
د شمېر کتاب

سریزه

د شمېر کتاب د تورات لورم کتاب دی چې د اسراییلو د سختیو په باره کې خبرې کوي.

خدای پاک حضرت موسیٰ د اسراییلو د مشر په توه انتخاب ک چې هغوی وعده شوي
وطن یعنې کنعان ته رهنمایي کي. په دې سفر کې لوېت کاله تېر شول. کله چې هغوی
د سینا د غره لمنو ته ورسېدل او د ه مودې دپاره یې هلته خېمې ودرولې، نو د ت خه
مخکې حضرت موسیٰ د خدای پاک د الروونې سره سم د قوم سرشمېرنه وکه ترو د

کنعان د نیولو دپاره تیار اوسي. هغوی قادش برنیع ته چې د کنعان په جنوبي سرحدونو کې
پروت ؤ ورغلل خو وعده شوي وطن ته په ورننوتلو کې ناکام شول او د حضرت موسیٰ د
مشر خه یې سرغونه وکه. د دې کار په نتیجه کې کلونه کلونه سرردانه شول تر دې
پورې چې د هغوی یو نسل په دته کې له منه ال او یو بل نسل راپیدا شو. بیا هغوی د
موآب اونو ته چې د اردن د سیند په ختیو برخو کې وو ورسېدل او حضرت موسیٰ بیا

د هغوی سرشمېرنه وکه چې کنعان ته د ننوتلو دپاره تیار شي.

د شمېر د کتاب نوم د اسراییلو د دې سرشمېرنو خه اخیستل شوی دی. د شمېر کتاب په
دته کې د اسراییلو د قوم د سفر جریان په لن ول بیانوي. زیاتې پېې چې د شمېر په
کتاب کې ورخه یادونه شوې ده په هغو کې د خدای پاک عمل په ه توه رندیي.
هغه اسراییلیانو ته د هغوی د نافرمان له کبله سزا ورکوي او په عین وخت کې یې دې ته

تیاروي چې د قومونو په من کې د هغه د کارونو په خاطر د شاهد ورکولو یوه وسیله
وري. د شمېر کتاب د هغو اسراییلیانو قصې بیانوي چې زیاتره یې د سختیو په مقابل کې
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ناامیده کیي او د خدای پاک او حضرت موسیٰ په مقابل کې سرکشي کوي. خو خدای پاک
همېشه په خپلو وعدو باندې وفا کوي او د خپل قوم ساتنه کوي.

د موضوعانو فهرست:
اسراییلیان د سینا د غره خه د تللو دپاره تیاری نیسي ۱: ۱ - ۹: ۲۳

الف: اوله سرشمېرنه ۱: ۱ - ۴: ۴۹
ب: مختلف قوانین او اصول ۵: ۱ - ۸: ۲۶

ت: د فسحې دوهم اختر ۹: ۱ - ۲۳
د سینا د غره خه تر موآب پورې ۱۰: ۱ - ۲۱: ۳۵

د موآب پېې ۲۲: ۱ - ۳۲: ۴۲
د مصر خه د موآب پورې د سفر لنیز ۳۳: ۱ - ۴۹

د اردن د سیند خه د تېرېدلو خه مخکې الروونې ۳۳: ۵۰ - ۳۶: ۱۳
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د اسراییلو اوله سرشمېرنه

 د مصر خه د اسراییلو د قوم د راوتلو خه وروسته د دوهم کال د دوهمې میاشتې په اوله  ۱
ور کله چې تن د حضرت موسیٰ سره د سینا په دته کې په مقدسه خېمه کې خبرې وکې هغه

 <ته او هارون طایفه په طایفه او کورن په کورن د اسراییلو د ول قوم سرشمېرنه وفرمایل: 
 چې عمر یې شل کاله یا زیات وي او جن وکئ او د هغو ولو خلکو د نومونو لست ولیکئ 

 دا د هغو مشرانو  د هرې قبیلې د طایفې د یو مشر خه مرسته وغوائ.  کولی شي. 
نومونه دي چې تاسو سره باید مرسته وکي:

د روبین له قبیلې خه الیصور د شدیئور زوی
 د شمعون له قبیلې خه شلومیئیل د صوریشدای زوی

 د یهودا له قبیلې خه نحشون د عمیناداب زوی

 د یساکار له قبیلې خه نتنائیل د صوغر زوی

 د زبولون له قبیلې خه الیاب د حیلون زوی

 د حضرت یوسف له زامنو خه:

د افرایم له قبیلې خه الیشمع د عمیهود زوی
د منسي له قبیلې خه جملیئیل د فدهصور زوی

 د بنیامین له قبیلې خه ابیدان د جدعوني زوی

 د دان له قبیلې خه اخیعزر د عمیشدای زوی

 د اشیر له قبیلې خه فجعیئیل د عکران زوی

 د جاد له قبیلې خه الیاساف د دعوئیل زوی

 د نفتالي له قبیلې خه اخیرع د عینان زوی.>

 دا خلک قبیلوي مشران وو چې د اسراییلو د قوم خه د دې کار دپاره واکل شول.

 د دوهمې میاشتې په اوله  د دې دولسو نفرو په مرسته حضرت موسیٰ او حضرت هارون 
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ور ول قوم راوغوت. خلکو خپل نومونه طایفه په طایفه او کورن په کورن ولیکل او هغه نفر
 نه چې تن په چې عمر یې شل کاله یا زیات ؤ د هر یو نوم په لست کې ولیکل شو. 

 ول نفر چې - حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، هغوی یې د سینا په دته کې وشمېرل: 
عمر یې شل کاله یا زیات ؤ او جن یې کولی شو نومونه یې په لست کې ولیکل شول. د هر یو نوم

د خپلو طایفو او کورنیو د سوانحو په مطابق ولیکل شو او د حضرت یعقوب د مشر زوی روبین د
قبیلې خه شروع وشوه.

د روبین د اوالدې شمېر: ۴۶۵۰۰ تنه
د شمعون د اوالدې خه: ۵۹۳۰۰ تنه

د جاد د اوالدې خه: ۴۵۶۵۰ تنه
د یهودا د اوالدې خه: ۷۴۶۰۰ تنه

د یساکار د اوالدې خه: ۵۴۴۰۰ تنه
د زبولون د اوالدې خه: ۵۷۴۰۰ تنه

د حضرت یوسف د زامنو خه:
د افرایم د اوالدې خه: ۴۰۵۰۰ تنه
د منسي د اوالدې خه: ۳۲۲۰۰ تنه

د بنیامین د اوالدې خه: ۳۵۴۰۰ تنه
د دان د اوالدې خه: ۶۲۷۰۰ تنه

د اشیر د اوالدې خه: ۴۱۵۰۰ تنه
د نفتالي د اوالدې خه: ۵۳۴۰۰ تنه

د هغو نفرو شمېر چې د حضرت موسیٰ، حضرت هارون او د دولسو قبیلو د مشرانو له خوا لیکل
شوی ؤ، ول ۶۰۳۵۵۰ تنه وو.

 که چې تن  مر هغه خلک چې د الوي د قبیلې خه وو په دې کې شامل نه وو، 

 <کله چې ته د هغو نفرو سرشمېرنه کوې چې جن کولی شي، حضرت موسیٰ ته فرمایلي وو: 
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 د هغې په ای الویان د مقدسې خېمې او د هغې د ول نو د الوي قبیله په کې مه شاملوه. 
سامان مسووالن واکه. هغوی به دا خېمه او د هغې سامان انتقالوي، ساتنه به یې کوي او د هغې په

 هرکله چې تاسو خپلې خېمې بل ای ته وئ، نو الویان شاوخوا کې به خپلې خېمې ودروي. 
دې مقدسه خېمه راوله کي او په نوي ای کې دې بیا ودروي. که بل هروک ورته نژدې ورشي

 پاتې اسراییلیان به د خپلو لو په اساس خېمې ودروي، هر سی به د خپل بیرغ وبه وژل شي. 
 خو الویان به خپلې خېمې د مقدسې خېمې په شاوخوا کې الندې د خپلې لې سره وي. 

ودروي ترو د اسراییلو په قوم باندې زما قهر نازل نه شي. الویان دې د مقدسې خېمې د ساتلو
مسئولیت په غاه واخلي.>

 نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، اسراییلیانو ک م هماغسې وکل.

په کمپ کې د قبیلو ای په ای کول

 <کله چې اسراییلیان خېمې  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل:   ۲
ودروي، هر سی به د خپلې لې د بیرغ او د خپلې طایفې د نان الندې خېمې ودروي. کمپ دې د

مقدسې خېمې په شاوخوا کې جو شي.>

 د یهودا د کمپ لې دې په ختی کې د لمرخاته خواته د خپل بیرغ الندې خېمې ودروي. د

 د هغه د لې شمېر ۷۴۶۰۰ تنه دی. یهودا د خلکو مشر د عمیناداب زوی نحشون دی. 

 د یساکار قبیله به د هغوی په ن کې خېمې ودروي. د یساکار د خلکو مشر د صوغر

 د هغه د لې شمېر ۵۴۴۰۰ تنه دی. زوی نتنائیل دی. 
 د  ورپسې به د زبولون قبیله وي. د زبولون د خلکو مشر د حیلون زوی الیاب دی. 

هغه د لې شمېر ۵۷۴۰۰ تنه دی.
 هغه ول نفر چې د یهودا کمپ ته د هغوی د لو په مطابق ورکل شوي دي، د هغوی

شمېر ۱۸۶۴۰۰ تنه دی. اول به دوی روان شي.
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 د روبین د کمپ لې به په جنوب کې د خپل بیرغ الندې وي. د روبین د خلکو مشر د شدیئور

 د هغه د لې شمېر ۴۶۵۰۰ تنه دی. زوی الیصور دی. 

 د شمعون قبیله به د هغوی په ن کې خېمې ودروي. د شمعون د خلکو مشر د

 د هغه د لې شمېر ۵۹۳۰۰ تنه دی. صوریشدای زوی شلومیئیل دی. 
 د  ورپسې به د جاد قبیله وي. د جاد د خلکو مشر د دعوئیل زوی الیاساف دی. 

هغه د لې شمېر ۴۵۶۵۰ تنه دی.
 هغه ول نفر چې د روبین کمپ ته د هغوی د لو په مطابق ورکل شوي دي، د هغوی

شمېر ۱۵۱۴۵۰ تنه دی. دوهم به دوی روان شي.

 بیا د اولنیو او آخرنیو دوو کمپونو په من کې دې الویان روان شي او مقدسه خېمه دې یوسي.

هر کمپ دې په هماغه ترتیب سره روان شي لکه نه چې هغوی خېمې ودروي. هر یو به په خپل
ای کې د خپل بیرغ الندې وي.

 د افرایم د کمپ لې به په لوېدی کې د خپل بیرغ الندې وي. د افرایم د خلکو مشر د عمیهود

 د هغه د لې شمېر ۴۰۵۰۰ تنه دی. زوی الیشمع دی. 

 د منسي قبیله به د هغوی په ن کې وي. د منسي د خلکو مشر د فدهصور زوی

 د هغه د لې شمېر ۳۲۲۰۰ تنه دی. جملیئیل دی. 
  ورپسې به د بنیامین قبیله وي. د بنیامین د خلکو مشر د جدعوني زوی ابیدان دی. 

د هغه د لې شمېر ۳۵۴۰۰ تنه دی.
 هغه ول نفر چې د افرایم کمپ ته د هغوی د لو په مطابق ورکل شوي دي، د هغوی

شمېر ۱۰۸۱۰۰ تنه دی. دریم به دوی روان شي.

 د دان د کمپ لې به په شمال کې د خپل بیرغ الندې وي. د دان د خلکو مشر د عمیشدای

 د هغه د لې شمېر ۶۲۷۰۰ تنه دی. زوی اخیعزر دی. 
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 د اشیر قبیله به د هغوی په ن کې خېمې ودروي. د اشیر د خلکو مشر د عکران زوی

 د هغه د لې شمېر ۴۱۵۰۰ تنه دی. فجعیئیل دی. 
 د  ورپسې به د نفتالي قبیله وي. د نفتالي د خلکو مشر د عینان زوی اخیرع دی. 

هغه د لې شمېر ۵۳۴۰۰ تنه دی.
 هغه ول نفر چې د دان کمپ ته ورکل شوي دي، د هغوی شمېر ۱۵۷۶۰۰ تنه دی.

هغوی به د خپلو بیرغونو الندې په آخر کې روان شي.

 نو دا د اسراییلو د قوم سرشمېرنه وه چې د هغوی د کورنیو په اساس ترسره شوه. هغه ول

 لکه نه چې تن په خلک چې په لو لو په کمپونو کې وو، شمېر یې ۶۰۳۵۵۰ تنه وو. 
حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ الویان د نورو اسراییلیانو سره یوای ونه شمېرل شول.

 نو د اسراییلو قوم هغه ول کارونه سرته ورسول چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی

ؤ. په دې ول هغوی هر یو د خپل بیرغ الندې خېمې ودرولې او د خپلې طایفې او خپلې کورن سره
روان شو.

د حضرت هارون زامن

 دا د حضرت موسیٰ او حضرت هارون د کورن د هغه وخت قصه ده کله چې تن د  ۳
 حضرت هارون لور زامن درلودل: حضرت موسیٰ سره د سینا په غره کې خبرې وکې. 

 هغوی مسح کای شول او د کاهنانو په توه واکل ناداب چې مشر ؤ، ابیهو، العازار او ایتامار. 
 مر ناداب او ابیهو د تن په حضور کې په داسې وخت کې مه شول کله چې هغوی شول. 
د سینا په دته کې تن ته ناپاکه اور واندې کاوه. هغوی اوالدونه نه درلودل، نو العازار او ایتامار

.ه خدمت وکد حضرت هارون د ژوندانه په دوران کې د کاهنانو په تو

د الویانو وظیفې
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 <د الویانو قبیله راوله او د هارون کاهن د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

 دوی به په مقدسه خېمه کې کار کوي او د هارون او ول قوم خدمتارانو په توه یې واکه. 
 هغوی به د مقدسې خېمې د ول سامان مسئولیت په غاه واخلي دپاره به وظیفې سرته رسوي. 

 د الویانو مسئولیت دا دی چې د هارون او د او د نورو اسراییلیانو دپاره به وظیفې اجرا کوي. 
 هارون او د هغه زامن د کاهنانو په توه د خدمت دپاره واکه. که هغه د زامنو خدمت وکي. 

بل هروک مقدس ای ته ورنژدې شي باید ووژل شي.>

 <اوس دې الویان زما شي. کله چې ما د -  بیا تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

مصریانو ول مشران زامن او اولني زېېدلي حیوانات ووژل، دا پرېکه مې وکه چې په هرې
اسراییلي کورن کې مشران زامن او د هغوی د رمو او پادو خه هر اولنی زېېدلی نر حیوان به زما
وي. مر اوس ما د اسراییلو د ولو مشرانو زامنو په ای الویان انتخاب کي دي. زه تن یم.>

د الویانو سرشمېرنه

 <الویان کورن په کورن او  تن حضرت موسیٰ ته د سینا په دته کې وفرمایل: 

 نو نه طایفه په طایفه وشمېره. هر نارینه چې عمر یې یوه میاشت یا زیات وي وشمېره.> 
چې تن ورباندې امر کی ؤ، حضرت موسیٰ هغوی وشمېرل.

 د الوي درې زامن وو: جرشون، قهات او مراري. هغوی د هغو طایفو نیکونه وو چې د -

هغوی په نوم یادیي. د جرشون دوه زامن وو: لبني او شمعي. د قهات لور زامن وو: عمرام، یصهار،
حبرون او عزیئیل. د مراري دوه زامن وو: محلي او موشي. هغوی د هغو کورنیو نیکونه وو چې د

هغوی په نوم یادیي.

 د هغو نارینه جرشونیانو ول شمېر چې عمر  لبنیان او شمعیان د جرشونیانو طایفې وې. 

 دغو طایفو د مقدسې خېمې شاته یې یوه میاشت یا زیات ؤ او وشمېرل شول، ۷۵۰۰ تنه وو. 
  د جرشونیانو د کورنیو مشر د الیل زوی الیاساف ؤ.  یعنې لوېدی خواته خېمې ودرولې. 

په مقدسه خېمه کې جرشونیان د دغو شیانو د ساتنې مسووالن وو: د خېمې، د هغې د پوونو، د
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 د حویل د پردو، د هغې حویل د دروازې د پردې چې د مقدسې خېمې د دروازې د پردې، 
خېمې او قربان د ای ردچاپېره ده او د هغو د رس انو. هغوی د دې ول سامان او په هغه پورې

د اونده کارونو مسئولیت په غاه درلود.

 د هغو نارینه قهاتیانو  عمرامیان، یصهاریان، حبرونیان او عزیئیلیان د قهاتیانو طایفې وې. 

ول شمېر چې عمر یې یوه میاشت یا زیات ؤ ۸۶۰۰ تنه وو. قهاتیانو د مقدس ای د ساتنې
 د  دغو طایفو د مقدسې خېمې جنوب خواته خېمې ودرولې.  مسئولیت په غاه درلود. 

 د دغو شیانو مسئولیت د هغوی په قهاتیانو د طایفو د کورنیو مشر د عزیئیل زوی الیصافان ؤ. 
غاه ؤ: د لوظ صندوق، مېز، راغدان، د قربان د ایونو، هغه لوي چې کاهنانو په مقدس ای
کې ورخه کار اخیست او د ېر مقدس ای د دروازې پرده. هغوی د دې ول سامان او په هغه

پورې د اونده کارونو مسئولیت په غاه درلود.

 د الویانو د مشرانو رئیس د حضرت هارون کاهن زوی العازار ؤ. هغه په هغو خلکو باندې

مقرر شوی ؤ چې د مقدس ای د ساتنې مسووالن وو.

