢ “.
 زر ﻣﻨه
ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻢ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .
ﮐه ،زۀ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ
رﺳﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﻳ “.ﻟﻮط دې ﺗﻪ وړوﮐﮯ ووﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ ﻪ د ﻫﻐﻪ

ﺎر ﻧﻮم ﺿﻌﺮ ﺷﻮ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﺗﺒﺎه ﮐﻮل
 ﻧﺎﺎﭘ
 ﻧﻤﺮ ﭘﻪ راﺧﺘﻮ وو ﭼ ﻟﻮط ﺿﻌﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د اور د
 او ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻪ او ﻮل ﻣﯧﺪان ﻳ
ﻮو ﺑﺎران اوروﻟﻮ 
ﺗﺒﺎه ﮐو ،ﺳﺮه د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ
 ﺧﻮ د ﻟﻮط  ﺷﺎ ﺗﻪ
زرﻏﻮن ﺷﻮى ۇو ،ﺗﺒﺎه ﺷﻮل .
 ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﺳﺤﺮ
وﮐﺘﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺳﺘﻦ ﺗﺮې ﺟﻮړه ﺷﻮه .
وﺧﺘ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﺗﯧﺰ ﻻړو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ
 ﻫﻐﮥ ﻻﻧﺪې
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻣﺨ وﻻړ وو .
ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره او د دې ﻮﻟﻮ ﻋﻼﻗﻮ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او وې ﻟﻴﺪل ﭼ
د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻟﻮ ﺧﺘﻞ ،دا داﺳ ﻟﻮ ۇو ﻟﻪ ﭼ د ﺑ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﯧﺪان ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه
ﺧﯧﮋى .
ﮐل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻟﻮط اوﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻫﻐﮥ ﻳﺎد وو او ﻟﻮط
ﻳ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﺎن ﺑﭻ ﮐى.

ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ او ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺷﺮﻣ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدل
 ﻟﻮط ﻳﺮﯦﺪو ﭼ ﭘﻪ ﺿﻌﺮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ

دوو ﻟﻮﻮ ﺳﺮه ﭘﺎس ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړو او دوئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺎر ﮐ
 ﻧﻮ ﻣﺸﺮې ﻟﻮر ﻳ ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ
اوﺳﯧﺪل .
ﭘﻼر ﺑﻮډا ﮐﻴى او ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺳى ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
 راﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ
ﺎن ﺗﻪ وادۀ ﮐى او ﺑﭽ ﻣﻮ ﭘﯧﺪا ﺷ .
ﭘﻼر ﻧﺸﻪ ﮐو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻤﻠﻮ او ﺑﭽ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﯧﺪا
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣﮯ ورﮐل او ﻣﺸﺮه
ﺷ “.

ﻟﻮر د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻪ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﻧﺸﻪ وو ﭼ ﭘﺘﻪ
 ﺑﻠﻪ ورځ ﻣﺸﺮې ﻟﻮر ﻳ ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﺗﻪ
ورﺗﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه .
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﯧﺮه ﺷﭙﻪ زۀ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻢ ،اوس راﻪ ﭼ
ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ﻧﺸﻪ ﮐو او ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻤﻠﻪ .ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دواړه
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ
ﺑﻪ د ﭘﻼر ﻧﻪ اُﻣﻴﺪوارې ﺷُﻮ “.
ﻧﺸﻪ ﮐو او ﮐﺸﺮه ﻟﻮر د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻪ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ د ﻟﻮط
دوﻣﺮه ﻧﺸﻪ وو ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه .
 د ﻣﺸﺮې ﻟﻮر
دواړه ﻟﻮﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ اُﻣﻴﺪوارې ﺷﻮې .
ﻳ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ ﻣﻮآب ﮐﯧﻮدو .ﻫﻐﻪ د ﻧﻦ
 د ﮐﺸﺮې ﻟﻮر ﻳ ﻫﻢ ﻳﻮ
زﻣﺎﻧ د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .
زوئ وﺷﻮ ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ ﺑِﻦﻋﻤ ﮐﯧﻮدو .ﻫﻐﻪ د ﻧﻦ
زﻣﺎﻧ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو.

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ او اﺑﻣﻠ

۲۰

 اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻣﻤﺮې ﻧﻪ د ﮐﻨﻌﺎن ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﻻړو او د


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

دے .ﻣﺎ ﺧﻮ دا ﭘﻪ ﺻﻔﺎ ﻧﯧﺖ ﮐى دى او زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻨﺎه ﻧﮥ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ ﺟﻮاب ورﮐو،
ده ﮐې “.
”آو ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎ دا ﭘﻪ ﺻﻔﺎ ﻧﯧﺖ ﮐى دى ،ﻫﻐ ﺗﻪ
ﻮﺗ وروړﻟﻮ ﺗﻪ ﻣ ﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدﻟ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه
 ﺧﻮ اوس ،ﻫﻐﻪ ﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ واﭘﺲ
وﻧﮥ ﮐې .
ﮐه .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﺒ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ دﻋﺎ وﮐى او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣ ﻧﮥ
ﺷ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ ورﮐﻮې ،ﻧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺧﺒﺮوم ﭼ ﺗﮥ
 ﺑﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ اﺑﻣﻠ
او ﺳﺘﺎ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣۀ ﮐﯧئ “.
ﺧﭙﻞ ﻮل درﺑﺎرﻳﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ورﺗﻪ ﻳ
 ﺑﻴﺎ اﺑﻣﻠ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ووﺋﻴﻞ ،او ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺖ ﻳﺮﯦﺪل .
راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،دا ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮥ ﮐى
دى؟ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ ﺑﺪ ﮐى دى ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ او زﻣﺎ ﭘﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ دا اﻓﺖ راوﺳﺘﮯ دے؟ داﺳ ﺧﻮ د ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻧﮥ
 دا ﺗﺎ وﻟ
دى ﮐﻮل ﭘﺎر ،ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه ﮐى دى .
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﺎ دا ﺧﻴﺎل وو ﭼ
ﮐى دى؟“ 
دﻟﺘﻪ ﺑﻪ داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﻳﺮﻳى او دوئ ﺑﻪ زﻣﺎ د  ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ووژﻧ .
رﺘﻴﺎ زﻣﺎ ﺧﻮر ده .ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻟﻮر ده ،ﺧﻮ زﻣﺎ د ﺧﭙﻠ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻣﻮر ﻟﻮر ﻧﮥ ده او ﻣﺎ ﻫﻐﻪ وادۀ ﮐه .
زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐم ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺗﮥ
ﺑﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﻏﯧﺮت ﺮﻨﺪ ﮐې ﭼ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ اﺑﻣﻠ ﺳﺎره واﭘﺲ
واﺋ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ورور ﻳﻢ “.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ ورﮐه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ې ،ﺎروى او
 ﻫﻐﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،دا ﻮﻟﻪ
ﻧﻮﮐﺮان ﻫﻢ ورﮐل .

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

ورﮐﻮم ،دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ دى ﭼ ﻮﻟﻮ
ﺗﻪ ﺛﺎﺑِﺘﻪ ﺷ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻨﺎه ﻳ ،ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷ ﭼ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د
 -
ﺳﺘﺎ ﻟﻤﻦ ﭘﺎﮐﻪ ده “.
 ﺳﺎره ﺳﺮه ﮐﻮﻣﻪ واﻗﻌﻪ ﺷﻮې وه ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
اﺑﻣﻠ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻮﻟ  ﺷﻨې ﮐې .ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د
اﺑﻣﻠ دﭘﺎره دﻋﺎ وﮐه او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ روغ ﮐو ،ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ ﻪ او د ﻫﻐﮥ وﻳﻨ ﻫﻢ روﻏ ﮐې ،ﭼ د دوئ
ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﺷ.

د ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل

۲۱

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺎره ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو او ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه


 اﺮ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ډﯦﺮ ﺑﻮډا
ﻳ ورﺳﺮه ﭘﻮره ﮐه .
وو ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﺳﺎره
اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ د ﻫﻐ زوئ وﺷﻮ.
 او ﭼ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوئ اﺳﺤﺎق ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،

اﺳﺤﺎق د اﺗﻮ ورﻮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺖ ﮐو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ

ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﻧﻮ ﺳﺎره
اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ اﺳﺤﺎق ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ ﺧﻨﺪوﻟ ﻳﻢ .اوس ﭼ ﻫﺮ ﻮک د
 د دې ﻧﻪ ﻣﺨ
دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﻧﻮ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪى .
ﭼﺎ د دې وﺋﻴﻠﻮ ﺟﺮأت ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ﭼ ﻳﻮه ورځ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ
ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ورﮐﻮم؟ ﺧﻮ ﻮرئ ،ﭘﻪ زوړ ﻋﻤﺮ ﮐ د
 ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﻏﯧﺪو
اﺑﺮاﻫﻴﻢ زﻣﺎ ﻧﻪ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے “.
او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د رو د ﺧﻮړﻟﻮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮ
ﻟﻮئ ﺧﯧﺮات وﮐو.

د ﺑﺑ ﻫﺎﺟِﺮې او د ﺣﻀﺮت اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻟﺮې ﻟﯧل
 ﻳﻮه ورځ ،ﺳﺎره وﮐﺘﻞ ﭼ د ﻫﺎﺟِﺮې زوئ اﺳﻤﻌﻴﻞ
 -

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

ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐو ،ﻪ ﭼ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﻮ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ زوئ وو .
ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻪ ،د ﺧﭙﻠ وﻳﻨ او د
ﻫﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧه .ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه ﭼ ﻨﻪ
درﺗﻪ ﺳﺎره واﺋ ﻪ ﭼ ﻫﻢ د اﺳﺤﺎق ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺎﺋﻢ
 ﺧﻮ د وﻳﻨ زوئ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ زوئ دے او د ﻫﻐﮥ د
وى .
 ﺑﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ
اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺟﻮړ ﮐم “.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﯧﺪو او ﻫﺎﺟِﺮې ﻟﻪ ﻳ د اوﺑﻮ ډک ﻣﺸ او رو
ورﮐه .او دا ﻳ ورﻟﻪ ﭘﻪ اوږو ﮐﯧﻮدل او د زوئ ﺳﺮه ﻳ
رﺧﺼﺖ ﮐه .او ﻫﻐﻪ ﻻړه او ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ
 او ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺑﮥ ﺧﺘﻤ
ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪﻟﻪ ،
 او ﻟه
ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﻫﺎﺟِﺮې زوئ د ﻳﻮ ﺑﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻨﻮﻟﻮ .
ﻟﺮې ﺗﺮې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﻐ د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ دا ﻧﮥ
ﺷﻢ زﻏﻤﻠﮯ ﭼ د ﺧﭙﻞ زوئ ﻣﺮګ ووﻳﻨﻢ “.او ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
وه ﺳﻠ ﻳ وﻫﻠ او ژړل ﻳ .
ﻫﻠ ژړا واورﯦﺪه ،ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﺘ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﻫﺎﺟِﺮې ﺗﻪ آواز وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺎﺟِﺮې ،ﺗﮥ وﻟ
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﻳ؟ ﻳﺮﯦه ﻣﻪ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ د زوئ ژړا اورﯦﺪﻟ
 اوﭼﺖ ﻳ ﮐه او ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ ﻳ ﮐﯧﻨﻮه ،ﻪ ﭼ
ده .
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﭘﻼر ﮐم “.
ﻫﻐ ﺳﺘﺮ ﮐﻮﻻو ﮐې او د ﻫﻐ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﭼﻴﻨ ﻳﻮ ﮐﻮﻫ

ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨ ﻟﻪ ﻻړه او ﻣﺸ ﻳ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډک ﮐو
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻟﻪ
او ﻫﻠ ﻟﻪ ﻳ اوﺑﮥ ورﮐې .
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو او ﭼ ﻫﻠ ﻨﻪ ﻟﻮئ ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﻮ
 ﻫﻐﻪ د ﻓﺎران ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ
ﺗه ﺗﻴﺮ اﻧﺪاز ﺟﻮړ ﺷﻮ .
اوﺳﯧﺪو ،ﻣﻮر ورﻟﻪ ﻳﻮه ﻣﺼﺮۍ ﺟﻴﻨ ﺧﻮﻪ ﮐه او ورﺗﻪ ﻳ
وادۀ ﮐه.

د اﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ اﺑﻣﻠ او د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ

ﻓﻴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ
 اوس زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﺑﺮﮐﺖ درﮐﻮى ،
ﻧﻮم دا ﻗَﺴﻢ وﮐې ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐﻮې او ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﺑﻪ زﻣﺎ او زﻣﺎ د اوﻻد وﻓﺎدار ﻳ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺗﺎ
ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ وﻓﺎدار وم ﭼ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ وې“.
 ﻳﻮه ورځ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ورﺳﺮه ﻗَﺴﻢ وﮐو .

اﺑﻣﻠ ﺗﻪ ﺷﺎﻳﺖ وﮐو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ
 اﺑﻣﻠ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﻮ ﻣﺎ
ﮐﻮﻫ ﻗﺒﻀﻪ ﮐې ده “.
ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻞ واورﯦﺪل .ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺨ وﻟ وﻧﮥ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ
وﺋﻴﻞ؟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا ﭼﺎ ﮐى دى “.
اﺑﻣﻠ ﺗﻪ ې او ﮥ ﻏﻮاﺎﻧ ورﮐې ،ﻧﻮ د دوئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺧﭙﻠ رﻣ ﻧﻪ اووۀ
ﮐ د اﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه وﺷﻮه .
 او اﺑﻣﻠ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ دا
ې ﺟﺪا ﮐې ،
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ
اووۀ ې وﻟ ﺟﺪا ﮐې؟“ 
ﻏﻮاړم ﭼ دا اووۀ ې زﻣﺎ ﻧﻪ ﻗﺒﻮﻟ ﮐې ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻮاه ﻳ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻳ
ﭼ ﻣﺎ دا ﮐﻮﻫﮯ ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ وو “.
ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،ﻪ ﭼ دوئ دواړو دﻟﺘﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐې

 ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﮐ ﻣﻌﺎﻫﺪه وﺷﻮه ،ﻧﻮ اﺑﻣﻠ
وه .
او د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻓﻴﻞ واﭘﺲ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړل.
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﮐ د ﻏﺰ وﻧﻪ وﮐﺮﻟﻪ او د ﻣﺎﻟ

 او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ډﯦﺮ
ﺧُﺪائ د اﺑﺪى ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .
وﺧﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ وو او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪو.

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

۲۲

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻣﺘﺤﺎن


واﺧﺴﺘﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻪ “.ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮاب
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ورﮐو” ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
”ﺧﭙﻞ زوئ روان ﮐه ،ﺧﭙﻞ اﯦ ﻳﻮ زوئ اﺳﺤﺎق ،د ﮐﻮم
ﺳﺮه ﭼ ﺗﮥ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې او د ﻣﻮرﻳﺎه ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﻫﻠﺘﻪ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻳ درﺗﻪ ﺎﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ
 ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪو ،ﺧﭙﻞ
ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه “.
ﺧﺮ ﻳ ﮐﺘﻪ ﮐو او ﺧﭙﻞ دوه ﻮاﻧﺎن ﺳى او اﺳﺤﺎق ﻳ ﺎن
ﺳﺮه روان ﮐل ،ﻫﻐﮥ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره ﻟﺮ ﭘﺮې
ﮐل او روان ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ د
ورﺗﻪ ﻮدﻟﮯ وو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻟﺮې ﻧﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺎئ وﻟﻴﺪو .
”دﻟﺘﻪ د ﺧﺮۀ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷ .دا ﻫﻠ او زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت وﮐو او واﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ راﺷُﻮ “.
ﭘﻪ اﺳﺤﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻟﺮ ﻳﻮړل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ ﻳﻮه ﭼﺎړۀ او ﺑﻞ

ﺳﺎرۀ د اور ﺑﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮړل .ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ ﻣﺰل ﮐﻮﻟﻮ ،
ﻧﻮ اﺳﺤﺎق وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻼره “.ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،زﻣﺎ

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

ﻮدﻟﮯ وو ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او ﻟﺮ ﻳ ﭘﺮې
ﺳﻢ ﮐﯧﻮدل .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ وﺗﻟﻮ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﮐ ﻳ د
 ﺑﻴﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺧﭙﻞ زوئ ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ
ﻟﺮﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﮐﯧﻮدو .
 ﺧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
دﭘﺎره ﭼﺎړۀ راواﺧﺴﺘﻠﻪ .
ﻓﺮﺘ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻪ“.
 ﻓﺮﺘ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
”ﻫﻠ ﻟﻪ ﭼ ﻫﻴ ﺗﻠﻴﻒ ورﻧﮥ ﮐې او ﻧﮥ ورﺗﻪ ﮥ وواﺋ .ﻣﺎ
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦې ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮥ ﻮرى ﭼ
ﺧﭙﻞ اﯦ ﻳﻮ زوئ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐو “.
ﻳﻮ  د ﺮو ﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻨﻮ ﮐ اﻧﺘﮯ وو .ﻫﻐﻪ ﻻړو او راوې
ﻧﻴﻮو او د ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ
ﭘﯧﺶ ﮐو .
ﮐﻮى“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .او ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﺧﻠﻖ واﺋ” ،د ﻣﺎﻟ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻏﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻴى “.
 ”ﻣﺎﻟ
ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺑﺮﮐﺖ درﮐم .ﻪ ﭼ ﺗﺎ دا وﮐل او
 زۀ دا
ﺧﭙﻞ اﯦ ﻳﻮ زوئ دې ﻫﻢ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﭻ وﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ،
وﻋﺪه ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ درﮐﻮم
او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﻮم ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻮﻣﺮه
ﺳﺘﻮرى دى او ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻮﻣﺮه ﺷ دى .ﺳﺘﺎ

 ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
اوﻻد ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى .
ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﻣﻮﻣ .ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﺣﻢ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړو او دوئ ﭘﻪ ﻳﻮ
وﻣﻨﻠﻮ “.
ﺎئ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼ ﭼﺮﺗﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﺳﯧﺪو.

د ﻧﺤﻮر اوﻻد
 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور

 ﻣﺸﺮے
ﻧﺤﻮر ﻳ د ﻣﻠﺎه ﻧﻪ اﺗﮥ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى ،
 ﮐﺴﺪ،
 -
ﻋﻮض ،د ﻫﻐﮥ ورور ﺑﻮز ،د آرام ﭘﻼر ﻗﻤﻮاﯦﻞ ،
ﺣﺰو ،ﻓﻠﺪاس ،ادﻻف او ﺑﺘﻮاﯦﻞ ،د رِﺑﻘﻪ ﭘﻼر .د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ورور
 د ﻧﺤﻮر د
ﻧﺤﻮر ،د  ﻣﻠﺎه ﻧﻪ دا اﺗﮥ زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
وﻳﻨ ،روﻣﻪ ﻧﻪ ،ﻃﺒﺢ ،ﺟﺎﺣﻢ ،ﺗﺨﺺ او ﻣﻌﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل.

د ﺑﺑ ﺳﺎره ﻣﺮګ او ﺨﯧﺪل

۲۳

 ﻫﻐﻪ د
 ﺳﺎره ﻳﻮ ﺳﻞ اووﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪۍ وه .


ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪه ،او

اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺳﺎره ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن ﺷﻮ او ﻫﻐ ﭘﺴ ﻳ ژړل .
اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻣى ﺧﻮا ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو ،ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او وې
 ”زۀ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧم،
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺎئ ﮐ ﺨﻪ ﮐم .ﻟه زﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﺮﻪ ﮐئ “.
 ”ﻧﯧﻪ ،زﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮه واوره،
ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ ،
ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﺗه ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﻮرو .زﻣﻮﻧ د ادﻳﺮې د
ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺎئ ﮐ ﺧﭙﻞ ﻣے ﺦ ﮐه ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک د

ﻳﻮ ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣى ﺨﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮى “.

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﯧﺪو او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻌﻨ ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ د
 او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻋﺰت ﻧﻪ ﺳﺮ ﻴ ﮐو 
دا ﺧﻮﻪ وى ﭼ زۀ دﻟﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣے ﺦ ﮐم ،ﻧﻮ د ﺻﺤﺮ
 ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ د
زوئ ﻋﻔﺮون ﺗﻪ وواﻳ 
ﻣﻔﻴﻠﻪ ﻏﺎر ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﺮڅ ﮐى .زۀ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻮره ﻗﻴﻤﺖ ورﮐم او
 ﻋﻔﺮون ﻫﻠﺘﻪ د ﺎر
 -
ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻪ د دې ﻮاﻫﺎن ﺷ “.
د دروازې ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻧﺎﺳﺖ وو ،ﭼ ﮐﻠﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دا ﻋﺮض
وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،دا ﻮل ﭘﮯ ﺳﺮه
د ﻏﺎر ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دے .زﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ زۀ دا
 ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ د
ﺳﺘﺎ د ﻣى د ﻗﺒﺮ دﭘﺎره درﮐﻮم “.
 او ﻋﻔﺮون ﺗﻪ ﻳ
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮ 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ د دې ﭘ ﭘﻮره
ﻗﻴﻤﺖ درﮐﻮم ،ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺨﻪ ﮐم .دا ﻗﻴﻤﺖ زﻣﺎ ﻧﻪ
 ”ﺻﺎﺣﺒﻪ،
 ﻋﻔﺮون ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ ،
ﻗﺒﻮل ﮐه “.
زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واوره ،د دې ﺎئ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺮف ﻠﻮر ﺳﻮه د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﺑﻪ وى .ﭘﻪ داﺳ ﻟ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﮐ ﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻴو؟ ﺧﭙﻞ ﻣے ﺦ ﮐه “.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻋﻔﺮون دا ﺧﺒﺮه ﻣﻨﻈﻮره ﮐه او ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻳ
ﻋﻔﺮون ﺗﻪ وﺗﻠﻞ ﭼ د ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ ﭼ د ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﺨ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺳﻮداﺮو د وزن
 ﻧﻮ داﺳ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻠﻮر ﺳﻮه د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ .
د ﻋﻔﺮون ﻧﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﻤﺮۍ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻣﻔﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
ﻫﻐﻪ ﭘﮯ واﺧﺴﺘﻠﻮ .ﭘﮯ ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻏﺎر او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭼ
 د ﺎر ﭘﻪ دروازه ﮐ د ﺟﺮ د ﻮﻟﻮ
ﻮﻣﺮه وﻧ وې .
ﺳو ﭘﻪ ﻣﺨ دا زﻣﻪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻮه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺣﺘﻴﺎن د
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺳﺎره
دې ﻮاﻫﺎن ۇو .

ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن وﻃﻦ ﮐ د ﻣﻔﻴﻠﻪ د ﭘ ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ ﺨﻪ ﮐه
 ﭼ ﮐﻮم ﻳ د ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ وو.


رِﺑﻘﻪ د ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق ﻪ ﮐﯧﺪل

۲۴

 اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوس د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ وو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ


 ﻳﻮه ورځ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے وو .
ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ ﻧﻮﮐﺮ راوﻏﻮﺘﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻗﺴﻢ
ﻳﻮ ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐه ،
درﮐﻮم ،د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﻮى ،ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ زوئ اﺳﺤﺎق دﭘﺎره د دې ﺎئ د ﮐﻨﻌﺎن
 ﭘﻪ ﺎئ د دې ،واﭘﺲ
ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻪ ﻧﮥ ﺧﻮﻮې .
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ زۀ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وم .او زﻣﺎ زوئ
 ﺧﻮ ﻧﻮﮐﺮ
اﺳﺤﺎق ﻟﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﮐ ﻪ وﻮره “.
ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ زۀ ﺧﻮﻪ ﮐم،
دې ﻣﻠ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ را ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ اﺳﺤﺎق ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ
واﭘﺲ وﻟﯧم ﮥ د ﮐﻮم ﻧﻪ ﭼ ﺗﮥ راﻏﻠﮯ ﻳ؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻪ ،ﺧﻴﺎل ﮐﻮه ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ زوئ واﭘﺲ ﻫﻠﺘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ
وﻧﮥ ﻟﯧې .
ﺑﺎدﺷﺎه دے زۀ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ زۀ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وم
دﻟﺘﻪ راوﺳﺘﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﻟﻮظ ﻳ راﺳﺮه وﮐو ﭼ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ اوﻻد ﻟﻪ دا زﻣﻪ ورﮐﻮى .ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ  ،ﻧﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ زﻣﺎ د زوئ
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ
دﭘﺎره ﻪ ﻟﻮﻟﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﻟﻪ راوﻟﯧى .
ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺧﯧﺮ دے ﺗﮥ د ﻟﻮظ
 ﻧﻮ ﻧﻮﮐﺮ د
ﻧﻪ آزاد ﻳ .ﺧﻮ زﻣﺎ زوئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ ﺑﻮ “.

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ وﮐى ﭼ ﻫﻐﮥ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ
ﺗﻪ ﻳ د ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﺲ اوﺎن د ﻮ ﺗُﺤﻔﻮ ﺳﺮه ﺑﺎر ﮐل .ﺑﻴﺎ د ﺷﺎم
ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻃﺮف ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ روان ﺷﻮ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ د
ورور ﻧﺤﻮر اوﺳﯧﺪو .
ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﭼﻴﻨ ﺳﺮه ﻧﺰدې اوﺎن ﮐﯧﻨﻮل .دا د ﻣﺎزﻳﺮ
 ﻧﻮﮐﺮ
وﺧﺖ وو ،ﭼ ﮐﻠﻪ  اوﺑﻮ وړﻟﻮ ﻟﻪ راووﺗﻠ .
دﻋﺎ وﮐه” ،ﺗﮥ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زﻣﺎ د ﻧﯧ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻳ ،ﻣﺎ ﻧﻦ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐه او زﻣﺎ د ﻧﯧ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه
 زۀ دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨ ﺳﺮه ﻳﻢ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ د
ﭘﻮره ﮐه .
 ﭼ ﮐﻮﻣ ﺟﻴﻨ ﺗﻪ زۀ
ﺎر ﭘﯧﻐﻠ اوﺑﮥ وړﻟﻮ ﻟﻪ را .
واﻳﻢ ﭼ ﻟ ﻣﻨﮯ راﻴ ﮐه ،ﭼ اوﺑﮥ وﻢ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ
وواﺋ ﭼ وﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ اوﺑﮥ راوړم ،ﭼ
دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وى ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ اﺳﺤﺎق ﻟﻪ ﺧﻮﻪ
ﮐې ده .ﮐﮥ داﺳ وﺷ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ د
 د دﻋﺎ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻧﻪ
ﻧﯧ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐې ده “.
ﻣﺨ ،رِﺑﻘﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ اوږو ﻣﻨﮯ وو راووﺗﻠﻪ .ﻫﻐﻪ د
ﺑﺘﻮاﯦﻞ ﻟﻮر وه ،ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ورور ﻧﺤﻮر او د ﻫﻐﮥ د
 ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﻴﻨ وه او ﻻ
 ﻣﻠﺎه زوئ وو .
وادۀ ﺷﻮې ﻧﮥ وه .ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې ﭼﻴﻨ ﺗﻪ ﻻړه ،ﻣﻨﮯ ﻳ ډک ﮐو
 د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﮐﺮ د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ﻫﻐ ﻟﻪ
او راوﺧﺘﻠﻪ .
ورﻣﻨه ﮐل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ د ﻣﻨ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟې
 ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،وﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﻪ “.او ﻫﻐ زر
اوﺑﮥ راﮐه “.
د ﺧﭙﻞ وﻟ ﻧﻪ ﻣﻨﮯ راﻴ ﮐو او ﭼ ﻫﻐﮥ اوﺑﮥ ﻠ ﻧﻮ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐ اوﺑﮥ ورﮐې،
ﻣﻨﮯ ﻳ ورﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .
ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ اوﺑﮥ راوړم ﺗﺮ ﻫﻐﻪ

 ﻫﻐ زر زر د ﺎروو د
ﭘﻮرې ﭼ ﺗﻨﺪه ﻳ ﻣﺎﺗﻪ ﺷ “.
اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﮐ ﻣﻨﮯ ﺗﺸﻮﻟﻮ او ﭼﻴﻨ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻧﻮرو اوﺑﻮ
دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻨه ﺗﻠﻪ ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻮﻟﻮ اوﺎﻧﻮ ﮥ وﻠ.
 د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ وو او ﻏﻠﮯ وﻻړ وو ،ﭼ

ﻣﻌﻠﻮم ﮐى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ
 ﭼ ﮐﻠﻪ اوﺎﻧﻮ اوﺑﮥ وﻠ ،ﻫﻐﻪ
ورﮐې ده ﮐﮥ ﻧﻪ .
ﺳى د ﺳﺮو زرو ﻳﻮه ﻗﻴﻤﺘ ﻧﺘ ﻫﻐ ﺗﻪ ورﭘﻪ ﭘﻮزه ﮐه او
 ﻫﻐﮥ
دوه درﻧ د ﺳﺮو زرو ﮐى ﻳ ورﭘﻪ ﻻس ﮐې .
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻮک دے ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر
 ﻫﻐ ﺟﻮاب
ﮐ زﻣﻮﻧ د ﺷﭙ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﺎئ ﺷﺘﻪ؟“ 
ورﮐو” ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﺑﺘﻮاﯦﻞ دے ،ﭼ د ﻧﺤﻮر او ﻣﻠﺎه زوئ
 ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺑﻮس او واﮥ ﺷﺘﻪ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎﺗ
دے .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻴ
ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﺣﺠﺮه ﻫﻢ ﺷﺘﻪ “.
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،د
ﮐو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء دې وى ،ﭼ زﻣﺎ د ﻧﯧ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دے ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ زﻣﺎ د ﻧﯧ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐې

ده .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د ﻧﯧ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ زۀ ﻧﯧﻎ راوﺳﺘﻠﻢ “.
ﺟﻴﻨ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﻨه ﮐه او ﺧﭙﻠ ﻣﻮر او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻮ ﺗﻪ ﻳ
 د رِﺑﻘ ﻳﻮ ورور وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ
ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺗﯧﺮه ﮐه .
ﻻﺑﻦ وو ،ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺮ د ﭼﻴﻨ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻨه ﮐه ﭼ ﭼﺮﺗﻪ د
 ﻻﺑﻦ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﭘﻪ ﭘﻮزه ﻧﺘ او د
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﮐﺮ وو .
ﻫﻐ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐې ﻟﻴﺪﻟ وې .او رِﺑﻘ دا ﺧﺒﺮه ﮐﻮﻟﻪ ﭼ
ﻻﺑﻦ واورﯦﺪل ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳى وﺋﻴﻠ ۇو .ﻫﻐﻪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻧﻮﮐﺮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اوﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﭼﻴﻨ ﺳﺮه
 او ﻻﺑﻦ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﺗﮥ
وﻻړ وو ،
ﻫﻐﻪ ﺳے ﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے .ﺗﮥ دﻟﺘﻪ

ﺑﻬﺮ وﻟ وﻻړ ﻳ؟ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺎئ ﺗﻴﺎر
 ﻧﻮ
ﮐے دے او ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺘﺎ د اوﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﺎئ ﺷﺘﻪ “.
ﻫﻐﻪ ﺳے دﻧﻨﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﻻﺑﻦ د اوﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ ﮐﻮز
ﮐل او ﺑﻮس او واﮥ ﻳ ورﺗﻪ واﭼﻮل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د
ﻧﻮﮐﺮ او د ﻫﻐﮥ د ﺳو دﭘﺎره اوﺑﮥ راوړې ﭼ ﺧﭙﻠ ﭘ
 ﭼ رو ﻳ ﮐﻠﻪ راوړه ،ﻫﻐﻪ ﺳى ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮ
ووﻳﻨ .
ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ زۀ ﺧﻮراک ﻧﮥ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻣﺎ ﻫﻐﻪ
ﮥ وﺋﻴﻠ ﻧﮥ وى ﭼ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻏﻮاړم “.ﻻﺑﻦ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده
 ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮه ﺷﺮوع ﮐه” ،زۀ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﮐﺮ ﻳﻢ.
وواﻳﻪ “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻧﯧ ﻟﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے دے