 د هغو نارینه مراریانو ول شمېر چې عمر یې  محلیان او موشیان د مراریانو طایفې وې. 

 د مراریانو د طایفو د کورنیو مشر د یوه میاشت یا زیات ؤ او وشمېرل شول ۶۲۰۰ تنه وو. 
 مراریان د دې ابیحایل زوی صوریئیل ؤ. هغوی د مقدسې خېمې شمال خواته خېمې ودرولې. 

دپاره اکل شوي وو چې د مقدسې خېمې په چوکاونو، د هغې په امونو، ستنو، پایو او د هغې د ول
سامان ساتنه وکي. هغوی د دې ول سامان او په هغه پورې د اونده کارونو مسئولیت په غاه

 همدارنه هغوی د ستنو، پایو، مېخونو او د هغو رس انو مسئولیت په غاه درلود چې درلود. 
د شاوخوا حویل دپاره وې.

 حضرت موسیٰ او حضرت هارون او د حضرت هارون زامنو د مقدسې خېمې لمرخاته خواته

یعنې د مقدسې خېمې په مخ کې خېمې ودرولې. هغوی د هغو کارونو د سرته رسولو مسئولیت په
غاه درلود چې د اسراییلو د قوم دپاره په مقدس ای کې ترسره کېدل. بل هروک به چې مقدس

 د هغو ولو نارینه الویانو شمېر چې عمر یې یوه ای ته ورنژدې کېده، هغه به وژل کېده. 
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میاشت یا زیات ؤ او حضرت موسیٰ او حضرت هارون د تن په امر طایفه په طایفه وشمېرل، ول
۲۲۰۰۰ تنه وو.

الویان د مشرانو زامنو په ای منل کیي

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <د اسراییلو ول مشران زامن چې عمر یې یوه میاشت یا

 د اسراییلو د ولو مشرانو زامنو په زیات وي وشمېره او د هغوی د نومونو یو لست تیار که. 
ای زما دپاره الویان واخله او د هغوی د ولو اولنیو زېېدلو حیواناتو په ای زما دپاره د الویانو

 نو نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، حیوانات واخله. زه تن یم.> 
 د نارینه مشرانو ول شمېر چې عمر یې یوه میاشت هغه د اسراییلو ول مشران زامن وشمېرل. 

یا زیات ؤ او د هر یو نوم په لست کې لیکل شوی ؤ ۲۲۲۷۳ تنه وو.

 <اوس د اسراییلو د ولو مشرانو زامنو په ای  بیا تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

الویان وقف که او د الویانو حیوانات د هغوی د حیواناتو په ای وقف که. الویان دې زما شي. زه
 په دې خاطر چې د اسراییلو مشران زامن د الویانو په پرتله ۲۷۳ تنه زیات دي، نو تن یم. 
 د هر نفر دپاره د مقدس ای د مثقال په مطابق پنه ته باید اضافي زامن بېرته په بیه واخلې. 

 او هغه هارون او د هغه زامنو ته ورکه.> پنه مثقاله سپین زر راول که 

 چې د هغو وزن د  حضرت موسیٰ د ۲۷۳ اضافي مشرانو زامنو خه سپین زر راول کل 

 هغه یې د تن د حکم سره سم حضرت مقدس ای د مثقال په مطابق ۱۳۶۵ مثقاله ؤ. 
هارون او د هغه زامنو ته ورکل.

د قهاتیانو وظیفې

 <د قهاتیانو سرشمېرنه چې د  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل:   ۴
 هغه ول نفر وشمېرئ الویانو د قبیلې یوه برخه ده طایفه په طایفه او کورن په کورن وکئ. 
چې عمر یې د دېرشو کالو خه تر پنوسو کالو پورې وي او په مقدسه خېمه کې د کار کولو توان
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 په مقدسه خېمه کې د قهاتیانو کار دا دی چې په مقدسو شیانو باندې پام وکي. ولري. 

 کله چې د دې وخت راشي چې کمپ ته حرکت ورکای شي نو هارون او د هغه زامن به

خېمې ته ورننوزي، هغه پرده به راکته کي چې د لوظ د صندوق په مخ کې ده او صندوق به
 په هغه باندې به د ې رمنې پو واچوي او په سر باندې به یې یو ورباندې پ کي. 

داسې وکر خپور کي چې پوخ آبي رن ولري او بیا به وونکې میلې په کې ورننباسي.

 هغوی به په هغه مېز باندې چې خدای ته ورباندې و واندې کیي یو آبي وکر خپور

کي او په هغه باندې به قابونه، د خوشبوی کاسې، د نذرانې دپاره کاسې او هغه مني کېدي چې د
 هغوی به په دې ولو باندې لو د نذرانو دپاره دي. په مېز باندې به همېشه و پرته وي. 
یو سور وکر خپور کي، د یوې ې رمنې پو به ورباندې واچوي او بیا به وونکې میلې په کې

ورننباسي.

 هغوی دې یو آبي وکر واخلي او دغه شیان دې ورباندې پ کي: راغدان د راغونو سره،
د هغه پلتې پاکوونکي، پتنوسونه او د زیتونو د تېلو ول لوي چې د راغونو دپاره استعمالیي.

 هغوی به راغدان او د هغه ول سامان د ې رمنې په پو کې راتاو کي او په یو وونکي

چوکا باندې به یې کېدي.

 بیا به د سرو زرو په قرباناه باندې یو آبي وکر خپور کي، د ې رمنې یو پو به

 هغوی به هغه ول لوي چې په ورباندې واچوي او بیا به وونکې میلې په کې ورننباسي. 
مقدس ای کې ورخه کار اخیستل کیي واخلي او په یو آبي وکر کې به یې تاو کي، د ې

 د قربان د رمنې یو پو به ورباندې واچوي او په یو وونکي چوکا باندې به یې کېدي. 
 په هغه وکر ای خه به ایرې لېرې کي او په هغه باندې به یو بانجاني وکر خپور کي. 
باندې دې هغه ول سامان کېدي چې د قربان په ای کې ورخه کار اخیستل کیي: لکه د اور

لوي، د غوې قاشق پنجې، بېلچې او د وینې د شیندلو کاسې. بیا به هغوی ورباندې د ې رمنې
یو پو واچوي او وونکې میلې به په کې ورننباسي.
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 کله چې هارون او د هغه زامن د مقدس سامان او ولو مقدسو موادو د پولو خه وزار شي

او کمپ د ولو دپاره تیار شي، نو قهاتیان دې د دغو شیانو د ولو دپاره راشي. مر هغوی باید
مقدسو شیانو ته الس ورنه وي که نه، نو مه به شي. قهاتیان دې هغه شیان انتقال کي چې په

مقدسه خېمه کې دي.

 د هارون کاهن زوی العازار دې د دغو شیانو مسئولیت په غاه واخلي: د راغونو دپاره د

زیتونو تېل، خوشبویي، د عادي غلې دانې نذرانه او د مسح کولو تېل. هغه دې د ولې مقدسې خېمې
او هره چې په کې دي، د مقدس سامان او لوو په شمول د هغو مسئولیت په غاه واخلي.>

 <پرېندئ چې قهاتیان ېرو -  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل: 

مقدسو شیانو ته په ورنژدې کېدلو سره ووژل شي. د دې دپاره چې د داسې پېې خه مخنیوی
وشي، نو هارون او د هغه زامن دې مقدس ای ته ورننوزي او هر سي ته دې خپل کار وروسپاري

 مر قهاتیان باید دننه ال نه شي چې مقدس شیان ووري، حتیٰ د یوې چې ه شی یوسي. 
شېبې دپاره هم. که نه، نو مه به شي.>

د جرشونیانو وظیفې

 <د جرشونیانو سرشمېرنه چې د الویانو د قبیلې یوه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

 هغه ول نفر چې عمر یې د دېرشو کالو برخه ده کورن په کورن او طایفه په طایفه وکه. 
 هغوی خه تر پنوسو کالو پورې وي او په مقدسه خېمه کې د کار کولو توان ولري وشمېره. 

 خېمه، د هغې داخلي او بیرونی پو، د هغې به د الندینیو شیانو د ولو مسئولیت په غاه لري: 
 د خېمې او د قربان د ای د ردچاپېره په سر باندې د ې رمنې پو، د دروازې پرده، 

حویل دپاره پردې، د حویل د دروازې پرده، رس انې او هره چې د دې شیانو په ودرولو کې په
 ته او هارون کاریي. جرشونیان د دې ولو شیانو د ساتنې او ترتیبولو مسئولیت په غاه لري. 

به وورئ چې جرشونیان دا ول کارونه ترسره کوي او هر هغه شی چې هارون او د هغه زامنو
 دا د مقدسې خېمې په کار کې د جرشونیانو وظیفې دي. هغوی ته ورسپارلی دی وي که نه. 

هغوی به دا کار د هارون کاهن د زوی یعنې ایتامار تر الرودنې الندې ترسره کوي.>
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د مراریانو وظیفې

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <مراریان چې د الویانو د قبیلې یوه برخه ده طایفه په

 هغه ول نفر چې عمر یې د دېرشو کالو خه تر پنوسو طایفه او کورن په کورن وشمېره. 
 هغوی به د چوکاونو، کالو پورې وي او په مقدسه خېمه کې د کار کولو توان ولري وشمېره. 

ردچاپېره حویل ه د خېمې د او همدارن امونو، ستنو او خېمې د پایو د ولو مسئولیت ولري 
د ستنو، پایو، مېخونو، رس انو او هغو ولو شیانو چې د هغو په ودرولو کې په کاریي. هر سی به

 دا د مقدسې خېمې په کار کې د مراریانو د انو شیانو د ولو مسئولیت په غاه ولري. 
وظیفې دي. هغوی به دا کار د هارون کاهن د زوی یعنې ایتامار تر الرودنې الندې ترسره کوي.>

د الویانو سرشمېرنه

 حضرت موسیٰ، حضرت هارون او د اسراییلو نورو مشرانو د تن امر ته غاه کېودله -

او د قهاتیانو، جرشونیانو او مراریانو سرشمېرنه یې وکه. هغوی دا کار طایفه په طایفه او کورن په
کورن وک او هغه ول خلک یې وشمېرل چې عمرونه یې د دېرشو او پنوسو کالو ترمن وو او په

مقدسه خېمه کې یې کار کولی شو. د هغو شمېر په الندې ول ؤ: قهاتیان ۲۷۵۰، جرشونیان ۲۶۳۰ او
مراریان ۳۲۰۰ چې د ولو شمېر ۸۵۸۰ ؤ.

 نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کې ؤ، هر سی وشمېرل شو او هر یو ته د

خدمت کولو یا د ولو د وظیفې مسئولیت وسپارل شو.

د کمپ پاکوالی

 <د اسراییلو په قوم باندې امر وکه چې  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۵
هروک چې د پوستکي په ساري ناروغ باندې اخته وي یا د بدن خه یې زوه راوزي او هغه

 دا ول ناپاکه وک چې په مي باندې لېدلی وي او ناپاک شوی وي د کمپ خه وشي. 
و هغه کمپ چې زه په کې د خپل قوم په منې وي یا نارینه بیرون وباسئ، تر خلک که هغه
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 اسراییلیانو همداسې وکل. هغوی یې ول له کمپ خه وشل. کې اوسېم ناپاکه نه کي.> 
لکه نه چې تن حضرت موسیٰ ته الرودنه کې وه، هغوی هماغسې وکل.

د جرم کولو دپاره تاوان

 چې د اسراییلو قوم ته داسې ووایي: <که چېرې یو  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل 

 هغه باید د سی یا یوه ه د یو چا په مقابل کې جرم وکي دا به زما په مقابل کې ناه وي. 
خپلې ناه اقرار وکي او هغه نفر ته چې د هغه په مقابل کې یې جرم کی دی پوره تاوان ورکي او

 مر که چېرې هغه نفر م شوی وي او نژدې خپلوان چې شل فیصده دې زیات هم ورکي. 
تاوان ورته ورکول کېدای شي ونلري، هغه به د کاهن په خاطر تن ته ورکل شي. د دې بیې له

ورکولو خه عالوه باید یو پسه هم ورکل شي چې د هغه نفر د کفارې په ادا کولو کې ورخه کار
 هر  ولې مقدسې اعانې چې اسراییلیان یې کاهن ته راوي د هغه دي.  واخیستل شي. 

کاهن دې هغه نذرانې وساتي چې ورته ورکول کیي.>

یو شکمن مېه

 چې اسراییلیانو ته دا الندین الرودنې وکي: -  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل 

کېدای شي داسې وشي چې یو سی شکمن شي چې ې یې ورسره بې وفایي کې ده او د بل
سي سره یې زنا کې ده او په دې کار یې خپل ان ناپاکه کی دی. مر ایي چې د مېه سره

یې کوم ثبوت نه وي، که کېدای شي چې د هغه ې دا خبره په ساتلې وي، هلته هی شاهد نه ؤ
او هغه په دې عمل باندې نه وي نیول شوې. یا کېدای شي چې یو مېه په خپلې ې باندې شکمن
 په دواو حاالتو کې به سی خپله ه کاهن شي، که ه هم هغې به بې وفایي نه وي کې. 

ته ورولي. هغه سی دې د هغې په خاطر یو کیلورام د اوربشو د اوو نذرانه هم یوسي، مر په هغې
باندې دې د زیتونو تېل یا خوشبویي نه اچوي، که چې دا نذرانه د یو شکمن مېه له خوا د دې

دپاره تیاریي چې حقیقت معلوم شي.

 هغه به لې  کاهن به هغه ه راولي او د تن د قرباناه مخې ته به یې ودروي. 
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مقدسې اوبه د خو په یوې کاسې کې واچوي او د مقدسې خېمې د غولي خه به له خاوره واخلي
 بیا به هغه د ې ویتان خپاره کي او د او په اوبو کې به یې واچوي چې اوبه ترخې شي. 
اوو نذرانه به د هغې په السونو کې کېدي. کاهن به په خپلو السونو کې هغه کاسه ونیسي چې هغه

 بیا به کاهن په هغې ترخې اوبه په کې دي چې په ناهکارانو باندې د تن لعنت راولي. 
ې باندې هغه قسم ومني چې هغه یې ورکوي او داسې به ووایي: <که چېرې تا زنا نه وي کې،

  مر که زنا دې کې وي،  هغه لعنت به درته زیان ونه رسوي چې دغه اوبه یې راولي. 
تن دې تا شنه کي او ستا ېه دې وپسوي او په دې ول دې ستا نوم په خپل قوم کې لعنتي

 دغه اوبه دې ستا په ېه کې ننوزي او هغه دې وپسوي او تا دې شنه کي.> کي. 

ه باید په واب کې داسې ووایي: <منم، تن دې همداسې وکي.>

  بیا به کاهن دغه لعنت په یو کاغذ باندې ولیکي او هغه دې په ترخو اوبو کې ومیني. 
مخکې له دې چې په ې باندې هغه اوبه وي چې په هغې باندې سخت درد راوستلی شي،
 کاهن به د اوو نذرانه د ې د السونو خه واخلي او هغه دې تن ته د وقف کولو په

 بیا به له هغې خه یو موی د نذرانې د خاطر پورته ونیسي او د قربان ای ته دې راوي. 
یوې برخې په توه واخلي او په قرباناه باندې به یې وسوزوي. په آخر کې به په ې باندې هغه
 که چېرې هغې زنا کې وي نو اوبه به سخت درد ورباندې راولي. د هغې ېه به اوبه وي. 

 مر که چېرې هغه وپسیي او هغه به شنه شي او نوم به یې په خپل قوم کې لعنتي شي. 
ه بې ناه وي، نو زیان به ورته ونه رسیي او اوالدونه به وزېولی شي.

 دا قانون د هغو حاالتو دپاره دی چې یو سی غیرتي وي او په خپلې ې باندې داسې -

شکمن شي چې هغې زنا کې ده. ه به د تن د قرباناه مخې ته ودرول شي او کاهن به دغه
 که چېرې مېه په حقه نه وي نو سزا به ورته نه ورکول کیي، مر که مراسم سرته ورسوي. 

چېرې ه قصورواره وي نو سزا به ورته ورکل شي.
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د نذر ورکوونکو دپاره مقررات

 چې د اسراییلو قوم ته داسې ووایي: <که چېرې  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل   ۶
ستاسو خه وک که هغه نر وي یا ه غواي چې د خاص نذر په ورکولو سره خپل ان ما

 نور باید شراب یا بیر ونه ي او نه دې کوم ول سرکه استعمال کي. تن ته وقف کي، 
 ترو پورې چې هغه وقف شوی د انورو شربت دې نه ي، انور یا ممیز دې نه خوري. 

وي باید کوم شی چې د انورو خه جویي ونه خوري، حتیٰ تخمونه او پوستکي یې هم ونه
خوري.

 ترو پورې چې هغه وقف شوی وي، باید خپل ویتان کم نه کي او خپله یره ونه خرایي.

په هغه وله موده کې چې هغه تن ته وقف شوی وي، باید نذر ورکي او خپل ویتان پرېدي
 د هغه ویتان خدای ته د هغه د وقف کېدلو نه ده، نو هغه باید خپل ان - چې لوی شي. 

مي ته په ورنژدې کېدلو سره ناپاک نه کي، که ه هم هغه د هغه د پالر، د هغه د مور، د هغه د
 ترو پورې چې هغه نذر ورکوي، هغه به تن ته وقف وي. ورور یا د خور می وي. 

 که چېرې د هغه وقف شوي ویتان یو چاته په ورنژدې کېدلو سره چې یونااپه م شي ناپاک
شي، هغه باید اووه ورې صبر وکي او بیا خپل سر وخرایي نو هغه به په مذهبي لحاظ پاک شي.

 په اتمه ور به هغه نفر دوه کوترې یا دوه قمري انې د مقدسې خېمې دروازې ته کاهن ته

 کاهن به یو مارغه د ناه د نذرانې په توه او بل به د سوزېدونکې نذرانې په توه راوي. 
واندې کي چې د هغه دپاره کفاره ادا کي که چې هغه مي ته په ورنژدې کېدلو سره ناه کې
 نو تن ته دې هغه ده. هغه دې په هماغه ور د خپلو ویتانو د پاکولو مراسم ترسره کي. 

نفر خپل وخت بیا وقف کي. تېرې شوې ورې نه حسابیي، که چې د هغه مقدس ویتان ناپاکه
شول. هغه باید د تاوان د نذرانې په توه یو یو کلن وری راوي.

 کله چې هغه نفر خپله هغه موده پوره کي چې هغه په کې دا وعده کې ده چې نذر به

 او تن ته دې ورکوي، باید دا مراسم سرته ورسوي. د مقدسې خېمې دروازې ته به ورشي 
درې داسې حیوانات واندې کي چې کوم عیب په کې نه وي، یعنې یو یو کلن وری د سوزېدونکې
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 هغه نذرانې دپاره، یوه یو کلنه مېه د ناه د نذرانې دپاره او یو پسه د سالمت د نذرانې دپاره. 
دې یوه وکر فطیره و هم واندې کي یعنې پنې و چې د داسې و اوو خه تیارې
شوې وي چې د زیتونو تېل ورسره  وي او داسې نر و چې تېل ورباندې مول شوي وي

او د غلې دانې او د لو نذرانې هم باید ورسره وي.

 کاهن به دا ول تن ته حاضر کي او د ناه نذرانه او سوزېدونکې نذرانه دې واندې کي.
 هغه به پسه د سالمت د نذرانې په توه تن ته قرباني کي او هغه به د و د وکر سره

 له هغې وروسته واندې کي، همدارنه هغه به د غلې دانې او لو نذرانې هم واندې کي. 
به هغه نفر د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې ودریي، خپل سر به وخرایي او ویتان به په هغه

اور کې واچوي په کوم باندې چې د سالمت نذرانه سوزول کیي.

 کله چې د پسه د اوې غوه وایشول شوه، کاهن به هغه واخلي او د وکر د یوې پنې

 هغه به یې بېرته کاهن ته و او یوې نر و سره به یې د هغه نفر په السونو کې کېدي. 
ورکي او کاهن به یې ما تن ته د وقف کولو دپاره پورته ونیسي. بیا کاهن کولی شي چې د پسه د

اوې غوه، سینه او د هغه شاتن په وخوري که چې دا د نذرانې خه د هغه برخه ده. له دې
وروسته به هغه نفر نور نذر نه ورکوي او ازادانه شراب لی شي.

 دا قانون د هغو خلکو دپاره دی چې نذر ورکوي. که چېرې کوم نفر وعده کې وي چې تن

ته برسېره په هغو شیانو چې هغه یې په عادي حالت کې ورکوي کوم بل شی د نذر په توه ورکي،
نو هغه دې د خپلې وعدې سره سم خپل خاص نذر ورکي.>

د کاهنانو له خوا د خلکو دپاره برکت

 <کله چې هارون او د هغه زامن د اسراییلو قوم ته  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

برکت ورکوي، هغوی باید داسې ووایي:

 تن دې برکت درکي
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او تاسو دې وساتي

 هغه دې په تاسو باندې رحم

او مهرباني وکي

 تن دې درسره ه وکي

او تاسو ته دې سالمتیا درکي>

 بیا تن وفرمایل: <که چېرې هغوی زما په نوم د اسراییلو په قوم باندې برکت وایي، زه به

هغوی ته برکت ورکم.>

د اسراییلو مشران مقدسې خېمې ته سوغاتونه راوي

 کله چې حضرت موسیٰ د مقدسې خېمې د ودرولو خه وزار شو، نو خېمه او د هغې  ۷
  .تن ته وقف ک او هغه یې ول سامان یې مسح ک ای او د هغه ول سامان او د قربان

بیا د اسراییلو دولس قبیلوي مشران یعنې هماغه نفر چې د خلکو د سرشمېرنې مشري یې په غاه وه
 د هغو سوغاتونو سره راغلل چې د تن دپاره وو. هغوی شپ ا انې او مقدسې خېمې ته 

دولس غوایان راول، هر مشر یو یو غویی او دوو مشرانو یوه یوه ا راوستله.

 <دا سوغاتونه د هغوی خه قبول که چې د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

مقدسې خېمې په کار کې ورخه ه واخیستل شي او هغه الویانو ته د هغه کار دپاره ورکه چې هر
 نو حضرت موسیٰ ا انې او غوایان واخیستل او یو یې په مقدسه خېمه کې اجرا کوي.> 

 چې د حضرت هارون د زوی ایتامار تر مشر الندې وو ورکل. - هغه یې الویانو ته 
حضرت موسیٰ جرشونیانو ته د هغوی د کار دپاره دوه ا انې او لور غوایان ورکل او لور
ر قهاتیانو ته یې هی م ا انې او اته غوایان یې مراریانو ته د هغوی د کار دپاره ورکل. 

ورنه کل، که چې هغوی د هغو مقدسو شیانو مسووالن وو چې باید په خپلو اوو باندې یې
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یوسي.

 کله چې د قربان ای مسح کای شو، مشرانو خپلې نذرانې د هغه د وقف کولو دپاره راولې

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: او هغه یې د قربان د ای په مخ کې واندې کې. 
<مشرانو ته ووایه چې تر دولسو ورو پورې دې یو یو مشر هره ور خپله نذرانه د قربان د ای

د وقف کولو دپاره راوي.>

 نو هر مشر دا الندیني سوغاتونه راول: -

د سپینو زرو یو پیشقاب چې وزن یې یونیم کیلورام ؤ او د وینې د شیندلو دپاره د سپینو زرو یوه
کاسه چې وزن یې اته سوه رامه ؤ. دواه د و اوو او زیتونو د تېلو خه ک وو، دا د غلې دانې د

نذرانې په توه وو او وزن یې د مقدس ای د اندازې په مطابق ؤ:

- د خوشبوی خه ک د سرو زرو یو پیشقاب چې وزن یې یوسلو لس رامه ؤ
- یو وان غویی، یو پسه او یو یو کلن وری د سوزېدونکې نذرانې په توه

- یو وز د ناه د نذرانې په توه
- او د سالمت د نذرانې په توه دوه غوایان، پنه پسونه، پنه وزان او پنه وري چې هر یو

یو کلن ؤ.

قبیلوي مشرانو خپل سوغاتونه او نذرانې په الندیني ترتیب سره راولې:

په اوله ور د یهودا د قبیلې خه نحشون د عمیناداب زوی
په دوهمه ور د یساکار د قبیلې خه نتنائیل د صوغر زوی
په دریمه ور د زبولون د قبیلې خه الیاب د حیلون زوی

په لورمه ور د روبین د قبیلې خه الیصور د شدیئور زوی
په پنمه ور د شمعون د قبیلې خه شلومیئیل د صوریشدای زوی

په شپمه ور د جاد د قبیلې خه الیاساف د دعوئیل زوی
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په اوومه ور د افرایم د قبیلې خه الیشمع د عمیهود زوی
په اتمه ور د منسي د قبیلې خه جملیئیل د فدهصور زوی
په نهمه ور د بنیامین د قبیلې خه ابیدان د جدعوني زوی
په لسمه ور د دان د قبیلې خه اخیعزر د عمیشدای زوی

په یوولسمه ور د اشیر د قبیلې خه فجعیئیل د عکران زوی
په دولسمه ور د نفتالي د قبیلې خه اخیرع د عینان زوی.

۸۴-۸۸په دې ول کله چې د قربان ای مسح او تن ته وقف کای شو، دغو دولسو مشرانو دا

الندیني سوغاتونه راول:

- دولس د سپینو زرو قابونه او دولس د سپینو زرو کاسې چې د وینې د شیندلو دپاره وې او
د ولو وزن د مقدس ای د اندازې په مطابق اته ویشت کیلورامه ؤ.

- دولس د سرو زرو پشقابونه چې وزن یې یونیم کیلورامه ؤ او د خوشبوی خه ک وو.
- دولس غوایان، دولس پسونه او دولس یو کلن وري د غلو دانو د نذرانو سره د سوزېدونکو

نذرانو په توه.
- دولس وزان د ناه د نذرانو په توه.

- لورویشت غوایان، شپېته پسونه، شپېته وزان او شپېته یو کلن وري د سالمت د نذرانو په
توه.

۸۹کله به چې حضرت موسیٰ غوتل چې د تن سره خبرې وکي نو مقدسې خېمې ته به

ورننوت. هلته به هغه د دوو کروبیانو له من خه د کفارې د پو دپاسه چې د لوظ په صندوق
باندې پروت ؤ، د تن غ اورېده چې د هغه سره یې خبرې کولې.

د راغونو ایودل

 <هارون ته ووایه چې په راغدان باندې اووه  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۸
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 حضرت هارون دا خبره ومنله راغونه داسې کېدي ترو د راغدان مخې ته را ورکي.> 
 راغدان د سر خه او لکه نه چې ورته ویل شوي وو، راغونه یې هماغسې کېودل. 

نیولې تر پایې پورې د کول شویو سرو زرو خه جو شوی ؤ او ک م د هغې نقشې په مطابق ؤ
لکه نه چې تن حضرت موسیٰ ته ودلې وه.

د الویانو پاکول او وقف کول

 <الویان د اسراییلو له پاتې قوم خه جدا که او  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

 د دې دپاره چې هغوی پاک کې نو داسې وکه: په هغوی باندې پاکوونکې اوبه پاک یې که. 
وشینده او ورته ووایه چې د خپل بدن ول ویتان وخرایي او خپل کالي ومیني. نو هغوی به پاک
 هغوی دې یو وان غویی او د غلې دانې هغه نذرانه راوي چې د و اوو خه جوه شي. 

 بیا به د شوې وي او د زیتونو تېل ورسره  وي. بل غویی دې د ناه د نذرانې په توه راولي. 
 هلته اسراییلو ول قوم راوغواې او الویانو ته به ووایې چې د مقدسې خېمې مخې ته ال شي. 

 هارون به الویان د به زما په حضور کې قوم خپل السونه د الویانو په سرونو باندې کېدي. 
قوم له خوا د یو خاص سوغات په توه ماته واندې کي، ترو هغوی زما خدمت وکي.

 له هغې وروسته دې الویان خپل السونه د غوایانو په سرونو باندې کېدي. بیا به یو غویی د

ناه د نذرانې په توه قرباني شي او بل د سوزېدونکې نذرانې په توه، ترو د الویانو دپاره کفاره ادا
 الویان د یو خاص سوغات په توه ماته وقف که او هارون او د هغه زامن د هغوی شي. 

  په دې ول به الویان د نورو اسراییلیانو خه جدا کې او هغوی به زما شي.  مشران که. 
وروسته له هغې چې تا الویان پاک او وقف کل، بیا به هغوی ته اجازه ورکل شي چې په مقدسه
 الویان یوازې زما دي او هغوی مې د اسراییلو د ولو مشرانو زامنو په خېمه کې کار وکي. 

 کله چې ما د مصریانو مشران زامن او اولني زېېدلي حیوانات ووژل، دا ای قبول کي دي. 
پرېکه مې وکه چې په هرې اسراییلي کورن کې مشران زامن او د هغوی د رمو او پادو خه هر

 مر اوس ما د اسراییلو د ولو مشرانو زامنو په ای اولنی زېېدلی نر حیوان به زما وي. 
 د ولو اسراییلیانو خه مې الویان هارون او د هغه زامنو ته د الویان انتخاب کي دي. 
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سوغاتونو په توه ورکي دي چې په مقدسه خېمه کې د قوم په خاطر کار وکي او د هغوی دپاره
کفاره ادا کي، ترو کله چې اسراییلیان مقدس ای ته ورنژدې کیي، په هغوی باندې کوم آفت

رانه شي.>

 لکه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، نو حضرت موسیٰ، حضرت هارون

 الویانو خپل انونه پاک کل او خپل کالي یې او د اسراییلو ول قوم الویان وقف کل. 
ومینل او حضرت هارون هغوی د یو خاص سوغات په توه تن ته وقف کل او د هغوی د
 له دې وروسته لکه نه چې تن امر کی ؤ، الویانو د پاکوالي دپاره یې کفاره ادا که. 

حضرت هارون او د هغه د زامنو د مرستیاالنو په توه په مقدسه خېمه کې کار کاوه.

 <هغه الویان چې عمر یې د پنه ویشتو او -  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

پنوسو کالو ترمن وي کولی شي چې په مقدسه خېمه کې کار وکي. مر نه چې د پنوسو
 هغوی کولی شي چې د مقدسې خېمې په کالو خه یې عمر زیات شي نور باید کار ونه کي. 

وظیفو کې د نورو الویانو سره مرسته وکي مر په خپله باید د کوم کار مسئولیت په غاه ونلري. په
دې ول الویانو ته وظیفې وسپاره.>

د فسحې دوهم اختر

 د دوهم کال په اوله میاشت وروسته له دې چې د اسراییلو قوم د مصر خه راووت، تن  ۹
 <د اسراییلو قوم - د سینا په دته کې د حضرت موسیٰ سره خبرې وکې. هغه وفرمایل: 

باید د فسحې اختر په اکل شوي وخت یعنې د دې میاشتې په وارلسمه ور د لمرپرېواته په وخت
 نو حضرت موسیٰ قوم ته وفرمایل د دې اختر د ولو قوانینو او مقرراتو په مطابق ولماني.> 
 او هغوی دا کار د اولې میاشتې د وارلسمې ورې په ماام د چې د فسحې اختر ولماني 

سینا په دته کې وک. قوم هره هماغه شان وکل لکه نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې
امر کی ؤ.

 مر ینې خلک په مذهبي لحاظ ناپاک وو که چې د هغوی السونه په مي باندې لېدلي
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وو او هغوی ونه شو کولی چې په هغه ور د فسحې اختر ولماني. نو حضرت موسیٰ او حضرت
 او ویې ویل: <مون ناپاک یو که چې زمون السونه په مي باندې لېدلي هارون ته ورغلل 
دي، مر ولې نه شو کولی چې د فسحې اختر ولمانو او د نورو اسراییلیانو سره په یو وخت تن

ته نذرانې واندې کو؟>

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمایل: <صبر وکئ چې زه په دې باندې ان پوه کم چې

تن ستاسو په باره کې ه حکم کوي.>

 د اسراییلو خلکو ته ووایي: <که چېرې تاسو  بیا تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل چې 

یا ستاسو له اوالدې خه وک په مي باندې په لېدلو سره ناپاک شوی وي او یا په لېرې سفر کې
 نو هغه دې د دوهمې میاشتې د وارلسمې وي، خو وغواي چې د فسحې اختر ولماني، 

ورې په ماام یعنې یوه میاشت وروسته ولماني. هغه دې د فسحې وری د فطیرې و او ترخو
 له هغه خه دې هی شی تر سهاره پورې نه پرېدي او د حیوان هی یو بوو سره وخوري. 

هوکی دې نه ماتوي. کله چې هغه د فسحې اختر لماني، باید د دغو ولو مقرراتو خه پیروي
 مر که چېرې ستاسو خه وک په مذهبي لحاظ پاک وي او په سفر کې نه وي او د وکي. 

فسحې اختر نه لماني، هغه باید زما د قوم خه وشل شي. هغه ته به سزا ورکل شي که چې
ماته یې په اکلي وخت نذرانې نه دي واندې کې.

 که چېرې هغه بېانه خلک چې ستاسو په من کې اوسیي وغواي چې د فسحې اختر

ولماني، باید د ولو قوانینو او مقرراتو په مطابق یې ولماني. همدغه قانون په هرچا باندې که هغه
اصلي اوسېدونکی وي یا بېانه وي عملي کیي.>

د مقدسې خېمې دپاسه ورې
(هجرت ۴۰: ۳۴ - ۳۸)

 په هغه ور چې مقدسه خېمه ودرول شوه، یوه ورې راغله او خېمه یې په که. ورې به -

 هرکله چې به ورې د خېمې هره ور هلته وه او د شپې له خوا به د اور په شان کاره کېدله. 
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خه پورته شوه نو اسراییلیان به روان شول. کله به چې ورې راکوزه شوه، هغوی به خېمې ودرولې.
 قوم د تن په امر حرکت کاوه او د هغه په امر به یې خېمې ودرولې. تر هغه وخته پورې چې

 کله چې به ورې په په خېمه باندې به ورې وه، هغوی به په هماغه کمپ کې پاتې کېدل. 
 خېمې باندې تر ېره وخته پورې پاتې کېدله، هغوی د تن اطاعت کاوه او که یې نه کوله. 

کله کله به ورې په خېمې باندې یوازې د یو و ورو دپاره پاتې کېدله، په هر حال کې به هغوی د
 کله کله ورې یوازې د ماام تن د امر په مطابق په کمپ کې پاتې کېدل یا به یې که کوله. 
ه کوله. هرکله چې ورېپورته شوه هغوی به ک ه به چې ورېن ،خه تر سهاره پورې پاتې کېدله
 که دا به دوه ورې، یوه میاشت یا به ېره موده وه ترو چې په پورته کېدله، هغوی که کوله. 

خېمې باندې به ورې وه هغوی که نه کوله. مر کله چې ورې پورته کېدله، هغوی به که کوله.
 هغوی به د تن په امر خېمې ودرولې او د هغه په امر به یې حرکت کاوه. هغوی د تن د

حکمونو خه چې د حضرت موسیٰ په وسیله یې کول، اطاعت کاوه.