او ﻫﻐﻪ ﻳ ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪار ﮐے دے .ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ د و او ﭼﯧﻠﻮ
رﻣ ،ﺎروى ،ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر ،ﻏﻼﻣﺎن او وﻳﻨ ،اوﺎن
 زﻣﺎ د ﻧﯧ د  ﺳﺎره ﻧﻪ ﭼ
او ﺧﺮۀ ﻫﻢ ورﮐى دى .
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډۍ وه د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ او زﻣﺎ ﻧﯧ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
 زﻣﺎ ﻧﯧ زﻣﺎ ﻧﻪ دا ﭘﻮخ ﻟﻮظ
ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﮥ ورﮐى دى .
اﺧﺴﺘﮯ دے ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻢ .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،د ﮐﻨﻌﺎن
 ﺧﻮ زﻣﺎ
د ﻣﻠ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﻧﻪ زﻣﺎ زوئ ﻟﻪ ﻪ ﻣﮥ ﺧﻮﻮه .
د ﭘﻼر ﺧﻠﻘﻮ ،زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ او د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻪ
 او ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ،ﻓﺮض
ﺧﻮﻪ ﮐه .
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
ﮐه ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ را ﻧﻮ ﺑﻴﺎ؟ 
راﮐو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﭼ د ﮐﻮم ﻣﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى
ﮐې ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ دروﻟﯧى او ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺑﻪ
درﮐى .ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ د زوئ دﭘﺎره زﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ،زﻣﺎ د
 ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺻﺮف
ﭘﻼر د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ،ﻳﻮه ﻪ ﭘﯧﺪا ﮐې .
ﻳﻮه ﻻر ﺷﺘﻪ ﭼ د ﻟﻮظ ﻧﻪ آزاد ﺷ ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ اﻧﺎر وﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ

 ﭼ ﻧﻦ زۀ ﭼﻴﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
آزاد ﻳ .
ﺳﻮال وﮐو ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ د ﻧﯧ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪاﻳﻪ
 زۀ دﻟﺘﻪ د ﭼﻴﻨ
ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ راﮐه .
ﺳﺮه ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮه ﺟﻴﻨ اوﺑﻮ وړﻟﻮ ﻟﻪ راﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ورﺗﻪ
 ﮐﮥ
وواﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﻧﻪ ﻟې اوﺑﮥ راﮐئ .
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ او زﻣﺎ اوﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ اوﺑﮥ ورﮐﻮل وﻏﻮاړى ،ﭼ دا
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻪ وى ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ د ﻧﯧ د زوئ دﭘﺎره ﺧﻮﻪ ﮐې
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دﻋﺎ ﺧﺘﻤﻪ
ده .
ﮐې وه ،رِﺑﻘﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ اوږه ﻣﻨﮯ وو راﻏﻠﻪ او ﻻﻧﺪې
ﭼﻴﻨ ﺗﻪ ﻻړه .ﻣﺎ ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻠﻮ ﻟﻪ ﻟې اوﺑﮥ
 ﻫﻐ زر د ﺧﭙﻞ وﻟ ﻧﻪ ﻣﻨﮯ راﻴ ﮐو او وې
راﮐه .
وﺋﻴﻞ ،اوﺑﮥ وﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ اوﺑﮥ ورﮐم .ﻧﻮ
 ﻣﺎ د
ﻣﺎ ﻫﻢ اوﺑﮥ وﻠ او اوﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻫﻢ ورﮐې .
ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ،ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻮک دے؟ ﻧﻮ ﻫﻐ ﺟﻮاب
راﮐو ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﺑﺘﻮاﯦﻞ دے ﭼ د ﻧﺤﻮر او ﻣﻠﺎه زوئ دے.
ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻐ ﻟﻪ ﻧﺘ ورﭘﻪ ﭘﻮزه ﮐه او ﮐى ﻣ ورﭘﻪ ﻻس
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻴ ﮐو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت
ﮐې .
ﻣ وﮐو .ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ووﺋﻴﻠﻪ ،ﭼ زﻣﺎ د ﻧﯧ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،ﭼ ﻫﻐﮥ زۀ ﻧﯧﻎ زﻣﺎ د ﻧﯧ ﻧﻮﺳ ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ
راوﺳﺘﻠﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺳﺤﺎق ﻪ ﺟﻮړه ﺷ .
زﻣﺎ د ﻧﯧ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى ﭘﻮره ﮐﻮل ﻏﻮاړې او ﮥ
ﺳﻠﻮک ورﺳﺮه ﮐﻮې ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ او ﮐﮥ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻢ وواﻳﻪ،

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐم ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى “.
ﻻﺑﻦ او ﺑﺘﻮاﯦﻞ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا ﺧﺒﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ
 دا رِﺑﻘﻪ
راﭘﯧﻪ ده او ﻣﻮﻧ ورﺗﻪ ﮥ ﻳﺎ ﺑﺪ ﻧﮥ ﺷُﻮ وﺋﻴﻠﮯ .
ده ،د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﺑﻮﻪ .ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎ د ﻧﯧ د زوئ ﻪ


ﺷ ،ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى “.
ﭼ ﮐﻠﻪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﮐﺮ دا ﺧﺒﺮه واورﯦﺪه ،ﻫﻐﻪ ﻴ ﺷﻮ او د
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ ﺟﺎﻣ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .
ﺳﭙﻴﻦ زر او د ﺳﺮو زرو ﮐﺎﻟ راووﻳﺴﺘﻞ او رِﺑﻘ ﻟﻪ ﻳ
ورﮐل .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ورور او ﻣﻮر ﻟﻪ ﻫﻢ ﻗﻴﻤﺘ ﺗُﺤﻔ ورﮐې.
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﮐﺮ او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﻮرو ﺳو

ﺧﻮراک ﺎک وﮐو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐه .ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺤﺮ ﭘﺎﯧﺪل ،ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻟﻪ واﭘﺲ
 ﺧﻮ د رِﺑﻘ ورور او د ﻫﻐ ﻣﻮر ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﻢ از
وﻟﯧه “.
ﮐﻢ ﻟﺴﻮ ورﻮ ﻟﻪ دې ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه اﻳﺴﺎره ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻣﮥ اﻳﺴﺎروئ .ﻣﺎﻟ
ﻻړه ﺷ “.
ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐے دے ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻟﻪ واﭘﺲ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ رِﺑﻘﻪ راوﻏﻮاړو
وﻟﯧئ “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ واﺋ “.
رِﺑﻘﻪ راوﻏﻮﺘﻪ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،ﺗﮥ د دې ﺳى ﺳﺮه
ﺗﻠﻞ ﻏﻮاړې ﮥ؟“ ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،زۀ ﺑﻪ ﻻړه ﺷﻢ“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ رِﺑﻘﻪ او د ﮐﻮر ﻣﺸﺮه ﺧﺪﻣﺘﺎره او ﻧﻮرې

ﻧﻮﮐﺮاﻧ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻧﻮﮐﺮ او د ﻫﻐﮥ د ﺳو ﺳﺮه ﻟﯧﻟﻮ ﺗﻪ
 او دوئ د رِﺑﻘ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻠﻮ او
راﺿ ﺷﻮل .
ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﻮرې ﺗﮥ دې د زرﻮﻧﻮ ﻣﻮر ﺷ ،ﺳﺘﺎ
 ﺑﻴﺎ
اوﻻد دې د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﮯ ﺷ “.
رِﺑﻘﻪ او د ﻫﻐ ﻧﻮﮐﺮاﻧ ﺗﻴﺎرې ﺷﻮې او ﭘﻪ اوﺎﻧﻮ ﺳﻮرې
ﺷﻮې ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻧﻮﮐﺮ ﺳﺮه ﻻړې ﺷ او دوئ ﻮل روان
 اﺳﺤﺎق د ﺑﻴﺮﻟﺤروۍ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ وو .او د ﮐﻨﻌﺎن
ﺷﻮل .
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺎم ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭼﺮ
ﺻﺤﺮا ﮐ اﻳﺴﺎر وو .
 ﭼ
ﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ ووﺗﻠﻮ او ﮥ ﻮرى ﭼ اوﺎن راروان ۇو .


ﮐﻠﻪ رِﺑﻘ اﺳﺤﺎق وﻟﻴﺪﻟﻮ ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ اوښ ﻧﻪ ﮐﻮزه ﺷﻮه 
او د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﮐﺮ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﭘﻪ ﭘ
ﮐ زﻣﻮﻧ ﻃﺮف ﺗﻪ راروان دے ﻮک دے؟“ ﻧﻮﮐﺮ ﺟﻮاب
ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﯧ دے “.ﻧﻮ ﻫﻐ ﺎدر واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮﮐﺮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ اﺳﺤﺎق ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ
ﻣﺦ ﻳ ﭘ ﮐو .
 ﺑﻴﺎ اﺳﺤﺎق رِﺑﻘﻪ ﺧﭙﻠ ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ
ﮥ ﻳ ﮐى ۇو .
راوﺳﺘﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺳﺎره ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟ وه او ﻫﻐﻪ ﻳ
ﻪ ﺷﻮه .اﺳﺤﺎق د رِﺑﻘﻪ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ
ﻣﻮر د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ آرام ﻣﻼو ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮر اوﻻد

۲۵

 ﺑﻴﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻠﻪ ﻪ وﮐه ،ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻮم ﻗﻄﻮره


 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ زﻣﺮان ،ﻳﻘﺴﺎن ،ﻣﺪان ،ﻣﻴﺪﻳﺎن ،اﺳﺒﺎق
وو .
 ﻳﻘﺴﺎن د ﺷﻴﺒﺎ او د ددان ﭘﻼر وو او د
او ﺳﻮخ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
 د ﻣﻴﺪﻳﺎن زاﻣﻦ
ددان اوﻻد اﺳﻮرى ،ﻟﻄُﻮﺳ او ﻟﻮﻣ ۇو .
ﻋﻴﻔﻪ ،ﻋﻔﺮ ،ﺣﻨﻮک ،اﺑﻴﺪاع او اﻟﺪﻋﺎ ۇو .دا ﻮل د ﻗﻄﻮره اوﻻد
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﻟﺮل ﻫﻐﻪ ﻳ اﺳﺤﺎق ﻟﻪ ورﮐل،
ۇو .
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪون ﮐ ﻫﻐﻪ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺗُﺤﻔ ورﮐې

ﭼ د ﻫﻐﮥ د وﻳﻨﻮ ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دا زاﻣﻦ د ﺧﭙﻞ
زوئ اﺳﺤﺎق ﻧﻪ ﻟﺮې ،د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻣﻠ ﺗﻪ وﻟﯧل.

د ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺮګ او ﺨﯧﺪل
 ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻳﻮ ﺳﻞ ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎؤ ﮐﺎﻟﻮ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو،

 ﻧﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺎه ورﮐه او ﮥ ﭘﻪ ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ

 د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ اﺳﺤﺎق او
ورﺳﯧﺪو او د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﺳے وو .

اﺳﻤﻌﻴﻞ ،د ﻣﻤﺮۍ ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﺻﺤﺮ د زوئ ﻋﻔﺮون ﺣﺘ ﭘﻪ
 دا ﻫﻐﻪ ﭘﮯ
ﭘ ﮐ ،د ﻣﻔﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ ﺦ ﮐو .
وو ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ وو ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ او د ﻫﻐﮥ
 د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻣﺮګ ﻧﻪ
ﻪ ﺳﺎره دواړه ﻫﻠﺘﻪ ﺦ ﺷُﻮ .
ﭘﺲ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ زوئ اﺳﺤﺎق ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو ،ﭼ
ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺮﻟﺤروۍ ﺗﻪ ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪو.

د ﺣﻀﺮت اﺳﻤﻌﻴﻞ اوﻻد
 دا د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د زوئ اﺳﻤﻌﻴﻞ اوﻻد دے ،اﺳﻤﻌﻴﻞ د


ﻫﺎﺟِﺮې ﻣﺼﺮۍ زوئ وو ﻮک ﭼ د ﺳﺎره وﻳﻨﻪ وه .
دا د اﺳﻤﻌﻴﻞ زاﻣﻦ ۇو ،ﭼ ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو،

 ﻣﺸﻤﺎع ،دوﻣﻪ ،ﻣﺴﺎ ،
ﻧﺒﺎﻳﻮت ،ﻗﻴﺪار ،ادﺑﺌﻴﻞ ،ﻣﺒﺴﺎم ،
 دوئ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﺣﺪد ،ﺗﻴﻤﺎ ،ﻳﻄﻮر ،ﻧﻔﻴﺲ او ﻗﺪﻣﻪ .
ﭘﻼران ۇو او د دوئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د دوئ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ او د اوﺳﯧﺪو
 اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﻳﻮ ﺳﻞ اووۀ
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﯦﮯ ﺷﻮى ۇو .
 د
دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﺳﺎه ﻳ ورﮐه او ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو .
اﺳﻤﻌﻴﻞ اوﻻد د ﺣﻮﻳﻠﻪ او ﺷﻮر ﻋﻼﻗ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧﺪل،
دا د اﺳﻮر ﭘﻪ ﻻره ﻣﺼﺮ ﺳﺮه ﻧﺰدې وو .دوئ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻧﻮر
اوﻻد ﻧﻪ ﺟﺪا اوﺳﯧﺪل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ او ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل
 اﺳﺤﺎق د
 دا د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د زوئ اﺳﺤﺎق ﻗﻴﺼﻪ ده .

ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ د رِﺑﻘ ،د ﺑﺘﻮاﯦﻞ ﻟﻮر ،د ﻻﺑﻦ

ﺧﻮر ﺳﺮه وادۀ وﮐو .دوئ د ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ آراﻣ ۇو .
اﺳﺤﺎق ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ  دﭘﺎره ﺳﻮال وﮐو،

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺷﻨه وه .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ آواز واورﯦﺪو او
 د ﻫﻐ ﺟﻮړه ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪوﻧ ۇو
رِﺑﻘﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه .
او د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ دوئ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺿﺪ
ﺷﻮل .ﻧﻮ ﻫﻐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﭘﻪ ﻣﺎ داﺳ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
وﻟ ﮐﻴى؟“ 
ﺧﯧﻪ ﮐ دوه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دى ،ﺳﺘﺎ ﻧﻪ دوه ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪوﻧ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف وى .ﻳﻮ ﺑﻪ د ﺑﻞ ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر وى ،ﻣﺸﺮ ﺑﻪ د
 د ﻫﻐ د ﺑﭽﻮ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ
ﮐﺸﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى “.
 ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ د رﻧﻪ
راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐ ﺟﻮړه زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
ﺳﻮر وو او د ﻫﻐﮥ ﺮﻣﻦ د ﺑﺒﺮې ﭼﻮﻏ ﭘﻪ ﺷﺎن وه ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﻪ دوﯦﻢ د ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻮﻧﺪه ﮐﻠﻪ
ﻧﻮم ﻳ ﻋﻴﺴﻮ ﮐﯧﻮدو .
ﻧﻴﻮﻟ وه ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳﻌﻘﻮب ﺷﻮ .اﺳﺤﺎق د ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو
ﭼ دوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ د ﺧﭙﻠ ﻣﺸﺮۍ ﺣﻘُﻮﻧﻪ ﺧﺮﻮل
 ﻫﻠﺎن ﻟﻮئ ﺷﻮل او ﻋﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﺗه ﺎرى ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ

ﺑﻬﺮ ﺮﯧﺪل ﺧﻮښ ۇو ،ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻏﻠﮯ ﺳے وو ﭼ د
 ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻪ اﺳﺤﺎق ﺮان وو ،ﻪ ﭼ
ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ وﺗﻠﻮ .
ﻋﻴﺴﻮ ﺑﻪ ﮐﻮم ﻨﺎور ﺎر ﮐل ﻧﻮ اﺳﺤﺎق د دې د ﺧﻮړﻟﻮ
 ﻳﻮه ورځ ﭼ
ﺷﻮﻗﻴﻦ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ رِﺑﻘﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺮان وو .
ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب د ﮐﺮﺧﻮ ﻮروا ﭘﺨﻮﻟﻪ ،ﻋﻴﺴﻮ د ﺎر ﻧﻪ راﻏﻠﻮ.
 او ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻟﻮږې ﻧﻪ
ﻫﻐﻪ اوږے وو 
ﻣﺮم ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟه دا د ﺳﻮر رﻧ ﻮروا راﮐه “.ﻧﻮ ﻪ د ﻫﻐﮥ
 ﻳﻌﻘﻮب ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺑﻪ دا ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ
ﻧﻮم ادوم ﺷﻮ .
دې ﺷﺮط درﮐم ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺧﭙﻠ ﻣﺸﺮۍ ﺣﻘُﻮﻧﻪ راﮐﻮې“.
 ﻋﻴﺴﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،زۀ ﻣﺮم ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﺎ دا ﻣﺸﺮﺗﻮب


 ﻳﻌﻘﻮب ﺟﻮاب ورﮐو” ،اول
ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه راﮐى؟“ 
زﻣﺎ ﺳﺮه دا ﻟﻮظ وﮐه ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺣﻘُﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ
راﮐﻮې “.ﻧﻮ ﻋﻴﺴﻮ ورﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو او ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻐﮥ ﻟﻪ رو او ﮥ ﻮروا
ﺣﻘُﻮﻧﻪ ورﮐل .
ورﮐه .ﻫﻐﮥ ﺧﻮراک ﺎک وﮐو او ﺑﻴﺎ ﭘﺎﯧﺪو او ﻻړو .ﻧﻮ
داﺳ ﻋﻴﺴﻮ د ﺧﭙﻠ ﻣﺸﺮۍ ﺣﻘُﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙ وﮐﺘﻞ.

ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق او اﺑﻣﻠ

۲۶

 د ﻫﻐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﺤﻂ


راﻏﻠﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ راﻏﻠﮯ
وو .اﺳﺤﺎق ﭘﻪ ﺟﺮار ﮐ ،د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﻣﻠ ﻟﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺤﺎق ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
ورﻏﻠﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻣﮥ ﻪ ،ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧه ،ﮐﻮم
 دﻟﺘﻪ اوﺳﯧه او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ
ﺎئ ﭼ زۀ درﺗﻪ ﺎﻳﻢ .
ﺷﻢ او ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ درﮐم .زۀ دا ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ
درﮐﻮم .ﻣﺎ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﺳﺘﺎ ﭘﻼر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﮐې ده زۀ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮ اوﻻد درﮐم ﻟﻪ
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﮐم .
ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺳﺘﻮرى دى او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا ﻮﻟﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ورﮐم .ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﮐﺖ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐم ،ﻪ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زﻣﺎ
وﻣﻮﻣ .
ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐې ده او زﻣﺎ ﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻮره
 ﮐﻠﻪ
 ﻧﻮ اﺳﺤﺎق ﭘﻪ ﺟﺮار ﮐ اوﺳﯧﺪو .
ﮐى دى “.
ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ د  ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻮر ده “.ﻫﻐﮥ دا اﻗﺮار وﻧﮥ ﮐو
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻪ ده ،ﻫﻐﻪ ﻳﺮﯦﺪو ﭼ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳ ﻣ

ﮐى او رِﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ وه.
 د اﺳﺤﺎق ﻫﻠﺘﻪ د ډﯦﺮ وﺧﺖ اوﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ

ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﻣﻠ د ﮐﮐ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې وﮐﺘﻞ او وې ﻟﻴﺪل ﭼ
 اﺑﻣﻠ اﺳﺤﺎق
اﺳﺤﺎق ﺧﭙﻠﻪ ﻪ رِﺑﻘﻪ راﻏﺎړه اﻳﺴﺘﻠﻪ .
راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺳﺘﺎ ﻪ ده ،ﺗﺎ وﻟ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮر ده؟“ ﻫﻐﮥ
ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﮐﮥ دا ﻣ ووﺋﻴﻞ ﭼ
 اﺑﻣﻠ ورﺗﻪ
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻪ ده ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷﻢ “.
ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى؟ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
ﺳے ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ د  ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﮯ ﺷﻮ او ﺗﺎ
 اﺑﻣﻠ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﺎر ﮐى ۇو “.
ﺧﺒﺮدارے ورﮐو” ،ﮐﮥ ﻮک دې ﺳى ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ  ﻟﻪ ﭘﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ
ﺑﺪ ﻧﯧﺖ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ “.
ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪو ،اﺳﺤﺎق ﻫﻠﺘﻪ زﻣﻪ وﮐﺮﻟﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﻳ
ﭼ ﻮﻣﺮه ﮐﺮﻟ ۇو د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ زﻳﺎت ﻓﺼﻞ ﻳ
 ﻫﻐﻪ
وﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ
ﻣﺎﻟﺪار ﮐﯧﺪو او ﻟﻮئ ﺳے ﺷﻮ .
ﻧﻮﮐﺮان ،ﭼﯧﻠ او ﺎروى او د و ډﯦﺮې رﻣ وې ،ﺧﻮ ﭘﻪ
 ﭼ ﮐﻮم ﮐﻮﻫ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ژوﻧﺪ
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﻟﯧﺪو .
د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﮐﻨﺴﺘﻠ ۇو ﻧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ ﺑﻨﺪ ﮐل
 اﺑﻣﻠ اﺳﺤﺎق ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
او د ﺧﺎورو ﻧﻪ ﻳ ډک ﮐل .
”زﻣﻮﻧ د ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻪ .ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺗه ﺷﻮے ﻳ“.
 ﻧﻮ اﺳﺤﺎق ﻻړو او د ﺟﺮار ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤﻪ

 ﻫﻐﮥ ﻳﻮ
وﻟﻮﻟﻪ ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﮥ وﺧﺖ دﭘﺎره اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ وﮐﻨﺴﺘﻞ ﮐﻮم ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮى ۇو او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻨﺪ

ﮐى ۇو .اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﮐﻮم
 د اﺳﺤﺎق ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﭘﺮې اﯦ ۇو .
ﻣﯧﺪان ﮐ ﻳﻮ ﮐﻮﻫﮯ ﮐﻨﺴﺘﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د اوﺑﻮ ﻳﻮه ﭼﻴﻨﻪ
 د ﺟﺮار ﺷﭙﻮﻧ د اﺳﺤﺎق د ﺷﭙﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ
وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
ﺟه ﺷﻮل او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا اوﺑﮥ زﻣﻮﻧ دى “.ﻧﻮ اﺳﺤﺎق
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ” ﻋﺴﻖ“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ
 د اﺳﺤﺎق ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﻮﻫﮯ
ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐو .
وﮐﻨﺴﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺟه وﺷﻮه ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻳ
 ﻫﻐﻪ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻻړو او ﻳﻮ ﺑﻞ
”ﺳﺘﻨﻪ“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
ﮐﻮﻫﮯ ﻳ وﮐﻨﺴﺘﻠﻮ .او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ ﻻﻧﺠﻪ ﺟﻮړه ﻧﮥ
ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﮐﻮﻫ ﺑﺎﻧﺪې ”رﺣﻮﺑﻮت“ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو.
ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اوس زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ ﺟﻮړ
ﮐے دے ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴو او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ آﺑﺎد
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 اﺳﺤﺎق د دې ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﺗﻪ ﻻړو .
ﺷُﻮ “.
ﺷﭙﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
”زۀ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .ﻳﺮﯦه ﻣﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ
ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐم او د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺳﺮه زﻣﺎ د وﻋﺪې ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ډﯦﺮ اوﻻد درﮐﻮم “.
اﺳﺤﺎق ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯧﻤﻪ وﻟﻮﻟﻪ او د ﻫﻐﮥ
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺑﻞ ﮐﻮﻫﮯ وﮐﻨﺴﺘﻠﻮ.

د ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق او اﺑﻣﻠ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د اﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻫﺪه
 اﺑﻣﻠ د ﺟﺮار ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻴﺮ اﺧﻮزت او د ﺧﭙﻞ


ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻓﻴﻞ ﺳﺮه د اﺳﺤﺎق ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راﻏﻠﻮ.
 ﻧﻮ اﺳﺤﺎق ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ اوس ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو

ﻟﻪ وﻟ راﻏﻠﮯ ﻳ ،ﭼ ﺗﮥ ﻣﺨ ﻣﺎ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺑﺪ وې او زۀ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ،
دې د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐم؟“ 
”ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺻﻔﺎ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے او
زﻣﻮﻧ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﭘﻪ
 ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﮐﺎر دے .ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐﻮل ﻏﻮاړو 
ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮې ،ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ دے
رﺳﻮﻟﮯ ،او ﻣﻮﻧ ﻫﻴ ﺑﺪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ دى ﮐى او ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه
ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ وې .او ﺑﺷﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
 اﺳﺤﺎق ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻏﻪ
ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے “.
 ﻫﻐﻮئ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺧﻮراک ﺎک وﮐو .
ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪل او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ وﮐل .اﺳﺤﺎق
ﻫﻐﻮئ رﺧﺼﺖ ﮐل او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮه ﻻړل.
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د اﺳﺤﺎق ﻧﻮﮐﺮان راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ د

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

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ د ﺑﻞ ﻣﻠ 
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻋﻴﺴﻮ د ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ،ﻫﻐﮥ دوه ﺣﺘ 


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

د ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮل

۲۷

 ﭼ ﮐﻠﻪ اﺳﺤﺎق ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮ او ﻧﻈﺮ ﻳ ﮐﺎر


ﭘﺮﯦﻮدو ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوئ ﻋﻴﺴﻮ راوﻏﻮﺘﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے زﻣﺎ زوﻳﻪ “.ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺟ ،زۀ
 اﺳﺤﺎق ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻮره ،زۀ
ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
 ﺧﭙﻞ ﻏﺸ
ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻢ او ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ زر وﻓﺎت ﺷﻢ .
او ﻟﻴﻨﺪه راواﺧﻠﻪ ،ﺑﻬﺮ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او زﻣﺎ دﭘﺎره ﺎر وﮐه.
 ﻣﺎ ﻟﻪ زﻣﺎ د ﺧﻮ ﻣﺰﯦﺪار ﺧﻮراک ﭘﻮخ ﮐه او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ

راوړه .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ زۀ وﺧﻮرم ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ زﻣﺎ د ﻣﺮګ ﻧﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ اﺳﺤﺎق
ﻣﺨ ﺧﭙﻞ آﺧﺮى ﺑﺮﮐﺖ درﮐم “.
ﻋﻴﺴﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،ﻧﻮ رِﺑﻘ اورﯦﺪﻟ .او ﭼ ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻮ
 ﻧﻮ رِﺑﻘ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره،
ﺗﻪ ﺎر دﭘﺎره ﻻړو ،

ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻧﻪ د ﻋﻴﺴﻮ ﺳﺮه دا ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ﭼ ،
ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺎر ﻏﻮﻪ راوړه او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ ﭘﺨﻪ ﮐه .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ
وﺧﻮرم ،ﻧﻮ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 رِﺑﻘ ورﺗﻪ وﺋﻴﻞ” ،اوس زﻣﺎ
ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم “.
زوﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واوره او ﭼ ﮥ درﺗﻪ واﻳﻢ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
 رﻣ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او دوه ﺎرﺑﮥ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽ
وﮐه .
راوﻧﻴﺴﻪ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻣﺰﯦﺪار ﺧﻮراک ﭘﻮخ ﮐم ﮐﻮم ﺧﻮراک
 ﻫﻐﻪ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻳﻮﺳﻪ
ﭼ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ډﯦﺮ ﺧﻮښ دے .
ﭼ ﻳ وﺧﻮرى ،ﻧﻮ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
 ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ
ﺑﺮﮐﺖ درﮐى “.
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺮﻣﻦ وﯦﺘﮥ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺮﻣﻦ
 ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻس راوړى
وﯦﺘﮥ ﻧﺸﺘﻪ .
او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﻳ دوﮐﻪ ﮐﻮم ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ

 د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ورﺗﻪ
ﺎن د ﺑﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﺎئ ﻟﻌﻨﺖ راوړم “.
ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻟﻌﻨﺖ دې ﭘﻪ ﻣﺎ ﺷ ،ﺑﺲ ﻫﻐﻪ ﮥ
وﮐه ﮥ ﭼ زۀ درﺗﻪ واﻳﻢ ،ﻻړ ﺷﻪ او ﻣﺎ ﻟﻪ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړو او ﻫﻐﻪ ﻳ راوﻧﻴﻮل او ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻪ
راوﻟﻪ “.
ﻳ راوﺳﺘﻞ او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻫﻐﻪ ﻣﺰﯦﺪار ﺧﻮراک ﭘﻮخ ﮐو ﮐﻮم
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ د ﻋﻴﺴﻮ ﻫﻐﻪ
ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ډﯦﺮ ﺧﻮښ وو .
ﺧﺎص ﺟﺎﻣ راواﺧﺴﺘﻠ ،ﭼ ﮐﻮﻣ ﻫﻐ ورﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ

ﺳﺎﺗﻠ وې او ﺧﭙﻞ ﮐﺸﺮ زوئ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﻳ ورواﻏﻮﺳﺘﻠ .
ﻫﻐ د ﭼﯧﻠ د ﺑﭽﻮ ﺮﻣﻨ د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﮥ  ﺗﻪ ﻫﻢ
 رِﺑﻘ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ورواﻏﻮﺳﺘﻠ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ وﯦﺘﮥ ﻧﮥ ۇو .
ﻣﺰﯦﺪار ﺧﻮراک ورﮐو او ﭼ ﮐﻮﻣﻪ رو ﻳ ﭘﺨﻪ ﮐې وه
 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ
ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ورﮐه .
ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻼره “.ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﮐﻮم
 ﻳﻌﻘﻮب ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﺸﺮ زوئ
زوئ ﻳ؟“ 
ﻋﻴﺴﻮ ﻳﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐى دى ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .اوس ﻟ ﮐﯧﻨﻪ او د ﺎر ﻏﻮﻪ وﺧﻮره ﭼ ﮐﻮﻣﻪ

ﻣﺎ درﻟﻪ راوړې ده ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ راﮐې “.
اﺳﺤﺎق ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،دوﻣﺮه زر ﺗﺎ ﺎر ﻨﻪ
وﮐو؟“ ﻳﻌﻘﻮب ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ
 اﺳﺤﺎق ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﭘﺎک زۀ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐم “.
”زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻟ راﻧﺰدې ﺷﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻻس دروړم .ﺗﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ
 ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ﻋﻴﺴﻮ ﻳ ﮥ؟“ 
ﻳ ﻻس وروړو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ آواز د ﻳﻌﻘﻮب د
آواز ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻋﻴﺴﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻫﻐﮥ ﻳﻌﻘﻮب وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻪ د
دى “.
ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د وﯦﺘﻮ ﻧﻪ ډک ۇو .ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺑﺮﮐﺖ ﭘﻪ

 ﺧﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﭘﻪ
ورﮐﻮﻟﻮ وو ،
رﺘﻴﺎ ﻋﻴﺴﻮ ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،زۀ ﻋﻴﺴﻮ ﻳﻢ ﮐﻨﻪ“.
 اﺳﺤﺎق وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺎر ﻏﻮﻪ ﻟه راﻧﺰدې

ﮐه .ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ وﺧﻮرم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ درﮐم“.
ﻳﻌﻘﻮب ورﻟﻪ ﻫﻐﻪ راوړه او ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ ﮥ ﻣﮯ ﻫﻢ ﻠﻮ ﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ،
راوړل .
 ﭼ ﻫﻐﻪ ُﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ورﺗﻪ
راﻧﺰدې ﺷﻪ او ُﻞ ﻣ ﮐه “.
راﻏﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺤﺎق د ﻫﻐﮥ د ﺟﺎﻣﻮ ﺑﻮئ وﻟﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،واه واه ،زﻣﺎ د زوئ وږﻣﻪ د
ﭘﻮ د ﺑﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﮐﻮم ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺗﺎ ﻟﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﺮﺧﻪ درﮐى او
دے .
ﺳﺘﺎ زﻣﻪ دې ﺷﻨﻪ ﮐى ،ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎ ﻟﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻏﻠﻪ او ﻣﮯ
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺷ او ﺧﻠﻖ دې
درﮐى ،
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴ ﺷ .ﺗﮥ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻮﻣﺖ
وﮐې او ﺳﺘﺎ د ﻣﻮر اوﻻد دې ﺗﺎ ﺗﻪ ﻴ ﺷ .ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻮک
ﻟﻌﻨﺖ واﺋ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ دې ﻟﻌﻨﺖ وى او ﭼ ﻮک ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﻏﻮاړى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ دې ﺑﺮﮐﺖ وى“.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ د ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﻏﻮﺘﻞ
 ﭼ ﮐﻠﻪ اﺳﺤﺎق ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮل ﺧﺘﻢ ﮐل ،ﻧﻮ ﭼ

ﻨﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻻړو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ورور ﻋﻴﺴﻮ د ﺎر ﻧﻪ راﻏﻠﻮ.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻣﺰﯦﺪار ﺧﻮراک ﭘﻮخ ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ

راوړو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻼره ،ﻟ راﭘﺎﻪ او د ﺎر ﻏﻮﻪ
وﺧﻮره ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ راوړې ده ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
 اﺳﺤﺎق ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﻮک ﻳ؟“
ﺑﺮﮐﺖ راﮐې “.

 اﺳﺤﺎق
ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﻣﺸﺮ زوئ ﻋﻴﺴﻮ ﻳﻢ “.
وﻳﺮﯦﺪو او ﻮل رﭘﯧﺪﻟﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻮک
وو ،ﭼ ﺎر ﻳ وﮐو او ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ ﻳ ﻣﺎ ﻟﻪ راوړه؟ ﺳﺘﺎ د
راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻟ ﻣﺨ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ وﺧﻮړه .ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ آﺧﺮى
 ﭼ
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو ،ﻧﻮ دا د ﻫﻐﮥ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره دے “.
ﮐﻠﻪ ﻋﻴﺴﻮ دا واورﯦﺪل ،ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل او وې

ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﭘﻼره ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ راﮐه “.
اﺳﺤﺎق ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺳﺘﺎ ورور راﻏﻠﻮ او دوﮐﻪ ﻳ ﮐم.
 ﻋﻴﺴﻮ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ دې
ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﺑﺮﮐﺖ وړے دے “.
ﮐ ﻫﻴ ﺷ ﻧﺸﺘﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳﻌﻘﻮب دے .دا دوﯦﻢ ﻞ
دے ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺎئ ﭘﻪ ﭼﻞ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے ،اول ﻳ زﻣﺎ د
ﻣﺸﺮۍ ﺣﻖ واﺧﺴﺘﻮ او اوس ﻳ زﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻮ .ﺗﺎ
 اﺳﺤﺎق ﺟﻮاب
زﻣﺎ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ ﻧﮥ دے ﭘﺮﯦﮯ ﮥ؟“ 
وﮐو” ،ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻣﻦ ﮐے دے او ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻮل
ﺧﭙﻠﻮان د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮان ﮐى دى .ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻏﻠﻪ او ﻣﮯ
ورﮐى دى .زﻣﺎ زوﻳﻪ ،اوس داﺳ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ
 ﻋﻴﺴﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﺳﻮال زارى
دﭘﺎره ﻳ زۀ وﮐم “.
ﮐﻮﻟﻪ” ،ﭘﻼره ،ﺗﺎ ﺳﺮه ﺻﺮف ﻳﻮ ﺑﺮﮐﺖ وو ﮥ؟ ﭘﻼره ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻢ
 ﺑﻴﺎ
ﺑﺮﮐﺖ راﮐه “.ﻫﻐﮥ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ژړا ﺷﺮوع ﮐه .
اﺳﺤﺎق ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﺮﺧﻪ ﻧﮥ
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې
وى ،ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ زﻣﻪ ﺷﻨﻪ ﻧﮥ وى .
ﭘﻪ زور ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوې ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ورور ﺑﻪ ﺗﮥ ﻏﻼم ﻳ .ﭼ ﮐﻠﻪ
 ﻋﻴﺴﻮ د ﻳﻌﻘﻮب
ﺗﮥ ﺑﺎﻏ ﺷ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘى ﺑﻪ وﺷﻠﻮې “.
ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗﻠﻪ ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ،ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺑﺮﮐﺖ
ورﮐے وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ د ﭘﻼر
ﻣﺮګ ﻧﺰدې دے ،ﭼ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر وﻓﺎت ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ

 ﺧﻮ رِﺑﻘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوئ ﻋﻴﺴﻮ د دې
ﻳﻌﻘﻮب ووژﻧﻢ “.
ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﻳﻌﻘﻮب راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﺒﺮه واوره .ﺳﺘﺎ ورور ﻋﻴﺴﻮ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ ﻏﻮاړى
 ﻧﻮ زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﮥ ﭼ زۀ درﺗﻪ واﻳﻢ ﻫﻢ
او ﺗﺎ وژل ﻏﻮاړى .
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه .ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻻﺑﻦ ﻟﻪ وﺗﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺣﺎران ﮐ
 او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﮥ وﺧﺖ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ،ﭼ ﺳﺘﺎ
دے ،
 او ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﯧﺮ ﺷ
د ورور ﻏﺼﻪ ﺳه ﺷ 
ﭼ ﺗﺎ ورﺳﺮه ﮐى دى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻮک دروﻟﯧم ﭼ ﺗﺎ واﭘﺲ
راوﻟ .زۀ دې ﺧﭙﻞ دواړه زاﻣﻦ ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ وﻟ ﺑﺎﻳﻠﻢ؟“

د ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﻻﺑﻦ ﻟﻪ ﻟﯧل
 رِﺑﻘ اﺳﺤﺎق ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻋﻴﺴﻮ د ﺑﻞ ﻣﻠ د ﻮ

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

۲۸

 اﺳﺤﺎق ﻳﻌﻘﻮب راوﻏﻮﺘﻠﻮ ،ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻪ ﻳ ورﺗﻪ


ووﺋﻴﻞ او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﺣﻢ ورﮐو” ،د ﻳﻮې ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺟﻴﻨ ﺳﺮه
 ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺗﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮥ
وادۀ وﻧﮥ ﮐې .
ﺑﺘﻮاﯦﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﺎ ﻻﺑﻦ د ﻟﻮﻮ ﻧﻪ ﻳﻮې
 ﻗﺎدر ﺧُﺪائ دې ﺳﺘﺎ وادۀ ﺑﺨﺘﻮر ﮐى
ﺳﺮه وادۀ وﮐه .

او ډﯦﺮ اوﻻد دې درﮐى ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﺷ .
ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے وو .او دا ﻣﻠ دې ﺳﺘﺎ ﺷ ،ﭼ ﭘﻪ
ﮐﻮم ﮐ ﺗﮥ ﻣﺴﺎﻓﺮ وې او ﭼ ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻪ

 ﻧﻮ ﻪ اﺳﺤﺎق ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ
ورﮐے وو “.
ﮐ ،ﻻﺑﻦ ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﺘﻮاﯦﻞ آراﻣ زوئ وو او د
رِﺑﻘ ورور وو ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب او ﻋﻴﺴﻮ ﻣﻮر وه.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ ﺑﻠ  ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮل
 ﻋﻴﺴﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ اﺳﺤﺎق ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ

ورﮐے وو او د  ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺗﻪ
ﻟﯧﻟﮯ دے .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﻫﻢ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﮐﻠﻪ اﺳﺤﺎق ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ﻳ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،د ﻳﻮې
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه
ﮐﻨﻌﺎﻧ  ﺳﺮه ﺑﻪ وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮې “.
ﭼ ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻣﻮر ﺧﺒﺮه ﻣﻨﻠ ده او ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ
 ﻧﻮ ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر اﺳﺤﺎق
ﺗﻪ ﺗﻠﮯ دے .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ زوئ
ﮐﻨﻌﺎﻧ  ﺧﻮ ﻧﮥ دى .
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻟﻪ ﻻړو او د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر ﻣﺤﻠﺖ ﺳﺮه ﻳ وادۀ وﮐو ،ﭼ
ﻫﻐﻪ د ﻧﺒﺎﻳﻮت ﺧﻮر وه.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﺧﻮب ﻟﻴﺪل
 ﻳﻌﻘﻮب د ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﻧﻪ ﻻړو او د ﺣﺎران ﭘﻪ ﻃﺮف روان ﺷﻮ.

 ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺧﺎص ﺎئ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او ﭘﻪ

ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ د ﺧﻮب دﭘﺎره ﻤﻼﺳﺘﻮ او ﺧﭙﻞ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ وﻟﻴﺪل
ﺳﺮ ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﮐﯧﻮدو .
ﭼ ﻳﻮه ﭘﻮړۍ د زﻣ ﻧﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﻮرې ﺧﺘﻠ ده او دا ﻳ ﻫﻢ
وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﺘ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮه ﺘﻪ ،ﺧﺘﻠ
 او ﻮره ،ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ وﻟﻴﺪل ﭼ
او راﮐﻮزﯦﺪﻟ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه وﻻړ وو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ او د اﺳﺤﺎق ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ او

ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ دا زﻣﻪ ورﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺗﮥ ﻣﻼﺳﺖ ﻳ .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د زﻣ د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻳﺎت ﺷ .دوئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﻮره ﮐى ،ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ
 ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ،زۀ ﺑﻪ
زۀ د دﻧﻴﺎ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم .
ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﻳﻢ او ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ  ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم او
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ واﭘﺲ دې زﻣ ﺗﻪ راوﻟﻢ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻧﮥ

ﭘﺮﯦدم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐې ﻧﮥ وى “.
ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﻮب ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺷﻪ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﻟﺘﻪ دے ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ دے ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻳﺮﯦﺪو او د ﺎن ﺳﺮه ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا
ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه “.
ﺎئ ﺧﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ ډک دے .دا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻌﻘﻮب
وى ،دا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د آﺳﻤﺎن دروازه وى “.
ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎﮯ ﻳ راواﺧﺴﺘﻠﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻳ
ﺳﺮ اﯦﮯ وو او د ﻳﻮ ﻳﺎدﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ودروﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ
دې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﻞ واﭼﻮل ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷ .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .دا ﺎر ﻣﺨ د ﻟﻮز ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه وﻋﺪه
ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮر وو .
وﮐه” ،ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﻞ ﻳ او ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﮐ زﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮐﻮې او ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ رو راﮐﻮې او اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﺟﺎﻣ
 او ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ
راﮐﻮې ،
 دا د ﻳﺎدﺎر ﮐﺎﮯ
راﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ .
ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ ودروﻟﮯ دے ،دا ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ وى ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى او ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ راﮐﻮې د ﻫﻐ ﻟﺴﻤﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ زۀ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐﻮم“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب د ﻻﺑﻦ ﮐﻮر ﺗﻪ رﺳﯧﺪل

۲۹

 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ روان وو او د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ


 ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﻃﺮف د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړو .
ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻳﻮ ﮐﻮﻫﮯ وﻟﻴﺪو او وې ﻟﻴﺪل ﭼ درې رﻣ
ورﺳﺮه ﭘﺮﺗ وې .ﻫﻐﻪ رﻣﻮ ﺑﻪ د دې ﮐﻮﻫ ﻧﻪ اوﺑﮥ ﻠ او د
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳﻮه ﻏﻪ ﺗﻴه ﭘﺮﺗﻪ وه .
ﻮﻟ رﻣ ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧې ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﺷﭙﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻴه ﻟﺮې
ﮐﻮﻟﻪ او اوﺑﮥ ﺑﻪ ﻳ ورﮐﻮﻟ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺗﻴه واﭘﺲ ﭘﻪ
 ﻳﻌﻘﻮب د ﺷﭙﺎﻧﻮ ﻧﻪ
ﺧﭙﻞ ﺎئ د ﮐﻮﻫ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﯧﻮدﻟﻪ .
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زﻣﺎ وروﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻮم ﺎئ ﻳ؟“ ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﻮﻧ د ﺣﺎران ﻳﻮ “.
وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﺤﻮر ﻧﻤﺴﮯ ،ﻻﺑﻦ ﭘﯧﮋﻧ؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻣﻮﻧ ﻳ ﭘﯧﮋﻧﻮ “.
ﻨﻪ دے؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﮥ دے ،ﻮره ،دﻟﺘﻪ
 ﻳﻌﻘﻮب
د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر راﺣﻴﻞ د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ ﺳﺮه رارواﻧﻪ ده “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻧﻤﺮ اوﭼﺖ وﻻړ دے او د
رﻣﻮ د راﻏﻮﻧوﻟﻮ وﺧﺖ ﻻ ﻧﮥ دے ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟ اوﺑﮥ ﻧﮥ ورﮐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو،
او واﭘﺲ ﻳ ﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ ﺑﻮ؟“ 
”ﻣﻮﻧ داﺳ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻧﮥ ﺷُﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﻮﻟ رﻣ
راﻏﻮﻧې ﻧﮥ وى .او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻴه ﻟﺮې ﮐے ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
 ﻳﻌﻘﻮب ﻻ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
ﺑﻪ ﻣﻮﻧ رﻣﻮ ﻟﻪ اوﺑﮥ ورﮐﻮو “.
ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﭼ راﺣﻴﻞ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د رﻣ ﺳﺮه راورﺳﯧﺪﻟﻪ،
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺎﻣﺎ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻮﻧ وه .
ﻟﻮر راﺣﻴﻞ د ﻫﻐ د ﭘﻼر د رﻣ ﺳﺮه وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ ﻟﻪ
ورﻏﻠﻮ ،د ﮐﻮﻫ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻳ ﺗﻴه ﻟﺮې ﮐه او د ﻻﺑﻦ رﻣﻮ ﻟﻪ

 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب ،راﺣﻴﻞ ُﻞ ﮐه او د
ﻳ اوﺑﮥ ورﮐې .
 ﻫﻐﮥ راﺣﻴﻞ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ژړا ﺷﻮ ،
ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر رﺷﺘﻪدار ،د رِﺑﻘ زوئ ﻳﻢ “.ﻫﻐ ﻣﻨه ﮐه ﭼ
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻻﺑﻦ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮرﺋ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ وواﺋ ،
ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ورﻣﻨه ﮐه ،ﻫﻐﮥ
ﺗﻪ ورﻏﺎړه وﺗﻠﻮ او ُﻞ ﻳ ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ
راوﺳﺘﻠﻮ .ﻳﻌﻘﻮب ﻻﺑﻦ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ ﺷﻮى
 ﻻﺑﻦ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﻳ“.
ۇو .
ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮره ﻣﻴﺎﺷﺖ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب دوه ودوﻧﻪ ﮐﻮل
 ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻟﻪ ﺻﺮف زﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﻟ ﭘﻪ

وﺟﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮل ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر .ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ
 ﻧﻮ د ﻻﺑﻦ دوه ﻟﻮﻪ وې ،د
ﻮﻣﺮه ﻣﺰدورى ﻏﻮاړې؟“ 
 د ﻟﻴﺎه ﺳﺘﺮ
ﻣﺸﺮې ﻧﻮم ﻟﻴﺎه او د ﮐﺸﺮې راﺣﻴﻞ وو .
 ﻳﻌﻘﻮب د
ُﻠ وې ،ﺧﻮ راﺣﻴﻞ د ﺑﺪن ﻧﻪ ُﻠ وه .
راﺣﻴﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د

ﮐﺸﺮې ﻟﻮر راﺣﻴﻞ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮم “.
ﻻﺑﻦ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﭼ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐﻮم د ﻫﻐ ﻧﻪ دا
 ﻧﻮ
ﮥ ده ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳ درﮐم ،دﻟﺘﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه اوﺳﯧه “.
ﻳﻌﻘﻮب د راﺣﻴﻞ دﭘﺎره اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺻﺮف د ﻳﻮ ﻮ ورﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،ﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﻻﺑﻦ ﺗﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ د راﺣﻴﻞ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮره ﺷﻮے دے ،ﺳﺘﺎ ﻟﻮر راﮐه ﭼ
 ﻧﻮ ﻻﺑﻦ د وادۀ رو وﮐه او ﻮل ﺧﻠﻖ ﻳ
وادۀ ﻳ ﮐم “.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ،د راﺣﻴﻞ ﭘﻪ ﺎئ ﻫﻐﮥ ﻟﻴﺎه
راوﻏﻮﺘﻞ .

 ﻻﺑﻦ
ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ او ﻳﻌﻘﻮب د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ .
ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ زِﻟﻔﻪ ﺧﭙﻠ ﻟﻮر ﻟﻴﺎه ﻟﻪ د ﺧﺪﻣﺘﺎرې ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﺤﺮ ﺷﻮ ،ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دا
ورﮐه .
ﺧﻮ ﻟﻴﺎه ده .ﻫﻐﻪ ﻻﺑﻦ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎ
زﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى؟ ﻣﺎ ﺧﻮ د راﺣﻴﻞ دﭘﺎره ﺧﺪﻣﺖ ﮐے
 ﻻﺑﻦ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دﻟﺘﻪ دا
دے .ﺗﺎ زۀ وﻟ دوﮐﻪ ﮐم؟“ 
رِواج ﻧﮥ دے ﭼ ﮐﺸﺮه ﻟﻮر دې د ﻣﺸﺮې ﻧﻪ ﻣﺨ وادۀ
 ﺻﺒﺮ وﮐه ﭼ د وادۀ اووﻣﻪ ﺗﯧﺮه ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﺷ .
راﺣﻴﻞ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻮر اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ
 ﻳﻌﻘﻮب راﺿ ﺷﻮ او ﭼ ﮐﻠﻪ د وادۀ اووۀ
وﮐې “.
ور ﭘﻮره ﺷﻮې ،ﻻﺑﻦ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر راﺣﻴﻞ ﻫﻢ ورﮐه
 ﻻﺑﻦ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﺑِﻠﻬﺎه ﺧﭙﻠ ﻟﻮر
ﭼ ﻪ ﻳ ﺷ .
 ﻳﻌﻘﻮب د راﺣﻴﻞ
راﺣﻴﻞ ﻟﻪ ورﮐه ﭼ ﺧﺪﻣﺘﺎره ﻳ ﺷ .
ﺳﺮه ﻫﻢ ﻤﻼﺳﺘﻮ او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ﺳﺮه د ﻟﻴﺎه ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ
ﮐﻮﻟﻪ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻻﺑﻦ ﻧﻮر اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻟﻴﺎه ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ

ﮐﯧﺪﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐ ﻟﻪ اوﻻد ورﮐو ،ﺧﻮ راﺣﻴﻞ ﺷﻨه
 ﻟﻴﺎه اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻳﻮ زوئ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ.
ﭘﺎﺗ ﺷﻮه .
ﻫﻐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻟﻴﺪﻟ ﻳﻢ او
اوس ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ ﻳ
روﺑﻴﻦ ﮐﯧﻮدو .
ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ دا زوئ ﻫﻢ
راﮐے دے ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻞ
ﮐﻴى “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﯧﻮدو .

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

۳۰

 ﺧﻮ د راﺣﻴﻞ ﻧﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻴ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﮥ


ۇو .ﻧﻮ ﭘﻪ راﺣﻴﻞ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر ﺑﺪه ﻟﯧﺪه او ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
”زۀ ﻏﻮاړم ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ دې ﻫﻢ ﺑﭽ وى ﻨ زۀ ﺑﻪ ﻣه ﺷﻢ“.
 ﻳﻌﻘﻮب راﺣﻴﻞ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺧﻮ ﮥ


ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﻣ د ﺑﭽﻮ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﮐې ﻳ “.
ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ وﻳﻨﻪ ﺑِﻠﻬﺎه ﺑﻮﻪ ،د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻠﻪ ،ﻧﻮ د
ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﺷ .او د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ
 ﻧﻮ ﻫﻐ ﺑِﻠﻬﺎه ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ورﮐه او
ﮐﻮر آﺑﺎد ﺷ “.
 ﺑِﻠﻬﺎه اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او د
ﻫﻐﻪ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ .
 راﺣﻴﻞ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ
ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮ زوئ ﺗﺮې ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
ﭘﺎک زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده .ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺳﻮال
اورﯦﺪﻟﮯ دے او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ ﻳﻮ زوئ راﮐے دے “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﺑِﻠﻬﺎه ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او د
ﻧﻮم ﻳ دان ﮐﯧﻮدو .
 راﺣﻴﻞ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د ﺧﭙﻠ
ﻳﻌﻘﻮب ﺗﺮې دوﯦﻢ زوئ وﺷﻮ .
ﺧﻮر ﺳﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐې ده .ﺧﻮ ﻣﺎ ﻠ ده “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻟﻴﺎه ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د
ﻳ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﮐﯧﻮدو .
ﻫﻐ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﭽ ﻧﮥ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ زِﻟﻔﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ د زِﻟﻔﻪ ﻧﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮ زوئ
ورﮐه ﭼ ﻪ ﻳ ﺷ .

 ﻟﻴﺎه ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﺨﺘﻮره ﻳﻢ “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ ﺟﺎد
وﺷﻮ .
 او
 د زِﻟﻔﻪ ﻧﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ وﺷﻮ ،
ﮐﯧﻮدو .
ﻟﻴﺎه ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻮﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ .اوس ﺑﻪ  ﻣﺎ ﺗﻪ
 د
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ واﺋ “.ﻧﻮ ﻫﻐ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم آﺷﺮ ﮐﯧﻮدو .
ﻏﻨﻤﻮ د ﻟَﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ روﺑﻴﻦ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺑﻮ
وﻣﻮﻧﺪل د ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼ د زﻧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻟﯧﺪﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ
ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻴﺎه ﻟﻪ راوړل .راﺣﻴﻞ ﻟﻴﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮ د

ﻫﻐﻪ ﺑﻮﻮ ﻧﻪ ﻟ راﮐه ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ زوئ راوړى دى “.
ﻟﻴﺎه ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا ﮥ وړه ﺧﺒﺮه ده ﭼ زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ دې
راﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے دے؟ او اوس ﺗﮥ واﺋ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﺣﻤﻞ
ﺑﻮ راﮐه ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ زوئ راوړى دى “.راﺣﻴﻞ ووﺋﻴﻞ،
”ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ د زوئ ﻫﻐﻪ ﺑﻮ راﮐې ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ د
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺎﺎم د
ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﮯ ﺷ “.
ﭘﻮ ﻧﻪ راﻏﻠﻮ ،ﻟﻴﺎه ﺑﻬﺮ ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ،
”ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻧﻦ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻤﻠ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ زوئ د
ﺣﻤﻞ ﺑﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ورﮐى دى “.ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ د ﻫﻐ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻴﺎه ﺳﻮال واورﯦﺪو او ﻫﻐﻪ
ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ .
 ﻟﻴﺎه
اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او د ﻳﻌﻘﻮب ﺗﺮې ﭘﻴﻨﻢ زوئ وﺷﻮ .
ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﺟﺮ راﮐے دے ،ﻪ ﭼ
ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ورﮐه “.ﻧﻮ ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوئ
 ﻟﻴﺎه ﺑﻴﺎ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او د ﻳﻌﻘﻮب
ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
 ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﻟﻪ
ﺗﺮې ﺷﭙم زوئ وﺷﻮ .
ﻳﻮه ُﻠ ﺗُﺤﻔﻪ راﮐې ده .اوس ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ زﻣﺎ ﻗﺪر ﮐﻮى،
ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺷﭙ زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى “.ﻧﻮ ﻫﻐ د
 وروﺳﺘﻮ د ﻫﻐ ﻳﻮه ﻟﻮر ﭘﯧﺪا
ﻫﻐﮥ ﻧﻮم زﺑﻮﻟﻮن ﮐﯧﻮدو .
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷﻮه ،ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻮم ﻳ دﻳﻨﻪ ﮐﯧﻮدو .

راﺣﻴﻞ راﻳﺎده ﮐه ،ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐو او ﻫﻐ ﻟﻪ ﻳ
 ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻳﻮ زوئ ﻳ ﭘﯧﺪا
ﻫﻢ ﺑﭽ ورﮐل .
ﺷﻮ .ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ زوئ راﮐو ﻧﻮ زۀ ﻳ د
 ﻧﻮ ﻫﻐ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳﻮﺳﻒ
ﭘﯧﻐﻮر ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐم “.
ﮐﯧﻮدو او ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ ﻫﻢ
راﮐى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب رﻣ زﻳﺎﺗﯧﺪل
 د ﻳﻮﺳﻒ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻳﻌﻘﻮب ﻻﺑﻦ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

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

ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻮﻣﺮه ﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے “.
ﻻﺑﻦ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ ﻳﻢ ﻧﻮ ﻳﻮه
ﺧﺒﺮه ﺑﻪ وﮐم ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﯧﺒﺎﻧﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ ده ﭼ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ
 ﭼ ﺗﮥ ﻮﻣﺮه
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ راﮐے دے .
 ﻳﻌﻘﻮب
ﻣﺰدورى ﻏﻮاړې ﻧﻮ وواﻳﻪ او زۀ ﺑﻪ ﻳ درﮐم “.
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻮﻣﺮه
ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے او ﺳﺘﺎ رﻣ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه زﻳﺎﺗ ﺷﻮې
 ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻟ ﮥ ﻟﺮل او
دى .
اوس ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺷﻮل او ﭼ ﻣﺎ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ رﻣ ﺑﻮﺗﻠ دى
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے .اوس ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
 ﻻﺑﻦ
راﻏﻠﮯ دے ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻢ “.
ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﮥ درﮐم؟“ ﻳﻌﻘﻮب ﺟﻮاب
ورﮐو” ،زۀ درﻧﻪ ﻫﻴ ﻣﺰدورى ﻧﮥ ﻏﻮاړم .زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎ رﻣ
 ﻧﻦ ﺑﻪ زۀ
ﺮوم او ﺳﺎﺗﻢ ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﺎر وﮐې ،

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ رﻣﻮ ﮐ وﺮﻢ او ﻫﺮ ﺗﻮر ُورے او ﻮﻟ 
 او ﺑﺮ ﭼﯧﻠ ﺑﻪ راوﺑﺎﺳﻢ .ﺑﺲ دا ﻮﻟﻪ ﻣﺰدورى ده ﭼ
 ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ
زۀ ﻳ ﻏﻮاړم .
ﺳﺮه ﭘﺘﻪ وﻟ ﮐﮥ زۀ رﺘﻮﻧﮯ ﺳے ﻳﻢ .ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﺑﻴﺎ د دې
ﮐﺘﻠﻮ ﻟﻪ راﺷ ،ﮐﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺗﻮره ه   ،ﻳﺎ ﺑﺮ ﭼﯧﻠ
 ﻻﺑﻦ
ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﭘ ﮐے ﺷﻮې دى “.
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻴ ده .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﮐﺎر ﮐﯘو“.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻻﺑﻦ ﻫﻐﻪ ﭼﯧﻠ ﭼ ﮐﺮ ﭘﺮې وې ﻳﺎ

ﺑﺮګ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﺑﯧﻞ ﮐل او ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﭼﯧﻠ ﭼ   او
ﺑﺮ وې او ﺗﻮرې ې ﻳ ﻫﻢ ﺗﺮې ﻟﺮې ﮐې .او ﻫﻐﮥ دا د
 او ﺑﻴﺎ د دې رﻣ ﺳﺮه د
ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې ،
ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻪ د درﯦﻮ ورﻮ د ﻣﺰل ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺮې ﻻړو .ﻳﻌﻘﻮب د ﻻﺑﻦ
 ﻳﻌﻘﻮب د ﺳﭙﯧﺪار ،ﺑﺎدام او ﭼِﻨﺎر د وﻧﻮ
ﭘﺎﺗ رﻣ ﺳﺎﺗﻠ .
ﺷﻨ ﺎﻧ راﻣﺎﺗ ﮐې او ﭘﻮﺳﺘ ﻳ ﺗﺮې ﻟﺮې ﮐل ﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ دا ﺎﻧ د
دې ﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﭙﻴﻨ ﮐﺮ راووﺗﻠ .
رﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ډﻳﻮ ﮐ ﮐﯧﻮدې .ﻫﻐﮥ دا ﻫﻠﺘﻪ
ﭘﺮﯦﻮدې ،ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺎروى اوﺑﻮ ﻠﻮ ﻟﻪ راﺗﻠﻞ ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﭼ دا د ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻣﺎل
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل ﮐﯧﺪل .
ﺷﻮې ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﮐﺮﻮ واﻻ   ،او ﺑﺮګ ﺑﭽ راوړل.
 ﻳﻌﻘﻮب ې د ﭼﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﻠ ﺳﺎﺗﻠ او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ

ﻣﺨﻮﻧﻪ د ﻻﺑﻦ د ﮐﺮﻮ واﻻ او ﺗﻮرو ﺎروو ﺗﻪ ﮐل .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ

ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ ﺟﻮړه ﮐه او دا ﻳ د ﻻﺑﻦ د رﻣ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐه .
ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗه ﺎروى ﻣﺎل ﮐﯧﺪل ،ﻳﻌﻘﻮب د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨ
د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻳﻮ ﮐ ﺎﻧ ﮐﯧﻮدې ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﮐﻤﺰورو
ﺧﻮا ﮐ ﺑﻪ ﺎروى ﻣﺎل ﮐﯧﺪل .
ﺎروو ﭘﻪ ﻣﺨ ﻫﻐﻪ ﺎﻧ ﮐﯧﻨﮥ ﻮدﻟ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل
ﮐﻤﺰورى ﺎروى د ﻻﺑﻦ ﺷﻮل او ﺗه ﻮل د ﻳﻌﻘﻮب ﺷﻮل.

 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪار ﺷﻮﻟﻮ .د ﻫﻐﮥ ډﯦﺮې رﻣ ﻧﻮﮐﺮان،

اوﺎن او ﺧﺮۀ ۇو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب د ﻻﺑﻦ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل

۳۱

 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب واورﯦﺪل ﭼ د ﻻﺑﻦ زاﻣﻦ واﺋ” ،زﻣﻮﻧ


د ﭘﻼر ﺳﺮه ﭼ ﮥ ﻫﻢ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه
وړى دى .د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭼ ﻮﻣﺮه دوﻟﺖ دے ﻫﻐﻪ ﻮل زﻣﻮﻧ
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻫﻢ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻻﺑﻦ ورﺳﺮه
د ﭘﻼر وو “.
اوس دوﻣﺮه ﮥ ﻧﮥ دے ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ﭼ ورﺳﺮه ﻣﺨ وو.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،واﭘﺲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر

ﻧﻴﮥ ﻣﻠ ﺗﻪ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﻳﻢ“.
 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب راﺣﻴﻞ او ﻟﻴﺎه راوﻏﻮﺘﻠ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ

 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ
ﭘ ﮐ ﻣﻼو ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ رﻣ وې .
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ ده ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر زﻣﺎ ﺳﺮه
دوﻣﺮه ﮥ ﻧﮥ دے ﻟﻪ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻣﺨ وو ،ﺧﻮ زﻣﺎ د
 ﺗﺎﺳﻮ دواړو ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ
ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻣﻞ دے .

ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﺧﺪﻣﺖ وﮐو ،
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ زۀ دوﮐﻪ ﮐم او ﻟﺲ ﻞ ﻳ زﻣﺎ ﻣﺰدورى ﺑﺪﻟﻪ
ﮐې ده .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻﺑﻦ دا وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺑﺮ
ﻧﮥ ﻮدﻟﻮ .
ﭼﯧﻠ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺰدورى وى ،ﻧﻮ ﻮﻟﻮ رﻣﻮ ﺑﺮګ ﺑﭽ راوړل .ﭼ
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ،د ﮐﺮﻮ واﻻ ﭼﯧﻠ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺰدورى وى ،ﻧﻮ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻮﻟﻮ رﻣﻮ د ﮐﺮﻮ واﻻ ﺑﭽ راوړل .
 د
ﭘﻼر ﻧﻪ رﻣ اﺧﺴﺘ دى او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐې دى .
ﺎروو د وار راوړو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو او ﻣﺎ

وﮐﺘﻞ ﭼ ﮐﻮم ﭼﯧﻠ ﭼ ﭼﯧﻠ ﻣﺎل ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﮐﺮﻮ واﻻ،
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﺘ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ
  او ﺑﺮګ ۇو .
ﺧﻮب ﮐ ووﺋﻴﻞ ،ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ ،ﻣﺎ ﺟﻮاب ورﮐو ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ.
 ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ ،وﻮره ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﭼﯧﻠ ﮐﻮم ﭼ ﭼﯧﻠ ﻣﺎل

ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﮐﺮﻮ واﻻ   او ﺑﺮګ دى .زۀ داﺳ ﻪ
ﮐﻮم ﭼ ﻻﺑﻦ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﺘﻪ ده.
 زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﺗﺎ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ

ﺷﻮے وم ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ د ﻳﺎدﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﻗﻒ ﮐو
او ﭘﻪ ﻫﻐ دې ﺗﯧﻞ واﭼﻮل او ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو.
اوس ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے
 راﺣﻴﻞ او ﻟﻴﺎه ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ د
ﻳ “.
 ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻫﻴ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ دى .
ﭘﺮدو ﮐ ﺷﻤﯧﺮى .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧه ﺧﺮ ﮐې ﻳﻮ او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﺳﺮ ﻫﻐﮥ ﭼ ﻮﻣﺮه روﭘ اﺧﺴﺘ وې ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻳ ﺧﺘﻤ
 ﻫﻐﻪ ﻮل دوﻟﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ د
ﮐې دى .
ﭘﻼر ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ دے ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ د ﺑﭽﻮ دے .ﭼ ﺗﺎ
 ﻧﻮ
 -
ﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﻫﻢ ﻫﻐﺴ وﮐه “.
ﻳﻌﻘﻮب واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﺗﻴﺎرى وﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د
ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او  ﭘﻪ اوﺎﻧﻮ
ﺳﻮرې ﮐې او ﺧﭙﻠ ﻮﻟ رﻣ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻣﺨ
رواﻧ ﮐې ،او ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ
 ﻻﺑﻦ د ﺧﭙﻠﻮ و ﻧﻪ وړۍ ﮐﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﮐ ﻠ ۇو .
ﺗﻠﮯ وو او ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ وو ﻧﻮ راﺣﻴﻞ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﮐﻮر ﺑﺘﺎن
 ﻳﻌﻘﻮب ﻻﺑﻦ دوﮐﻪ ﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧﭙﻞ
ﭘ ﮐل .
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭼ ﮥ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ
ﺗ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﮐو .
راواﺧﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه ﻻړو .ﻫﻐﻪ د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې

وﺗﻠﻮ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺟِﻠﻌﺎد ﺗﻪ روان ﺷﻮ.

د ﻻﺑﻦ ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺴ ﺗﻠﻞ
 درې ور وروﺳﺘﻮ ﻻﺑﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺳى ﺎن ﺳﺮه ﮐل او اووۀ ور ﭘﻪ
دے .
ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺴ ۇو ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺟِﻠﻌﺎد ﺳﺮه ﻳ راﻳﺴﺎر
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻻﺑﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ
ﮐو .
راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﻴﺎل ﮐﻮه ﭼ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ
 ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﯧﺮ
وﻧﮥ واﺋ “.
ﮐو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﯧﻤﻪ ﻟﻮﻟ وه .ﻻﺑﻦ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ
 ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ وﻟ
ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﺧﯧﻤﻪ وﻟﻮﻟﻪ .
زۀ دوﮐﻪ ﮐم او زﻣﺎ ﻟﻮﻪ دې داﺳ ﺑﻮﺗﻠ ﻟﻪ د ﺗُﻮرې ﭘﻪ زور
 ﺗﺎ وﻟ زۀ دوﮐﻪ ﮐم او زۀ دې ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ
دې ﻧﻴﻮﻟ وى؟ 
ﮐم او وﺗﺘﯧﺪﻟ؟ ﮐﮥ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ وے ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻣﺨﻪ د ﺗﻤﺒﻞ ،رﺑﺎب او د ﺳﻨﺪرو ﺟﺸﻦ ﺳﺮه رﺧﺼﺖ ﮐے
 ﺗﺎ دې ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدم ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺴ او
وې .
ﻟﻮﻪ ُﻞ ﮐے وے او دوئ ﺗﻪ ﻣ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻪ وﺋﻴﻠ وے.
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن
دا دې د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﮐﺎر ﮐے دے .
رﺳﻮﻟﻮ زور ﻟﺮم ،ﺧﻮ ﺗﯧﺮه ﺷﭙﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﻟﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه
ﺧﺒﺮدارے راﮐو ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ واﻳﻢ .
ﭼ ﺗﮥ  ﻪ ﭼ ﺗﮥ واﭘﺲ ﮐﻮر ﻟﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺑﺻﺒﺮه وې،
 ﻳﻌﻘﻮب
ﺧﻮ زﻣﺎ د ﮐﻮر ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن دې وﻟ ﭘ ﮐل؟“ 
ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﻳﺮﯦﺪم ،زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎ دﻟﺘﻪ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺳﺘﺎ
زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ زور ﺑﻮ .
ﺑﺘﺎن ﭘﯧﺪا ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﻧﮥ ﺷ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ .دﻟﺘﻪ
زﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ وﻮره ،ﭼ ﺳﺘﺎ ﮥ ﻴﺰ ﻫﻢ

وى ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻴﺰ ﻳﻮﺳﻪ “.ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ د ﻻﺑﻦ ﺑﺘﺎن
 ﻻﺑﻦ ﻻړو او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﯧﻤﻪ ﻳ
راﺣﻴﻞ ﭘ ﮐى ۇو .
وﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻟﻴﺎه ﺧﯧﻤ او د ﻫﻐﻪ دوه وﻳﻨﻮ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ
ﻻړو ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺑﺘﺎن وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د راﺣﻴﻞ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ
 راﺣﻴﻞ د ﮐﻮر ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن راﺧﺴﺘ ۇو او ﻫﻐﻪ ﻳ د
ﻻړو .
اوښ د زﻳﻦ ﭘﻪ ﮐﻮړه ﮐ ﮐﯧﻮدﻟ ۇو او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې
ﻧﺎﺳﺘﻪ وه .ﻻﺑﻦ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﺧﯧﻤﻪ وﻟﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪل.
 راﺣﻴﻞ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻼره ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧه،

ﺧﻮ ﭼ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﻳ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ زۀ ﻧﮥ ﺷﻢ ﭘﺎﯧﺪﻟﮯ ،ﭘﻪ ﻣﺎ
د ﻮ ﺑﻴﻤﺎرى راﻏﻠ ده “.ﻻﺑﻦ ﻟﻮن وﮐو ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﻏﺼﻪ ﺷﻮ” ،ﻣﺎ ﮥ
ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن ﻳ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐل .
ﺑﺪ ﮐى دى؟ زﻣﺎ ﻨﺎه ﮥ ده ﭼ ﺗﮥ داﺳ ﺗﯧﺰ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ
 اوس ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ دى ﻫﻐﻪ ﻮل دې
راورﺳﯧﺪې؟ 
وﻟﻮل ،ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﻮم ﻳﻮ ﻴﺰ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ
وى؟ دا دﻟﺘﻪ ﺑﻬﺮ ﺎره ﮐﯧده ﭼ زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻠﻮان ﻳ
وﻮرى او دوئ ﺑﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻮک ﭘﻪ
 زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻢ ،ﺳﺘﺎ و او ﺳﺘﺎ
ﺣﻘﻪ دے .
ﭼﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ﻫﻢ ﺑﭽﮯ ﻧﮥ دے ﺿﺎﺋﻊ ﮐے او ﻣﺎ ﻳﻮ  ﻫﻢ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻨﻠ
ﺳﺘﺎ د رﻣﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ دے ﺧﻮړﻟﮯ .
ﻨﺎور ﺳﺘﺎ ه ﺧﻮړﻟ ده ،ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﺎوان ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ درﮐے
دے .ﺗﺎ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮﺘﮯ دے ﭼ ﭼﺎ د ور ﻳﺎ
 ډﯦﺮ ﻞ زۀ د ور ﺮﻣ وﻫﻠﮯ ﻳﻢ
ﺷﭙ ﭘ ﮐے وى .
او د ﺷﭙ ﻳﺨﻨ اوچ ﮐے ﻳﻢ .او زﻣﺎ ﺧﻮب ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وو.
 د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳﻢ .ﻮارﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺎ

ﺳﺘﺎ د دوو ﻟﻮﻮ او ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ ﺳﺘﺎ د رﻣﻮ دﭘﺎره ،ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ

ﮐے دے .او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،ﺗﺎ ﻟﺲ ﻞ زﻣﺎ ﻣﺰدورى ﺑﺪﻟﻪ ﮐه .

ﮐﮥ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﮐﻮم ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ او اﺳﺤﺎق
ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،زﻣﺎ ﻣﻞ ﻧﮥ وے ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ زۀ ﻣﺨ ﺧﺎﻟ
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻟﯧﻟﮯ وے .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﺗﻠﻴﻒ او ﮐﻮم
ﺧﺪﻣﺖ ﭼ ﻣﺎ ﮐے دے ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او ﻪ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺗﯧﺮه ﺷﭙﻪ ﺗﮥ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐې“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب او ﻻﺑﻦ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﻌﺎﻫﺪه
 ﺑﻴﺎ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا ﻮاﻧ  زﻣﺎ

ﻟﻮﻪ دى ،د دوئ ﺑﭽ زﻣﺎ دى او دا رﻣ زﻣﺎ دى .ﭼ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ
ﮥ ﻫﻢ ﻮرې ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دى .ﺧﻮ زۀ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ
 ﻧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻳﻢ.
ﻧﮥ ﺷﻢ ﺳﺎﺗﻠﮯ ،
راﻪ ﭼ داﺳ ﮥ وﮐو ﭼ زﻣﻮﻧ دا ﻟﻮظ ﭘﺮې ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮه ﺗﻴه راواﺧﺴﺘﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻳﻮ
راﻳﺎدﻳى “.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻳﺎدﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ودروﻟﻪ .
”ﮥ ﮐﺎ راﻮل ﮐئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮐﺎ راﻮل ﮐل او ﻳﻮ
ډﯦﺮے ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻮ د ډﯦﺮى
 ﻻﺑﻦ ﭘﻪ دې ﻳﺠﺮﺷﺎﻫﺪوﺗﻬﺎ ﻧﻮم
ﺳﺮه رو وﺧﻮړﻟﻪ .
 ﻻﺑﻦ
ﮐﯧﻮدو ،ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺮې ﺟﻠﻌﻴﺪ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا د ﮐﺎﻮ ډﯦﺮے ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د دواړو دﭘﺎره ﻳﻮ
 ﻻﺑﻦ دا
ﻳﺎدﺎر وى “.ﻧﻮ ﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﺟﻠﻌﻴﺪ ﺷﻮ .
ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﻈﺮ وﺳﺎﺗ ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻣﻮﻧ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺟﺪا ﻳﻮ “.ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﻣﺼﻔﺎه ﻫﻢ ﺷﻮ.
 ﻻﺑﻦ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ د ﻟﻮﻮ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﻮې ﻳﺎ

ﻧﻮرې  وادۀ ﮐﻮې ،ﮐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،ﻳﺎد ﻟﺮه ﭼ
 دا ﻫﻐﻪ ﮐﺎ دى ﭼ ﻣﺎ زﻣﻮﻧ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻮرى .

ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ډﯦﺮے ﮐى دى او دا ﻫﻐﻪ ﻳﺎدﺎرى ﺗﻴه ده .

دا ډﯦﺮے او دا د ﻳﺎدﺎرى ﺗﻴه دواړه ﻳﺎدﺎروﻧﻪ دى .زۀ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د دې ﻧﻪ ﻧﮥ درﺗﯧﺮﯦم او ﺗﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ
 د
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د دې ﻳﺎدﺎرى ﺗﻴې ﻧﻪ ﻣﮥ راﺗﯧﺮﯦه .
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻧﺤﻮر ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﻈﺮ
وﮐى ﭼ ﻣﻮﻧ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐې ده ﭼ د ﻫﻐ ﺧﻴﺎل
ﺳﺎﺗﻮ “.ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم د ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﭘﻼر اﺳﺤﺎق ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐو ﭼ دا وﻋﺪه ﺑﻪ ﭘﻮره
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻨﺎور ﺣﻼل ﮐو او دا ﻳ ﭘﻪ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﮐﻮى .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐو او ﻳﻌﻘﻮب رو ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮان
راوﻏﻮﺘﻞ ،دوئ رو وﺧﻮړه او ﺑﻴﺎ ﻳ ﭘﻪ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه
 ﺑﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻻﺑﻦ ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺴ او ﻟﻮﻪ ُﻞ ﮐل
ﮐه .
او ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻪ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ او واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ روان ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب او د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ ﻣﻼوﯦﺪل

۳۲

 ﭼ ﻳﻌﻘﻮب ﻨﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړو ،د ﺧُﺪائ


 ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﻴﺪﻟ،
ﭘﺎک ﮥ ﻓﺮﺘ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮې .
ﻧﻮ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﺮ دے “.ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ
ﺎئ ﻳ ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
ﻣﺨ د ادوم ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﺳﻌﻴﺮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺧﭙﻞ
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ
ورور ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل .
ﻧﯧ ﻋﻴﺴﻮ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﻮئ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪار ﺧﺪﻣﺘﺎر
ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻢ ،ﭼ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ د ﻻﺑﻦ ﺳﺮه د ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﻪ
 زۀ ﻏﻮﻳ ،ﺧﺮۀ ،ې ،ﭼﯧﻠ او ﻧﻮﮐﺮان
ﺷﺎن دﯦﺮه ﻳﻢ ،
ﻟﺮم .ﻧﯧﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ درﻟﯧم ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ
ﮐ ﮥ راﺷﻢ “.

واﭘﺲ راﻏﻠﻞ ،ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ورور ﻋﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻻړو او
ﻫﻐﻪ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راروان دے .ﻠﻮر
 ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺨﺖ وﻳﺮﯦﺪو او
ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ورﺳﺮه دى “.
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ او رﻣ ،ﻏﻮاﺎﻧ او
 د ﻫﻐﮥ
اوﺎن ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ دوو ډﻟﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل .
ﺧﻴﺎل دا وو” ،ﮐﮥ ﻋﻴﺴﻮ راﺷ او ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒ ډﻟﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﮐى
 ﺑﻴﺎ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺎﺗ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﺗﺘ “.
ﻳﻌﻘﻮب دﻋﺎ وﮐه” ،زﻣﺎ د ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ او زﻣﺎ د
ﭘﻼر اﺳﺤﺎق ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زﻣﺎ ﺳﻮال واوره ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ .ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﺗﮥ ﺑﻪ
 ﺗﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ
زﻣﺎ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﺳﻢ ﮐې .
ﺗﻪ ،ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ او وﻓﺎدارى ﻮدﻟ ده زۀ د ﻫﻐ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ،
زۀ ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرﯦﻮﺗﻢ ﻧﻮ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو
ﺻﺮف ﻳﻮه اﻣﺴﺎ وه او اوس زﻣﺎ ﻧﻪ دوه ﻗﺒﻴﻠ ﺟﻮړې ﺷﻮې
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ورور ﻋﻴﺴﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ
دى .
ﮐه .زۀ ﻳﺮﯦم ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ
 ﻫﻐﻪ وﻋﺪه
ﺑﻪ ﺳﺮه د ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻮل ﺗﺒﺎه ﮐى .
راﻳﺎده ﮐه ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه ﮐې وه ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﺮ ﮥ
ﺳﻢ ﮐې او ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه اوﻻد راﮐې ﭼ ﻮک ﺑﻪ ﻳ
ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ ،دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﻟﻪ ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺷ
دى۱۳ “.۱۵-ﻫﻠﺘﻪ د ﺷﭙ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروو
ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ورور ﻋﻴﺴﻮ دﭘﺎره دا ﺗُﺤﻔ ﺧﻮ ﮐې ،دوه ﺳﻮه
ﭼﯧﻠ او ﺷﻞ ﭼﯧﻠ ،دوه ﺳﻮه ې او ﺷﻞ ان ،دﯦﺮش ﻫﻐﻪ
اُو ﭼ ﭘ ورﮐﻮى د ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ،ﻠﻮﯦﺖ ﻏﻮاﺎﻧ او ﻟﺲ
 ﻫﻐﮥ دا ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻟﻮ
ﻏﻮﻳ ،ﺷﻞ ﺧﺮې او ﻟﺲ ﺧﺮۀ .
ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه ډﻟﻪ

ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻړ ﺷ
او د ﻣﺨ ﻗﺒﻴﻠ او ورﭘﺴ رارواﻧ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 ﻫﻐﮥ وړوﻣﺒ ﻧﻮﮐﺮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،زﻣﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺳﺎﺗ “.
ورور ﻋﻴﺴﻮ ﭼ درﺳﺮه ﻣﻼوﻳى او ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼ ،ﺳﺘﺎ
ﻧﯧ ﻮک دے؟ ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ ؟ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ دا ﻨﺎور د
 ﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ واﻳﻪ ﭼ دا ﺳﺘﺎ د ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻌﻘﻮب
ﭼﺎ دى؟ 
دى .ﻫﻐﻪ دا ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻋﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺗُﺤﻔﻪ ﮐ ﻟﯧى .او ﻳﻌﻘﻮب
 ﻫﻐﮥ دوﯦﻢ او درﯦﻢ ﻟﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﺴ راروان دے “.
ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺣﻢ ورﮐو او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭼ ﮐﻮم د ډﻟﻮ
ﻣﺸﺮان ۇو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ داﺳ واﻳ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ واﻳ ﭼ ﺳﺘﺎ
ﻋﻴﺴﻮ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦئ .
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﺴ راروان دے “.د
ﻳﻌﻘﻮب ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د دې ﺗُﺤﻔﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ
ﺳه ﮐم او ﭼ ﮐﻠﻪ ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻢ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔ د ﺎن ﻧﻪ
ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ راﻏﻠﮯ وواﺋ “.
ﻣﺨ وﻟﯧﻟ او ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﻓﻨﻮاﯦﻞ ﮐ ﮐﺸﺘ ﮐﻮل
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺎﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ دوه ﻧﺎح ﮐې

 ،د ﻫﻐﮥ دوه ﻧﻮرې  او ﺧﭙﻞ ﻳﻮوﻟﺲ زاﻣﻦ روان
ﮐل او د ﻳﺒﻮق د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮدر ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﭘﻮرې
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ روان ﮐل او
وﺗﻞ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اوﺑﮥ ﮐﻤ وې .
ﭘﻮرې ﻳ وﻳﺴﺘﻞ ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭼ ﮥ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺑﻠ ﻏﺎړې
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮا ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺳے راﻏﻠﻮ
ﺗﻪ وﻟﯧل ،
 ﭼ
او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ د ﺳﺤﺮ د رﺎ ﭘﻮرې ﮐﺸﺘ وﮐه .
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺷﻮه ﻠﮯ ،ﻧﻮ


ﻫﻐﮥ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﭘﺘُﻮن ووﻫﻠﻮ او ﭘﺘُﻮن ﻳ د ﺑﻨﺪ ﻧﻪ ووﺗﻠﻮ .
ﻫﻐﻪ ﺳى ووﺋﻴﻞ” ،د ﺳﺤﺮ رﺎ ﺷﻮه ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻻړ ﺷﻢ“.
ﻳﻌﻘﻮب ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم ،ﭼ ﺗﺮﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﺮې
ﭘﻮرې دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﮥ وى راﮐے “.
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﮥ ﻧﻮم دے؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
 ﻫﻐﻪ ﺳى ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
”ﻳﻌﻘﻮب “.
ﻧﻮم ﻳﻌﻘﻮب ﻧﮥ وى .ﺗﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د اﻧﺴﺎن ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐې ده او ﺗﺎ ﻠ ده ،د اوس ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ وى“.
 ﻳﻌﻘﻮب ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم وﺎﻳﻪ“.

ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ وﻟ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺗﭙﻮس ﮐﻮې؟“ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ
 ﻳﻌﻘﻮب ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻻ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻳﻢ “.ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻤﺮ راﺧﺘﻠﻮ ﭼ ﻳﻌﻘﻮب د
ﺎئ ﻳ ﻓﻨﻮاﯦﻞ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
 ﺗﺮ
ﻓﻨﻮاﯦﻞ ﻧﻪ ﺗﻠﻮ او د ﺧﭙﻞ ﭘﺘُﻮن ﭘﻪ وﺟﻪ   روان وو .
ﻧﻦ ور ﭘﻮرې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اوﻻد ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﮐﻮﻣﻪ
ﭼ د ﭘﺘُﻮن ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻮرې وى ،ﻪ ﭼ د ﭘﺘُﻮن د ﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې
ﺎئ ﻫﻐﮥ ﻳﻌﻘﻮب وﻫﻠﮯ وو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل

۳۳

 ﻳﻌﻘﻮب ﭼ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻋﻴﺴﻮ ﻳ وﻟﻴﺪو او ﮥ ﻮرى


ﭼ ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ورﺳﺮه راروان ۇو .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﭘﻪ

ﻟﻴﺎه ،راﺣﻴﻞ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوو ﻧﻮرو ﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل .
ﻫﻐﮥ ﻧﻮرې  او د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﻣﺨ ﮐل ،ﺑﻴﺎ ﻳ ﻟﻴﺎه او

د ﻫﻐ ﺑﭽ ﮐل او راﺣﻴﻞ او ﻳﻮﺳﻒ ﻳ وروﺳﺘﻮ ﮐل .
ﻳﻌﻘﻮب د دوئ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻړو او ﭼ ﻨﻪ ﺧﭙﻞ ورور ﺗﻪ

ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻴ ﺷﻮ او اووۀ ﻞ ﻳ ﺗﻨﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ وﻟﻮﻟﻮ.
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴﻮ ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻣﻨه ﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ

ﻳ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل ،راﻏﺎړه ﻳ وﻳﺴﺘﻠﻮ او ُﻞ ﻳ ﮐو .دوئ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻋﻴﺴﻮ وﮐﺘﻞ او ﻫﻐﻪ  او
دواړو وژړل .
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﺗﺎ ﺳﺮه ﻮک
دى؟“ ﻳﻌﻘﻮب ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے او دا ﺑﭽ ﻳ راﮐى دى “.
 او د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ راﻣﺨ ﺷﻮل او ورﺗﻪ ﻴ ﺷﻮل،
 ﺑﻴﺎ ﻟﻴﺎه او د ﻫﻐ ﺑﭽ راﻏﻠﻞ او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻳﻮﺳﻒ او

 ﻋﻴﺴﻮ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس
راﺣﻴﻞ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻴ ﺷﻮل .
وﮐو” ،د ﻫﻐ ﺑﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه ﭼ زۀ ﻣﻼو ﺷﻮم ﻫﻐﻪ دې د
ﮥ ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره راوﺳﺘﻠ ده؟“ ﻳﻌﻘﻮب ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې
 ﺧﻮ ﻋﻴﺴﻮ ورﺗﻪ
دﭘﺎره ﭼ زﻣﺎ ﻧﯧ راﺳﺮه ﮥ ﺷ “.
ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ وروره ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﺮ ﮥ ډﯦﺮ دى ،ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ
 ﻳﻌﻘﻮب ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،زۀ
ﮥ دى ﻫﻐﻪ د ﺎن دﭘﺎره وﺳﺎﺗﻪ “.
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻳ ،ﻧﻮ زﻣﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ
دا ﺗُﺤﻔﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه .ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻣ وﮐﺘﻞ دا داﺳ ﺷﻮه
ﻟﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺦ ﺗﻪ ﻣ ﮐﺘﻠ وى ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ اوس
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ دا ﺗُﺤﻔﻪ زﻣﺎ
ﻣﺎ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﮥ ﻳ .
ﻧﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ راوړې ده ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے او ﭼ د ﮥ ﻴﺰ ﻫﻢ ﺿﺮورت وو ﻫﻐﻪ ﻳ
راﮐے دے “.ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﻫﻐﮥ زور راوړو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه.
 ﻋﻴﺴﻮ ووﺋﻴﻞ ” ،ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮ .زۀ ﺑﻪ

 ﻳﻌﻘﻮب ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻧﯧﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻢ “.
ﭼ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﻤﺰورى دى ،او ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ زۀ د دې و
او ﺎروو او د دوئ د ﺑﭽﻮ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻢ .ﮐﮥ دا ﻣﻮﻧ ﻳﻮه ورځ
 زۀ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ
ﻫﻢ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﺣﻮ ،ﻧﻮ ﻮل ﺎروى ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ .

ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻړ ﺷ او
ﻧﯧﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺰه ﻣﺰه د ﺎروو او د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﻗﺪم ﭘﻪ

ﺗﺎ ﭘﺴ درﻢ او ﭘﻪ ادوم ﮐ ﺑﻪ درﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻢ “.
ﻋﻴﺴﻮ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﮥ ﮐﺴﺎن ﭘﺮﯦدم “.ﺧﻮ
ﻳﻌﻘﻮب ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې ﻫﻴ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ ،زۀ ﺻﺮف
 ﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
دا ﻏﻮاړم ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ راﺷﻢ “.
 ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب
ورځ ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ادوم ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮ .
ﺳﺎت ﺗﻪ ﻻړو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﮐﻮر او د
ﺎروو دﭘﺎره ﺷﭙﻮﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﺳﺎت
 د ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ واﭘﺴ ﮐ ﻳﻌﻘﻮب د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ
ﺷﻮ .
ﻣﻠ ﮐ ﺷﻢ ﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮه ورﺳﯧﺪو او د ﺎر
 ﻫﻐﮥ
ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﮐ ﺧﭙﻠ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
د ﻫﻐﻪ ﭘ دا ﺣﺼﻪ د ﺷﻢ ﭘﻼر ﻫﻤﻮر د اوﻻد ﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه
ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﺳﻴﻮ واﺧﺴﺘﻠﻪ .
ﮐه او اﯦﻞاﻟﻮﻫاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے.

د دﻳﻨﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﯧﺪل

۳۴

 ﻳﻮه ورځ ،د ﻳﻌﻘﻮب او ﻟﻴﺎه ﻟﻮر دﻳﻨﻪ ،د ﮐﻨﻌﺎﻧ


 ﻫﻤﻮر ﺣﻮى د ﻫﻐ
ﻮ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ووﺗﻠﻪ .

ﻋﻼﻗ ﻣﺎﻟ وو .د ﻫﻐﮥ زوئ ﺷﻢ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻪ
 ﺧﻮ د ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻮر دﻳﻨﻪ د ﻫﻐﮥ
او د ﻫﻐ ﺑﻋﺰﺗ ﻳ وﮐه .
ﻧﻪ زړۀ ﻳﻮړو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻣﺌﻴﻦ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﺷﻢ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻫﻤﻮر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﺧﻮږې ﺧﺒﺮې وﮐې .
 ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د
”دا ﺟﻴﻨ ﻣﺎ ﺗﻪ وادۀ ﮐه “.

ﻟﻮر ﺑﻋﺰﺗ ﺷﻮې ده ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروو ﺳﺮه ﭘﻪ
ﭘﻮ ﮐ ۇو ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﮥ وﻧﮥ
 د ﺷﻢ ﭘﻼر ﻫﻤﻮر ووﺗﻠﻮ ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه د دې
وﺋﻴﻞ .
 ﻧﻮ د ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻦ د ﭘﻮ ﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐى ،
واﭘﺲ راروان ۇو او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﺷﻢ د
ﻳﻌﻘﻮب د ﻟﻮر ﺑﻋﺰﺗ ﮐې ده ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﻔﻪ او ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ
ﺷﻮل ﻪ ﭼ دا ﻏﻠﻂ ﮐﺎر د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
 ﻫﻤﻮر ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوئ ﺷﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر
وو .
ﻣﺌﻴﻦ ﺷﻮے دے ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦده ﭼ
 زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻮاﻟ وﮐئ ،ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ
وادۀ ﻳ ﮐى .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐئ او زﻣﻮﻧ ﻟﻮﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐئ .
زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪے ﺷ ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮﺗﻪ
اوﺳﯧﺪل ﻏﻮاړئ دا ﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دے ،ﭘﻪ آزادۍ
 ﺑﻴﺎ
ﺳﺮه ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﻮئ او ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐئ “.
ﺷﻢ د دﻳﻨﻪ ﭘﻼر او وروﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺳﺮه دا
ﯧه ﮐﻮل ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﻫﻢ ﻏﻮاړئ زۀ ﺑﻪ ﻳ
 ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳ ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه ﻣﻬﺮ ﻫﻢ ﻏﻮاړئ
درﮐم .
زۀ ﺑﻪ ﻳ درﮐم ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ اﺟﺎزت راﮐئ ﭼ دا ﺟﻴﻨ زۀ
 ﺷﻢ د ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮر دﻳﻨﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﮐې وه،
وادۀ ﮐم “.
ﻧﻮ ﻪ د ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻨﻮ ﺷﻢ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻫﻤﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻞ
 دوئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر
ﺳﺮه ﺟﻮاب ورﮐو .
داﺳ ﺳى ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ ورﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﮥ وى ،دا ﺑﻪ
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮ
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﺷﺮم ﺧﺒﺮه وى .
ﺷﺮط درﮐو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻧﺮان
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ درﮐو او
ﺳﻨﺖ ﮐئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﮐو .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه

 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ
اوﺳﻴو او ﻳﻮ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷُﻮ .
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮥ وى او ﺳﻨﺖ ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر ﺑﻮﺣﻮ او
 د ﻫﻤﻮر او د ﻫﻐﮥ د زوئ ﺷﻢ دا ﺧﺒﺮې
ﻻړ ﺑﻪ ﺷُﻮ “.
 او ﻫﻐﻪ ﻮان ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐ
ﺧﻮ ﺷﻮې ،
ﺳﺴﺘ وﻧﮥ ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺌﻴﻦ وو .ﻫﻐﻪ

د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺳے وو .
ﻫﻤﻮر او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺷﻢ د ﺎر د دروازې ﺳﺮه ﻧﺰدې د
ﺟﺮ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړل ،او د ﺎر ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮه وﮐه ﭼ،
 ”دا د ﺧﯧﺮ ﺧﻠﻖ دى ،دوئ دې زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻣﻠ

ﮐ اوﺳﻴى او ﮐﺎروﺑﺎر دې ﮐﻮى .دا ﻣﻠ د دوئ دﭘﺎره ﻫﻢ
ﮥ ﻟﻮئ دے .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د دوئ ﻟﻮﻪ وﮐو او ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ ﺑﻪ
 ﺧﻮ دا ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺮط زﻣﻮﻧ
دوئ ﻟﻪ ورﮐو .
ﺳﺮه اوﺳﻴى او ﻳﻮ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷُﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻧﺮان ﺳﻨﺖ
 د دوئ ﻮل
ﮐو ،ﻟﻪ ﭼ دوئ ﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﺷﻮى دى .
ﺎروى او د ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ دې زﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﺷ ﮥ؟ را ﭼ
 د
ﺟﻮړه ورﺳﺮه وﮐو ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه اوﺳﻴى “.
ﺎر ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻫﻤﻮر او ﺷﻢ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې راﺿ ﺷﻮل او
 ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﭼ د ﺳﻨﺖ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ
ﻮل ﻧﺮان ﺳﻨﺖ ﺷﻮل .
وﺟﻪ ﻮل ﺳى ﺧﻮږﯦﺪل ،د ﻳﻌﻘﻮب دوو زاﻣﻨﻮ ،د دﻳﻨﻪ ﺳﻪ
وروﻮ ،ﺷﻤﻌﻮن او ﻟﻴﻮى ،ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې راواﺧﺴﺘﻠ ،ﺎر ﺗﻪ
 دوئ
دﻧﻨﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه راﻏﻠﻞ او ﻮل ﺳى ﻳ ووژل .
ﻫﻤﻮر او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺷﻢ ﭘﻪ ﺗُﻮره ووژل .ﺑﻴﺎ دوئ دﻳﻨﻪ د ﺷﻢ
 د دې ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻳﻌﻘﻮب
د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ او ﻻړل .
ﻧﻮرو زاﻣﻨﻮ ﺎر ﻟﻮټ ﮐو ﭼ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮر د ﺑﻋﺰﺗ ﺑﺪل
 دوئ رﻣ ﺎروى ،ﺧﺮۀ او ﭘﻪ ﺎر او ﭘﻮ ﮐ
واﺧﻠ .
 دوئ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻳﻮړو ،ﻮﻟ
ﭼ ﮥ ﻫﻢ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﻳﻮړل .

 او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳ وﻧﻴﻮل او د ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻫﺮ ﮥ ﻟﻮټ
 ﻳﻌﻘﻮب ،ﺷﻤﻌﻮن او ﻟﻴﻮى ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﭘﻪ
ﮐل .
ﺗﻠﻴﻒ ﮐ اﭼﻮﻟﮯ ﻳﻢ ،اوس ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ،ﻓﺮزﻳﺎن او د دې
ﻣﻠ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .زﻣﺎ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﺳى
ﻧﺸﺘﻪ ،ﮐﮥ دوئ ﻮل زﻣﺎ ﺧﻼف ﻳﻮ ﺎئ ﺷ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ
وﮐى ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ دا ﻧﮥ ﺷُﻮ زﻏﻤﻠﮯ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻮر ﺳﺮه دې د
ﮐﻨﺠﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک وﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب واﭘﺲ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ

۳۵

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،


”ﭘﺎﻪ او ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧه .ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎ
ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه .زۀ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ
راﺮﻨﺪ ﺷﻮے وم ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ورور ﻋﻴﺴﻮ ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭼ
ﺗﺘﯧﺪﻟ “.
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ۇو ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﭘﺮدى ﺑﺘﺎن دى
ﻫﻐﻪ وﻏﻮرزوئ ،ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐئ او ﺻﻔﺎ ﺟﺎﻣ
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﺣﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
واﻏﻮﻧﺪئ .
زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐم ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ
ﮐ زﻣﺎ ﺳﻮال اورﯦﺪﻟﮯ دے او ﭼ زۀ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﮯ ﻳﻢ ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮل ﭘﺮدى ﺑﺘﺎن ﭼ د
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻣﻞ وو “.
دوئ ﺳﺮه ۇو او د دوئ ﭘﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮﻣ واﻟ وې،
ﻫﻐﻪ ﻳ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ورﮐې .ﻫﻐﮥ دا ﺷﻢ ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﯧۍ د
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﭘﻪ
وﻧ ﻻﻧﺪې ﺦ ﮐل .
ﺳﻔﺮ روان ۇو ،ﻧﻮ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې د

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

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

راﺮﻨﺪ ﺷﻮے وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ورور ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﻮ .
د رِﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎره دﺑﻮره ﻣه ﺷﻮه او ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﯧۍ
د وﻧ ﻻﻧﺪې ﺨﻪ ﺷﻮه .ﻧﻮ ﻪ د دې ﻧﻮم ”د ژړا ﯧۍ“
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب د ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﺧُﺪائ
ﺷﻮ .
ﭘﺎک ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﺑﻴﺎ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻳﻌﻘﻮب دے ،ﺧﻮ

د ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻮ “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻗﺎدر
ﮐﯧﻮدو .
ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﺗﮥ ډﯦﺮ اوﻻد ﭘﯧﺪا ﮐه .ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﻧﻪ
 زۀ
ﺟﻮړﻳى او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻮړﻳى .
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ او اﺳﺤﺎق ﻟﻪ
ورﮐے وو او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ دا ﻣﻠ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ ﻫﻢ
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻻړو .
ورﮐﻮم “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐې وې ،ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮ
ﻳﺎدﺎرى ﮐﺎﮯ ودروﻟﻮ او وﻗﻒ ﻳ ﮐو ،ﻣﮯ او ﺗﯧﻞ ﻳ ﭘﺮې
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو.
واﭼﻮل .

د راﺣﻴﻞ ﻣﺮګ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﻧﻪ ﮐه وﮐه او

ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ د اﻓﺮات ﻧﻪ ﻟ ﻏﻮﻧﺪې ﻟﺮې ۇو ،د راﺣﻴﻞ د
ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ درد ﮐ

 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻟﻨﻮن ﭘﻪ دردوﻧﻮ ﮐ وه د ﻫﻐ
وه .
ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،داﻳ ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،راﺣﻴﻞ ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ،
 ﻫﻐﻪ ﻣه ﮐﯧﺪﻟﻪ او د ﻫﻐ
اوس ﺳﺘﺎ ﺑﻞ زوئ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ “.
ﺳﺎه ﭘﻪ وﺗﻠﻮ وه ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوئ ﺑِﻦاَوﻧ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو،
 ﭼ راﺣﻴﻞ ﭘﻪ ﺣﻖ
ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺮې ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
ورﺳﯧﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﻓﺮات د ﻻر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺨﻪ ﮐے ﺷﻮه ،ﭼ
 ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ
ﻫﻐﻪ ﺎئ اوس د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى .
ﻳﺎدﺎرى ﮐﺎﮯ ودروﻟﻮ او دا ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې د راﺣﻴﻞ د
 ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻴﺎ ﮐه ﻳﻮړه او د ﻋﺪر د ﻮﮐﻴﺪارۍ
ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ده .
د ﺑﺮج ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﺧﯧﻤﻪ وﻟﻮﻟﻪ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻦ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪو ،روﺑﻴﻦ ﻻړو

او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د وﻳﻨ ﺑِﻠﻬﺎه ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ ،ﻳﻌﻘﻮب د دې ﻧﻪ
 دا د
ﺧﺒﺮ ﺷﻮ او ﻏﺼﻪ ﺷﻮ .د ﻳﻌﻘﻮب دوﻟﺲ زاﻣﻦ ۇو .
ﻟﻴﺎه زاﻣﻦ دى ،روﺑﻴﻦ د ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺸﺮ زوئ ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻟﻴﻮى،
 د راﺣﻴﻞ زاﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ او
ﻳﻬﻮداه ،ﻳﺴﺎﮐﺎر او زﺑﻮﻟﻮن .
 د راﺣﻴﻞ د وﻳﻨ ﺑِﻠﻬﺎه زاﻣﻦ ،دان او ﻧﻔﺘﺎﻟ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ۇو .
 د ﻟﻴﺎه د وﻳﻨ زِﻟﻔﻪ زاﻣﻦ ﺟﺎد او آﺷﺮ ۇو .دا د
ۇو .
ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻦ دى ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو.

د ﺣﻀﺮت اﺳﺤﺎق وﻓﺎت ﮐﯧﺪل
 ﻳﻌﻘﻮب واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﺳﺤﺎق ﺗﻪ ،ﺣﺒﺮون ﺳﺮه ﻧﺰدې

ﻣﻤﺮې ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،دا ﻫﻐﻪ ﺎئ دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ او
 د اﺳﺤﺎق ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻮ ﺳﻞ اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻪ
اﺳﺤﺎق اوﺳﯧﺪﻟ ۇو .

 او اﺳﺤﺎق ﺳﺎه ورﮐه او ﮥ ﭘﻪ ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﮐ وﻓﺎت
وو 
ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﻋﻴﺴﻮ او ﻳﻌﻘﻮب ﺦ ﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد

۳۶

 دا د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد دے ،ﭼ د ادوم ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ


 ﻋﻴﺴﻮ دا ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺟﻴﻨ وادۀ ﮐې ،د ﺣﺘ اﻳﻠﻮن
ﻳﺎدﯦﺪو .

ﻟﻮر ﻋﺪه ،د ﺻﺒﻌﻮن ﺣﻮى د ﻋﻨﻪ د زوئ ﻟﻮر ،اُﻫﻠﻴﺒﺎﻣﻪ ،
 د ﻋﺪه ﻧﻪ اﻟﻴﻔﺰ
او د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻟﻮر د ﻧﺒﺎﻳﻮت ﺧﻮر ،ﺑﺎﺳﻤﺖ .
 او اُﻫﻠﻴﺒﺎﻣﻪ ﻧﻪ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،د ﺑﺎﺳﻤﺖ ﻧﻪ رﻋﻮاﯦﻞ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،
ﻳﻌﻮس ،ﻳﻌﻼم او ﻗﻮرح ﭘﯧﺪا ﺷﻮل ،د ﻋﻴﺴﻮ دا ﻮل زاﻣﻦ د
 ﺑﻴﺎ ﻋﻴﺴﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو .
ﻮ ،ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ،ﻟﻮﻮ او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه او
ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺎروو او د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺳﺮه ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن
ﮐ ﻠ ۇو ،روان ﺷﻮ او د ﺧﭙﻞ ورور ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻪ ﺑﻞ ﻣﻠ
 ﻫﻐﻪ ﻪ ﻻړو ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﻫﻐﻪ او
ﺗﻪ ﻻړو .
ﻳﻌﻘﻮب اوﺳﯧﺪل ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺰاره ﻧﮥ ﮐﯧﺪﻟﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﺎروى ډﯦﺮ
 ﻧﻮ
زﻳﺎت ۇو او ﻧﻮر دوئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ اوﺳﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮل .
 دا د ادوﻣﻴﺎﻧﻮ د
ﻋﻴﺴﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ادوم ﮐ اوﺳﯧﺪو .
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ،د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد دے۱۰ .۱۳-د ﻋﻴﺴﻮ د  ﻋﺪه ﻧﻪ
ﻳﻮ زوئ ،اﻟﻴﻔﺰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .او د اﻟﻴﻔﺰ اوﻻد دا وو ،ﺗﻴﻤﺎن ،اوﻣﺮ،
ﺻﻔﻮ ،ﺟﻌﺘﺎم او ﻗﻨﺰ .او د وﻳﻨ ،ﺗﻤﻨﻊ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ
ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ وو .د ﻋﻴﺴﻮ د  ﺑﺎﺳﻤﺖ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زوئ رﻋﻮاﯦﻞ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮ او د رﻋﻮاﯦﻞ دا ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو ،ﻧﺤﺖ ،زارح ،ﺳﻤﻪ او
 د ﻋﻨﻪ ﻟﻮر د ﺻﺒﻌﻮن ﻧﻤﺴ ﭼ د ﻋﻴﺴﻮ ﻪ وه د
ﻣﺰه .
ﻫﻐ ﻧﻮم اُﻫﻠﻴﺒﺎﻣﻪ وو ،د ﻫﻐ د ﻋﻴﺴﻮ ﻧﻪ دا درې زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا

 دا د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد ﻧﻪ ﺟﻮړې
ﺷﻮل ،ﻳﻌﻮس ،ﻳﻌﻼم او ﻗﻮرح .
ﺷﻮې ﻗﺒﻴﻠ دى .د ﻋﻴﺴﻮ ﻣﺸﺮ زوئ اﻟﻴﻔﺰ د دې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر
 ﻗﻮرح ،ﺟﻌﺘﺎم او
ﻧﻴﮥ وو ،ﺗﻴﻤﺎن ،اوﻣﺮ ،ﺻﻔﻮ ،ﻗﻨﺰ ،
 د ﻋﻴﺴﻮ
ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ .دا ﻮل د ﻋﻴﺴﻮ د  ﻋﺪه اوﻻد دے .
زوئ رﻋﻮاﯦﻞ د دې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو ،ﻧﺤﺖ ،زارح ،ﺳﻤﻪ او
 دا ﻗﺒﻴﻠ
ﻣﺰه .دا ﻮل د ﻋﻴﺴﻮ د  ﺑﺎﺳﻤﺖ اوﻻد وو .
د ﻋﻴﺴﻮ د  اُﻫﻠﻴﺒﺎﻣﻪ اوﻻد دے ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻋﻨﻪ ﻟﻮر وه،
 دا ﻮﻟ ﻗﺒﻴﻠ د ﻋﻴﺴﻮ ﭘﻪ اوﻻد
ﻳﻌﻮس ،ﻳﻌﻼم او ﻗﻮرح .
ﮐ را.

د ﺳﻌﻴﺮ اوﻻد
 د ادوم د ﻣﻠ اﺻﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ
 -

ﺗﻘﺴﻴﻢ ۇو ﭼ د دوئ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ د ﺣﻮرى ،ﺳﻌﻴﺮ دې اوﻻد ﺗﻪ
 ،ﻟﻮﻃﺎن ،ﺳﻮﺑﻞ ،ﺻﺒﻌﻮن ،ﻋﻨﻪ ،دﻳﺴﻮن ،اﻳﺼﺮ او دﻳﺴﺎن.
 ﻟﻮﻃﺎن د ﺣﻮرى او ﻫﻴﻤﺎم ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .د ﻟﻮﻃﺎن

 ﺳﻮﺑﻞ د ﻋﻠﻮان ،ﻣﺎﻧﺤﺖ ،ﻋﻴﺒﺎل،
د ﺧﻮر ﺗﻤﻨﻊ ﻧﻮم وو .
 د ﺻﺒﻌﻮن دوه
ﺳﻔﻮ او د اوﻧﺎم ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .
زاﻣﻦ آﻳﻪ او ﻋﻨﻪ ۇو .دا ﻫﻐﻪ ﻋﻨﻪ دے ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
-
ﺧﺮۀ ﺮول ﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻳ ﺮﻣ ﭼﻴﻨ وﻣﻮﻧﺪﻟ .
 ﻋﻨﻪ د دﻳﺴﻮن ﭘﻼر وو ،ﻫﻐﻪ د ﺣﻤﺪان ،اﺷﺒﺎن ،ﻳﺘﺮان او

ﮐﺮان ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .د ﻋﻨﻪ ﻳﻮه ﻟﻮر وه ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻮم
 اﻳﺼﺮ د ﺑِﻠﻬﺎن ،زﻋﻮان او ﻋﻘﺎن ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﻫﻢ اُﻫﻠﻴﺒﺎﻣﻪ وو .
 دﻳﺴﺎن د ﻋﻮض او اران ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .
 دا د ادوم ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺣﻮرى ﻗﺒﻴﻠ دى،
 -
وو .
ﻟﻮﻃﺎن ،ﺳﻮﺑﻞ ،ﺻﺒﻌﻮن ،ﻋﻨﻪ ،دﻳﺴﻮن ،اﻳﺼﺮ او دﻳﺴﺎن.

د ادوم ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن
۳۱۳۹-د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﮥ
وه ﮐې او دې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ادوم ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه ،د
دِﻧﻬﺎﺑﺎ ﻧﻪ د ﺑﻌﻮر زوئ ﺑﺎﻟﻊ ،د ﺑﺼﺮه ﻧﻪ د زارح زوئ ﻳﻮﺑﺎب ،د
ﺗﻴﻤﺎن د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺣﺸﻴﻢ او د ﻋﻮﻳﺖ ﻧﻪ د ﺑﺪد زوئ ﻫﺪد ،ﻫﺪد د
ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻨ ﮐ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺴﺖ
ورﮐے وو ،د ﻣﺴﺮﻗﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﻠﻪ ،د ﺳﻴﻨﺪ د ﻏﺎړې رﺣﻮﺑﻮت ﻧﻪ
ﺳﺎؤل ،د ﻋﺒﻮر زوئ ﺑﻌﻞ ﺣﻨﺎن ،د ﭘﺎۇ ﻧﻪ ﺣﺪد ،د ﻫﻐﮥ ﻪ
ﻣﻬﻴﻄﺐاﯦﻞ ،د ﻣﻄﺮِد ﻟﻮر او ﻣﻴﻀﺎﻫﺎب ﻧﻤﺴ وه۴۰ .-
۴۳ﻋﻴﺴﻮ د دې ادوﻣ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو ،ﺗﻤﻨﻊ ،ﻋﻠﻮه ،ﻳﺘﻴﺖ،
اُﻫﻠﻴﺒﺎﻣﻪ ،اﻳﻠﻪ ،ﻓﻴﻨﻮن ،ﻗﻨﺰ ،ﺗﻴﻤﺎن ،ﻣﺒﺼﺎر ،ﻣﺠﺪِاﯦﻞ او ﻋﺮام.
ﻳﻮه ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ د ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮره وه ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ اوﺳﯧﺪه.

ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ او د ﻫﻐﮥ وروﻪ

۳۷

 ﻳﻌﻘﻮب د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ


 او دا د
د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اوﺳﯧﺪﻟﮯ وو ،
ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﺎﻧﺪان ﻗﻴﺼﻪ ده .د اووﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻮان زﻟﻤ،
ﻳﻮﺳﻒ ،د وروﻮ ﺳﺮه ې او ﭼﯧﻠ ﺮوﻟ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر د ﻧﻮرو ﻮ ،زِﻟﻔﻪ او ﺑِﻠﻬﺎه زاﻣﻦ ۇو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ
ﭘﻼر د ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ وروﻮ
 ﻳﻌﻘﻮب د ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺮه د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ
ﮐﻮل .
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺮ زوئ وو .ﻳﻌﻘﻮب
د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د اوږدو ﻟﺴﺘُﻮﻮ واﻻ ﻳﻮه ُﻠ ﭼﻮﻏﻪ ﺟﻮړه ﮐه.

 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﮥ وروﻮ دا وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر د

ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﺑﺪ ﻟﯧﺪو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺧﻮﻟﮥ
 ﻳﻮ ﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﭼ
ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟ .
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ وروﻪ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐل ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻴﻨﻪ د ﻳﻮﺳﻒ
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭼ ﮐﻮم ﺧﻮب
ﺳﺮه ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه .
 ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘ ﮐ د ﻏﻨﻤﻮ
ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ﻫﻐﻪ واورئ .
ﯧۍ ﺗﻟ ،ﻧﺎﺎﭘﻪ زﻣﺎ ﯧۍ ﭘﺎﯧﺪﻟﻪ او ﻧﯧﻐﻪ ودرﯦﺪﻟﻪ.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﯧۍ زﻣﺎ د ﯧۍ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺎو ﺷﻮې او ﻫﻐ ﺗﻪ
 د ﻫﻐﮥ وروﻮ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﮥ
ﻴ ﺷﻮې “.
ﺧﻴﺎل دے ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦې او ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮې
ﮥ؟“ ﻧﻮ د ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ او ﭼ ﻫﻐﮥ د وروﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ورﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو او ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺗﻪ ﻳ
ﺷﻮه .
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻣﺎ ﻧﻤﺮ
او ﺳﭙﻮږﻣ وﻟﻴﺪل او ﻳﻮوﻟﺲ ﺳﺘﻮرى ﻫﻢ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻴﯧﺪل“.
 ﻫﻐﮥ دا ﺧﻮب ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﻫﻢ ووﺋﻴﻠﻮ او ﭘﻼر ﻫﻐﻪ ورﻠﻮ،

”دا ﻨﻪ ﺧﻮب دے ﭼ ﺗﺎ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے؟ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے
ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻮر ،ﺳﺘﺎ وروﻪ او زۀ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ راﻮ او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ وروﻮ ﺑﺪ ﻟﯧﺪو ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ
زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺣﻮ؟“ 
ﭘﻼر د ﻫﻐﮥ دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﻳﺎدې ﺳﺎﺗﻠ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺮﯧﺪل او ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ
 ﻳﻮه ورځ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮﺳﻒ وروﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر رﻣ

 ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ
ﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﺷﻢ ﺗﻪ ﺗﻠ ۇو ،
ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ ﺷﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ وروﻪ رﻣﻪ

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

ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې وﮐو” ،ﺗﮥ ﮥ ﭘﺴ ﺮ؟“ 
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﭘﺴ ﺮﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺳى ورﺗﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﺮوى “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ ﺧﻮ ﺗﻠ دى .د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ دوئ
دوﺗﻴﻦ ﺗﻪ  “.ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﭘﺴ ﻻړو او ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﻟﺮې ﻧﻪ وﻟﻴﺪو او
ﻳ ﭘﻪ دوﺗﻴﻦ ﮐ وﻣﻮﻧﺪل .
د ﻫﻐﮥ د رﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه
 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﮐه او د ﻫﻐﮥ د وژﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻳ وﮐه .
 ﻧﻮ اوس
ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ،د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ اُﺳﺘﺎذ راروان دے .
را ،ﭼ وې وژﻧﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮ اوچ ﮐﻮﻫ ﮐ ﻳ وﻏﻮرزوو.
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ واﻳﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻨﻠ ﻨﺎور ﺧﻮړﻟﮯ دے .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ

ﻣﻮﻧ وﻮرو ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﮥ ﻧﺘﻴﺠﻪ راو “.
روﺑﻴﻦ د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې او د ﻫﻐﮥ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
 ﻫﻐﮥ
ﻳ وﮐو .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣ ﮐﯘو “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐ دې ﮐﻮﻫ ﺗﻪ وﻏﻮرزوئ ،ﺧﻮ
د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ ﻣﮥ ﺗﻮﻳﻮئ “.ﻫﻐﮥ دا ﺧﺒﺮه د دې دﭘﺎره وﮐه ،ﭼ د

دوئ ﻧﻪ ﻳ ﺑﭻ ﮐى او ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ وﻟﯧى .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ د
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
اوږدو ﻟﺴﺘُﻮﻮ واﻻ ُﻠ ﭼﻮﻏﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ .
 ﭼ ﮐﻠﻪ
اوﭼﺖ ﮐو او ﻫﻐﻪ اوچ ﮐﻮﻫ ﺗﻪ ﻳ وﻏﻮرزوﻟﻮ .
دوئ رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د اﺳﻤﻌﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﺎروان

وﻟﻴﺪو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺟِﻠﻌﺎد ﻧﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ روان ۇو .د

ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوﺎﻧﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮدارې ﻣﺼﺎﻟﺤ او ﻋﻄﺮ ﺑﺎر ۇو .
ﻳﻬﻮداه ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ د ورور وژل او د ﻫﻐﮥ
 را ﭼ ﻫﻐﻪ
ﻣﺮګ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه راﮐى؟ 
ﭘﻪ دې اﺳﻤﻌﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧﺮڅ ﮐو .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮥ ﺿﺮر ﻧﮥ
رﺳﯘو ،آﺧﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ورور دے او زﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﮥ
ده “.د ﻫﻐﮥ وروﻪ ﭘﻪ دې راﺿ ﺷﻮل ،
ﺳﻮداﺮ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل ،د ﻫﻐﮥ وروﻮ ﻳﻮﺳﻒ د ﮐﻮﻫ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
راووﻳﺴﺘﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﺷﻠﻮ ﺳﻴﻮ ﭘﻪ

اﺳﻤﻌﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .
ﭼ ﮐﻠﻪ روﺑﻴﻦ واﭘﺲ ﮐﻮﻫ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او وې ﻟﻴﺪل ﭼ ﻳﻮﺳﻒ
ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﻔﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ.
 ﻫﻐﻪ واﭘﺲ وروﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻠ ﺧﻮ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ﺣﻼل ﮐو
ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ .زۀ ﮥ وﮐم؟“ 
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
او د ﻳﻮﺳﻒ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ډوﺑﻪ ﮐه .
ﭼﻮﻏﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻳﻮړه او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .دا
 ﻫﻐﮥ دا
وﻮره ﭼ دا ﺳﺘﺎ د زوئ ده او ﮐﮥ ﻧﮥ ده؟“ 
وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،دا ﭼﻮﻏﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ د زوئ ده .ﮥ
ﻨﻠ ﻨﺎورو ﻫﻐﻪ ﺧﻮړﻟﮯ دے .زﻣﺎ زوئ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ
رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻮ ﻮ ﺷﻮے وى “.
ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او د ﺎټ ﺟﺎﻣ ﻳ واﻏﻮﺳﺘﻠ .د زوئ
 ﻮل زاﻣﻦ او
ﭘﻪ ﻏﻢ ﮐ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮې ور ﻏﻤﮋن وو .
ﻟﻮﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ورﻟﻪ راﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ دې ﺗﺴﻠ اﺛﺮ
وﻧﮥ ﮐو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ ﻏﻢ ﮐ ﺗﺮ
ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې ژاړم “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ زوئ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﻏﻢ ﮐ
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ،ﺳﻮداﺮو ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
ﻏﻤﮋن وو .

ﮐ ،د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ ،ﻓﻮﻃﻴﻔﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐو ،ﭼ
ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻞ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو.

ﻳﻬﻮداه او ﺗﺎﻣﺎر

۳۸

 ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﻬﻮداه ﺧﭙﻞ وروﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ،ﻻړو


او د ﺣﻴﺮه ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳى ﺳﺮه اوﺳﯧﺪو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻋﺪوﻻم د
 ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻬﻮداه د ﻳﻮې ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺟﻴﻨ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ
ﺎر وو .
ﭼ د ﻫﻐ د ﭘﻼر ﻧﻮم ﺳﻮع وو .ﻳﻬﻮداه ﻫﻐﻪ وادۀ ﮐه او
 د ﻫﻐ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﺮې
ورﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ
ﻋﻴﺮ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
 د ﻫﻐ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ او ﻫﻐ ﭘﺮې اوﻧﺎن ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
زوئ وﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ ﺳﻴﻠﻪ ﮐﯧﻮدو .ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﮐﺰﻳﺐ
 ﻳﻬﻮداه د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ
ﮐ وو ﭼ ﮐﻠﻪ دا ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
 د
زوئ ﻋﻴﺮ دﭘﺎره ﻪ وﮐه ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺗﺎﻣﺎر وو .
ﻋﻴﺮ ﺳﻠﻮک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ډﯦﺮ ﺧﺮاب وو او ﻫﻐﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮداه
ﺗﺮې ﻧﺎرﺿﺎ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻣ ﮐو .
د ﻋﻴﺮ ورور اوﻧﺎن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﺧﭙﻠ ﮐﻮﻧې
ورﻧﺪارې ﺳﺮه ﻤﻠﻪ .د ﻫﻐ د ﺧﺎوﻧﺪ د ورور ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐ
ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى ﭘﻮره ﮐه ،ﻧﻮ داﺳ ﺳﺘﺎ د ورور ﺑﻪ ﻫﻢ
 ﺧﻮ اوﻧﺎن ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﭽ ﺑﻪ د
اوﻻد وى “.
اوﻧﺎن ﺧﭙﻞ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﮐﻮﻧې ورﻧﺪارې
ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﻧﺮ اوﺑﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻮﻟ ،ﭼ
 ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ ﮐﻮل
داﺳ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ورور ﺑﭽ ﻧﮥ وى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻧﺎرﺿﺎ ﺷﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮداه ﺧﭙﻠ اﻧور ﺗﺎﻣﺎر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د
ﻫﻢ ووژﻟﻮ .

ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ او ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﮐﻮﻧه ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ﭼ
زﻣﺎ زوئ ﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮئ ﺷﻮے ﻧﮥ وى “.ﻫﻐﮥ دا ﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ
ﻫﻐﻪ ﻳﺮﯦﺪو ﭼ ﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ
وروﻪ ﻫﻢ وژﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .ﻧﻮ ﺗﺎﻣﺎر ﻻړه او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ
 ﮥ وﺧﺖ وروﺳﺘﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻪ
ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧﺪه .
ﻣه ﺷﻮه .ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د ﻏﻢ ور ﺗﯧﺮې ﺷﻮې ،ﻫﻐﻪ او د
ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮى د ﻋﺪوﻻم ﺣﻴﺮه ،ﺗﻤﻨﺖ ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د
 ﺗﺎﻣﺎر ﺗﻪ ﭼﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺨﺮ
و وړۍ ﮐﻠﯧﺪﻟ .
 ﻧﻮ ﻫﻐ د ﮐﻮﻧﺗﻮب ﺟﺎﻣ
و ﮐﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﻤﻨﺖ ﺗﻪ  .
ووﻳﺴﺘﻠ ﭼ ﻫﻐ اﻏﻮﺳﺘ وې او ﻣﺦ ﻳ ﭘﻪ ﺎدر ﭘ ﮐو او
د ﺗﻤﻨﺖ ﭘﻪ ﻻره د ﻋﻴﻨﻴﻢ ﺎر ﺳﺮه ﻧﺰدې ورﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ .ﻪ
ﭼ ﻫﻐ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ وه ﭼ د ﻳﻬﻮداه وړوﮐﮯ زوئ ﻟﻮئ ﺷﻮے
 ﭼ ﮐﻠﻪ
وو او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳ ودﯦﺪو ﻟﻪ ﻧﮥ وه ورﮐې .
ﻳﻬﻮداه ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﻳ دا وو ﭼ ﻨ ﮐﻨﺠﺮه ده ،ﻪ
 ﻫﻐﻪ د ﻻر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻫﻐ
ﭼ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ ﮐے وو .
ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻞ ﻏﻮاړم “.ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ اﻧور ده .ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﺧﭙﻠ رﻣ ﻧﻪ
راﮐې؟“ 
ﻳﻮه ﭼﯧﻠ دروﻟﯧم “.ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ ﮥ راﮐه ﭼ د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس
ﮐﯧدم ﭼ ﺗﺎ ﭼﯧﻠ ﻧﮥ وى راﻟﯧﻟ “.
وﮐو” ،زۀ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ ﮥ درﺳﺮه ﮐﯧدم؟“ ﻫﻐ ورﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺮ ﺳﺮه د ﻣﺰى او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
ﻻس ﮐ دا اﻣﺴﺎ “.ﻫﻐﮥ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﻐ ﻟﻪ ورﮐل .ﺑﻴﺎ دوئ
 ﺗﺎﻣﺎر ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه،
ﻤﻼﺳﺘﻞ او ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه .
ﺎدر ﻳ ﻟﺮې ﮐو او د ﮐﻮﻧﺗﻮب ﺟﺎﻣ ﻳ ﺑﻴﺎ واﻏﻮﺳﺘﻠ.