د سپینو زرو سرني

 <د کول شویو سپینو زرو خه دوه سرني  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۱۰
 جو که. له هغو خه به د خلکو د راغونولو او د کمپ د لېرې کولو دپاره کار اخیستل کیي. 

کله چې دواه سرني په اود اواز سره ووهل شي، ول قوم دې د مقدسې خېمې د دروازې په خوله
 که چېرې یو سرنی ووهل شي، یوازې د قبیلو مشران دې درته راغون کې تاته راغون شي. 

 کله چې هغه په لن اواز سره ووهل شي، کومې قبیلې چې په ختی کې کمپ لري، هغه به شي. 
 کله چې هغه د دوهم ل دپاره په لن اواز سره ووهل شي، کومې قبیلې چې په حرکت کوي. 

جنوب کې دي، هغه به حرکت کوي. نو هغه دې په لن اواز سره ووهل شي د دې دپاره چې کمپ ته
 مر د دې دپاره چې ول خلک راغون شي، هغه دې په اوده اواز سره حرکت ورکای شي. 

 د هارون زامن چې کاهنان دي، سرني دې ووهي. دا قانون باید د همېش دپاره ووهل شي. 
 کله چې تاسو په خپله خاوره کې ستاسو او ستاسو د راتلونکو نسلونو له خوا مراعت شي. 

جنېئ او د هغو دمنانو په مقابل کې چې په تاسو باندې یې حمله کې ده د خپلو انونو خه
دفاع کوئ، نو په دې سرنیو باندې د جې دپاره اشاره ورکئ. زه یعنې ستاسو تن خدای به
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ه د خپلې خوشال همدارن ستاسو سره مرسته وکم او د خپلو دمنانو خه به مو وژغورم. 
په وختونو کې، ستاسو د نوې میاشتې په اخترونو او په نورو اخترونو کې کله چې تاسو سوزېدونکې
او د سالمت نذرانې واندې کوئ باید سرني ووهئ. بیا به زه درسره مرسته وکم. زه ستاسو تن

خدای یم.>

اسراییلیان د سینا خه ي

 د دوهم کال د دوهمې میاشتې په شلمه ور یعنې وروسته له دې چې اسراییلیان د مصر خه

 نو اسراییلیان د سینا له راووتل، هغه ورې چې په مقدسې خېمې باندې واله وه پورته شوه. 
دتې خه روان شول او د یو ای خه یې بل ای ته سفر کاوه ترو چې ورې د فاران په دته

 دا اول ل ؤ چې تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل چې د اسراییلو په قوم کې ودرېدله. 
باندې امر وکي چې حرکت وکي.

 هغه کمپ چې د یهودا قبیلې یې مشري کوله، د خپل بیرغ الندې د عمیناداب د زوی نحشون

 او الیاب د  نتنائیل د صوغر زوی د یساکار د قبیلې مشر ؤ   .اول حرکت وک په مشر
حیلون زوی د زبولون د قبیلې مشر ؤ.

.له، حرکت وکای شوه او جرشونیانو او مراریانو چې هغه یې ووله ک بیا مقدسه خېمه را

 ورپسې هغه کمپ چې د روبین قبیلې یې مشري کوله، د خپل بیرغ الندې د شدیئور د زوی

 او  شلومیئیل د صوریشدای زوی د شمعون د قبیلې مشر ؤ   .حرکت وک الیصور په مشر
الیاساف د دعوئیل زوی د جاد د قبیلې مشر ؤ.

 د هغوی پسې قهاتیانو چې د الویانو د طایفو خه وو حرکت وک او مقدس شیان یې ول. کله

چې هغوی بل کمپ ته ورسېدل، خېمه ودرول شوې وه.

 ورپسې هغه کمپ چې د افرایم قبیلې یې مشري کوله، د خپل بیرغ الندې د عمیهود د زوی

 او ابیدان  جملیئیل د فدهصور زوی د منسي د قبیلې مشر ؤ   .حرکت وک الیشمع په مشر
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د جدعوني زوی د بنیامین د قبیلې مشر ؤ.

 په آخره کې هغه کمپ چې د دان قبیلې یې مشري کوله او د شا له خوا حملې په مقابل کې به
.حرکت وک یې د اسراییلیانو ساتنه کوله د خپل بیرغ الندې د عمیشدای د زوی اخیعزر په مشر
 او اخیرع د عینان زوی د نفتالي د قبیلې  فجعیئیل د عکران زوی د اشیر د قبیلې مشر ؤ 

 په دې توه هرل چې هغوی خپل کمپ د یو ای خه بل ای ته وه نو د مشر ؤ. 
اسراییلو خلکو به حرکت کاوه.

ې ورور حوباب ته چې د مدیاني یترون زوی ؤ، وفرمایل: <مون  حضرت موسیٰ خپل د

هغه ای ته روان یو چې تن فرمایلي دي چې هغه مون ته راکوي. هغه زمون سره دا وعده کې
ده چې اسراییلیان به خوشبخته کي. نو زمون سره راشه او مون به دا خوشبختي ستاسو سره شریکه

کو.>

 حوباب په واب کې وویل: <نه، زه نه م، زه بېرته خپل وطن او خپلو خلکو ته م.>

 حضرت موسیٰ ورته وفرمایل: <مهرباني وکه زمون سره ال شه! ته به زمون الرودونکی

سره ال  که چېرې ته زمون اوسې، که چې په دته کې د خېمو د ودرولو ایونه پېژنې. 
شې، مون به درته د هغو و شیانو برخه درکو چې تن یې مون ته راکوي.>

خلک سفر شروع کوي

 نو د اسراییلو قوم د سینا یعنې د مقدس غره خه روان شو او هغوی درې ورې سفر وک. د

تن د لوظ صندوق همېشه د هغوی په مخ کې روان ؤ ترو د هغوی دپاره ای پیدا کي چې
 نه به چې هغوی د هر کمپ خه حرکت کاوه، د تن ورې به د خېمې په کې ودروي. 

ورې له خوا د هغوی په سر باندې واله وه.

 هرکله به چې د لوظ صندوق روان شو، حضرت موسیٰ به ویل: <ای تنه، خپل دمنان

 او چې کله به د دې خپاره واره که او هغوی چې ستا خه کرکه کوي په تېته مجبور که!> 
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لوظ صندوق ودرېد، حضرت موسیٰ به داسې دعا کوله: <ای تنه، د اسراییلو د زرونو، زرونو
خلکو سره نژدې اوسه.>

اسراییلیان شکایت کوي

 د اسراییلو قوم د خپلو تکلیفونو په هکله شکایت کول پیل کل. کله چې تن د  ۱۱
هغوی شکایت واورېد، هغه په قهر شو او په قوم باندې یې اور نازل ک. د هغوی په من کې اور بلېده

 کله چې قوم حضرت موسیٰ ته د مرستې دپاره زاري او د کمپ یوه نه یې له منه یوله. 
 نو هغه ای د تبعیره په نوم یاد شو، که چې وکه، هغه تن ته دعا وکه او اور م شو. 

هلته د هغوی په من کې د تن له خوا اور بل شوی ؤ.

حضرت موسیٰ اویا تنه مشران اکي

 ینې بېانه خلک وو چې د اسراییلیانو سره راغلي وو. د هغوی غوې ته ېر سخت زه

کېده او حتیٰ په خپله اسراییلیانو هم په شکایت کولو پیل وک او ویې ویل: <کاشکې مون ته د
 ومره ماهیان چې مون غوتل په مصر کې مو ویا خولی خوراک دپاره له غوه وای! 

 مر دلته زمون اشتها له منه اله، شول او هلته بادرن، هندوانې، ندنه، پیاز او هوه هم وه. 
بغیر له دې من خه مون بل هی شی ونه لید.>

 هغه د شپې له خوا د پرخې -  من د دیا د تخم په شان ؤ، خو رن یې سپین بخن ؤ. 

سره یوای په کمپ باندې اورېده. په سهار کې به خلک رېدل او هغه به یې راوالوه، په مېچن
کې به یې میده کاوه او یا به یې په اون کې کاوه او بیا به یې په لوو کې ایشاوه او و به یې

ورخه تیارولې. خوند یې د هغې و په شان ؤ چې د زیتونو په تېلو کې پخیي.

 حضرت موسیٰ د هرې کورن د خلکو ژا چې هر یو د خپلې خېمې د دروازې په خوله کې
وال ؤ او ژل یې، واورېدله. تن ېر زیات په قهر شو او په دې باندې حضرت موسیٰ خفه شو.

 هغه تن ته وفرمایل: <خپل خدمتار دې ولې د داسې تکلیف سره مخامخ کی دی؟ ما
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ه کي دي چې له ما خه ناراضه شوی یې او د ول قوم پېی دې زما په اوو باندې ایی دی؟
 هغوی ما نه دي پیدا کي او نه مې هغوی زېولي دي! ولې زما خه غواې چې د یوې دایي

په شان کار وکم او هغوی لکه د ماشومانو په شان په وله الر کې په غې کې واخلم او هغه وطن ته
 هغوی ماته ژاي چې مون ته غوه یې بوم چې د هغوی د نیکونو سره دې وعده کې وه؟ 

 دا کار زما راکه چې ویې خورو. د دې ول قوم دپاره غوه له کوم ای خه راپیدا کم؟ 
دپاره ېر سخت دی. زه یوازې نه کولی شم چې د دغو ولو خلکو مسئولیت په غاه واخلم؟

 که چېرې ته زما سره دا ول رویه کوې، نو په ما باندې رحم وکه او همدا اوس مې م که او

دا بدبخته ژوند مې پای ته ورسوه!>

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <اویا تنه عزتمن خلک چې د قوم د مشرانو په توه

پېژندل شوي وي راغون که. هغوی ماته مقدسې خېمې ته راوله او ورته ووایه چې ستا په ن کې
 زه به درکوز شم او هلته به ستا سره خبرې وکم او د هغه روح خه به چې تاته مې ودریي. 
درکی دی ل واخلم او هغوی ته به یې ورکم. بیا هغوی کولی شي چې ستا سره د دغو خلکو دپاره

د مسئولیت په درلودلو کې مرسته وکي او ته به مجبور نه یې چې یوازې ته دا مسئولیت په غاه
 اوس قوم ته ووایه: د سبا دپاره خپل انونه پاک کئ، تاسو به غوه وخورئ. تن واخلې. 
اورېدلي دي چې تاسو فریاد کوئ او وایئ چې کاشکې زمون سره له غوه وای او مون په مصر کې
 تاسو به هغه یوازې ېر ه وو. اوس به تن تاسو ته غوه درکي او تاسو به یې وخورئ. 
 بلکه پوره یوه میاشت به یې وخورئ ترو ستاسو یوه، دوه، پنه، لس یا حتیٰ شل ورې نه، 

د سپېمو خه راووزي او زه مو ورخه تور شي. داسې به وشي، که چې تاسو د تن خه
چې ستاسو په من کې حاضر دی منکر شوي یئ او دا شکایت مو کی دی چې باید هیکله له

مصر خه وتلي نه وای.>

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمایل: <دلته زما سره ل تر له شپ لکه نفره دي. نو نه

 حتیٰ که چېرې فرمایلی شې چې د هغوی دپاره به دا غوه پوره یوه میاشت کفایت وکي؟ 
ولې رمې او پادې هم حاللې شي یا د دریاب ول ماهیان هم ونیول شي، د هغوی دپاره به کفایت

ونه کي.>
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 تن په واب کې وفرمایل: <زه هره کولی شم! ته به ژر ووینې چې زما خبرې به رتیا

شي.>

 نو حضرت موسیٰ له مقدسې خېمې خه راووت او ه چې تن فرمایلي وو هغه یې قوم ته

تن په ورې  بیا بیان کل. هغه اویا تنه مشران راغون کل او د خېمې شاوخوا یې ودرول. 
کې راکوز شو او د حضرت موسیٰ سره یې خبرې وکې. تن د هغه روح خه چې حضرت

موسیٰ ته یې ورکی ؤ، ل واخیست او اویا مشرانو ته یې ورک. کله چې د تن روح په هغوی
باندې نازل شو نو هغوی د نبیانو په شان په نبوت پیل وک، مر دا کار یې یوازې د یو ل دپاره

.وک

 الداد او میداد دوه مشران وو چې په کمپ کې پاتې وو او خېمې ته تللي نه وو. مر کله چې په

 یو وان حضرت موسیٰ ته  .هغوی باندې هم روح نازل شو، نو په کمپ کې یې نبوت پیل ک
.ه او د الداد او میداد په هکله یې ورته خبر ورکه کورمن

 د نون زوی یوشع چې د خپلې وان له وخت خه د حضرت موسیٰ مرستیال ؤ، وویل:

<ای موسیٰ زما باداره، هغوی منع که!>

 مر حضرت موسیٰ په واب کې وفرمایل: <آیا ستا سره دا اندېنه ده چې هغوی به په ما

باندې ه وکي؟ کاشکې تن خپل روح په خپل ول قوم باندې نازل کي نو هروک به نبي
 بیا حضرت موسیٰ او د اسراییلو اویا مشران بېرته کمپ ته الل. شي.> 

تن مزان رانازلوي

 له هغې وروسته تن یو قوي باد رانازل ک چې مزان یې د دریاب خه راول. هغه د

مکې خه د یو متر خه په کمه فاصله کې پورته الوتل ترو د اسراییلیانو په کمپ او د هغه په
 نو خلکو وله شاوخوا باندې د و و کیلومترو په فاصله له هرې خوا خه راکته شول. 
ور او وله شپه او وله راتلونکې ور مزان ونیول. هیچا د زرو کیلورامو خه کم نه وو راول
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 مر د غوې د خوراک د شروع کي. هغه یې د وچېدلو دپاره د کمپ شاوخوا ته وغوول. 
 هغه ای د سره سم تن په قوم باندې په قهر شو او په کمپ باندې یې سخته وبا نازله که. 
قبروت هتاوه (د حریصانو د قبرونو) په نوم یاد شو، که چې په هغه ای کې هغه خلک خ شول

چې غوې ته به یې سخت زه کېده.

 له هغه ای خه قوم حضیروت ته سفر وک او هلته یې خېمې ودرولې.

مریم او حضرت هارون د حضرت موسیٰ سره مخالفت کوي

 حضرت موسیٰ د یوې ایتوپیای ې سره واده کی ؤ او مریم او حضرت هارون په  ۱۲
 هغوی وویل: <آیا تن یوازې د موسیٰ په وسیله  .هغه باندې د دې کار په خاطر انتقاد وک

خبرې کې دي؟ آیا هغه زمون په وسیله خبرې نه دي کې؟> ه چې هغوی وویل تن هغه
 (حضرت موسیٰ د مکې پر مخ ترولو عاجز سی ؤ.) واورېدل. 

 تن سمدستي حضرت موسیٰ، حضرت هارون او مریم ته وفرمایل: <زه غوام چې تاسو

 تن په ورې کې راکوز شو، د خېمې درې واه مقدسې خېمې ته راشئ.> نو هغوی ورغلل. 
د دروازې په خوله کې ودرېد او غ یې وک: <ای هارونه! ای مریمې!> هغوی دواه رامخکې شول

 او تن وفرمایل: <اوس زما خبرې ته غو ونیسئ! زه خپل ان نبیانو ته په رویاانو کې

 خو کله چې د خپل خدمتار موسیٰ کاره کوم او د هغوی سره په خوبونو کې خبرې کوم. 
 نو زه د سره خبرې کوم هغه د نورو سره فرق لري. هغه مې د خپل ول قوم مشر اکلی دی. 

هغه سره مخامخ او صفا خبرې کوم، نه په رموز سره، حتیٰ هغه زما ېره هم ویني! تاسو نه
جرأت کوئ چې زما د خدمتار موسیٰ په ضد خبرې وکئ؟>

 او د مقدسې خېمې  تن د ت تن په حضرت هارون او مریم باندې په قهر شو. د 

د سر خه د ورېې د لېرې کېدو خه وروسته مریم په جذام باندې اخته شوه او پوستکی یې لکه د
واورې په شان سپین واوت. کله چې حضرت هارون هغې ته وکتل نو ویې لیدل چې هغه په جذام

 نو حضرت موسیٰ ته یې وفرمایل: <زما باداره، مون ته د داسې ناه په باندې اخته شوه، 
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 مه پرېده چې د مریم غوه د یو مه خاطر چې په بې عقل سره مو کې ده سزا مه راکوه. 
زېېدلي ماشوم په شان خوسا شي!>

 نو حضرت موسیٰ تن ته فریاد وک: <ای خدایه، هغه روغه که!>

 مر تن په واب کې وفرمایل: <که چېرې پالر یې د هغې په مخ باندې لیاې توکې

وای هغه به اووه ورې خجالت نه وای؟ نو پرېده چې یوه هفته د کمپ خه دباندې ایساره وي او
 مریم اووه ورې د کمپ خه دباندې له هغې وروسته کېدای شي چې کمپ ته راوستل شي.> 

ایساره پاتې شوه او قوم تر هغه وخته پورې حرکت ونه ک ترو هغه بېرته کمپ ته راوستل شوه.
 بیا هغوی د حضیروت خه الل او د فاران په دته کې یې خېمې ودرولې.

دولس نفره کنعان ته لېل کیي
(تثنیه ۱: ۱۹ - ۳۳)

 <د هرې قبیلې خه یو یو مشر انتخاب که  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۱۳
او کنعان ته یې د جاسوسانو په توه ولېه چې هغه وطن ووري چې زه یې اسراییلیانو ته ورکوم.>

 نو حضرت موسیٰ د تن د حکم سره سم د فاران له دتې خه دولس قبیلوي مشران

 او حکم یې ورک چې د کنعان مکه ووري. د هغوی نومونه دا دي: - ولېل 

د روبین له قبیلې خه د زکور زوی شموع
د شمعون له قبیلې خه د حوري زوی شافاط

د یهودا له قبیلې خه د یفنه زوی کالیب
د یساکار له قبیلې خه د یوسف زوی یجال

د افرایم له قبیلې خه د نون زوی هوشع (حضرت موسیٰ په هغه باندې یوشع نوم کېود.)
د بنیامین له قبیلې خه د رافو زوی فلتي

د زبولون له قبیلې خه د سودي زوی جدیئیل
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د منسي له قبیلې خه د سوسي زوی جدي
د دان له قبیلې خه د جملي زوی عمیئیل

د اشیر له قبیلې خه د میکائیل زوی ستور
د نفتالي له قبیلې خه د وفسي زوی نحبي

او د جاد له قبیلې خه د ماکي زوی جاوئیل.

 مخکې له دې چې حضرت موسیٰ هغوی کنعان ته ولېي، داسې یې ورته وفرمایل: <کله چې

 دا د کنعان د جنوبي دتې خه تېر شوئ، غرن سیمې ته چې په شمال کې ده ال شئ. 
معلومه کئ چې هغه هېواد ه ول دی، په هغه ای کې ومره خلک اوسیي او هغوی ومره

 هغه مکه ه ده یا خرابه او آیا خلک په بې دېواله ارونو کې اوسیي یا په دېوال قوي دي. 
 خاوره یې حاصلخېزه ده او یا مکه یې نلي ده؟ د هغو مېوو خه لرونکو ارونو کې؟ 

چې هلته پیدا کیي له خامخا د ان سره راوئ.> (دا د اولنیو پخو شویو انورو موسم ؤ.)

 نو نفر د شمال خواته الل او هغه مکه یې د صین د دتې خه چې په جنوب کې وه تر

 هغوی اول د هغه وطن رحوب پورې چې په شمال کې د حمات غاي ته نژدې وه، وکتله. 
جنوبي برخې ته الل او حبرون ته ورغلل. هلته د اخیمان، شیشای او تلمای طایفې اوسېدلې، دا د
عناقیانو د قوم اوالده وه، چې ېر لو قدونه یې درلودل. (حبرون اووه کاله مخکې د صوعن خه

 هغوی د اشکول درې ته ورغلل او هلته یې یوه انه پرې چې په مصر کې ؤ جو شوی ؤ.) 
که چې د انورو یو وی په کې ؤ او دومره درنده وه چې دوه تنو هغه د یوې میلې په وسیله انتقال
،ي له کبله چې اسراییلیانو هلته پرې کورو د و (د ان که. هغوی ل انار او اینر هم راول. 

هغه ای د اشکول د درې په نوم یاد شو.)

 هغه دولس  د کنعان د خاورې د کتلو خه وروسته چې لوېت ورې یې دوام وموند، 

نفره قادش ته چې د فاران په دته کې ؤ راستانه شول او ه یې چې لیدلي وو، حضرت موسیٰ،
حضرت هارون او د اسراییلو ول قوم ته وویل او هغه مېوه چې هغوی راوې وه هغوی ته یې

 هغوی حضرت موسیٰ ته وویل: <مون هغه مکه وکتله او معلومه شوه چې هغه وروودله. 
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 مر د هغه ای خلک قوي او ارونه غني او حاصلخېزه ده او دا د هغې مکې له مېوه ده. 
 یې ېر لوی او دېوال لرونکي دي. برسېره پردې، مون هلته د عناقیانو اوالده هم ولیدله. 

عمالیقیان په جنوبي دته کې اوسیي، حیتیان، یبوسیان او اموریان په غرن سیمه کې دي او کنعانیان
د مدیترانې د بحیرې او د اردن د سیند په غاه اوسیي.>

 کالیب هغه خلک غلي کل چې د حضرت موسیٰ په ضد یې شکایتونه کول او ویې ویل:

<رائ چې اوس ال شو او دا مکه ونیسو. زه پوهېم چې مون دا کار کولی شو!>

 مر هغو نفرو چې د کالیب سره تللي وو وویل: <نه، مون دومره قوي نه یو چې په هغوی

 نو هغوی د هغې مکې په باندې حمله وکو، د هغه ای خلک زمون خه ېر قوي دي.> 
باره کې چې هغوی کتلې وه د اسراییلیانو په من کې غلط خبر خپور ک. هغوی وویل: <هغه مکه

دومره حاصل هم نه ورکوي چې د هغه ای د خلکو د مولو دپاره کفایت وکي. هروک چې
 حتیٰ مون په هغه ای کې د عناقیانو اوالده ولیدله. هغوی مون لیده ېر لو قد یې درلود، 

دومره قوي وو او لو قدونه یې درلودل چې مون ته خپل انونه داسې کوچني کاره شول لکه د
ملخانو په شان او هغوی ته هم همداسې کاره کېدو.>

اسراییلیان سرکشي کوي

 کله چې اسراییلیانو د هغو دولسو نفرو راپور چې د کنعان خاوره یې کتلې وه واورېد، نو  ۱۴
 او حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته یې داسې یله وکه: <کاشکې خلکو وله شپه وژل 

 تن ولې مون کنعان ته ورولي؟ مون به مون په مصر کې یا دلته په دته کې مه شوي وای! 
په جن کې مه شو او زمون ې او ماشومان به اسیران شي. آیا دا به ه نه وي چې بېرته مصر
 بیا هغوی یو بل ته وویل: <رائ چې خپل مشر انتخاب کو او بېرته مصر ته ته ال شو؟> 

ال شو.>

 د نون زوی  حضرت موسیٰ او حضرت هارون د ول قوم په مخکې پمخې پرېوتل. 

یوشع او د یفنه زوی کالیب چې د هغو نفرو خه وو چې هغه خاوره یې کتلې وه، له خفانه خپل
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  او خلکو ته یې وویل: <هغه مکه چې مون وکتله هغه ېره ه مکه ده.  کالي وشلول 
که چېرې خدای پاک زمون خه راضي وي، هغه به مو هلته یوسي او هغه غني او حاصلخېزه مکه

 نو د تن په مقابل کې سرکشي مه کوئ او د هغه ای د خلکو خه مه به راته راکي. 
وېرېئ. مون به په اسان سره په هغوی باندې بریالي شو. تن زمون سره مل دی او هغو خدایانو

ته یې ماتې ورکې ده کومو چې د هغوی ساتنه کوله. نو مه وېرېئ.>

 ول قوم وا وک چې حضرت موسیٰ او حضرت هارون سنسار کي چې مه شي. مر

نااپه د تن جالل په مقدسې خېمې باندې ولو اسراییلیانو ته راکاره شو.

حضرت موسیٰ د قوم دپاره دعا کوي

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <ترو پورې به دا خلک ما نه مني؟ که ه هم ما هغوی

 زه به په هغوی باندې ته ېرې معجزې ودلې دي خو بیاهم هغوی په ما باندې باور نه لري. 
وبا نازله کم او له منه به یې یوسم، مر ستا خه به د یو داسې قوم نیکه جو کم چې د هغوی د

قوم خه لوی او قوي وي.>

 مر حضرت موسیٰ تن ته وفرمایل: <تا په خپل قدرت سره دا قوم د مصر خه

 نو هغوی به دا د راوویست. کله چې مصریان واوري چې تا د خپل قوم سره داسې وکل، 
کنعان خلکو ته ووایي. دغه خلک له مخکې خه خبر دي چې ته، ای تنه زمون سره مل یې او

کله چې ستا ورې زمون دپاسه ودریي نو مون ته مخامخ کارې. د ورې له خوا په ورې کې
 اوس که چېرې ته خپل ول قوم ووژنې نو زمون په مخکې ې او د شپې له خوا په اور کې. 

 چې خپل خلک دې هغه قومونه چې ستا د شهرت په هکله یې اورېدلي دي داسې به وایي 
که په دته کې ووژل چې تا نه شو کولی هغوی هغې مکې ته ورولې چې د هغې وعده دې

ورسره کې ده.

 ای تنه، مون ته دې خپل لوی قدرت وایه او هغه وعده دې پوره که چې کې دې وه. تا

 زه تن په اسان سره نه په قهرېم او ېره مینه او وفاداري کوم او ناه او فرمایلي وو: 
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سرغونه بخم. خو بیاهم اوالدونو او لمسیو ته تر دریم او لورم نسله پورې د هغوی د پلرونو د
 ته رحیم یې او ته د خلکو سره ېره ه رویه کوې که ه هم د ې ناه په خاطر سزا ورکوم. 

رویې و نه دي. نو مهرباني وکه دا قوم داسې وبخه لکه نه چې دې له هغه وخته راهیسې
بخلی دی چې هغوی له مصر خه راووتل.>

 مر زه  تن په واب کې وفرمایل: <لکه نه چې تا سوال وک زه هغوی بخم. 

 د دې خلکو خه به په خپل ژوند او خپل جالل باندې چې وله مکه کوي قسم خورم، 
هیوک ژوندی پاتې نه شي چې هغې خاورې ته ورداخل شي. هغوی زما جالل او معجزې چې په

مصر او دته کې مې ودلې وې لیدلې دي، مر هغوی زه و و لې ازمایلی یم او زما د امر
 هغوی به هیکله هغې خاورې ته ورداخل نه شي چې د هغوی د خه یې سرغونه کې ده. 

نیکونو سره مې وعده کې ده. هغه چا چې زه یې نه یم منلی هغه به هیکله هم ورداخل نه شي.
 مر په دې خاطر چې زما خدمتار کالیب د نورو په شان نه دی او هغه ماته وفادار پاتې دی،

 زه به هغه هغې مکې ته ورولم چې هغه کتلې وه او هغه مکه به د هغه د اوالدې ملکیت شي. 
رنه چې عمالیقیان او کنعانیان په درو کې اوسیي، نو سهار بېرته راورئ او د سرې بحیرې له

الرې د دتې خواته ال شئ.>

خدای پاک اسراییلیانو ته د شکایت په خاطر سزا ورکوي

 <ترو پورې به دا بدکاره قوم  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل: 

 اوس هغوی ته دغه واب ورکئ: زه زما په ضد شکایت کوي؟ ما دا شکایتونه ېر واورېدل! 
په خپل ژوند قسم خورم، ه چې تاسو غوتي دي هماغسې به درباندې وکم. ما تن دا خبرې

 تاسو به مه شئ او ستاسو مي به په دې دته کې خپاره شي. ستاسو خه به هیوک وکې. 
چې عمر یې له شلو کالو خه زیات وي هغې خاورې ته داخل نه شي که چې تاسو زما په ضد
 ما قسم خولی ؤ چې تاسو به هلته واوسېئ، مر پرته له کالیب او یوشع شکایت کی دی. 

 تاسو ویل چې اوالدونه به مو اسیران شي، خو زه به خه به نور هیوک هلته ژوند ونه کي. 
 خو تاسو به په هغوی هغې مکې ته راولم کومه چې تاسو رد کې وه او هغه به یې وطن وي. 

 ستاسو اوالدونه به په دته کې لوېت کاله سرردانه ري او دې دته کې مه شئ! 
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 تاسو به لوېت ستاسو د بې وفای له کبله به وریي ترو پورې چې تاسو ول مه شئ. 
کاله یعنې هغه لوېت ورې چې تاسو هغه مکه کتلې وه د هرې ورې په ای به یو کال د

 زه قسم خورم خپلې ناه په خاطر ورېئ. تاسو به زما د مخالفت په معنیٰ باندې پوه شئ. 
چې تاسو بدکاره خلکو سره به چې زما په مقابل کې راغون شوي یئ دا کار وکم. تاسو هر یو به په

دته کې مه شئ. دا زما یعنې تن خبره ده.>

ی ؤ او قوم یې دې ته ال شوي وو، غلط خبر راومکې د کتلو دپاره لې  هغو نفرو چې د

 نو هغه ورباندې یوه وژونکې ناروغي نازله که او کی ؤ چې د تن په ضد شکایت وکي. 
 مر یوشع او کالیب یې ژوندي پرېودل. هغوی یې ووژل، 

اسراییلیان کنعان ته ورداخلېدای نه شي
(تثنیه ۱: ۴۱ - ۴۵)

 کله چې حضرت موسیٰ د اسراییلو قوم ته د تن پیغام ورساوه، هغوی ېر غمجن شول.
 نو هغوی سهار وختي پاېدل او انونه یې تیار کل چې د کنعان د غرن سیمې په لور روان

شي. هغوی وویل: <دا زمون ناه وه چې د تن په هکله مو شکایت وک. رائ چې هغې مکې
ته ال شو چې هغه یې راسره وعده کې ده.>

 مر حضرت موسیٰ په واب کې وفرمایل: <بیا ولې د تن د امر خه سرغونه کوئ؟

 مه ئ. تن ستاسو سره مل نه دی او ستاسو دمنان به تاسو ته تاسو به بریالي نه شئ! 
 کله چې تاسو د عمالیقیانو او کنعانیانو سره مخامخ شئ، تاسو به په جه کې ماتې درکي. 
مه شئ. تن به ستاسو سره مل نه وي، که چې تاسو د هغه د پیرو خه انکار کی دی.>

 مر بیاهم هغوی جرأت وک چې غرن سیمې ته ال شي، که ه هم نه حضرت موسیٰ او نه د

 عمالیقیان او کنعانیان د غرن سیمې خه راکته شول،  .تن د لوظ صندوق ورسره ال
اسراییلیانو ته یې ماتې ورکه او د حرمه تر اره پورې ورپسې شول.

۳۶ / ۹۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

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


د قربانیو په هکله قوانین

 <د اسراییلو قوم ته دا مقررات ورکه چې  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۱۵
 تاسو کولی شئ چې د رمې هغوی یې په هغې خاوره کې چې زه یې ورته ورکوم مراعت کي: 

یا پادې خه یو حیوان د سوزېدونکې نذرانې یا د نذر د قربان یا د رضاکارانه نذرانې یا ستاسو د
مذهبي اخترونو د نذرانو په توه تن ته واندې کئ. د دغو نذرانو بوی په تن باندې ه

 هروک چې یو وری یا سېرلی د سوزېدونکې نذرانې په توه تن ته واندې - لیي. 
کوي، هغه دې د هر حیوان سره یو کیلورام داسې ه اوه چې یو لیتر د زیتونو تېل ورسره  وي د

غلې دانې د نذرانې په توه او یو لیتر د انورو شربت دې هم د لو د نذرانې په توه راوي.
 کله چې یو پسه واندې کیي، دوه کیلورامه داسې اوه چې یونیم لیتر د زیتونو تېل ورسره

 یونیم لیتر د انورو شربت دې هم د  وي د غلې دانې د نذرانې په توه دې واندې شي. 
 کله چې لو د نذرانې په توه ورسره وي. د دغو قربانیو بوی په تن باندې ه لیي. 
یو غویی تن ته د سوزېدونکې نذرانې یا د نذر د قربان یا د سالمت د نذرانې په توه واندې
 د غلې دانې نذرانه دې د درې کیلورامو داسې اوو سره واندې شي چې دوه لیتره د کیي، 

 دوه لیتره د انورو شربت دې هم د لو د نذرانې په توه ورسره زیتونو تېل ورسره  وي. 
وي. د دې نذرانې بوی په تن باندې ه لیي.

 که چېرې وک اصلي اسراییلی وي نو هر وخت چې غویی، پسه، مېه یا وزه په اور -

باندې د تیارې شوې نذرانې په توه چې بوی یې په تن باندې ه لیي واندې کوي نو په دې
 همدارنه هغه بېانه خلک چې ستاسو په من کې اوسیي، که اصولو باندې باید عمل وکي. 
 - هغوی د موقت وخت دپاره وي یا دایمي وي هم باید د دغو مقرراتو خه پیروي وکي. 
همدغه اصول د تل دپاره په تاسو او هغو بېانه خلکو باندې چې ستاسو په من کې اوسیي عملي

کیي. د تن په نظر کې تاسو او هغوی یوشان یئ.

 کله چې تاسو په هغه مکه کې چې زه یې درکوم خواه خورئ، دا خبره په یاد ساتئ -

 کله چې تاسو و پخوئ نو چې د هغو ه ل تن ته د خاصې نذرانې په توه بېل کئ. 
اولن و چې د نوې غلې دانې خه پخیي هغه دې تن ته د خاصې نذرانې په توه واندې
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شي. دا دې په هماغه ول واندې شي لکه نه چې د غوبل شویو غلو دانو خه تیاره شوې
 دا خاص سوغات دې د تل دپاره د هغې و خه تن ته خاصه نذرانه واندې کیي. 

ورکول کیي چې تاسو یې پخوئ.

 مر فرض کوو که چېرې یو وک په غیر ارادي توه د دغو مقرراتو خه د ینو په عملي

 او فرض کوو چې په راتلونکي کې د کولو کې چې تن موسیٰ ته ورکي دي غفلت وکي. 
هغو ولو شیانو په سرته رسولو کې چې تن د موسیٰ په وسیله د هغو حکم کی دی قوم غفلت
 که چېرې دا کار په غیر ارادي توه په ناخبر سره د قوم له خوا وشي، نو باید ول وکي. 

قوم یو غویی د سوزېدونکې نذرانې دپاره چې بوی یې په تن باندې ه لیي واندې کي. دا
نذرانه دې د پورته یادې شوې غلې دانې د نذرانې او لو د نذرانې سره یوای او د یو وز سره
 کاهن به د اسراییلو د ول قوم دپاره چې د ناه د نذرانې په توه واندې کیي واندې شي. 

کفاره ادا کي او هغوی به وبخل شي، که چې دا کار په قصدي توه نه ؤ شوی او هغوی تن
 ته د خپلې غلط دپاره یوه داسې نذرانه چې په اور باندې تیاریي او د ناه یوه نذرانه راوله. 
د اسراییلو ول قوم او هغه بېانه خلک به چې د هغوی په من کې اوسیي وبخل شي، که چې

ول په دې غلط کې شامل وو.