 وروﺳﺘﻮ ﻳﻬﻮداه ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮے ﺣﻴﺮه ﻋﺪﻻﻣ د ﭼﯧﻠ ﺳﺮه

وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﻪ  ﻧﻪ واﭘﺲ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻋﻴﻨﻴﻢ ﮐ د
راوړى ،ﺧﻮ ﺣﻴﺮه ﻫﻐﻪ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪه .
ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺠﺮه ﭼﺮﺗﻪ ده ﭼ د ﻻرې
ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﺎﺳﺘﻪ وه؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دﻟﺘﻪ ﺧﻮ ﮐﻨﺠﺮه ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻫﻐﻪ
وه “.
وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻘﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ
 ﻳﻬﻮداه ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﺮﯦده ﭼ ﻫﻐﻪ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻨﺠﺮه ﻧﮥ وه “.
ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﻐﻪ د ﺎن ﺳﺮه وﺳﺎﺗ .ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﻏﻮاړو ﭼ ﺧﻠﻖ
راﭘﻮرې وﺧﺎﻧﺪى .ﻣﺎ ﻫﻐ ﻟﻪ د ﻣﺰدورۍ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﻣﻴﺎﺷﺘ
وﮐو ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ “.
وروﺳﺘﻮ ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ ﭼﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ اﻧور ﺗﺎﻣﺎر ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب
ﮐﻮﻟﻮ او اوس ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ده “.ﻳﻬﻮداه ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ
 ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ
راوﺑﺎﺳ او ﭘﻪ اور ﮐ ﻳ وﺳﻮزوئ “.
راووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮه ،ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ” ،زۀ د
ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﻪ اُﻣﻴﺪواره ﻳﻢ ﭼ دا ﻴﺰوﻧﻪ د ﭼﺎ وى .دې ﺗﻪ

وﻮرئ ﭼ دا ﻣﻬﺮ ﺳﺮه د ﻣﺰى او دا ﻟﺘﻪ د ﭼﺎ دى “.
ﻳﻬﻮداه دا وﭘﯧﮋﻧﺪل او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ده .زۀ د ﻫﻐ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارۍ ﮐ ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻮے ﻳﻢ .ﻪ ﭼ ﻣﺎ
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ زوئ ﺳﻴﻠﻪ ﺗﻪ وادۀ ﻧﮥ ﮐه “.او ﻳﻬﻮداه د ﻫﻐ ﺳﺮه
 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐ د ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو
ﺑﻴﺎ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﻧﮥ ﮐه .
وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ،دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻫﻐ ﺟﻮړه ﺑﭽ ﭘﯧﺪا
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وه ،ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم
ﮐﯧﺪوﻧ دى .
ﻻس راﺑﻬﺮ ﮐو ،داﻳ ﻳ ﻻس راوﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﺳﻮر ﺗﺎر ﻳ ﺗﺮې ﺗﺎو
 ﺧﻮ
ﮐو او وې وﺋﻴﻞ” ،دا وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے “.
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻس واﭘﺲ راﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ورور وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا

ﺷﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ داﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻨﻪ د ﺎن دﭘﺎره د راوﺗﻠﻮ ﻻر
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ
ﺟﻮړه ﮐې ده “.ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻓﺎرص ﺷﻮ .
ورور ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻻس ﻧﻪ ﺳﻮر ﺗﺎر ﺗﺎو وو او د ﻫﻐﮥ
ﻧﻮم زارح ﺷﻮ.

ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ او د ﻓﻮﻃﻴﻔﺎر ﻪ

۳۹

 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﻤﻌﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻳ


ﻓﻮﻃﻴﻔﺎر ﻧﻮﻣ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐو ،ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮﺳﻒ
د ﻣﺤﻞ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو .
ﻣﻞ وو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐو .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺼﺮى ﻧﯧ ﭘﻪ
 ﭼ ﻫﻐﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧﺪو ،
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻞ دے او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐے
 ﻧﻮ ﻓﻮﻃﻴﻔﺎر د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل وو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ
دے .
ذاﺗ ﺧﺪﻣﺘﺎر او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺸﺮ ﻳ ﺟﻮړ ﮐو او ﺧﭙﻞ ﻫﺮ
 ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ،ﻫﻢ د ﻳﻮﺳﻒ
ﮥ ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل .
ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﻣﺼﺮى ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے
وو او ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻳ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻓﻮﻃﻴﻔﺎر ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﻟﺮل ﻫﻐﻪ ﻳ
ﮐﻮر او ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ۇو .
ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ ورﮐل ﭼ ﺧﻴﺎل ﻳ ﺳﺎﺗ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ د ﺧﻮراک
ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﻳﻮ ﻴﺰ ﻓﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺑﺪن ﻟﺮﻟﻮ
 او ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻧﯧ
او ُﻠﮯﻮان وو ،
 ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ د ﺷﻮق ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﮐﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
 ﻫﻐﮥ اﻧﺎر وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ
”راﺷﻪ او ﻣﺎ ﺳﺮه ﻤﻠﻪ “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،زﻣﺎ ﻧﯧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ د ﻳﻮ ﻴﺰ
ﻓﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ زۀ دﻟﺘﻪ ﻳﻢ .ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﻴﺰ

 زۀ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻫﻮﻣﺮه
ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐے ﻳﻢ .
اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮم او ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﻣﻨﻊ
ﮐے .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ داﺳ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻨﻪ وﮐم ﭼ د ﺧُﺪائ
 اﺮ ﭼ ﻫﻐ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ
ﭘﺎک ﻨﺎﻫﺎر ﺷﻢ؟“ 
وﺋﻴﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﻣﻨﻠﻪ ﭼ ورﺳﺮه ﻤﻠ او ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﻳﻮه ورځ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ د ﮐﺎر دﭘﺎره
ورﻧﺰدې ﮐﯧﺪو .
 ﻫﻐ
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ،ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ وو .
ﻫﻐﻪ د ﻗﻤﻴﺺ ﻧﻪ وﻧﻴﻮو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،راﺷﻪ .ﻣﺎ ﺳﺮه
ﻤﻠﻪ “.ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺮ ﻣﻨه ﮐه او وﺗﺘﯧﺪو او د ﻫﻐﮥ ﻗﻤﻴﺺ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ وﻟﻴﺪل ﭼ د
ﻫﻐ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .

ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻗﻤﻴﺺ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ ﻣﻨه ﮐه ،
ﻫﻐ د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺘﺎران راوﻏﻮﺘﻞ او وې وﺋﻴﻞ” ،دا وﻮرئ،
زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ ﮐﻮم ﻋﺒﺮاﻧﮯ راوﺳﺘﮯ دے ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ
ﺷﺮﻣﻮى .ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﮐﻮ ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ د ﻻس راﭼﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ زﻣﺎ
ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ زوره زوره ﭼﻐ ووﻫﻠ .
ﭼﻐﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺮ ﻣﻨه ﮐه او ﻗﻤﻴﺺ ﻳ زﻣﺎ ﺳﺮه
 ﻫﻐ دا ﻗﻤﻴﺺ د ﻳﻮﺳﻒ د ﻧﯧ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺗﻠﻮ
ﭘﺮﯦﻮدو “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻗﻴﺼﻪ ﺗﯧﺮه
ﭘﻮرې وﺳﺎﺗﻠﻮ .
ﮐه” ،ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮم ﻋﺒﺮاﻧﮯ ﻧﻮﮐﺮ دﻟﺘﻪ راوﺳﺘﻠﮯ دے ﻫﻐﻪ زﻣﺎ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ
ﮐﻮ ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻮ او ﻻس ﻳ راواﭼﻮﻟﻮ .
ﭼﻐ ووﻫﻠ ،ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺮ ﻣﻨه ﮐه او ﺧﭙﻞ ﻗﻤﻴﺺ ﻳ زﻣﺎ ﺳﺮه
 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮﺳﻒ ﻧﯧ دا ﻗﻴﺼﻪ واورﯦﺪه
ﭘﺮﯦﻮدو “.
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺧﭙﻠ  ورﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻏﺼ ﻧﻪ ﺗ
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ
ﺳﻮر ﺷﻮ .
ﻳ ﺑﻨﺪ ﮐو ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻗﯧﺪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮل او
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮﺳﻒ
ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ وو .

ﻣﻞ وو ﻧﻮ رﺣﻢ ﻳ ﭘﺮې وﮐو او ﻫﻐﻪ د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ د آﻓﺴﺮ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮﺳﻒ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ
ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ راﻏﻠﻮ .
ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو او ﭼ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﮥ ﻫﻢ ﮐﯧﺪل د ﻫﺮ ﮥ
 د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ آﻓﺴﺮ د ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻓﺮ
ذﻣﻪ وارى ﻳ ورﮐه .
ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ ﻳ ﮐﻮﻣﻪ ذﻣﻪ وارى ورﮐې وه،
ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻞ وو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر
ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐﻮﻟﻮ.

ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻮدل

۴۰

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ د ﻣﺼﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻗ او ﻣﺸﺮ


ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ داﺳ ﮥ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر وﮐو ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﻔﻪ


 ﻓﺮﻋﻮن دې دواړو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ 
ﺷﻮ .
او دوئ ﻳ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻗﯧﺪ ﮐل ،ﻫﻢ ﭘﻪ
 دوئ ډﯦﺮ
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﻗﯧﺪ وو .
وﺧﺖ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﺗﯧﺮ ﮐو او د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻳﻮﺳﻒ
 ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﭘﻪ
ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﭼ د دوئ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ د ﻣﺼﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻗ او ﻣﺸﺮ ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ دواړو
 ﭼ
ﺧﻮب وﻟﻴﺪو او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﻮب ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﺐ وو .
ﮐﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺤﺮ ورﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ دوئ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وﻟﻴﺪل.
 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﻧﻦ دوﻣﺮه

 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ دواړو ﻳﻮ ﻳﻮ
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺎرئ؟“ 
ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او دﻟﺘﻪ داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳ وﮐى “.ﻳﻮﺳﻒ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دے ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ د ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻢ ورﮐﻮى ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮ ﺳﺎﻗ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ
ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ وواﻳ “.

 د دې درې ﺎﻧ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ د اﻧﻮرو ﺑﻮﮯ وو ،
وې .ﭼ ﻨﻪ د دې ﻧﻪ ﭘﺎ راووﺗﻠ ،ﻏﻮ راﺮﻨﺪې ﺷﻮې
 ﻣﺎ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻴﺎﻟ ﭘﻪ ﻻس ﮐ
او اﻧﻮر ﭘﺎﺧﮥ ﺷﻮل .
ﻧﻴﻮﻟ وه ،ﻧﻮ ﻣﺎ اﻧﻮر راواﺧﺴﺘﻞ او دا ﻣ ﭘﻪ ﭘﻴﺎﻟ ﮐ
 ﻳﻮﺳﻒ ووﺋﻴﻞ” ،د دې
ﻧﭽﻮړ ﮐل او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣ ورﮐل “.
 ﭘﻪ دې
ﺗﻌﺒﻴﺮ دا دے ،دا درې ﺎﻧ درې ور دى .
درﯦﻮ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎ آزاد ﮐى او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﻪ
دې ﮐﯧﻨﻮى .ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﭘﻴﺎﻟ ورﮐې او د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﺳﻢ
ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺎﻗ ﻳ .
ﺷ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه او ﭘﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ
زﻣﺎ ذِﮐﺮ وﮐه او د دې ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﯧﺪﻟﻮ ﮐ زﻣﺎ ﻣﺪد
 ﻪ ﭼ زۀ د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻣﻠ ﻧﻪ راﺗﺘﻮﻟﮯ
وﮐه .
ﺷﻮے وم او ﻣﺎ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ داﺳ ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ دے
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺸﺮ
ﮐے ﭼ ﭘﻪ دې ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻨﺪى ﺷﻢ “.
ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ د ﺳﺎﻗ د ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮥ وو ،ﻫﻐﮥ ﻫﻢ
ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ د رو
 د ﻮﻟﻮ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ
درې ﻮﮐﺮۍ رواﻧ ﮐې وې .

د ﻓﺮﻋﻮن دﭘﺎره ﻫﺮ ﻗﺴﻢ رو وې او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ دا ﺧﻮړﻟ “.
ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د دې ﺗﻌﺒﻴﺮ دا دے .ﻫﻐﻪ درې ﻮﮐﺮۍ
 ﭘﻪ درﯦﻮ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
درې ور دى .
ﺳﺮ ﻗﻠﻢ ﮐى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻳﻮه وﻧﻪ ﮐ راﻮړﻧﺪ ﮐى او
 ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ دا د
ﻣﺎرﻏﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻏﻮﻪ وﺧﻮرى “.
ﻓﺮﻋﻮن د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ورځ وه ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮه
ﻟﻮﻳﻪ رو وﮐه ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻗ او ﻣﺸﺮ ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ راﺑﻬﺮ ﮐل
 ﻓﺮﻋﻮن،
او د ﺧﭙﻠﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ﺣﺎﺿﺮ ﮐل .
ﺳﺎﻗ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وړوﻣﺒ ﺎئ ﮐﯧﻨﻮﻟﻮ او ﺳﺎﻗ ﭘﻴﺎﻟ

 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ ﻳ
ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ورﮐه ،
راﻮړﻧﺪ ﮐو .دا ﻮل ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﺷﻮل ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﺧﻮ ﺳﺎﻗ ﻳﻮﺳﻒ راﻳﺎد ﻧﮥ ﮐو .او
ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
ﻫﯧﺮ ﻳ ﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ د ﻓﺮﻋﻮن د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻮل

۴۱

 ﭘﻮره دوه ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى ۇو ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن


 ﭼ
ﺧﻮب وﻟﻴﺪو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وو ،

ﮐﻠﻪ اووۀ  ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﺮﺑ ﻏﻮاﺎﻧ د درﻳﺎب ﻧﻪ راوﺧﺘﻠ
 اووۀ ﻧﻮرې
او ﭘﻪ واﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺮﯦﺪﻟﻮ ﺷﺮوع ﺷﻮې .
ﻏﻮاﺎﻧ ﻫﻢ راوﺧﺘﻠ ،دا ﮐﻤﺰورې او ﻧﺮۍ وې .دا راﻏﻠ او د
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻧﺪه
درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﻧﻮرو ﻏﻮاﺎﻧﻮ ﺳﺮه ودرﯦﺪﻟ ،
او ﮐﻤﺰورو ﻏﻮاﺎﻧﻮ ،ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﺮﺑ ﻏﻮاﺎﻧ وﺧﻮړﻟ .ﺑﻴﺎ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ اودۀ ﺷﻮ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻮب ﻳ
ﻓﺮﻋﻮن راوﻳ ﺷﻮ .
وﻟﻴﺪو .ﻫﻐﮥ د ﻏﻠ اووۀ ډک او ﭘﺎﺧﮥ وږى وﻟﻴﺪل ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ ډﻧر وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ
ډﻧر ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮى ۇو .
دې ﺑﺎﻧﺪې اووۀ ﻧﻮر وږى ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻧﺮى ۇو او ﺮﻣ ﻫﻮا
 او د ﻏﻠ ﻫﻐﻪ ﮐﻤﺰورو وږو ﻫﻐﻪ ډک او
اوچ ﮐى ۇو ،
ﭘﺎﺧﮥ وږى ﺗﯧﺮ ﮐل .ﻓﺮﻋﻮن راوﻳ ﺷﻮ او ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ
 ﺳﺤﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎن وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻣﺼﺮ ﻮل
ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﻮ .
ﻧﺠﻮﻣﻴﺎن او ﻫﻮﻴﺎر ﺧﻠﻖ راوﻏﻮﺘﻞ .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ

ووﺋﻴﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د دې ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻮدﻟﮯ .
ﺑﻴﺎ ﺳﺎﻗ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻧﻦ زۀ دا ﺧﺒﺮه
 ﻳﻮ ﻞ ﭼ ﻓﺮﻋﻮن
ﺮﻨﺪوم ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻠﻄ ﺷﻮې ده .
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ زۀ او ﻣﺸﺮ ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ ﻳ د

ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻗﯧﺪ ﮐو.
 ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﻣﻮﻧ دواړو ﻳﻮ ﻳﻮ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو او د ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ

 ﻳﻮ ﻮان ﻋﺒﺮاﻧﮯ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻣﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ۇو .
وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﻣﺸﺮ ﺧﺪﻣﺘﺎر وو .ﻣﻮﻧ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﺧﭙﻞ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ووﺋﻴﻞ او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د دې ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻪ وﻮدل.
 ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﺷﻮل .ﺗﺎ زۀ


ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﮐﯧﻨﻮﻟﻢ ،ﺧﻮ ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ دې راﻮړﻧﺪ ﮐو “.
ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻮﺳﻒ راوﻏﻮﺘﻮ او ﻫﻐﻪ ﻓﻮراً د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﻧﻪ راوﺳﺘﮯ
ﺷﻮ .ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ او ږﻳﺮې وﯦﺘﮥ ﮐﻞ ﮐل او ﺟﺎﻣ ﻳ
 ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ
ﺑﺪﻟ ﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﺷﻮ .
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻳﻮ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ د دې ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻧﮥ ﺷ ﻮدﻟﮯ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼﺎ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻮﻫﯧې
 ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮاب ورﮐو،
او ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳ ﻮدﻟﮯ ﺷ “.
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زۀ دا ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ
 ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺧﻮب
ﺗﻌﺒﻴﺮ درﮐى “.
 ﭼ ﮐﻠﻪ
وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ زۀ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وم ،
اووۀ ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﺮﺑ ﻏﻮاﺎﻧ د درﻳﺎب ﻧﻪ راوﺧﺘﻠ او ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ اووۀ ﻧﻮرې
واﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺮﯦﺪﻟﻮ ﺷﺮوع ﺷﻮې .
ﻏﻮاﺎﻧ راوﺧﺘﻠ ﭼ ﻧﺮۍ او ﮐﻤﺰورې وې .ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
ﮐ دوﻣﺮه ډﯦﺮې ﺑﮐﺎره ﻏﻮاﺎﻧ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ﻟﻴﺪﻟ.
 ﺑﻴﺎ دې ﮐﻤﺰورو ﻏﻮاﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺮﺑ ﻏﻮاﺎﻧ وﺧﻮړﻟ،

 ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ وے وﺋﻴﻠ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﻮړﻟ دى،

ﻪ ﭼ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورې ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪې ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ
 ﻣﺎ دا ﺧﻮب ﻫﻢ وﻟﻴﺪو
ﻣﺨ وې .ﺑﻴﺎ زۀ راوﻳ ﺷﻮم .
ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ډﻧر ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻠ اووۀ ډک او ﭘﺎﺧﮥ وږى راﺷﻮى
 ﺑﻴﺎ د ﻏﻠ اووۀ ﻧﻮر وږى وﺷﻮل ،ﭼ دا ﻧﺮى او د
ۇو ،
 او د ﻏﻠ اووۀ ﻧﺮو وږو ﻫﻐﻪ
ﺻﺤﺮا ﻫﻮا ﺳﻮزوﻟ ۇو ،

ډک وږى ﺗﯧﺮ ﮐل .ﻣﺎ دا ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺧﻮ
 ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻋﻮن
ﻫﻴﭽﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ د دې ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻮدﻟﮯ “.
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،د دې دواړو ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ دے،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﺗﻪ وﻮدل ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ
 دا اووۀ ﺮﺑ ﻏﻮاﺎﻧ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ دى او دا
ﮥ ﮐﻮى .
د ﻏﻠ اووۀ ډک وږى ﻫﻢ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ دى ،د دې دواړو ﻫﻢ ﻳﻮ
 ﻫﻐﻪ اووۀ ﻧﺮۍ ﻏﻮاﺎﻧ ﭼ ﮐﻮﻣ وروﺳﺘﻮ
ﻣﻄﻠﺐ دے .
راوﺧﺘﻠ او ﻫﻐﻪ اووۀ د ﻏﻠ ﻧﺮى وږى ﮐﻮم ﭼ ﺮﻣ ﻫﻮا
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ
اوچ ﮐل د ﻗﺤﻂ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ دى .
ووﺋﻴﻞ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﺗﻪ ﻮدﻟ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ
 اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ د ﻮل ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻠ
وﺧﺖ ﮐ ﮥ ﮐﻮى .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ د
ﮐ ﮥ ډﯦﺮ ﭘﯧﺪاوار ﮐﻴى .
ﻗﺤﻂ وى او ﻫﻐﻪ ﻮل آﺑﺎد ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﯧﺮ ﺷ ،ﻪ ﭼ
 آﺑﺎد وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﯧﺨ ﻫﯧﺮ ﺷ،
ﻗﺤﻂ ﺑﻪ ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐى .

ﻪ ﭼ ورﭘﺴ ﮐﻮم ﻗﺤﻂ را ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وى .
ﺳﺘﺎ د دوه ﻞ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 اوس ﺗﺎﺳﻮ
ﻓﯧﺼﻠﻪ ده او زر ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ وﮐى .
ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر او ﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﺳے وﻟﻮئ او ﻫﻐﻪ د ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧﻮر آﻓﺴﺮان ﻫﻢ ﻣﻘﺮرول ﭘﻪ ﮐﺎر
ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐئ .
دى او د آﺑﺎدۍ ﭘﻪ دې اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ د ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﭘﻴﻨﻤﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐئ ﭼ ﭘﻪ راروان
ﺣﺼﻪ اﺧﻠ .
ﮥ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐ د ﺧﻮراک ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐى او ﻫﻐﻮئ
ﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻏﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﮐى او د
 ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﺑﻪ د دې ﻣﻠ دﭘﺎره
ﻫﻐ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى .
ﻳﻮه ذﺧﻴﺮه وى ،د ﻗﺤﻂ د ﻫﻐﻮ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﮐﻮم ﭼ د
ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻠ راروان دى .ﻧﻮ داﺳ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻧﮥ

ﻣﺮى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮرﯦﺪل
 د ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ دا ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ

 او ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﮥ راﻏﻠﻪ ،
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻪ ﮥ ﺳے ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ ،ﻳﻮ داﺳ
 ﻓﺮﻋﻮن
ﺳے ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح وى “.
ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﻮدﻟ دى ،ﻧﻮ
دا ﺎره ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻫﻮﻴﺎر او ﮥ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐم او
ﮐﺲ ﺑﻞ ﻧﺸﺘﻪ .
زﻣﺎ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻢ ﻣﻨ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ دوﯦﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻣﻨﺪ

 زۀ اوس ﺗﺎ ﭘﻪ ﻮل ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮروم “.
ﺳے ﻳ .
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ د ﻻس ﻧﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﻣﻬﺮ ﻟﯧﺪﻟﮯ وو او ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ﻳ ورﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐه .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ د
ﮐﺘﺎن ﻳﻮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﭼﻮﻏﻪ ورواﻏﻮﺳﺘﻠﻪ او د ﺳﺮو زرو ﻫﺎر ﻳ
 ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ د ﺮﯧﺪو دﭘﺎره ﻫﻐﻪ دوﯦﻤﻪ د
ورﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐو .
آﺳﻮﻧﻮ ﺷﺎﻫ ﺎډۍ ورﮐه او ﻋﺰت ورﮐﻮوﻧ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻫﻐﮥ
ﻧﻪ ﻣﺨ روان ۇو او ﭼﻐ ﻳ وﻫﻠ ﭼ” ،ﻻر ﭘﺮﯦدئ.
ﻣﺸﺮ راروان دے “.ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﻮل ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮ.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻢ .او ﺳﺘﺎ د اﺟﺎزت

ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻣﺼﺮ ﮐ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻻس ﭘﻪ ﻧﮥ ﺷ
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻮم ﺻﺎﻓﻨﺖ
 -
ﺧﻮﻮﻟﮯ “.
ﻓﻌﻴﻨﺢ ﮐﯧﻮدو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮه ﻪ اﺳﻨﺖ ﭘﻪ ﻧﺎح ﮐه،
ﭼ ﻫﻐﻪ د اُون د ﻳﻮ اﻣﺎم ﻓﻮﻃﻴﻔﺮع ﻟﻮر وه .ﻳﻮﺳﻒ د دﯦﺮﺷﻮ
ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺼﺮ د ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل.
ﻫﻐﻪ د ﻓﺮﻋﻮن د درﺑﺎر ﻧﻪ ﻻړو او د ﻣﺼﺮ ﻮل ﻣﻠ ﻳ وﮐﺘﻠﻮ.

 د آﺑﺎدۍ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ

 ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻳﻮﺳﻒ راﻏﻮﻧ ﮐل او ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ
ﻏﻠﻪ وﮐه ،
ﮐ ﻳ ذﺧﻴﺮه ﮐل .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎر ﮐ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻮ ﻧﻪ
 دا ﻏﻠﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ وه ﭼ ﻳﻮﺳﻒ
ﺧﻮراک راﺟﻤﻊ ﮐو .
ﻳ ﺗﻠﻞ ﭘﺮﯦﻮدل .دا د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮه
 د ﻗﺤﻂ د ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻳﻮﺳﻒ د اﺳﻨﺖ ﻧﻪ دوه
وه .
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻮﻟ
زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
ﺳﺨﺘ او زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻮل ﺧﺎﻧﺪان زﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﮐے دے “.ﻧﻮ
 ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ
ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوئ ﻣﻨﺴ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﭽ
راﮐى دى “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دوﯦﻢ زوئ اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو.

 د ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ د آﺑﺎدۍ ﻫﻐﻪ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮل ،

او د ﻗﺤﻂ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮل ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﭼ
ﻨﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻗﺤﻂ
 ﭼ ﮐﻠﻪ
وو ،ﺧﻮ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﺧﻮراک وو .
ﻣﺼﺮﻳﺎن ډﯦﺮ زﻳﺎت اوږى ﺷﻮل ،دوئ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ د ﺧﻮراک
دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐو .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،ﻳﻮﺳﻒ
ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻢ ﻫﻐﺴ وﮐئ ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﺋ“.
 ﻗﺤﻂ ﺳﺨﺖ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﺧﻮر ﺷﻮ ،ﻧﻮ

ﻳﻮﺳﻒ ﻮل ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﮐل او ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻏﻠﻪ
 د ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻪ ﻏﻠﻪ اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﻧﻪ
ﺧﺮﻮﻟﻪ .
ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ،ﻪ ﭼ ﻗﺤﻂ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ډﯦﺮ
ﺳﺨﺖ وو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ د وروﻮ ﻏﻠ ﭘﺴ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ

۴۲

 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻏﻠﻪ


ﺷﺘﻪ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻮرئ؟
 ﻮرئ ،ﻣﺎ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻏﻠﻪ ﺷﺘﻪ ،ﻫﻠﺘﻪ

ﻻړ ﺷ او ﻟه واﺧﻠ ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ او د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ
 ﻧﻮ د ﻳﻮﺳﻒ ﻟﺲ ﻣﯧﺮﻧ وروﻪ د ﻏﻠ اﺧﺴﺘﻠﻮ
ﻧﮥ ﺷُﻮ “.
 ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب د ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻪ ورور
دﭘﺎره ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل ،
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وﻧﮥ ﻟﯧﻟﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻳﺮﯦﺪو
 ﻧﻮ د ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻦ د
ﭼ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ ورﺳﻴى .
ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻏﻠ اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﻞ ﻪ ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن
 ﻳﻮﺳﻒ د ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻗﺤﻂ وو .
ﺗﻮﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻠﻪ ﺧﺮﻮﻟﻪ .ﻧﻮ د ﻳﻮﺳﻒ
وروﻪ راﻏﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴ ﺷﻮل او ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ
 ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ وروﻪ وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﮥ
ﻳ ورﺗﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻟﻮل .
دوئ وﭘﯧﮋﻧﺪل ،ﺧﻮ ﺎن ﻳ داﺳ ﮐو ﻟﻪ ﭼ ﻫو دوئ
ﭘﯧﮋﻧ ﻧﻪ .او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳ ﺳﺨﺘ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ” ،ﺗﺎﺳﻮ د
ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠ ﻳ؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ د
 اﺮ ﭼ
ﺧﻮراک اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره د ﮐﻨﻌﺎن ﻧﻪ راﻏﻠ ﻳﻮ “.

ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ وروﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪو .
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ راﻳﺎد ﺷﻮل ﮐﻮم ﻳ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﻟﻴﺪﻟ ۇو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻳ ،ﺗﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﻮئ
زﻣﻮﻧ د ﻣﻠ ﮐﻤﺰورى ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ “.
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎران د ﺧﻮراک
 ﻣﻮﻧ ﻮل د ﻳﻮ ﺳى زاﻣﻦ ﻳﻮ.
اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره راﻏﻠ ﻳﻮ .

ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﮥ ﻳﻮ ،ﻣﻮﻧ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻠﻖ ﻳﻮ “.
ﻳﻮﺳﻒ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻣﻠ ﮐﻤﺰورى
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ “.

ﻣﻮﻧ دوﻟﺲ وروﻪ ۇو .د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻳﻮ ﺳى
زاﻣﻦ ﻳﻮ .ﻳﻮ ورور ﻣﻮ ﻣ دے او ﮐﺸﺮے ورور ﻣﻮ اوس د
 ﻳﻮﺳﻒ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه دے “.
 ﻧﻮ اوس
ده ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻳ .
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﻮم ﭼ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ
ﻮک ﻳ .زۀ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﺳﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ
ﭘﻮرې ﻻړ ﻧﮥ ﺷ ﭼ ﺗﺮﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺸﺮے ورور دﻟﺘﻪ راﻏﻠﮯ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻪ راوﻟ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻗ
ﻧﮥ وى .
ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺧﺒﺮه
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐے ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ رﺘﻴﺎ واﻳ ﮐﮥ ﻧﮥ .ﻨ ،د ﻓﺮﻋﻮن

ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣ ﻗﺴﻢ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻳ “.