 مر که چېرې ستاسو خه یو تن په غیر ارادي توه ناه وکي، باید یوه یو کلنه وزه د ناه د

 کاهن دې د تن په حضور کې د هغه چا دپاره چې په غیر نذرانې په توه قرباني کي. 
 همدا قانون به په هغو ولو ارادي توه یې ناه کې ده کفاره ادا کي، نو هغه به وبخل شي. 

خلکو باندې عملي کیي چې په غیر ارادي توه یې ناه کې وي، که هغوی اصلي اسراییلیان وي یا
بېانه اوسېدونکي وي.

 مر که چېرې ستاسو خه وک په قصدي توه ناه وکي، که هغه اصلي اوسېدونکی وي یا

 که ه چې بېانه وي، هغه تن ته په سپکاوي کولو سره ناهکار دی او باید ووژل شي. 
تن فرمایلي دي هغه نه دي منلي او په قصدي توه یې د هغه یو حکم مات کی دی. نو خون به

یې په خپله غاه وي.>
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د سبت د قانون د ماتولو دپاره سزا

 یو ل کله چې اسراییلیانو په دته کې سفر کاوه، د سبت په ور یو سی د لریو په راولولو

 او هغه یې تر  هغه حضرت موسیٰ، حضرت هارون او ول قوم ته وروستل شو  ونیول شو. 
 بیا تن حضرت ارنې الندې وساته، که دا معلومه نه وه چې د هغه سره به ه کیي. 

موسیٰ ته وفرمایل: <هغه سی باید ووژل شي، ول قوم دې هغه د کمپ خه بیرون سنسار کي
 نو لکه نه چې تن امر کی ؤ، ول قوم هغه د کمپ خه بیرون وویست چې م شي!> 

.سار یې کاو سن

د زونیو په باره کې مقررات

 <د اسراییلو قوم ته ووایه: د خپلو کالیو په نو  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 
پورې زوني ونئ او په هر زوني پورې یو یو آبي تار وتئ. دا کار باید د تل دپاره وکئ.
 دا زوني به تاسو ته دا خبره در په یاده کي چې تاسو باید زما د قوانینو او زده کو -

خه پیروي وکئ. کله چې تاسو داسې وکئ، نو ماته به وقف کای شئ او د خپلو له ناه خه
 زه ستاسو تن خدای یم چې تاسو مې له مصر خه کو خواهشاتو پسې به نه رئ. 

راوویستلئ چې ستاسو خدای اوسم.>

د قورح، داتان او ابیرام یاغي کېدل

 د یصهار زوی قورح چې د الوي د زوی قهات اوالده وه د حضرت موسیٰ د مشر په -

ضد سرکشي وکه. هغه د روبین د قبیلې د دریو غو یعنې د الیاب د زامنو داتان او ابیرام او اون د
فالت زوی او د نورو دوه سوه پنوسو مشهورو اسراییلي مشرانو سره چې د قوم له خوا اکل شوي
 هغوی حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته ورغلل او ویې ویل: <تاسو ولې وو یوای شو. 

داسې فکر کوئ چې د نورو خه بهتر یئ؟ د قوم ول غي د تن مقدس خلک دي او تن
زمون ولو سره مل دی. نو موسیٰ، بیا ولې خپل ان د تن د قوم خه لو ې؟>
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 بیا هغه  کله چې حضرت موسیٰ دا خبرې واورېدلې، په مکه باندې پمخې پرېوت. 

قورح او د هغه پیروانو ته داسې وفرمایل: <سبا سهار به تن مون ته هغه نفر راوایي چې د خپل
 قورح، اوس - کاهن په توه یې انتخاب کی دی او هغه نفر به پرېدي چې نژدې ورشي. 
باید ته او ستا پیروان داسې کار وکئ: یو و د اور لوي راپیدا کئ، د سکرو او خوشبوی خه

یې ک کئ او مقدسې خېمې ته یې نژدې راوئ. بیا به وورو چې تن زمون خه وک
انتخاب کی دی. قورح، دا ل تاسو الویانو له خپل حد خه تېری کی دی!>

 تاسو فکر  حضرت موسیٰ د قورح سره خپلو خبرو ته دوام ورک: <ای الویانو، واورئ! 

کوئ چې دا وه خبره ده چې د اسراییلو خدای تاسو د خپل قوم خه انتخاب کي یئ د دې دپاره
 تن چې هغه ته ورنژدې شئ، په مقدسه خېمه کې خپل کار وکئ او د قوم خدمت وکئ؟ 
تاسو ته یو انی مسئولیت در په غاه کی دی او اوس فکر کوئ چې تاسو به هم کاهنان شئ.
 تا او ستا پیروانو د تن په مقابل کې سرکشي کې ده، د حضرت هارون په مقابل کې مو نه

ده کې.>

 بیا حضرت موسیٰ داتان او ابیرام راوغوتل، مر هغوی بېرته دا پیغام ورولېه: <مون نه

 آیا دا کافي نه ده چې مون دې د مصر د حاصلخېزې مکې خه راوستلو چې دلته په راو! 
 بله دا چې تا دته کې مو ووژنې؟ اوس ته غواې چې په مون باندې خپل ان بادار کې؟ 
مون حاصلخېزې مکې ته رانه وستلو او نه دې مون ته هغه مکه د خپل ملکیت په توه راکه
چې پي او د انورو باغونه په کې دي او اوس هه کوې چې مون وغولوې. مون به رانه شو.>

 حضرت موسیٰ ېر په قهر شو او تن ته یې وفرمایل: <د هغوی نذرانې مه قبلوه! ما د

هغوی سره هی غلطي نه ده کې. حتیٰ د هغوی خه مې یو خر هم نه دی اخیستی.>

 بیا حضرت موسیٰ قورح ته وفرمایل: <سبا ته او ستا دوه سوه پنوس تنه پیروان باید د

 تاسو هر یو د ان سره حضرت هارون سره د تن حضور ته مقدسې خېمې ته ال شئ. 
خپل د اور لوی چې خوشبویي په کې وي یوسئ او تن ته خوشبویي واندې کئ.>
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 نو بله ور هغوی هر یو خپل د اور لوی واخیست او بل شوي سکاره او خوشبویي یې په

کې واچول او د حضرت موسیٰ او حضرت هارون سره د مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې
 بیا قورح ول قوم راغون ک او هغوی حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته مخامخ د ودرېدل. 
 مقدسې خېمې د دروازې په خوله کې ودرېدل. یونااپه د تن جالل ول قوم ته کاره شو 
 <د دې خلکو خه لېرې شئ، زه به او تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل: 

همدا اوس هغوی ووژنم!>

 مر حضرت موسیٰ او حضرت هارون په مکه باندې پمخې پرېوتل او داسې دعا یې وکه:

<زمون خدایه، تا دغو خلکو ته ژوند ورک. ولې د یو سي د ناه په خاطر ول قوم ته سزا
ورکوې؟>

 <خلکو ته ووایه چې د قورح، داتان او ابیرام د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

خېمو خه لېرې شي.>

 بیا  حضرت موسیٰ داتان او ابیرام ته ورغی او د اسراییلو نور مشران ورپسې شول. 

حضرت موسیٰ قوم ته داسې خبرداری ورک: <د دغو بدکارو خلکو د خېمو خه لېرې شئ! د
هغوی شیانو ته الس مه وروئ. که نه، نو د هغوی د ناهونو له کبله به تاسو هم له منه ال شئ.>
 نو هغوی د قورح، داتان او ابیرام له خېمو خه لېرې شول. داتان او ابیرام راوتلي وو او د خپلو

و او ماشومانو سره د خپلو خېمو په دروازو کې وال وو.

 حضرت موسیٰ قوم ته وفرمایل: <تاسو به په دې پوه شئ چې تن زه رالېلی یم چې دا

 که چېرې دا خلک د خدای پاک ول کارونه وکم، دا کارونه مې په خپله خوه نه دي کي. 
 له سزا خه پرته په خپل مر مه شي، د دې معنیٰ به دا وي چې تن زه نه یم رالېلی. 

مر فرض کئ تن داسې کار وکي چې پخوا هیکله نه وي شوی. که چېرې مکه پرانیستل
شي او هغوی د خپلو ولو شیانو سره ژوندي تېر کي ترو هغوی ژوندي په مکه کې خ شي، بیا

به تاسو پوه شئ چې هغوی د تن خه مخ اولی دی!>
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 نه چې د حضرت موسیٰ خبرې خالصې شوې، د داتان او ابیرام د پو الندې مکه سره

 او هغوی او د هغوی کورن یې د قورح د ولو پیروانو او د هغوی د مالونو سره جدا شوه 
 نو هغوی د خپلو مالونو سره ژوندي په مکه ننوتل. مکه بېرته په هغوی ژوندي تېر کل. 

 کله چې د اسراییلو ولو خلکو چې په هغه باندې بنده شوه او هغوی له سترو خه پناه شول. 
ای کې وو د هغوی فریادونه واورېدل، نو وتتېدل. هغوی چیغې ووهلې: <تتئ، کېدای شي چې

مکه مون هم ژوندي تېر کي!>

 بیا تن اور نازل ک او هغه دوه سوه پنوس نفره یې چې تن ته یې خوشبویي واندې

کې وه، وسوزول.

 <د هارون زوی العازار ته ووایه چې د سوزېدل  بیا تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

شویو خلکو خه د اور لوي لېرې کي او سکاره دې په یو لېرې ای کې وشیندي. دا لوي
 که چې ماته د خوشبوی د واندې کولو دپاره ورخه کار اخیستل شوی ؤ. مقدس دي، 
هغه په چا باندې په ک وکوه چې د قرباناه دپاره نری پو ورخه جو شي. هغه خلک د

خپلې ناه له کبله مه شول او اوس به د هغوی د اور لوي د پاتې خلکو دپاره یو خبرداری وي.>

 لکه نه چې تن العازار کاهن ته د حضرت موسیٰ په وسیله فرمایلي وو هغه لوي -

جو خه نری پواه دپاره یې ورکول او د قربانک و ل او په یو چا باندې یې پهول کرا
ک. دا لوي د اسراییلیانو دپاره یو خبرداری ؤ چې یوازې کاهنان یعنې د هارون اوالده به اجازه لري

چې تن ته خوشبویي واندې کي. که چېرې بل وک دا هه وکي، د قورح او د هغه د
پیروانو په شان به ورته سزا ورکل شي.

حضرت هارون قوم ژغوري

 په راتلونکې ور د اسراییلو قوم د حضرت موسیٰ او حضرت هارون په ضد شکایت وک او

 کله چې هغوی ول راغون شول چې د حضرت ویې ویل: <تاسو د تن خلک ووژل!> 
موسیٰ او حضرت هارون په ضد احتجاج وکي، حضرت موسیٰ او حضرت هارون د مقدسې خېمې
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په لور مخ وااوه او ویې لیدل چې خېمه نااپه په ورې کې په شوه او د تن جالل کاره شو.
 او هلته تن حضرت  نو حضرت موسیٰ او حضرت هارون د خېمې مخې ته ورغلل 

 <شاته شئ! زه دا اسراییلیان دلته ای په ای له منه وم.> موسیٰ ته وفرمایل: 

 بیا حضرت موسیٰ هارون ته وفرمایل: <خپل د هغوی دواه په مکه باندې پمخې پرېوتل. 
اور لوی راواخله او په هغه کې د قرباناه خه سره سکاره واچوه او په سکارو باندې له

خوشبویي واچوه. بیا د هغه سره سمدستي خلکو ته ورشه او د هغوی دپاره کفاره ادا که. ژر شه!
 نو نه چې که چې تن ېر په قهر دی او وبا ال د مخکې خه شروع شوې ده!> 

حضرت موسیٰ فرمایلي وو حضرت هارون هماغسې وکل او د خلکو من ته یې ورمنه که. وبا ال
مخکې په خلکو کې شروع شوې وه، خو حضرت هارون خوشبویي واندې که او د هغوی دپاره یې

 مر ۱۴۷۰۰ تنه  هغه د مو او ژوندیو ترمن ودرېد او وبا بنده شوه.  کفاره ادا که. 
اسراییلیان مه شوي وو، پرته له هغو خلکو خه چې د قورح او د هغه د پیروانو سره مه شوي وو.

 کله چې وبا ودرېدله، حضرت هارون بېرته د مقدسې خېمې دروازې ته حضرت موسیٰ ته

ورستون شو.

د حضرت هارون امسا

 <د اسراییلو خلکو ته ووایه چې دولس  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۱۷
امساانې درکي یعنې د هرې قبیلې د مشر خه یوه یوه دانه. د هر سي نوم د هغه په امسا باندې
 او بیا د هارون نوم د الویانو په امسا باندې ولیکه. د هر قبیلوي مشر دپاره دې یوه یوه ولیکه 

 دا امساانې په مقدسه خېمه کې د لوظ د صندوق په مخ کې چېرته چې زه تاسو سره امسا وي. 
 بیا به د هغه نفر امسا غو ونیسي چې زه یې انتخابوم. په دې ول به مالقات کوم کېده. 

ستاسو په ضد د دغو اسراییلیانو پرله پسې شکایتونو ته د پای کی کېدم.>

 حضرت موسیٰ د اسراییلیانو سره خبرې وکې او د هغوی هر یو مشر حضرت موسیٰ ته امسا

ورکه، یعنې د هرې قبیلې خه یوه یوه دانه چې ولې دولس وې او د حضرت هارون امسا هم په
 بیا حضرت موسیٰ ولې امساانې په خېمه کې د تن د لوظ د صندوق مخې کې شامله وه. 
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ته کېودلې.

 په سبا ور کله چې حضرت موسیٰ خېمې ته ورننوت، هغه ولیدل چې د حضرت هارون امسا

چې د الوي د قبیلې نماینده ي یې کوله تېغ وهلی. هغې غو کې وې، الن یې نیولي وو او بادام
 حضرت موسیٰ هغه دولس امساانې له خېمې خه راوویستلې او خلکو ته یې یې کي وو! 

 مر تن حضرت موسیٰ ورکاره کې. هر مشر خپله امسا راپیدا که او هغه یې واخیسته. 
ته وفرمایل: <د هارون امسا بېرته د لوظ صندوق ته مخامخ کېده! پرېده چې هغه هلته پاتې وي او

د هغه چا دپاره چې د سرکش کولو په باره کې فکر کوي د خبرداري په توه وي. که چېرې دا
 لکه نه چې تن خلک زما په هکله شکایت بس نه کي نو زه به یې له منه یوسم.> 

امر کی ؤ، حضرت موسیٰ هماغسې وکل.

 اسراییلیانو حضرت موسیٰ ته فریاد وک او ویې ویل: <مون مه کېو! زمون دپاره کوم امید

 حتیٰ هروک چې مقدسې خېمې ته ورنژدې شي هغه به م شي. نشته، مون ول له منه و! 
نو مون ول به مه شو!>

د کاهنانو او الویانو وظیفې

 تن حضرت هارون ته داسې وفرمایل: <هره چې په مقدسه خېمه کې پېیي ته،  ۱۸
ستا زامن او نور الویان د هغو په مقابل کې مسئولیت لرئ خو ه چې کاهنان کوي د هغه په مقابل
 خپل خپلوان یعنې الویان راوله چې ستا سره کار وکي او کې ته او ستا زامن مسئولیت لرئ. 

 هغوی به تاته مسئول وي او د ستا او ستا د زامنو سره د خېمې په کار کې مرسته وکي. 
مقدسې خېمې ولې وظیفې به ترسره کوي، خو هغوی باید د قربان ای یا هغو پاکو شیانو ته چې
په مقدس ای کې دي نژدې ورنه شي. که چېرې دا کار وکي هغوی او تاسو دواه به ووژل شئ.

 هغوی باید ستاسو سره کار وکي او د خېمې د ولو کارونو په اه دې خپل مسئولیت ترسره

 یوازې ته او ستا زامن باید د کي، مر بل هیوک نه شي کولی چې تاسو سره کار وکي. 
مقدس ای او د قربان د ای دپاره وظیفې اجرا کئ، ترو زما قهر بیا د اسراییلو په قوم باندې
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 دا زه یم چې ستاسو خپلوان الویان مې تاسو ته د مرستیاالنو په توه د نازل نه شي. 
اسراییلیانو خه انتخاب کي دي. هغوی ماته وقف شوي دي، ترو وکولی شي چې په مقدسه خېمه
 مر یوازې ته او ستا زامن کولی شئ چې د قربان په ای او کې خپلې وظیفې سرته ورسوي. 
ېر مقدس ای کې د کاهنانو په توه خدمت وکئ. د کاهنانو په توه ستاسو کار زما له خوا تاسو

ته یو سوغات دی او که بل وک هه وکي چې دا کار وکي، هغه باید ووژل شي.>

د کاهنانو برخه
(تثنیه ۱۸: ۱ - ۸)

 تن حضرت هارون ته وفرمایل: <دا په یاد وساته چې زه تاته هغه نذرانې درکوم، یعنې هغه

ولې خاصې نذرانې چې اسراییلیان یې ماته راکوي او د قربانیو په توه نه سوزول کیي. زه هغه تا
 د ېرو مقدسو او ستا اوالدې ته د هغې برخې په توه درکوم چې تل ترتله به درکول کیي. 

نذرانو خه چې په قرباناه باندې نه سوزول کیي، دا الندین نذرانې ستاسو دي: د غلې دانې
نذرانې، د ناه نذرانې او د تاوان نذرانې. هره چې ماته د یوې مقدسې نذرانې په توه واندې کیي

 رنه چې دا شیان مقدس دي نو باید په مقدس ای کې وخول ستا او ستا د زامنو دي. 
شي، مر یوازې نارینه اجازه لري چې هغه وخوري.

 برسېره پردې، نورې خاصې نذرانې چې اسراییلیان یې ماته واندې کوي هغه به ستا وي. هغه

به د تل دپاره تا، ستا زامنو او ستا لورانو ته درکوم. ستا د کورن هر غی چې په مذهبي لحاظ
پاک وي هغه خولی شي.

 د هغو ولو اولنیو و محصوالتو خه چې اسراییلیان یې هر کال ماته راکوي زه یې تاسو ته

 د هغوی د پیو او د انورو د باغونو درکوم، یعنې د زیتونو تېل، د انورو شربت او غلې دانې. 
وک چې ستاسو په کورني، بیا هراندې کد فصلونو اوله برخه هم ستاسو ده. قوم به هغه ماته و

کې پاک وي له هغې خه له اخیستلی شي.

 هره چې په اسراییلو کې بې له کوم قید او شرط خه ماته وقف شوي وي ستاسو به شي.
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 په هرې اسراییلي کورن کې مشر زوی او د هغوی د رمو او پادو اولني زېېدلي نران حیوانات

 د زما دي. مر مشر زوی او هر اولنی زېېدلی ناپاک نر حیوان باید بېرته په بیه واخیستل شي. 
مشر زوی بیه به چې ل تر له د یوې میاشتې وي پنه مثقاله سپین زر وي چې وزن یې د مقدس

 مر د غواانو، مېو او وزو اولني زېېدلي بچي بېرته په بیه نه ای د اندازې په مطابق وي. 
اخیستل کیي. هغه بېخي زما دي او باید قرباني شي. وینه یې په قرباناه باندې وشیندئ او وازه

یې د داسې نذرانې په توه وسوزوئ چې په اور باندې تیاریي، دا بوی په تن باندې ه لیي.
 تاسو کولی شئ چې د دې حیواناتو غوه وخورئ لکه نه چې د خاصې نذرانې سینه او

شاتن ي په خولی شئ.

 هغه ولې خاصې نذرانې چې اسراییلیان یې ماته واندې کوي هغه به تل تا، ستا زامنو او

لورانو ته درکوم. دا یو نه ماتېدونکی لوظ دی چې زه یې تا او ستا د اوالدې سره کوم.

 تاسو ته به په اسراییلو کې مکه درنه کل شي چې ستاسو میراث شي او نه به د جایداد کومه

برخه درکل شي. زه تن یم او زه ستاسو دپاره هم برخه یم او هم ستاسو میراث.>

د الویانو برخه

 تن حضرت هارون ته وفرمایل: <د اسراییلیانو لس فیصده فصلونه او د هرو لسو نویو

زېېدلو حیواناتو خه یو حیوان زما دی. مر دا ول الویانو ته د هغوی د کار او خدمت په بدل کې
 نور اسراییلیان باید خېمې ته ورنژدې نه شي او په چې په مقدسه خېمه کې یې کوي ورکوم. 

 له همدې وخت خه به یوازې الویان په دې ول دې خپل انونه د مر سزا ته نه جووي. 
خېمې باندې پام کوي او د هغې پوره مسئولیت به په غاه اخلي. دا دایمي اصول دی چې ستاسو په

 د هغې په اوالدې باندې به هم عملي کیي. الویان باید په اسراییلو کې خپله مکه ونلري. 
ای به هغوی ته هغه حاصالت او هغه نوي زېېدلي حیوانات ورکول کیي چې اسراییلیان یې ماته

واندې کوي.>
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هغه عشر چې الویان یې باید ورکي

 <الویانو ته داسې ووایه: کله چې تاسو د اسراییلیانو  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 
خه د حاصالتو او نوي زېېدلو حیواناتو عشر واخلئ، باید د هغو عشر ما تن ته واندې کئ.
 لکه نه چې اسراییلیان ماته د غلو دانو او د انورو د شربت برخه راکوي، نو تاسو هم -

باید د هغه ول عشر خه چې د اسراییلیانو خه یې اخلئ یوه برخه ماته د نذرانې په توه جدا
 نو ه چې تاسو اخلئ، ېره ه برخه به یې زما وي. کئ. هغه باید هارون ته ورکل شي. 

 کله چې تاسو ېره ه برخه واندې که نو کولی شئ چې پاتې برخه یې خپل ان ته وساتئ،

 لکه نه چې دهقان د نذرانې له ورکولو خه وروسته ه چې پاتې شوي وي هغه ساتي. 
تاسو او ستاسو کورن کولی شئ چې پاتې شوې برخه په هرای کې وخورئ، که چې دا په

 د هغې په خولو به تاسو ته سزا نه درکول مقدسه خېمه کې د کار کولو دپاره ستاسو اجوره ده. 
کیي په دې شرط چې تاسو مخکې ماته ېرې ې برخې واندې کې وي. هغه سوغاتونه او

قربان انې چې قوم یې راوي باید مقدسې پاتې شي او مخکې له دې چې ماته واندې شي تاسو د
هغو خه کومه برخه وخورئ نو وبه وژل شئ.>

د ناه د پاکولو مراسم

 <د اسراییلو قوم باید  تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل:   ۱۹
موسیٰ ته یوه داسې سره غوا راولي چې کوم عیب په کې نه وي او هیکله ورباندې قلبه نه وي

 هغوی به هغه العازار کاهن ته ورکي، بیا به هغه د کمپ خه بیرون وویستل شي او د شوې. 
 بیا به العازار د هغې خه له وینه واخلي او په خپله وته هغه په حضور کې به حالله شي. 

 بیا وله غوا باید د پوستکي، غوې، باندې دې اووه لې د مقدسې خېمې مخې ته وشیندي. 
 کاهن دې د صبر د ونې ل لري، د وېلني وینې او کولمو سره د هغه په مخ کې وسوزول شي. 
 د مراسمو خه وروسته دې کاهن خپل کالي ومیني او بوی او سور تار په اور کې واچوي. 
غسل دې وکي. بیا هغه کولی شي چې بېرته کمپ ته ننوزي، مر تر ماامه پورې به ناپاک پاتې
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 هغه سی چې غوا یې سوزولې وي هم باید خپل کالي ومیني او غسل دې وکي، مر شي. 
 یو سی چې ناپاک نه وي د سوزېدل شوې غوا هغه به هم تر ماامه پورې ناپاک پاتې شي. 
ایرې دې واخلي او د کمپ خه دباندې دې په یو پاک ای کې واچوي. د اسراییلو قوم کولی شي

چې دا ایرې د هغو اوبو سره ې کي چې د ناه د پاکولو په مراسمو کې ورخه کار اخیستل
 هغه سی چې ایرې راولوي باید خپل کالي ومیني، مر تر ماامه پورې به ناپاک کیي. 
پاتې شي. د اسراییلو قوم او هغه بېانه خلک چې د دوی په من کې اوسیي باید تل د دې قانون

اطاعت وکي.

د مي سره لېدل

 مر که چېرې په  که چېرې وک یو مي ته الس وروي، اووه ورې به ناپاک وي. 

دریمه ور او بیا په اوومه ور په هغو اوبو باندې چې د غوا ایرې ورسره ې وي خپل ان پاک
 که کي، هغه به پاک شي. که په هغو ورو کې خپل ان پاک نه کي، نو ناپاک به پاتې شي. 

چېرې وک مي ته الس وروي او خپل ان پاک نه کي هغه ناپاکه پاتې کیي، که چې د
پاکوالي اوبه ورباندې نه دي اچول شوې. هغه نفر مقدسه خېمه ناپاکه کې او د اسراییلو د قوم خه

باید وشل شي.

 په هغه حالت کې چې یو نفر په خېمه کې م شي، نو هغه وک چې د هغه نفر د مر په

 هر وخت کې په خېمه کې وي یا وک چې خېمې ته ورننوزي هغه به اووه ورې ناپاک وي. 
 که چېرې وک د منی او لوی چې په خېمه کې وي او سرپو ونلري، هغه ناپاک کیي. 

یو داسې نفر مي ته الس وروي چې په وسله باندې وژل شوی وي یا په خپل مر م شوی وي
یا که چېرې د انسان هوکي یا قبر ته الس وروي، هغه به اووه ورې ناپاک وي.

 مخکې له دې چې هغه نفر له نجاست خه پاک شي، یو وک چې پاک وي باید د -

سوزول شوې غوا لې ایرې واخلي او د چینې د اوبو په یو لوي کې دې هغه ولي. همدا نفر باید د
وېلني د بوي یوه انه په اوبو او ایرو کې غوه کي، بیا دې هغه په خېمه او هره چې په هغې

کې دي او د هر هغه چا په شمول چې په خېمه کې ؤ وشیندي. که چېرې هغه د انسان هوکي یا قبر
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 هغه نفر چې پاک یا مي ته الس وروی وي، هغه اوبه باید په هغه نفر باندې وشیندل شي. 
وي په ناپاکه نفر باندې دې په دریمه او اوومه ور هغه اوبه وشیندي. په اوومه ور هغه نفر چې

پاکیي باید خپل کالي ومیني او غسل دې وکي نو ماام به هغه پاک شي.

 که چېرې یو نفر په مذهبي لحاظ ناپاک وي او خپل ان پاک نه کي هغه ناپاک پاتې کیي،

که چې په هغه باندې د پاکوالي اوبه نه دي اچول شوې. هغه مقدسه خېمه ناپاکه کې او د اسراییلو
 دا قوانین به هیکله بدل نه شي. کوم نفر چې د پاکوالي په خاطر د قوم خه باید وشل شي. 

هغه اوبه شیندي باید خپل کالي هم ومیني. که وک دې اوبو ته الس وروي هغه به تر ماامه
 یو ناپاک نفر چې هر شي ته الس وروي هغه شی به ناپاک شي او که بل پورې ناپاک وي. 

نفر هغه شي ته الس وروي، هغه به هم تر ماامه پورې ناپاک وي.>

د  خه اوبه جاري کیي

 د اسراییلو ول قوم د کال د اولې میاشتې په دوران کې د صین دتې ته راورسېد او په  ۲۰
قادش کې یې خېمې ودرولې. دا هغه ای ؤ چې مریم په کې مه شوه او خه کای شوه.

 په کوم ای کې چې هغوی خېمې ودرولې وې هلته اوبه نه وې، نو خلک د حضرت موسیٰ او

 هغوی حضرت موسیٰ ته شکایت وک او ویې ویل: <دا حضرت هارون په ضد راغون شول. 
 تا ولې دې به ه وای چې مون د نورو اسراییلیانو سره د تن په حضور کې مه شوي وای. 
 ولې دې مون له دتې ته راوستلو؟ یوازې د دې دپاره چې د خپلو حیواناتو سره دلته مه شو؟ 

مصر خه دې خوار ای ته چې هی شی په کې نه شنه کیي راوستلو؟ دلته نه غله شته، نه
اینران، نه انور او نه انار. حتیٰ د لو اوبه هم دلته نشته!>

 حضرت موسیٰ او حضرت هارون د خلکو خه لېرې الل او د مقدسې خېمې په دروازه کې

 تن ودرېدل. هغوی په مکه باندې پمخې پرېوتل او د تن جالل ورته کاره شو. 
 <هغه امسا چې د لوظ د صندوق په مخ کې پرته ده راواخله او بیا حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 
ته او هارون ول قوم راغون کئ. د هغو ولو په مخ کې هغه  ته ووایئ چې اوبه ورخه جاري
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شي. په دې ول به ته د  خه خلکو او د هغو حیواناتو ته د لو دپاره اوبه راوباسې.>

 هغه  نو حضرت موسیٰ ال او نه چې تن ورته حکم کی ؤ، امسا یې راواخیستله. 

او حضرت هارون ول قوم د  مخې ته راغون ک او حضرت موسیٰ ورته وفرمایل: <ای سرکشو
 بیا حضرت موسیٰ امسا خلکو، واورئ! آیا مون باید تاسو ته د دې  خه اوبه راوباسو؟> 

پورته که او  یې دوه لې ورباندې وواهه او د هغه خه د اوبو یوه لویه ویاله جاري شوه او
ولو خلکو او حیواناتو هغه ولې.

 مر تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ورل او ورته ویې فرمایل: <رنه چې تاسو

په ما باندې اعتماد ونه ک چې د اسراییلو د خلکو په مخکې زما د پاک قدرت احترام وکئ نو تاسو
به ونشئ کولی چې هغوی هغې خاورې ته بوئ چې د هغې د ورکولو وعده مې د هغوی سره کې

ده.>

تن په ضد شکایت وک ای چې اسراییلیانو په کې د ه په مریبه کې وشوه، یعنې هغه دا پې

او تن هغوی ته خپل مقدس توب وروود.

اسراییلیانو ته اجازه نه ورکول کیي چې د ادوم خه تېر شي

 حضرت موسیٰ د قادش خه د ادوم پادشاه ته استازي ولېل چې دا پیغام ورته ورسوي:

<مون اسراییلیان ستاسو خپل خپلوان یو او تاسو خبر یئ چې په مون باندې ومره سخت تېرې
 نه زمون نیکونه مصر ته الل او مون د ېرو کلونو دپاره هلته اوسېدلو. مصریانو شوې، 

 او مون تن ته د مرستې دپاره فریاد وک. هغه زمون د نیکونو او زمون سره بده رویه وکه 
زمون فریاد واورېد او فرته یې راولېله او مون یې د مصر خه راوویستلو. اوس مون په قادش

 مهرباني وکئ مون ته اجازه کې یو چې دا یو ار دی چې ستاسو د سیمې سره سرحد لري. 
راکئ چې ستاسو له هېواد خه تېر شو. مون به خپله الره نه خوشې کوو او ستاسو پیو او د

انورو باغونو ته به نه ورننوزو او ستاسو د کوهیانو خه به هی اوبه ونه و. مون به په عمومي
الره باندې و ترو ستاسو د سیمې خه ووزو.>
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 مر ادومیانو په واب کې وویل: <نه، مون به تاسو پرېندو چې زمون د هېواد په الره باندې

ال شئ! او که چېرې تاسو د دې کار هه وکئ، مون به ووزو او حمله به درباندې وکو.>

 د اسراییلو خلکو وویل: <مون به په عمومي الره باندې و او که مون یا زمون حیواناتو

ستاسو اوبه ولې، مون به یې بیه درکو. مون یوازې غواو چې تېر شو.>

 مر ادومیانو بیا وویل: <مون یې نه منو!> او هغوی د یو قوي لکر سره ووتل چې د

 رنه چې ادومیانو اسراییلیانو ته اجازه ورنه که چې د اسراییلو په خلکو باندې حمله وکي. 
هغوی د سیمې له الرې تېر شي، نو اسراییلیان بېرته ستانه شول او په بله الره باندې الل.

د حضرت هارون وفات کېدل

 یعنې د ادوم سرحد ته.  د اسراییلو ول قوم له قادش خه ال او د هور غره ته ورسېدل، 

 <هارون به هغې په هغه ای کې تن حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته وفرمایل: 
خاورې ته داخل نه شي چې د هغې د ورکولو وعده مې د اسراییلیانو سره کې ده. هغه به م شي،

 هارون او د هغه زوی که چې تاسو دواو په مریبه کې زما د حکم خه سرغونه وکه. 
 او په هغه ای کې د هارون خه د العازار درسره واخله او د هور د غره سرته یې وخېژوه 

کاهن کالي وباسه او العازار ته یې ورواغونده. هارون به هلته م شي.>

 ه چې تن حکم کی ؤ حضرت موسیٰ هماغسې وکل. ول قوم ورته کتل چې هغوی د

 حضرت موسیٰ د حضرت هارون خه د کاهن کالي لېرې کل او د هور د غره سرته وختل. 
هغه زوی العازار ته یې ورواغوستل. حضرت هارون هلته د هور د غره په سر باندې وفات شو او

 کله چې د اسراییلو ول قوم خبر شو چې حضرت حضرت موسیٰ او العازار بېرته راکوز شول. 
هارون وفات شوی دی نو هغوی دېرش ورې د هغه په مر باندې غم او ژا وکه.

اسراییلیان کنعانیانو ته په حرمه کې ماتې ورکوي
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 د عراد کنعانی پادشاه د کنعان په جنوب کې اوسېده او کله چې هغه واورېدل چې  ۲۱
اسراییلیان د اتاریم کلي ته راروان دي، هغه ورباندې حمله وکه او د هغو خه یې ینې ونیول.

ې، مونپه دې خلکو باندې بریالي ک تن ته نذر ومانه: <که چېرې ته مون  نو اسراییلیانو

 به هغوی او د هغوی ارونه بې له کوم شرط خه تاته وقف کو او هغوی به له منه یوسو.> 
تن د دوی دعا قبوله که او د هغوی سره یې مرسته وکه چې په کنعانیانو باندې بریالي شي. نو

.ای یې د حرمه په نوم یاد ک ل او هغهه یوارونه بېخي له من اسراییلیانو هغوی او د هغوی

حضرت موسیٰ یو برنجي مار جووي

 اسراییلیان د هور د غره خه الل او په هغې الرې باندې روان شول چې سرې بحیرې ته

تللې ده، د دې دپاره چې د ادوم د سیمې په شاوخوا باندې راوري. مر خلکو په الره کې خپله
 او د خدای پاک او حضرت موسیٰ په ضد یې خبرې وکې. هغوی حوصله له السه ورکه 

شکایت وک: <مونه مو ولې د مصر خه راوویستلو چې په دې دته کې مه شو، چېرته چې نه
 بیا تن په و شته او نه اوبه؟ مون نور د دې خراب خوراک خه تن شوي یو!> 

 خلک هغوی باندې زهر لرونکي ماران نازل کل او ېر اسراییلیان یې وچیچل او مه شول. 
حضرت موسیٰ ته ورغلل او ویې ویل: <مون ناه کې ده چې د تن او ستا په ضد مو خبرې

کې دي. اوس تن ته دعا وکه چې دا ماران لېرې کي.> نو حضرت موسیٰ د خلکو دپاره دعا
 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <یو فلزي مار جو که او د یوې پایې په سر باندې وکه. 