ﺑﻴﺎ درې ور ﻳ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻨﺪ ﮐل .
ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ
 ﭼ دا
ﻳﺮﯦم او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺮط ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦدم .
ﺛﺎﺑِﺘﻪ ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ رﺘﻮﻧ ﻳ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ
ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻨﺪ وى ،ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻮل ﺗﻠﮯ ﺷ او ﭼ ﮐﻮﻣﻪ
ﻏﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﺧﺴﺘ ده ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺤﻂ وﻫﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻳﻮﺳ.
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻞ ﮐﺸﺮے ورور ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟ .د

دې ﻧﻪ ﺑﻪ دا ﺛﺎﺑِﺘﻪ ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ رﺘﻴﺎ واﻳ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ
 او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ
وژﻧﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮل 
ووﺋﻴﻞ” ،دا اوس ﭼ ﻣﻮﻧ ﮐﯦو دا د ﻫﻐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ده ﭼ
ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ورور ﺳﺮه ﮥ ﮐى ۇو ،ﻫﻐﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻟﻮئ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﻣﻮﻧ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﻨﺖ زارى ﮐﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ
ﻣﻮﻧ واﻧﮥ ورﯦﺪﻟﻪ .دا ﻪ اوس ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﺗﻠﻴﻒ ﮐ
 روﺑﻴﻦ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻠ ﻟﻪ
راﯧﺮ ﻳﻮ “.
ﺗﻠﻴﻒ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ واﻧﮥ ورﯦﺪل .او اوس ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ

 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ
د ﻫﻐﮥ د وﻳﻨ ﺣﺴﺎب ﻏﻮﺘﮯ ﺷ “.
ﻟﯧﺪه ﭼ ﻳﻮﺳﻒ د دوئ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻮﻫﻴى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د
 ﻳﻮﺳﻒ د
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻳﻮ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻻړو او ﭘﻪ ژړا ﺷﻮ .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ د ژړا ﻧﻪ ﭘﺲ ﺧﺒﺮې
ﮐﻮﻟ ﻧﻮ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﺷﻤﻌﻮن ﻳ راﺑﯧﻞ ﮐو او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻣﺨ ﻳ وﺗﻟﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ د وروﻮ واﭘﺲ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻞ
 ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ د وروﻮ ﺑﻮﺟ د ﻏﻠ ﻧﻪ

ډﮐ ﮐئ ،د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ روﭘ واﭘﺲ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﻮﺟ ﮐ
ﮐﯧدئ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره ﺧﻮراک ﻫﻢ ورﮐئ .او ﻫﻢ
 د ﻫﻐﮥ وروﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻠﻪ
دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳ ورﺳﺮه وﮐل .
اﺧﺴﺘ وه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺧﺮوﻧﻪ ﺑﺎر ﮐل او ﺑﻴﺎ دوئ ﻻړل.
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﺮاﺋ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻮﺟ ﮐﻮﻻو ﮐه

ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺮۀ ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐى ﻧﻮ د ﺑﻮﺟ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ وروﻪ راوﻏﻮﺘﻞ” ،دﯦﺨﻮا
ﻳ روﭘ وﻟﻴﺪﻟ .
وﻮرئ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻠ روﭘ واﭘﺲ ﮐې دى ،دا دى زﻣﺎ ﭘﻪ
ﺑﻮﺟ ﮐ دى “.د ﻫﻐﻮئ ﺳﺎه ډوﺑﻪ ﺷﻮه او وﻳﺮﯦﺪل او
ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﭘﻮﺘﻨﻪ وﮐه ﭼ” ،دې ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻻ ﻣﻮﻧ
 ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮐ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
ﺳﺮه ﮥ وﮐل؟“ 
ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
 ”د ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺳﺨﺘ ﺧﺒﺮې
ﺳﺮه ﺷﻮى ۇو ،
ﮐﻮﻟ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ اﻟﺰام وﻟﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻠ
 ﻣﻮﻧ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﮐ ﺟﺎﺳﻮﺳ ﮐﯘو .
 ﻣﻮﻧ ﻮل دوﻟﺲ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﮥ ﻳﻮ ﻣﻮﻧ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻠﻖ ﻳﻮ .
وروﻪ د ﻳﻮ ﭘﻼر زاﻣﻦ ۇو .ﻳﻮ ورور ﻣﻮ ﻣ دے او ﮐﺸﺮے

 ﻫﻐﻪ ﺳى
ورور ﻣﻮ د ﭘﻼر ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮐ دے .
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﻳﻮ ﮐﺲ زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ
وﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻠﻖ ﻳ ،او ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻬﺮو
 ﺧﭙﻞ ﮐﺸﺮے ورور ﻣﺎ
ﮐﻮرﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻠﻪ واﺧﻠ او ﻻړ ﺷ .
ﻟﻪ راوﻟ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﮥ ﻳ او
ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻠﻖ ﻳ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ورور درواﭘﺲ ﮐم او ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ
ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺳﻮداﺮى ﮐﻮئ “.
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﺑﻮﺟ ﺗﺸﻮﻟ ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د روﭘﻮ ﮐﻮړې
وﻣﻮﻧﺪﻟ ،او ﭼ روﭘ ﻳ وﻟﻴﺪﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر
 ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ د
وﻳﺮﯦﺪل .
ﻮﻟﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮل ﻏﻮاړئ ﮥ؟ ﻳﻮﺳﻒ ﻻړو ،ﺷﻤﻌﻮن
ﻻړو ،او اوس ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻮ .دا ﻮل ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﭘﻪ
 روﺑﻴﻦ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎ راﻏﻠ دى “.
ﻣﺎ واﭘﺲ ﺗﺎ ﻟﻪ راﻧﮥ وﺳﺘﻠﻮ ،ﻧﻮ ﺗﮥ زﻣﺎ دوه زاﻣﻦ ووژﻧﻪ .ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
 ﺧﻮ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه او زۀ ﺑﻪ ﻳ واﭘﺲ ﺗﺎ ﻟﻪ راوﻟﻢ “.
ﻳﻌﻘﻮب ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ  ،د ﻫﻐﮥ ورور
ﻣ دے او ﻫﻐﻪ اﯦ ﻳﻮا ﭘﺎﺗ دے .ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﮥ وﺷ .زۀ ﺿﻌﻴﻒ ﺳے ﻳﻢ او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻏﻢ
آﺧﺘﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮے ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ وﻟﯧئ“.

ﻣﺼﺮ ﺗﻪ دوﯦﻢ ﺳﻔﺮ

۴۳


 ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮐ ﻗﺤﻂ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺷﻮ ،


او ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﮐﻮرﻧ ﻮﻟﻪ ﻏﻠﻪ وﺧﻮړﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮې وه ،ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
 ﻳﻬﻮداه
”ﺑﻴﺎ ﻻړ ﺷ او زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻟه ﻧﻮره ﻏﻠﻪ راوړئ “.

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺳى ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮدارے راﮐے
دے ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺎن ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ورور ﻧﮥ وى راوﺳﺘﻠﮯ ﻧﻮ
 ﮐﮥ ﺗﮥ
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺣﺎﺿﺮﯦﺪﻟﮯ .
ﻣﻮﻧ ﺳﺮه زﻣﻮﻧ ورور ﻟﯧل ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او
 او ﮐﮥ ﺗﮥ ﻧﮥ ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ
ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺧﻮراک واﺧﻠﻮ .
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺣﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى ﭼ
ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ورور ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﻧﮥ
 ﻳﻌﻘﻮب ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﭘﻪ
ﺷُﻮ ﺣﺎﺿﺮﯦﺪﻟﮯ “.
دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وﻟ آﺧﺘﻪ ﮐے ﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳى
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب
ﺗﻪ ﻣﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺑﻞ ورور ﻫﻢ ﺷﺘﻪ؟“ 
ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﺳى زﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﮐﻮل ﭼ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے دے
ﮥ؟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻞ ورور ﺷﺘﻪ ﮥ؟ ﻣﻮﻧ ﺧﻮ ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ د
ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ

ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺎن ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ورور ﻫﻢ راوﻟ؟“ 
ﻳﻬﻮداه ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻠ ﻣﺎ ﺳﺮه وﻟﯧه او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻻړ ﺷُﻮ .ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﮥ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ ﺷُﻮ .
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم او ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ذﻣﻪ وارى زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐﻮﻟﮯ ﺷ.
ﮐﮥ زۀ دے ﺗﺎ ﻟﻪ واﭘﺲ روغ او ﺳﻼﻣﺖ راﻧﮥ وﻟﻢ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ دوﻣﺮه وﺧﺖ ﺿﺎﺋﻊ
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﻳﻢ .
ﮐے ﻧﮥ وے ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠ وو او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ
 ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
دوه ﻞ واﭘﺲ ﻫﻢ راﻏﻠ ۇو “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻴى ،ﻧﻮ د دې ﻣﻠ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻮﺟﻮ ﮐ ﮐﯧدئ او ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ
ﺗُﺤﻔﻪ ﮐ ﻳﻮﺳ ،ﻟ ﻋﻄﺮ ،ﺷﺎت ،ﺧﻮﺷﺒﻮدارې ﻣﺼﺎﻟﺤ،

 د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ﭘﻪ دوه روﭘ ﻳﻮﺳ،
ﭘﺴﺘﻪ او ﺑﺎدام .
ﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ روﭘ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﻮﺟﻮ ﭘﻪ ﺧُﻠﻮ ﮐ واﭘﺲ
ﮐے ﺷﻮې وې ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ واﭘﺲ ﮐئ .ﮐﯧﺪے ﺷ
 ﺧﭙﻞ ورور روان
ﭼ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه داﺳ ﺷﻮى وى .
 ﻗﺎدر
ﮐئ او ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ .
ﺧُﺪائ دې ﻫﻐﻪ ﺳے ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﮐى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻞ ورور دواړه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﮐى.
 ﻧﻮ
ﺧﻮ ﮐﮥ زﻣﺎ ﺑﭽ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣۀ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﻣۀ دې ﺷ “.
د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔ او ﻳﻮ ﭘﻪ دوه روﭘ واﺧﺴﺘﻠ او ﻣﺼﺮ
ﺗﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮه روان ﺷﻮل .او ﻫﻠﺘﻪ د ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
ﮐ ﭘﯧﺶ ﺷﻮل .
وﻟﻴﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺸﺮ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺳى
زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﻪ .د ﻏﺮﻣ رو ﺑﻪ دوئ زﻣﺎ ﺳﺮه وﺧﻮرى،
 ﻧﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎر
ﻧﻮ ﻳﻮ ﺎروے ﺣﻼل ﮐه او ﺗﻴﺎر ﻳ ﮐه “.
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ورﺗﻪ ﺣﻢ ﺷﻮے وو او ﻫﻐﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮر
ﮐﺴﺎن ﻳ د ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﺗﻪ راروان ﮐى ۇو ،ﻫﻐﻮئ وﻳﺮﯦﺪل او ﻓﺮ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ،
”ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻞ ﭼ ﮐﻮﻣ روﭘ واﭘﺲ ﮐے ﺷﻮې
وې د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ دﻟﺘﻪ راروان ﮐى ﻳﻮ .دوئ ﺑﻪ ﻧﺎﺎﭘ ﭘﻪ
ﻣﻮﻧ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،زﻣﻮﻧ ﺧﺮۀ ﺑﻪ ﺑﻮ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮ د ﮐﻮر د دروازې ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ
ﻏﻼﻣﺎن ﮐى “.
 ”اے ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻞ
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،
 ﻣﻮﻧ ﭼ
ﻣﺨ د ﺧﻮراک اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره راﻏﻠ ۇو .
ﮐﻠﻪ ﺳﺮاﺋ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠ ﺑﻮﺟ ﮐﻮﻻو ﮐې ،ﻧﻮ ﻫﺮ
ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠ ﻮﻟ روﭘ د ﺧﭙﻠ ﺧﭙﻠ ﺑﻮﺟ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ
 ﻣﻮﻧ
وﻣﻮﻧﺪﻟ .ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ د ﺎن ﺳﺮه واﭘﺲ راوړې دى .

ﺎن ﺳﺮه د ﻧﻮر ﺧﻮراک اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻧﻮرې روﭘ ﻫﻢ راوړې
دى .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ روﭘ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﻮﺟﻮ ﮐ ﭼﺎ
 د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﻣﺸﺮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﯧﺮ
واﭘﺲ اﯦ وې “.
ﺑﻪ ﺷ ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﻟﻪ
ﻫﻐﻪ روﭘ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﻮﺟﻮ ﮐ اﯦ وې .ﺳﺘﺎﺳﻮ روﭘ ﻣﺎ
 ﻫﻐﻪ
ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮې “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺷﻤﻌﻮن ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ راوﺳﺘﻠﻮ .
ﺧﺪﻣﺘﺎر دوئ دﻧﻨﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د ﭘﻮ
وﻳﻨﻠﻮ دﭘﺎره اوﺑﮥ ورﮐې او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ واﮥ
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﺗُﺤﻔ ﺗﻴﺎرې ﮐې ﭼ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ﻳ
واﭼﻮل .
ﭘﯧﺶ ﮐى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻏﺮﻣ راورﺳﻴى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ

ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه رو ﺧﻮرى .
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﺗُﺤﻔ دﻧﻨﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
ﻳﻮړې او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺗﻪ ﻴ ﺷﻮل .
د ﺧﯧﺮ ﺧﯧﺮﻳﺖ ﭘﻮﺘﻨﻪ وﮐه او ﺑﻴﺎ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ
ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ،ﻫﻐﻪ ﻨﻪ دے؟ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﺳﺘﺎﺳﻮ
ژوﻧﺪے دے؟“ 
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے دے او روغ ﺟﻮړ دے “.او
 ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﻴ ﮐل .
ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر زوئ ،ﺧﭙﻞ ﺳﻪ ورور ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ وﻟﻴﺪو،
ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺸﺮے ورور دے ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو؟ زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﭘﻪ ﺗﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻮراً ﻻړو ،ﻪ ﭼ د ﺧﭙﻞ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷ “.
ورور ﭘﻪ ﻟﻴﺪو د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻧﺮم ﺷﻮ .او د ژړا ﻧﻪ ﻳ ﺳﺘﺮ ډﮐ
 د ﻫﻐ ﻧﻪ
ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻻړو او وې ژړل .
ﭘﺲ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺦ ووﻳﻨﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ راﻏﻠﻮ او ﺧﭙﻞ زړۀ ﻳ
 ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ
ﮐﻠ ﮐو ،ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﮐو ﭼ رو راوړئ .

ﻳﻮ دﺳﺘﺮﺧﻮان رو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو او ﭘﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﮥ وروﻪ
ﻧﺎﺳﺖ ۇو .او ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ رو ﺧﻮړﻟﻪ ،ﻫﻐﻮئ
ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ رو ﮐﯧﻮدﻟﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 د ﻫﻐﮥ وروﻪ ﭘﻪ
ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه رو ﺧﻮړل ﺣﺮام ﻞ .
دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،د ﻫﻐﻮئ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮه د ﻣﺸﺮ
ﻧﻪ ﮐﺸﺮ ﭘﻮرې ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﻨﻮﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻨﻪ ﮐﯧﻨﻮﻟﮯ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ
 د ﻳﻮﺳﻒ د
دوئ ﭘﻪ ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ .
دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ رو ورﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮه او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د
ﻧﻮرو ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﮥ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﺷﻮﻟﻪ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﺮه ﺧﻮړل ﻞ وﮐل او ﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﺷﻮل.

د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺟﺎم ورﮐﯧﺪل

۴۴

 ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺸﺮ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو


ﭼ” ،د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻮﺟ د ﻏﻠ ﻧﻪ دوﻣﺮه ډﮐ ﮐئ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه وړﻟﮯ ﺷ او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ روﭘ د ﻫﻐﮥ د
 زﻣﺎ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺟﺎم د
ﺑﻮﺟ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﮐﯧدئ .
ﮐﺸﺮ ورور د ﺑﻮﺟ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﮐﯧده او ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ د ﻏﻠ
روﭘ ﻫﻢ ﮐﯧده “.ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ وﮐل ﭼ ﻨﻪ ورﺗﻪ
 ﺑﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ،د ﻫﻐﮥ وروﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
 ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ د ﺎر ﻧﻪ
ﺧﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړل .
ﻟ ﻏﻮﻧﺪې ﻟﺮې ﻻړل ،ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺸﺮ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺴ زر ﻻړ ﺷﻪ .ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ورﺳﯧې ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐه ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻧﯧ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
ﮐ ﺑﺪ وﻟ ﮐى دى؟ 

ﺟﺎم وﻟ ﭘ ﮐے دے؟ دا ﻫﻐﻪ ﺟﺎم دے ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ
ﻫﻐﻪ  او د ﻓﺎل دﭘﺎره ﻳ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .دا ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورورﺳﯧﺪﻟﻮ ،ﻫﻢ
ﮐے دے “.
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﻳ ورﺗﻪ وﮐې .
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،داﺳ ﺧﺒﺮې ﺗﮥ وﻟ ﮐﻮې؟ ﻣﻮﻧ ﻗﺴﻢ ﮐﯘو ﭼ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ د
ﻣﻮﻧ داﺳ ﮐﺎر ﻧﮥ دے ﮐے .
ﮐﻨﻌﺎن د ﻣﻠ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ روﭘ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ راوړې ﭼ ﻣﻮﻧ د
ﺑﻮﺟﻮ ﭘﻪ ﺧُﻠﻮ ﮐ وﻣﻮﻧﺪﻟ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﻨﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﯧ د
 ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﮥ ﭘﻪ
ﮐﻮر ﻧﻪ ﺳﺮۀ ﻳﺎ ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻮﻟﮯ ﺷُﻮ؟ 
ﻣﻮﻧ ﮐ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ وﻣﻮﻧﺪے ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﮐے
 ﻫﻐﻪ
ﺷ او ﻣﻮﻧ ﻧﻮر ﻮل ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻏﻼﻣﺎن ﺷُﻮ “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،ﺧﻮ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺟﺎم وﻣﻮﻧﺪے ﺷ ﻧﻮ
ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻏﻼم ﺷ او ﻧﻮر ﺧﻼص ﻳ ﺗﻠﮯ ﺷ“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زر زر ﺧﭙﻠ ﺑﻮﺟ زﻣ ﺗﻪ راﮐﻮزې ﮐې او

 د ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺪﻣﺘﺎر
ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻮﺟ ﮐﻮﻻو ﮐه .
ﻫﻐﻮئ د ﻣﺸﺮ ورور ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﮐﺸﺮ ﭘﻮرې ﻮل ﮥ وﻟﻮل او
 د ﻫﻐﮥ وروﻮ د
ﺟﺎم د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﺑﻮﺟ ﮐ راووﺗﻠﻮ .
ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ ،ﺧﺮوﻧﻪ ﻳ ﺑﺎر ﮐل او ﺎر ﺗﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻬﻮداه او د ﻫﻐﮥ وروﻪ د ﻳﻮﺳﻒ
واﭘﺲ ﺷﻮل .
ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ وو .او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ
 او ﻳﻮﺳﻒ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ،
”ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐى دى؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳے
 ﻳﻬﻮداه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ،
ﭘﻪ ﻓﺎل ﻴﺰوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى؟“ 
ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ وواﻳﻮ؟ ﻣﻮﻧ ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ؟ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺻﻔﺎﺋ ﻨﻪ ﭘﯧﺶ ﮐو؟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﻏﻠﻄ راﺮﻨﺪه
ﮐې ده .اوس ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻮل ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ وروره ﭼ ﺟﺎم

 ﻳﻮﺳﻒ ورﺗﻪ
ورﺳﺮه ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے ﺳﺘﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺷُﻮ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ وﻧﮥ ﮐم ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺑﻪ
زﻣﺎ ﻏﻼم وى ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺟﺎم راوﺗﻠﮯ وو .ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﭘﻪ
ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ واﭘﺲ ﺗﻠﮯ ﺷ“.

د ﻳﻬﻮداه د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ دﭘﺎره ﻣﻨﺖ زارى ﮐﻮل
 ﻳﻬﻮداه ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،اے

ﻧﯧﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻟﻪ اﺟﺎزت
ورﮐه ،ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه وﮐم .ﻣﺎ
 ﻧﯧﻪ ،ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ
ﺗﻪ ﻣﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧه ،ﺗﮥ د ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻳ .
 ﻧﻮ
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻳﺎ ﺑﻞ ورور ﻫﻢ ﺷﺘﻪ؟ 
ﻣﻮﻧ درﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﺷﺘﻪ ﭼ ﺿﻌﻴﻒ ﺳے دے
او زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﮐﺸﺮ ورور ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﻮډاﺗﻮب ﮐ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے .د دې ﻫﻠ ورور ﻣ دے او دا د ﻣﻮر ﻳ ﻳﻮ

ژوﻧﺪے ﺑﭽﮯ دے .ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ورﺳﺮه ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ راوﻟ ،ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ
 او ﻣﻮﻧ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﻧﮥ
وﻮرې ،
ﺷ ﺟﺪا ﮐﯧﺪے ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺟﺪا ﺷ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻣ ﺷ.
 ﺑﻴﺎ ﺗﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﮐﺸﺮے ورور ﻧﮥ

وى راﻏﻠﮯ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺣﺎﺿﺮﯦﺪے.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻻړو ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﭼ ﺗﺎ

 ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ
ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﻣﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﮐې .

ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻻړ ﺷ او ﻟه ﻧﻮره ﻏﻠﻪ واﺧﻠ .
ﻣﻮﻧ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺗﻠﮯ ،ﭼ
ﺧﭙﻞ ﮐﺸﺮے ورور راﺳﺮه ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ
درﺑﺎر ﮐ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺣﺎﺿﺮﯦﺪﻟﮯ .ﻣﻮﻧ ﺻﺮف ﭘﻪ دې ﻳﻮ ﺷﺮط

 زﻣﻮﻧ
ﺗﻠﮯ ﺷُﻮ ﮐﮥ ﮐﺸﺮے ورور ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻻړ ﺷ .
ﭘﻼر ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﺎ د  راﺣﻴﻞ
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺧﻮ زﻣﺎ
ﻧﻪ زﻣﺎ ﺻﺮف دوه زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى .
ﻧﻪ ﻣﺨ ﺗﻠﮯ دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻨﻠ ﻨﺎورو ﻮ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﻮ ﮐے وى ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ .
اوس دے ﻫﻢ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮥ وﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ
ﮐﻮم ﻏﻢ ﻣﺎ آﺧﺘﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮے ﺑﻪ ﻏﻤﮋن ﻗﺒﺮ ﺗﻪ
 ﻳﻬﻮداه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ” ،او اوس ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﮥ
 -
وﻟﯧئ “.
د دې ﻫﻠ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﺎ وﻮرى او ﻫﻠ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .د ﻫﻐﮥ
ژوﻧﺪ د دې ﻫﻠ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺿﻌﻴﻒ
ﺳے دے او ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻏﻢ آﺧﺘﻪ ﮐو د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ
 ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﻣ ﺷ .
ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ ورﮐے دے .ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﮐﮥ
دا ﻫﻠ ﻣ واﭘﺲ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﻧﮥ وﺳﺘﻠﻮ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره
 او اوس ﺻﺎﺣﺒﻪ ،د دې ﻫﻠ ﭘﻪ ﺎئ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﻳﻢ .
ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﻏﻼم ﺷﻢ ،دے ﭘﺮﯦده ﭼ واﭘﺲ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ
 ﭼ دا ﻫﻠ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ وى ﻧﻮ زۀ ﻨﻪ
ﺳﺮه ﻻړ ﺷ .
واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻢ؟ داﺳ ﻏﻢ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﻼر راﺷ ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ زۀ ﻧﮥ ﺷﻢ زﻏﻤﻠﮯ“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ وروﻮ ﺎن ﭘﯧﮋﻧﺪل

۴۵

 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ زړۀ ﻧﮥ


ﺷﻮ ﮐﻠ ﮐﻮﻟﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د

ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻻړ ﺷ .ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﻮر ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﮐﻠﻪ

 ﻫﻐﮥ
ﭼ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن وﻮدﻟﻮ .
دوﻣﺮه ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻢ دا ژړا واورﯦﺪه او
 ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺗﻪ
دا ﺧﺒﺮ د ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻢ .وﻟ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻻ ژوﻧﺪے دے؟“ ﺧﻮ
ﭼ د ﻫﻐﮥ وروﻮ دا واورﯦﺪل ،ﻫﻐﻮئ دوﻣﺮه وﻳﺮﯦﺪل ﭼ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻮې ﮐﻮﻟﮯ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟ راﻧﺰدې ﺷ “.او ﻫﻐﻮئ ورﻧﺰدې ﺷﻮل ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ورور ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻢ ،ﮐﻮم
 اوس ﻣﮥ ﺧﻔﻪ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺧﺮڅ ﮐے وو .
ﮐﯧئ او ﻣﮥ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ زۀ ﺧﺮڅ
ﮐم .ﺑﺷﻪ زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ دﻟﺘﻪ راوﻟﯧﻟﻢ
 دا ﺧﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ د ﻗﺤﻂ ﺻﺮف
ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐم .
دوﯦﻢ ﮐﺎل دے ،ﭘﻴﻨﮥ ﻧﻮر ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وى ﭼ ﮐﺮل او رﯦﺒﻞ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ﮐﻴى .
دﻟﺘﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ داﺳ ﭘﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺑﭻ ﺷ او ﭼ دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد
 ﻧﻮ دا ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ وئ ،ﺑﻠ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وو
ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﭼ ﻫﻐﮥ زۀ دﻟﺘﻪ راوﻟﯧﻟﻢ .ﻫﻐﮥ زۀ د ﻓﺮﻋﻮن د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ
وزﻳﺮ ،د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎر ﻣﺸﺮ او ﭘﻪ ﻮل ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐے
 اوس زر زر واﭘﺲ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻳﻢ .
وواﻳ ﭼ ﺳﺘﺎ زوئ ﻳﻮﺳﻒ داﺳ واﺋ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ ﭘﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ
ﻮل ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐے ﻳﻢ ،زر زر ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷﻪ .
ﺑﻪ د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﯧئ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﺗﮥ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺑﭽ ،ﻧﻤﺴ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ې ،ﭼﯧﻠ ،ﺎروى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮥ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﺸﻦ ﮐ ﻳ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﺰدې وى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ .د ﻗﺤﻂ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺎﺗ دى ،او

زۀ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروى
 او ﻮرئ ،اوس ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او ﺗﺎﺳﻮ
دې د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ ﺷ .
ﻫﻢ ﻣﺎ وﻳﻨ ﭼ زۀ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻢ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه
 زﻣﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮم .
ﮐ ﻮﻣﺮه ﻋﺰت ﻣﻼو ﺷﻮے دے او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﺗﻪ

وواﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻴﺪﻟ دى .او زر زر ﻳ دﻟﺘﻪ راوﻟ “.
ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ورور ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل او وې ژړل،
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ژړا ژړا
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ وژړل ﭼ ﮐﻠﻪ ورﻏﺎړه وﺗﻮ .
ﮐ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل وروﻪ ﻏﺎړه وﻳﺴﺘﻞ او ُﻞ ﻳ ﮐل .د
 ﭼ
ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ورﺳﺮه وروﻮ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺷﺮوع ﮐې .
ﮐﻠﻪ دا ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﭼ د ﻳﻮﺳﻒ وروﻪ راﻏﻠ دى،
 ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ درﺑﺎرﻳﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل .
ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎروى ﺑﺎر
 ﻫﻐﻮئ دې
ﮐى او د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ دې واﭘﺲ ﻻړ ﺷ .
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان دﻟﺘﻪ راوﻟ او دﻟﺘﻪ دې واﭘﺲ راﺷ.
زۀ ﺑﻪ دوئ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ زﻣﻪ ورﮐم او
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐ زﻣ ﻧﻪ ﮥ ډﯦﺮه ﻪ واﺧﻠ .
دا ﻫﻢ وواﻳﻪ ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﺎډۍ ﺑﻮ ﭼ
ﭘﻪ ﮐ ﺧﭙﻠ ، ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﺎن ﺳﺮه
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ او ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ
راوﻟ .
د ﻫﻐ ﻏﻢ دې ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ
 د ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻨﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ وى “.
وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻢ ﮐے وو .ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 ﻫﻐﮥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ
ﺎډۍ او د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره ﺧﻮراک ﻫﻢ ورﮐو .
د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻮې ﺟﻮړې ﻫﻢ ورﮐې ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻟﻪ درې ﺳﻮه

د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ او ﭘﻴﻨﮥ ﺟﻮړه ﻧﻮې ﺟﺎﻣ ورﮐې .

ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﮥ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎر ﻟﺲ ﺧﺮې او
ﻟﺲ د ﻏﻠ ﺑﺎر ﺧﺮې ،رو او د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره ﺧﻮراک ﻫﻢ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ وروﻪ رﺧﺼﺖ ﮐل او ﭼ ﻫﻐﻮئ
وروﻟﯧﻟﻮ .
ﻨﻪ روان ﺷﻮل ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﺑﺤﺚ
 دوئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ روان ﺷﻮل او د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ
ﻣﮥ ﮐﻮئ “.
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻣﻠ ﮐ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﻮﺳﻒ ژوﻧﺪے دے .ﻫﻐﻪ د ﻮل ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺮ
دے “.ﻳﻌﻘﻮب ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻳ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﮐﻮم
راﺗﻠﻮ .
ﭼ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو او ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎډۍ ﻳ ﻫﻢ
وﻟﻴﺪﻟ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻳﻮﺳﻒ راﻟﯧﻟ وې ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ

ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺑﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻳﻌﻘﻮب ﮐ ﺳﺎه راﻏﻠﻪ .
ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوئ ﻳﻮﺳﻒ ژوﻧﺪے دے .ﺑﺲ ﻫﻢ دﻏﻪ
ﻣ ﻏﻮﺘﻞ .زۀ ورﻢ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳ
ووﻳﻨﻢ“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ

۴۶

 ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ روان ﺷﻮ


او ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﺳﺤﺎق ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 د ﺷﭙ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ
ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ،
 ورﺗﻪ
ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ “.ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻪ

ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺟﻮړوم .
زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ﮐ ﻣﻞ ﻳﻢ او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﻻد واﭘﺲ

دې ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟﻢ .ﭼ ﺗﮥ وﻓﺎت ﺷ ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺗﺎ ﮐﻔﻦ دﻓﻦ
 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب د ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﻧﻪ روان ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ،
ﮐى “.
ﻫﻐﻪ ،ﺧﭙﻞ واړۀ ﺑﭽ او ﺧﭙﻠ  ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎډو ﮐ
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ
ﮐﯧﻨﻮﻟ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻓﺮﻋﻮن راﻟﯧﻟ وې .
ﺎروى او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮم ﭼ دوئ ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮐ ﻠ
ۇو ،روان ﮐل او ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل .ﻳﻌﻘﻮب د ﺎن ﺳﺮه ﺧﭙﻞ
 ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ،ﻧﻤﺴ ،ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ او
ﻮل اوﻻد روان ﮐو ،
 دا د ﻳﻌﻘﻮب د اوﻻد ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دى ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﻧﻤﺴ .
 او
ﺳﺮه ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل .ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوئ روﺑﻴﻦ ورﺳﺮه وو 

د روﺑﻴﻦ زاﻣﻦ ،ﺣﻨﻮک ،ﻓﻠﻮ ،ﺣﺼﺮون او ﮐﺮﻣ .
ﺷﻤﻌﻮن او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ،ﻳﻤﻮاﯦﻞ ،ﻳﻤﻴﻦ ،اُﻫﺪ ،ﻳﻴﻦ ،ﺻﺤﺮ او
 ﻟﻴﻮى او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ،
ﺳﺎؤل د ﮐﻨﻌﺎﻧ  زوئ .
 ﻳﻬﻮداه او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ،ﺳﻴﻠﻪ،
ﺟﻴﺮﺳﻮن ،ﻗُﻬﺎت او ﻣﺮارى .
ﻓﺎرص او زارح .د ﻳﻬﻮداه ﻧﻮر زاﻣﻦ ،ﻋﻴﺮ او اوﻧﺎن د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ
ﻣﻠ ﮐ ﻣۀ ﺷﻮى ۇو .د ﻓﺎرص زاﻣﻦ ﺣﺼﺮون او ﺣﻤﻮل
 ﻳﺴﺎﮐﺎر او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ،ﺗﻮﻟﻊ ،ﻓُﻮه ،ﻳﻮب او ﺳﻤﺮون.
ۇو .
 دا
 زﺑﻮﻟﻮن او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ،ﺳﺮد ،اﯦﻠﻮن او ﻳﺤﻠاﯦﻞ .

د ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻐﻪ زاﻣﻦ دى ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ د  ﻟﻴﺎه ﻧﻪ ﭘﻪ
ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ،د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮر دﻳﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ .د
ﻟﻴﺎه ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻮل اوﻻد ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ درې دﯦﺮش ﮐﺴﺎن ۇو.
 ﺟﺎد او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ،ﺻﻔﻴﺎن ،ﺣﺠ ،ﺳﻮﻧ ،اﺻﺒﺎن،

 آﺷﺮ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ،ﻳﻤﻨﻪ،
ﻋﻴﺮى ،ارودى او ارﻳﻠ .
اﺳﻮاه ،اﺳﻮى ،ﺑﺮﻳﻌﺎه او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮر ﺳﺮه .د ﺑﺮﻳﻌﺎه زاﻣﻦ
 دا ﺷﭙﺎړس ﺗﻨﻪ ،د زِﻟﻔﻪ ﻧﻪ د ﻳﻌﻘﻮب
ﺣﺒﺮ او ﻣﻠاﯦﻞ ۇو .
اوﻻد دے ،ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻻﺑﻦ ﺧﭙﻠ ﻟﻮر ﻟﻴﺎه ﻟﻪ
 د ﻳﻌﻘﻮب د  راﺣﻴﻞ ﻧﻪ د ﻳﻌﻘﻮب دوه
ورﮐې وه .

 ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ،د
زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل ،ﻳﻮﺳﻒ او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ .
اُون د ﻳﻮ اﻣﺎم ﻓﻮﻃﻴﻔﺮع د ﻟﻮر اﺳﻨﺖ ﻧﻪ ،د ﻳﻮﺳﻒ دوه زاﻣﻦ،
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ زاﻣﻦ ،ﺑﺎﻟﻊ ،ﺑﺮ،
ﻣﻨﺴ او اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
اﺷﺒﻴﻞ ،ﺟﻴﺮا ،ﻧﻌﻤﺎن ،اﺣ ،روس ،ﻣﻔﻴﻢ ،ﺣﻔﻴﻢ او ارد ۇو.

 دا ﻮارﻟﺲ ﺗﻨﻪ ،د راﺣﻴﻞ ﻧﻪ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد دے .

 ﻧﻔﺘﺎﻟ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ،
دان او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺣﺸﻴﻢ .
 دا اووۀ ﺗﻨﻪ ،د ﺑِﻠﻬﺎه ﻧﻪ د
ﻳﺤﺰىاﻳﻞ ،ﺟﻮﻧ ،ﻳﺼﺮ او ﺳﻠﻴﻢ .
ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد دے ،دا ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ وه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻻﺑﻦ ﺧﭙﻠ ﻟﻮر
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻳﻌﻘﻮب د اوﻻد ﻮل
راﺣﻴﻞ ﻟﻪ ورﮐې وه .
ﺷﻤﯧﺮ ﺷﭙ ﺷﭙﯧﺘﮥ وو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل ،دا د ﻫﻐﮥ د
 د ﻳﻮﺳﻒ دوه زاﻣﻦ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
زاﻣﻨﻮ د ﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ دى .
ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ،ﮐﻮم ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړل د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﺎﻧﺪان
ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ اوﻳﺎ ﺗﻨﻪ ۇو.

ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ
 ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻬﻮداه د ﺎن ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ د

ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺎﻫ
د ﺟﺸﻦ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،
ﺎډۍ ﮐ ﺳﻮر ﺷﻮ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ﺟﺸﻦ
ﺗﻪ ﻻړو .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻼوﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل او ﻏﺎړه ﻳ وﻳﺴﺘﻠﻮ او ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻳ وژړل.
 ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﺗﮥ ژوﻧﺪے ﻳ او زﻣﺎ ﺗﺎ

 ﺑﻴﺎ
ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وﺷﻮ ،ﻧﻮ ﮐﮥ اوس ﻣ ﺷﻢ ﻧﻮ ﺧﯧﺮ دے “.
ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﻗ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻢ ﭼ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ زﻣﺎ وروﻪ او
زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان ،ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ۇو ،ﻣﺎ

 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﭙﺎﻧﮥ ﻳ او
ﻟﻪ راﻏﻠ دى .
ﺎروى ﺳﺎﺗ او ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ رﻣ او ﺎروى او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻢ ﻟﺮل ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ راوړى دى .
راوﻏﻮاړى او ﺗﭙﻮس درﻧﻪ ﮐﻮى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺴﺐ ﮥ دے،
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د وړوﮐﻮاﻟ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې

ﺎروى ﺳﺎﺗ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺎﺗﻞ .ﻧﻮ
داﺳ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ
ﭘﺮﯦدى “.ﻳﻮﺳﻒ داﺳ ﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺷﭙﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﺳﭙ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﻞ.

۴۷

 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﮥ وروﻪ روان ﮐل او


ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ .ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر او زﻣﺎ
وروﻪ د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ ،ﺎروو او ﭼ ﮥ ﻳ ﻫﻢ ﻟﺮل د ﻫﻐ ﺳﺮه
د ﮐﻨﻌﺎن د ﻣﻠ ﻧﻪ راﻏﻠ دى .دوئ اوس د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ وروﻪ د ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮه ﻣﻼو ﮐل.
ﮐ دى “.
 ﻓﺮﻋﻮن د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺴﺐ ﮥ

دے؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺷﭙﺎﻧﮥ ﻳﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ
 ”ﻣﻮﻧ دې ﻣﻠ ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو
ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ۇو “.
دﭘﺎره راﻏﻠ ﻳﻮ ،ﻪ ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ
ﻗﺤﻂ دے او زﻣﻮﻧ د ﺎروو د ﺮﯦﺪﻟﻮ ﺎئ ﻧﺸﺘﻪ .ﺻﺎﺣﺒﻪ،
ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﯘو ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ
 ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﻴو “.
 ﻧﻮ د ﻮل ﻣﺼﺮ زﻣﻪ
ﺳﺘﺎ ﭘﻼر او ﺳﺘﺎ وروﻪ راﻏﻠ دى ،
د دوئ ﺷﻮه .دوئ ﭘﺮﯦده ﭼ د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﻴى
ﭼ د دې ﻣﻠ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺎئ دے .او ﮐﮥ ﭘﻪ دوئ ﮐ
ﺗه ﮐﺴﺎن وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروو ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر

 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﻌﻘﻮب راوﺳﺘﻠﻮ او د ﻓﺮﻋﻮن
ﮐه “.
ﺳﺮه ﻳ ﻣﻼو ﮐو .ﻳﻌﻘﻮب ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ د ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ
 او ﻓﺮﻋﻮن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻮ ﮐﺎﻟﻮ
وﮐه ،
 ﻳﻌﻘﻮب ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻳﻮ ﺎئ ﺑﻞ ﺎئ اوﺳﯧﺪو
ﻳ؟“ 
ﮐ زﻣﺎ ﻳﻮ ﺳﻞ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى دى .زﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﻟ او
ﺳﺨﺖ دے ،دا زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د اوږدو ﻋﻤﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ
 ﻳﻌﻘﻮب ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ د ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ وﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
دے “.
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻟﻪ
رﺧﺼﺖ ﺷﻮ .
رﻋﻤﺴﻴﺲ ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﻣﺼﺮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ زﻣﻪ ورﮐه،
 ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر،
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻢ ﮐے وو .
وروﻮ او ﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﻪ ،د ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺧﻮراک ورﮐﻮﻟﻮ.

ﻗﺤﻂ
 ﻗﺤﻂ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ وو ﭼ ﻫﻴﭽﺮﺗﻪ ﻫﻢ رو ﻧﮥ ﻣﻼوﯦﺪﻟﻪ

او د ﻣﺼﺮ او د ﮐﻨﻌﺎن د ﻣﻠ ﺧﻠﻖ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﮐﻤﺰورى
 ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻏﻠﻪ اﺧﺴﺘﻠﻪ ،ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻪ
ﺷﻮل .
ﻮﻟ روﭘ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟ او ﻫﻐﻪ روﭘ ﺑﻪ ﻳ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ او د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ
ﮐ ﮐﯧﻮدﻟ .
ﮐ ﻮﻟ روﭘ ﺧﺘﻤ ﺷﻮې ،ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او
ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ رو راﮐه .وﻟ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ
وى ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣۀ ﺷُﻮ .ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ
 ﻳﻮﺳﻒ ورﺗﻪ
ﺳﺮه ﻮﻟ روﭘ ﺧﺘﻤ ﺷﻮې دى “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﺎروى راوﻟ ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻮﻟ روﭘ
ﺧﺘﻤ ﺷﻮې وى ﻧﻮ د ﺎروو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎروى ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ
ﺧﻮراک درﮐم “.

راوﺳﺘﻞ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﮐﺎل ﮐ د ﻫﻐﻮئ د آﺳﻮﻧﻮ ،و،

ﭼﯧﻠﻮ ،ﺎروو او ﺧﺮو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺧﻮراک ورﮐﻮﻟﻮ .
ورﭘﺴ ﮐﺎل ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ،
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﯘو ،ﭼ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻮﻟ روﭘ
ﺧﺘﻤ ﺷﻮې او زﻣﻮﻧ ﺎروى ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺷﻮل .زﻣﻮﻧ ﺳﺮه
زﻣﻮﻧ د زﻣﻮ او زﻣﻮﻧ د ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ دى.
 وﻟ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ وى ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې

ﻣۀ ﺷُﻮ .زﻣﻮﻧ زﻣﻪ ﺷﺎړه ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده .د ﺧﻮراک ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐ ﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ زﻣﻪ واﺧﻠﻪ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﻮﮐﺮان ﺷُﻮ او زﻣﻮﻧ زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺷ .ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻏﻠﻪ راﮐه
 ﻧﻮ
ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ او ﺗﺨﻢ راﮐه ﭼ زﻣﻪ وﮐﺮو “.
ﻳﻮﺳﻒ د ﻣﺼﺮ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ د ﻓﺮﻋﻮن دﭘﺎره واﺧﺴﺘﻠﻪ .ﻫﺮ ﻳﻮ
ﻣﺼﺮى ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ د ﻣﺠﺒﻮرۍ ﻧﻪ ﺧﺮﻪ ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻗﺤﻂ
 ﻳﻮﺳﻒ
ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وو ،او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ د ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮه .

د ﻣﺼﺮ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﺧﻠﻖ ﻏﻼﻣﺎن ﮐل .
ﺧﻮ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﻳ واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ زﻣﻪ ﭼ د
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وه .ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دا ﺿﺮورى ﻧﮥ وه ﭼ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ
ﺧﺮﻪ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ
وﻇﻴﻔﻪ ورﮐﻮﻟﻪ .
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣ ﻫﻢ د ﻓﺮﻋﻮن دﭘﺎره
اﺧﺴﺘ دى .د ﺧﭙﻠ ﺧﭙﻠ زﻣ ﮐﺮﻟﻮ دﭘﺎره دا ﺗﺨﻢ واﺧﻠ.
 د رﯦﺒﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻴﻨﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ورﮐﻮئ.

ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﺮﻟﻮ دﭘﺎره او د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﮐﻮرﻧﻮ او
د ﺧﭙﻠﻮ وړو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﺧﻮراک ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﮯ
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐے دے،
ﺷ “.
ﺻﺎﺣﺒﻪ .ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻳ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن ﻏﻼﻣﺎن

 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ دﭘﺎره دا ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﮐو
ﻳﻮ “.
ﭼ د ﻓﺼﻞ ﭘﻴﻨﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن وى .دا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﻮرې ﺷﺘﻪ دے .ﺧﻮ ﺻﺮف د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ زﻣ د ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮥ
ﺷﻮې.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب وﺻﻴﺖ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ

اوﺳﯧﺪل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟﺪار ﺷﻮل او ډﯦﺮ اوﻻد ﻳ ﭘﯧﺪا
 ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ اووﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ اوﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ د
ﺷﻮ .
 ﭼ
ﻳﻌﻘﻮب ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻮ ﺳﻞ اووۀ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ وو .
ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ وﺧﺖ راﻧﺰدې ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ
ﻳﻮﺳﻒ راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ رﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ
ﺮان ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐه ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
 زۀ ﻫﻠﺘﻪ ﺨﯧﺪل ﻏﻮاړم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زﻣﺎ
ﮐ ﻧﮥ ﺨﻮې .
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺦ دى .ﻣﺎ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻳﻮﺳﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ﻣ ﺦ ﮐه
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺦ دى “.ﻳﻮﺳﻒ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ
 ﻳﻌﻘﻮب ورﺗﻪ
دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐم ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐه ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن
وﮐې “.ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ورﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو .او ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻞ ﮐ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺠﺪه وﮐه.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮﺘﻞ

۴۸

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر


ﺑﻴﻤﺎر دے .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ دوه زاﻣﻦ ،ﻣﻨﺴ او اﻓﺮاﺋﻴﻢ روان
 ﭼ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺒﺮ
ﮐل او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻮﺘﻨ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ .
ﺷﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ زوئ ﻳ ﺗﭙﻮس ﻟﻪ راﻏﻠﮯ دے ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن
 ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ
ﺗه ﮐو او ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﻧﯧﻎ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻗﺎدر ﺧُﺪائ د ﮐﻨﻌﺎن د ﻣﻠ ﭘﻪ ﻟﻮز ﮐ
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻣﺎ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ﺑﺮﮐﺖ ﻳ راﮐو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ډﯦﺮ اوﻻد درﮐم ،ﻧﻮ داﺳ ﺳﺘﺎ د اوﻻد
ﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ دا ﻣﻠ ورﮐﻮم
 ﻧﻮ اوس ﻳﻮﺳﻔﻪ ،ﭼ
ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﺷ “.
ﺳﺘﺎ ﮐﻮم دوه زاﻣﻦ زﻣﺎ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﭘﯧﺪا
ﺷﻮى دى ،دوئ ﻫﻢ زﻣﺎ ﺑﭽ دى ،اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ زﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﻧﻮر
ﺑﭽﻮ روﺑﻴﻦ او ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻪ ﺷﺎن دى .
زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
 زۀ داﺳ ﺳﺘﺎ د ﻣﻮر
اﻓﺮاﺋﻴﻢ او د ﻣﻨﺴ ﻧﻪ ﻣﻴﺮاث اﺧﻠ .
راﺣﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮم .ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ د ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﻧﻪ واﭘﺲ
راﺗﻠﻢ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﻓﺮات ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ زﻣﺎ د ډﯦﺮ
ﻏﻢ ﺳﺮه وﻓﺎت ﺷﻮه .ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د اﻓﺮات د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺨﻪ
 ﭼ
ﮐه “.اﻓﺮات اوس د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮر دے .
ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب د ﻳﻮﺳﻒ زاﻣﻦ وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا زﻣﺎ
ﻮک دى؟“ 
زاﻣﻦ دى ،ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﻟﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ
راﮐى دى “.ﻳﻌﻘﻮب وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دوئ ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟﻪ ﭼ د دوئ
 د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻈﺮ
دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮاړم “.
ﮐﻤﺰورے ﺷﻮے وو او د ﻫﻐﮥ ﻧﻈﺮ ﺳﻢ ﻧﮥ ﻟﯧﺪو .ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﮥ
ﻟﻪ زاﻣﻦ راوﺳﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻳ راﻏﺎړه وﻳﺴﺘﻞ او ُﻞ ﻳ ﮐل.
 ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ دا ﻤﺎن ﻧﮥ


وو ﮐے ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ووﻳﻨﻢ او اوس ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﺑﺎﻧﺪې
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﻏﯧ ﻧﻪ
ﺳﺘﺎ ﺑﭽ ﻫﻢ وﻟﻴﺪل “.
واﺧﺴﺘﻞ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﺳﺮ ﻴ ﮐو.
 ﻳﻮﺳﻒ اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻳﻌﻘﻮب ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ او ﻣﻨﺴ د ﻫﻐﮥ

 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ
 ﻃﺮف ﺗﻪ ﻧﺰدې راوﺳﺘﻞ .
اوږدۀ ﮐل او ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس ﻳ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧﻮدو،
اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺸﺮ وو او ﺧﭙﻞ ﺲ ﻻس ﻳ د ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﺳﺮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮﺳﻒ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ
ﮐﯧﻮدو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ وو .
وﻏﻮﺘﻠﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ او اﺳﺤﺎق ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے ﻫﻐﻪ دې ،دې
ﻫﻠﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې
 ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘﻪ دې دوئ ﻟﻪ
ﻮل ﻋﻤﺮ زﻣﺎ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐې ده .
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،ﭼ ﻫﻐ زۀ د ﻫﺮې ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﻳﻢ .د
دې ﻫﻠﺎﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ دې زﻣﺎ او زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اﺳﺤﺎق او
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮم ژوﻧﺪے وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ .او ﭘﻪ زﻣﻪ دې د دوئ ډﯦﺮ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ دا وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر
اوﻻد ﭘﯧﺪا ﺷ “.
ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﺳﺮ اﯦﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺧﻔﻪ
ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻻس اوﭼﺖ ﮐو او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﺳﺮ ﻧﻪ
 او ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ
ﻳ د ﻣﻨﺴ ﺳﺮ ﻟﻪ ﻳﻮړو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،داﺳ ﻧﻪ ،زﻣﺎ ﭘﻼره ،دا ﻣﺸﺮ دے .ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر اﻧﺎر وﮐو او وې
دۀ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧده “.
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻣﻨﺴ
اوﻻد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺷ .ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﺸﺮ ورور ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﻟﻮئ وى او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷ“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو ،وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د

ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻮم اﺧﻠ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﺋ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺗﺎﺳﻮ د
اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐى “.ﻧﻮ داﺳ ﻳﻌﻘﻮب اﻓﺮاﺋﻴﻢ د
 ﺑﻴﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻣﻨﺴ ﻧﻪ ﻣﺨ ﮐو .
”ﻮره ،زۀ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻳﻢ ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ وى
 د ﺷﻢ
او ﺗﺎ ﺑﻪ واﭘﺲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮ .
ﻫﻐﻪ آﺑﺎده ﻋﻼﻗﻪ ﭼ ﻣﺎ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﺗُﻮرې او ﻟﻴﻨﺪې ﭘﻪ زور
اﺧﺴﺘ ده زۀ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ وروﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ ورﮐﻮم ﺑﻠ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳ
درﮐﻮم“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه آﺧﺮى
ﻣﻼﻗﺎت

۴۹

 ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ راوﻏﻮﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ


وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،راﻏﻮﻧ ﺷ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ
 راﻮل ﺷ او
راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﻴى .
واورئ ،اے د ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻨﻮ .د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺒﺮه
واورئ.
 روﺑﻴﻦ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﺸﺮ زوئ ﻳ .ﺗﮥ زﻣﺎ د ﻃﺎﻗﺖ وړوﻣﺒ

ﻣﯧﻮه ﻳ او زﻣﺎ د ﻮاﻧ وړوﻣﺒﮯ ﺑﭽﮯ ،ﭘﻪ ﻋﺰت او ﻃﺎﻗﺖ
 ﺗﮥ د ﺟﻮﺷﻨﺎک
ﮐ زﻣﺎ د ﻮﻟﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻳ .
ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻧﮥ ﻳ ،دا ﻪ
ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ د ﺑﻠ  ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐ دې
ﭘﻠﻴﺖ ﮐو.
 ﺷﻤﻌﻮن او ﻟﻴﻮى ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐ وروﻪ دى .ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ

 د دوئ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺧﺒﺮو
دﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻮ ﺗُﻮرو ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ .

ﮐ ﺑﻪ زۀ ﻧﮥ ﺷﺮﻳﯧم ،او ﻧﮥ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﺣﺼﻪ
اﺧﻠﻢ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ دوئ ﺧﻠﻖ ووژل او دوئ ﻫﺴ
 ﻟﻌﻨﺖ دې د دوئ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
د ﺧﻮﻧﺪ دﭘﺎره ﻏﻮﻳﺎن ﻮډ ﮐل .
وى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﻬﺮ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وو ،او ﻟﻌﻨﺖ دې د دوئ ﭘﻪ
ﻏﻀﺐ وى ،ﻪ ﭼ دا ﻏﻀﺐ ﺑرﺣﻤﻪ وو .زۀ ﺑﻪ د دوئ
اوﻻد د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .زۀ ﺑﻪ
دوئ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه وډ ﮐم.
 ﻳﻬﻮداه ،ﺳﺘﺎ وروﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺻﻔﺖ ﮐﻮى .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ

دﺷﻤﻨﺎن د ﻣﺮۍ ﻧﻪ راﻧﻴﺴ .ﺳﺘﺎ وروﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴ
 ﻳﻬﻮداه ،ﺗﮥ د ازﻣﺮى ﺑﭽﮯ ﻳ ،ﭼ ﺎر ووژﻧ او
ﺷ .
ﺧﭙﻞ ﻏﺎر ﺗﻪ راﺳﺘُﻮن ﺷ ،ﻏﺰﻳى او ﻤﻠ .ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ دا
 ﻳﻬﻮداه ﺑﻪ د ﻣﺸﺮۍ
زړۀ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻪ راﭘﺎﻮى .
ﺟﻨا ﻧﻴﺴ ،او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻗﻠﻨ راوړى ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ د ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﭼﺎ د اﻧﻮر ﭘﻪ ﺑﻮ ﭘﻮرې
ﺳﺮه ﻴﻴى .
ﺗى ،د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺑﻮ ﭘﻮرې .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ د اﻧﻮر ﭘﻪ
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ د ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ ﺳﺮې
ﺳﻮر رس ﮐ وﻳﻨ .
دى ،د ﻫﻐﮥ ﻏﺎﻮﻧﻪ د ﭘﻴﻮ ﻧﻪ ﺳﭙﻴﻦ دى.
 زﺑﻮﻟﻮن ﺑﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه اوﺳﻴى .د ﻫﻐﮥ د ﺳﻴﻨﺪ ﻏﺎړه

ﺑﻪ د ﮐﺸﺘﻮ دﭘﺎره ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ وى .د ﻫﻐﮥ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ د ﺻﻴﺪا
ﭘﻮرې ورﺳﻴى.
 ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻟﻪ ﺗه ﺧﺮ دے ﭼ د دوو ﺑﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ

 ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧى ﭼ
ﮐ اوږد اوږد ﻤﻠ .
د ﻫﻐﮥ د آرام ﺎئ ﮥ دے او ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻫﻢ ﺎﺋﺴﺘﻪ دے.

ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼ ﺑﺎر وړﻟﻮ ﻟﻪ راﺘﻪ ﮐى او د ﻧﻮﮐﺮ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﮐﺎر ﺗﺮې اﺧﺴﺘﮯ ﺷ.
 دان ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ

 دان ﺑﻪ د ﺳک د ﻏﺎړې ﻣﺎر
د ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
وى ،د ﻻرې ﻳﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎر ،ﭼ ﻫﻐﻪ آس ﭘﻪ ﭘﻮﻧﺪه وﭼﻴﭽ،
ﻧﻮ ﭼ ﺳﻮر ﮐﺲ ﺗﺮې ﭘﻪ ﺷﺎ ﭘﺮﯦﻮ.

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻢ .

د ډاﮐﻮاﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺎد ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
راوﺮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﺑﻪ ﺷ.
 د آﺷﺮ زﻣﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﮥ ﺧﻮراک ﭘﯧﺪا ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د

ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﮥ ﻣﺰﯦﺪار ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐى.
 ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻫﻮﺳ ده ﭼ ﭘﻪ آزادۍ ﺳﺮه ﻣﻨې وﻫ ،او ﻫﻐﻪ

ُﻠ ﺑﭽ راوړى.
 ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮه ﻣﯧﻮه داره ﺎﻧﻪ ده ،ﭘﻪ ﺳﭙﺮﻟ ﮐ د ﻣﯧﻮې

 د ﻫﻐﮥ
ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺎﻧﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﺎﻧ ﭘﻪ دﯦﻮال ﺧﯧﮋى .
ﻏﺼﻪ ﻧﺎک دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى او د ﺧﭙﻠﻮ
 ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻨﺪه
ﻏﺸﻮ او ﻟﻴﻨﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ وى .
راﮐﺎږى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﮥ رﭘﻴى ،او د ﻫﻐﮥ ﻣ ﻣﻀﺒﻮﻃ
ﺟﻮړې ﺷﻮې دى ،د ﻳﻌﻘﻮب د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗُﺪرت ﺳﺮه ،د

ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻮن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ دے .
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ
ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐﻮى .د ﺑﺮه آﺳﻤﺎن د ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ
او د زﻣ د ﻻﻧﺪې د ﭼﻴﻨﻮ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ،ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ د ډﯦﺮو

 ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﺎروو او د اوﻻدوﻧﻮ ،
دﭘﺎره د زړو ﻏﺮوﻧﻮ د ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﮥ دى ،ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ د ﻧﮥ
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ .دا ﻮل ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ دې د ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺳﺮ
وى ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ،ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻣﺸﺮ دے.
 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻳﻮ ﺷﻠﻮﻧ ﺷﺮﻣﺦ ﭘﻪ ﺷﺎن دے .ﭼ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ

ﮐ ﺎر ﺧﻮرى او ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﮥ ﭼ ﭘﺎﺗ وى ﻫﻐﻪ
 دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دوﻟﺲ ﻗﺒﻴﻠ دى او دا ﻫﻐﻪ
وﻳﺸ “.
وﺻﻴﺖ دے ﮐﻮم ﭼ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ورﺗﻪ د ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
وﺧﺖ وﮐو او ﻫﺮ زوئ ﻟﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮐﺖ
ورﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺮګ او ﺨﯧﺪل
 ﻧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وﺻﻴﺖ ﮐﻮﻟﻮ” ،زۀ ﻣﺮګ ﺗﻪ
 -

ﻧﺰدې ﻳﻢ .ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ،د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ،د
ﻣﻤﺮۍ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ ﻣﻔﻴﻠﻪ ﮐ ،د ﺣﺘ ﻋﻔﺮون د ﭘ ﭘﻪ
ﻏﺎر ﮐ ﺦ ﮐئ .ﻫﻐﻪ ﻏﺎر او ﭘﮯ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻋﻔﺮون ﻧﻪ د
 دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺎئ دے ﭼﺮﺗﻪ
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن دﭘﺎره اﺧﺴﺘﮯ وو .
ﭼ ﻫﻐﻮئ اﺑﺮاﻫﻴﻢ او د ﻫﻐﮥ ﻪ ﺳﺎره ﺦ ﮐى ۇو ،دا ﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ﺎئ دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اﺳﺤﺎق او د ﻫﻐﮥ ﻪ رِﺑﻘﻪ
ﺨﻪ ﮐې وه ،او دا ﻫﻐﻪ ﺎئ دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻴﺎه ﺨﻪ
 ﻫﻐﻪ ﭘﮯ او ﻫﻐﻪ ﻏﺎر د ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ
ﮐې ده .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﭙﻠﻮ
ﺷﻮے وو .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺦ ﮐئ “.
زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وﺻﻴﺖ ﺧﺘﻢ ﮐو ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻤﻼﺳﺘﻮ ،ﺳﺎه ﻳ ورﮐه
او ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو.

۵۰

 ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﺎﻧﺪې ورﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ژړل ﻳ او


 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﺣﻴﻤﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ُﻠﻮﻟﻮ ﻳ .
ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر د ﻻش اوﭼﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ
 د ﻣى ﺧﺮاﺑﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ
وﮐى ﭼ ﺧﺮاب ﻧﮥ ﺷ .
ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮﯦﺖ ور وﻟﯧﺪﻟ .ﻣﺼﺮﻳﺎن اوﻳﺎ ور د ﻫﻐﮥ
 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻏﻢ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،ﻳﻮﺳﻒ د
ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن ۇو .
ﻓﺮﻋﻮن درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮئ ﻧﻮ

زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻋﺮض ﮐﻮم ﭼ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ داﺳ وواﻳ ﭼ ،
ﭼ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻣ ﮐﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻗﺴﻢ اﺧﺴﺘﮯ وو ﭼ
زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﺨﻮم ﮐﻮم
ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐﻨﺴﺘﮯ وو .ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ زۀ

ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻫﻠﺘﻪ ﺦ ﮐم او زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ راﺷﻢ “.
ﻓﺮﻋﻮن ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ ،او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻫﻐﺴ ﺦ ﮐه،
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ
ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻗﺴﻢ اﺧﺴﺘﮯ وو “.
ﭘﻼر ﺨﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻳﻮړو .د ﻓﺮﻋﻮن ﻮل درﺑﺎرﻳﺎن ،د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎر
 د
ﻣﺸﺮان او د ﻣﺼﺮ ﻮل ﻣﺸﺮان د ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺮه ﻻړل .
ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ،د ﻫﻐﮥ وروﻪ او د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر د ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﻗ ﻮل
ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻړل .ﺻﺮف د ﻫﻐﻮئ واړۀ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،د
ﻫﻐﻮئ ې ،ﭼﯧﻠ او ﺎروى د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ
 ﭘﻪ ﺎډو ﮐ ﺧﻠﻖ او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ د
ﺷﻮل .
 ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻړل ،دا ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ وه .
اُردن ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﻫﻐﻪ درﻣﻨﺪ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﭼ ﭘﻪ اﺗﺪ ﮐ دے،
ﻧﻮ دوئ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې وﻳﺮ وﮐو او ﻳﻮﺳﻒ ﺗﺮ اووۀ
 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﮐﻨﻌﺎن د ﻣﻠ
ورﻮ ﭘﻮرې د ﻏﻢ ژړا وﮐه .
اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ دا وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د اﺗﺪ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ
د ﻏﻢ ژړا ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻮﻣﺮه

ﺳﺨﺖ د ﻏﻢ ژړا ﮐﻮى “.ﻧﻮ ﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د
 ﻧﻮ د ﻳﻌﻘﻮب زاﻣﻨﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل
ﻏﻢ ژړا ﻣﯧﺪان ﺷﻮ .
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻻش
ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﺻﻴﺖ ﮐے وو ،
د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ ﻳﻮړو او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻣﻔﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ ﺦ
ﮐو ،ﭼ د ﻣﻤﺮۍ ﺳﺮه ﻧﺰدې وو ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘ ﮐ ﮐﻮم ﭼ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺣﺘ ﻋﻔﺮون ﻧﻪ د ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن دﭘﺎره اﺧﺴﺘﮯ وو .
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺦ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ
ﺳﺮه او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﺟﻨﺎزې
دﭘﺎره ﺗﻠ ۇو ،ﻣﺼﺮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﺧﭙﻞ وروﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮل
 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮﺳﻒ وروﻮ دا وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﭘﻪ

ﺣﻖ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﻮرې ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﻟﺮى او ﭼ ﮐﻮم ﺑﺪ ﻣﻮﻧ ورﺳﺮه ﮐى
دى ﮐﮥ د ﻫﻐ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﮥ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ وﻟﯧﻟﻮ او وې وﺋﻴﻞ،
ﮐﻴى؟“ 
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
”زﻣﻮﻧ ﭘﻼر د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻣﺨ 
”ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ﺑﻪ داﺳ وواﻳ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﯘو ﭼ
ﺳﺘﺎ وروﻮ ﮐﻮم ﻏﻠﻂ ﮐﺎر او ﺑﺪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐى دى ،ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎف
ﮐه “.اوس درﺗﻪ دا ﺳﻮال ﮐﯘو ﭼ ﻣﻮﻧ ،ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﻣﻌﺎف ﮐه “.ﭼ ﮐﻠﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ وروﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﻏﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وژړل .
ﻣﺨ ﻴ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ
 ﺧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻏﻼﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻮ “.
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف
”ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ ،وﻟ زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ﮥ؟ 

د ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﭘﻪ ﻧﯧ ﺑﺪﻟﻪ
ﮐه ،ﺗﺮﻮ ﭼ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ
 اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ او
ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ دى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭽﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻮ ﺧﺒﺮو
ﺗﺴﻠ ورﮐه.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮګ
 ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ

اوﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﺳﻞ او ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو.
 ﻫﻐﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺑﭽ او ﻧﻤﺴ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے وو .ﻫﻐﮥ


د ﻣﻨﺴ د زوئ ﻣﻴﺮ ﺑﭽ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ وﻟﻴﺪل .
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻣﺮګِ ﺣﺎل ﻳﻢ ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ او د دې ﻣﻠ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮ د ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ د ﺧﭙﻠﻮ
د ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﭘﺨﻪ وﻋﺪه ﮐې وه “.
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻗﺴﻢ واﺧﺴﺘﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه دا وﻋﺪه
وﮐئ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻒ د ﻳﻮ ﺳﻞ او
ﺑﻪ زﻣﺎ ﻫُوﮐ د ﺎن ﺳﺮه وړئ “.
ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪو .ﻫﻐﻮئ
د ﻫﻐﮥ د ﻻش اوﭼﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو ﭼ ﺧﺮاب ﻧﮥ ﺷ او ﭘﻪ
ﺗﺎﺑﻮت ﮐ ﻳ ﮐﯧﻮدو.
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