یې وند که. هروک چې چیچل کیي نو کله چې هغه فلزي مار ته ووري ژوندی به پاتې
 نو حضرت موسیٰ یو برنجي مار جو ک او هغه یې د یوې پایې په سر باندې وند کیي.> 

ک. هروک به چې مار چیچه هغه به برنجي مار ته کتل نو ژوندی به پاتې کېده.

موآب ته د اسراییلیانو سفر

 کله چې هغوی له هغه ای  اسراییلیان روان شول او د اوبوت سره یې خېمې ودرولې. 

 بیا یې خه الل، د عیی عباریم په دته کې د موآب د سیمې ختی خواته یې خېمې ودرولې، 
 بیا له هغه ای خه روان شول او د ارنون د سیند د زارد د خو په ن کې خېمې ودرولې. 
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په شمال کې په هغې دتې کې یې چې د اموریانو د سیمې پورې غزېدلې ده خېمې ودرولې. (ارنون
 له همدې کبله د تن د جنونو په کتاب کې ویل د موآبیانو او اموریانو ترمن سرحد ؤ.) 

 د هغه شوي دي چې د واهیب ار او د هغه ویالې د سوفه په سیمه کې دي، د ارنون سیند او 
درې د موآبیانو د سرحد تر ن پرتې دي او د عار تر اره پورې رسېدلې دي.

 له هغه ای خه دوی یو بل ای ته چې د کوهي په نوم یادېده الل، یعنې هغه ای ته

چېرته چې تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <خلک سره راغون که چې د لو دپاره اوبه
 په هغه وخت کې د اسراییلو خلکو دا روحاني سندره وویله: ورکم.> 

<ای کوهیه! راوباسه اوبه خپلې

هرکلی به ورته وایو په سندرې

 هغه کوهی چې کیندل شوی شهزادانو له خوا

او د قوم د مشرانو له خوا

دی کیندل شوی په شاهي امسا

او د هغوی په امساانو باندې>

 او له هغه ایه نحلیئیل ته الل او د نحلیئیل خه باموت هغوی له دتې خه متانې ته الل 
 او له باموت خه هغې درې ته الل چې د موآبیانو په سیمه کې ده او د پیساه د غره ته 

الندې ده او له هغه ای خه کته دته لیدل کیي.

اسراییلیان د اموریانو پادشاه سیحون ته ماتې ورکوي
(تثنیه ۲: ۲۶ - ۳۷)

  د اسراییلو خلکو د اموریانو پادشاه سیحون ته استازي ورولېل چې هغه ته داسې ووایي: 
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<مهرباني وکئ مون پرېدئ چې ستاسو په سیمه باندې تېر شو. مون به خپله الره نه خوشې کوو
او ستاسو پیو او د انورو باغونو ته به نه ورننوزو او ستاسو د کوهیانو خه به هی اوبه ونه و.

 مر سیحون اسراییلیان مون به په عمومي الره باندې و، ترو ستاسو د سیمې خه ووزو.> 
کر سره راغونول ل ای، هغه خپل ي. د دې پهودل چې د هغه د وطن له الرې سفر وکپرېن

 مر ک او دتې ته ووت چې د یاهص ار ته نژدې په اسراییلیانو باندې حمله وکي. 
اسراییلیانو خپل ېر دمنان په دې جه کې ووژل او د هغوی سیمه یې په جنوب کې د ارنون د

سیند خه نیولې په شمال کې د یبوق تر سیند پورې ونیوله. د یبوق بلې خواته د عمونیانو سیمه وه
او د هغوی سرحد ېر قوي ؤ.

 نو اسراییلیانو د اموریانو ول ارونه چې په هغو کې حشبون او د هغه شاوخوا کلي هم شامل

 حشبون د اموریانو د پادشاه سیحون پایتخت ؤ. سیحون د موآب د وو ونیول او هلته اوسېدل. 
 په پخواني پادشاه سره جه کې وه او د ارنون د سیند پورې یې د هغه وله خاوره نیولې وه. 

دې سبب شاعران وایي:

<راشئ حشبون ته یعنې ار ته د سیحون پادشاه!

غواو هغه بېرته آباد ووینو!

 په یو وخت کې د حشبون له دغه اره

د سیحون لکرې الې مخکې لکه اور

په موآب کې یې برباد ک د عار ار

کې بربادې یې غون ارنون دپاسه

 افسوس په تاسو موآبیانو باندې!

ای د کموش عبادت کوونکو برباد شوئ تاسې!
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ستاسو خدای پرېودل خلک چې مهاجر شي

ې شولې اسیرانې د اموریایي پادشاه په الس

 مر اوس ده برباد شوې اوالده د هغوی

په وله الره د حشبون نه تر دیبونه پورې

تر نوفح چې ده میدبا ته نژدې>

 نو حضرت موسیٰ یو و نفره ولېل چې  نو اسراییلیان د اموریانو په سیمه کې اوسېدل. 

د یعزیر په ار باندې د حملې دپاره یوه ه الره راپیدا کي. اسراییلیانو هغه ار او د هغه شاوخوا
کلي ونیول او هغه اموریان چې هلته اوسېدل هغوی یې وشل.

اسراییلیان د باشان پادشاه عوج ته ماتې ورکوي
(تثنیه ۳: ۱ - ۱۱)

 بیا اسراییلیان راورېدل او د باشان په الره باندې روان شول. د باشان پادشاه عوج د خپلو

 تن حضرت ولو لکرو سره روان شو چې په ادرعي کې په هغوی باندې حمله وکي. 
موسیٰ ته وفرمایل: <د عوج خه مه وېرېه. زه به تاته په هغه، د هغه په ولو خلکو او خاوره
باندې بری درکم. د هغه سره هغه کار وکه چې د اموریانو د پادشاه سره دې چې حشبون یې

 نو اسراییلیانو عوج، د هغه زامن او د هغه ول خلک ووژل، یو هم ژوندی پایتخت ؤ کی ؤ.> 
پاتې نه شو او بیا یې د هغه خاوره ونیوله.

د موآب پادشاه بلعام راغواي

ونو کې د اردن د سیند ختیا خه روان شول او د موآب په ای  اسراییلیان د هغه  ۲۲
خواته اریحا ته مخامخ یې خېمې ودرولې.
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 کله چې د موآب پادشاه باالق د صفور زوی واورېدل چې اسراییلیان ومره ېر وو او د -

 موآبیانو د - اموریانو سره یې ه کي وو، نو هغه او د هغه خلک ېر سخت ووېرېدل. 
مدیانیانو مشرانو ته وویل: <هره چې زمون په شاوخوا کې دي دا لوی لکر به هغه داسې ژر له

منه یوسي لکه یو غویی چې په پي کې واه خوري.> نو باالق پادشاه استازي ولېل چې د بعور
زوی بلعام چې د فرات سیند ته نژدې د فتور په ار کې په خپل اصلي وطن کې اوسېده راوغواي.
هغوی دغه پیغام د باالق خه هغه ته راو: <زه ستا مرستې ته اتیا لرم. د مصر خه یو لوی قوم

 هغوی راغلی دی او خلک یې په هرای کې خپاره شوي دي او زما سیمې ته نژدې اوسیي. 
ېر قوي دي او مون ورته ماتې نه شو ورکولی، نو آیا ته به راشې او زما دپاره به په هغوی باندې
لعنت ووایې؟ کېدای شي بیا مون وکولی شو چې هغوی ته ماتې ورکو او له دې خاورې خه یې

وشو. زه پوهېم چې هر چاته چې ته برکت ورکې هغه به برکت ومومي، مر په هرچا باندې چې
لعنت ووایې په هغه باندې به لعنت راشي.>

 د موآب او د مدیان مشران الل او پیسې یې د انه سره واخیستلې چې بلعام ته یې د فال

 بلعام په واب  .ي. کله چې هغوی د هغه کور ته ورسېدل، د باالق پیغام یې ورکدپاره ورک
کې وویل: <شپه دلته تېره کئ او سبا به بېرته تاسو ته د تن هغه واب راوم چې ماته یې

راکوي.> نو مشران د هغه په کور کې پاتې شول.

 په هماغه شپه خدای پاک بلعام ته ورغی او پوتنه یې ورخه وکه: <ستا په کور کې دا

خلک وک دي؟>

  بلعام په واب کې وویل: <دا د موآب د پادشاه باالق استازي دي. هغه دوی رالېلي دي 

چې ما د دې دپاره د انه سره موآب ته بوي چې په هغو خلکو باندې لعنت ووایم چې له مصر
خه هلته راغلي دي. هغوی په ول وطن کې خپاره شوي دي او دی غواي چې ویې شي.>

 مر خدای پاک په واب کې وفرمایل: <د باالق د استازو سره مه ه. ما هغو خلکو ته چې

له مصر خه راغلي دي برکت ورکی دی، نو په هغوی باندې لعنت مه وایه.>
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 سهار بلعام د باالق استازو ته وویل: <بېرته خپل وطن ته ال شئ. تن ماته اجازه نه

 نو هغوی الل او باالق ته یې وویل چې بلعام د رات خه راکوي چې تاسو سره ال شم.> 
.انکار وک

  بیا باالق زیات شمېر مشران ورولېل چې د اولن لې خه ېر مهم خلک په کې وو. 

 زه به هغوی بلعام ته ورغلل او ورته ویې ویل چې باالق وایي: <بلعامه، ته باید خامخا راشې! 
ېرې پیسې درکم او هره چې ته غواې هغه به وکم. راشه او زما دپاره په دغو خلکو باندې

لعنت ووایه.>

 خو بلعام په واب کې وویل: <حتیٰ که چېرې باالق ماته خپله ما هم راکي چې د سرو

زرو او سپینو زرو خه که وي، حتیٰ زه به په یوې ېرې کوچن موضوع هم د خپل تن خدای
 تاسو کولی شئ چې دلته شپه تېره کئ لکه نه چې هغو د حکم خه سرغونه ونه کم. 

نورو تېره که. زه به دا معلومه کم چې تن په دې هکله ماته نور ه وایي یا نه.>

 په هغه شپه خدای پاک بلعام ته وفرمایل: <که چېرې هغه نفر تاته راغلل او درخه یې

وغوتل چې ورسره ال شې نو ان تیار که او ورسره ال شه، مر یوازې هغه کار به کوې چې زه
 نو بلعام سهار راپاېده او په خپله خره باندې یې کته واچوله او د موآبیانو د یې درته وایم.> 

.مشرانو سره ال

بلعام او د هغه خره

 خدای پاک په قهر شو چې بلعام ال. بلعام په خپلې خرې باندې سپور ؤ او خپل دوه نوکران

 کله چې د بلعام خرې یې ورسره وو. د تن فرته په الره کې ودرېدله چې مخه یې ونیسي. 
د تن فرته ولیدله چې په الره کې واله ده او توره یې په الس کې ده، نو الره یې پرېودله او

 بیا فرته د انورو د په پي کې روانه شوه. بلعام خره ووهله چې بېرته یې الرې ته راولي. 
 کله چې دوو باغونو په من کې په یوه تنه الره کې چې دواو خواو ته یې دېوال ؤ ودرېدله. 
خرې فرته ولیدله، هغه دېوال ته دومره نژدې روانه شوه چې د بلعام په په دېوال باندې وسولېدله.
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 فرته یو ل بیا مخکې اله او په یو داسې تن ای کې ودرېدله چې بلعام بیا خره ووهله. 
 په دې وخت کې چې کله د خرې دپاره بېخي ای نه ؤ چې ي یا چپ خوا ته وري. 
خرې فرته ولیدله، نو هغه پرېوتله. بلعام په قهر شو او په خپله امسا باندې یې د خرې په وهلو

 بیا تن خرې ته دا توان ورک چې خبرې وکي او خرې بلعام ته وویل: <ما شروع وکه. 
ستا سره ه کي دي چې درې لې دې ووهلم؟>

 بلعام په واب کې وویل: <تا راخه احمق جو ک! که چېرې توره راسره وای نو ته به مې

همدلته وژلې وای!>

 خرې په واب کې وویل: <زه هماغه خره نه یم چې ول عمر راباندې سپور شوی یې؟ آیا

مخکې مې کله درسره داسې کار کی ؤ؟>

بلعام په واب کې وویل: <نه.>

 بیا تن د بلعام سترې پرانیستلې او هغه فرته یې ولیدله چې د تورې سره په الره کې

 فرتې وفرمایل: <ولې دې خپله واله وه. بلعام خپل ان پمخې په مکه باندې وغورزاوه. 
خره درې لې ووهله؟ دا زه وم چې ستا الره مې بنده کې وه، که چې ته باید موآب ته ال نه

 که چېرې ستا خرې زه درې لې لیدلې نه وای او ودرېدلې نه وای، ما به ته وژلی وای او شې. 
خره به مې ژوند پریې وای.>

 بلعام په واب کې وویل: <ما ناه وکه. زه نه پوهېدم چې ته په الره کې واله وې چې زما

مخه ونیسې. که چېرې ته فکر کوې چې دا بده ده چې زه ال شم، زه به کور ته ستون شم.>

 مر فرتې وفرمایل: <د دې خلکو سره ال شه، مر یوازې هغه ه به وایې چې زه یې درته

وایم.> نو بلعام د هغو مشرانو سره روان شو.

باالق پادشاه بلعام ته هرکلی وایي
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 کله چې باالق واورېدل چې بلعام راروان دی، هغه ال چې په عار کې یعنې هغه ار کې چې

 باالق بلعام د ارنون په سیند باندې د موآب د سرحد سره پروت دی د هغه سره مالقات وکي. 
ته وویل: <کله چې اول ل ما راوغوتلې ولې رانغلې؟ آیا تا دا فکر کاوه چې ما نه شو کولی چې

پوره انعام درکم؟>

 بلعام په واب کې وویل: <زه اوس تاته راغلی یم، مر زه ه قدرت لرم؟ زه اوس یوازې

 نو بلعام د باالق سره د حصوت ار ته هغه ه ویلی شم چې خدای پاک یې راته ووایي.> 
 باالق هلته غوایان او پسونه قرباني کل او له غوه یې بلعام او هغو مشرانو ته چې د  .ال

هغه سره وو، ورکه.

 باالق سهار بلعام د بموت بعل ار ته پورته بوته. د هغه ای خه بلعام ینې اسراییلیان

لیدلی شول.

د بلعام اول پیغام

 بلعام باالق ته وویل: <دلته زما دپاره اووه د قربان ایونه جو که، بیا اووه غوایان او  ۲۳
 نه چې باالق ته ویل شوي وو، هغه هماغسې وکل او هغه او بلعام په اووه پسونه راوله.> 

.اه باندې یو یو غویی او یو یو پسه قرباني کهره قربان

 بیا بلعام باالق ته وویل: <دلته د خپلې سوزېدونکې نذرانې سره ودرېه، زه م چې وورم

تن زما سره د مالقات دپاره راي او که نه. هره چې هغه راته ووایي هغه به تاته ووایم.> نو
 او خدای پاک د هغه سره مالقات وک. بلعام هغه ته وویل:  سرته یوازې ال بلعام د غون
<ما اووه د قربان ایونه جو کي دي او په هر یو باندې مې یو یو غویی او یو یو پسه قرباني

کی دی.>

 نو هغه  تن بلعام ته یو پیغام ورک، بیا یې هغه بېرته ولېه چې باالق ته یې ورسوي. 

کې وال ن ولو مشرانو سره د خپلې نذرانې په او ویې لیدل چې باالق د موآبیانو د بېرته ال
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دی.

: بلعام دا پیغام ورک

<د موآب پادشاه باالق زه راوستلم

له سوریې یعنې ختیو غرونو

هغه ویل راشه خبرې وکه ما دپاره

ته لعنت ووایه په قوم د اسراییلو باندې

 نه په هغه چا لعنت ووایم

په چا چې خدای لعنت ویلی نه وي؟

نه د هغوی په ضد خبرې وکم

د چا په ضد چې تن نه دي کې؟

 لوو انو خه زه شمه هغوی لیدلی

شمه کتلی هغوی زه د غونیو خه

دا یو قوم دی چې اوسیي انله

هغوی خپل انونه په نورو قومونو کې نه شماري

 د اسراییلو اوالده ده لکه خاورو په شان

دوی دومره ېر دي چې حساب یې نه شي
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پرېده چې م شمه زه د خدای د قوم په شان

پرېده په سوله کې چې م شم د نېکانو په شان>

 بیا باالق بلعام ته وویل: <دا ه دې راسره وکل؟ ما د دې دپاره راوغوتلې چې زما په

<!ای تا هغوی ته برکت ورک ر د هغې پهمنانو باندې لعنت ووایې. مد

 بلعام په واب کې وویل: <زه یوازې هغه ه ویلی شم چې تن راته وایي.>

د بلعام دوهم پیغام

 باالق بلعام ته وویل: <راه چې یو بل ای ته ال شو چېرته چې ته کولی شې یوازې ینې

 نو هغه اسراییلیان ووینې، له هماغه ای خه زما په خاطر په هغوی باندې لعنت ووایه.> 
ای کې هم هغه اووه د قربان اه د غره په سر ؤ بوته. په هغهي ته چې د پیسبلعام د صوفیم پ

.ل او په هر یو باندې یې یو یو غویی او یو یو پسه قرباني کک ایونه جو

 بلعام باالق ته وویل: <دلته د خپلې سوزېدونکې نذرانې په ن کې ودرېه او زه به هلته د

تن سره مالقات وکم.>

 تن د بلعام سره مالقات وک او یو بل پیغام یې ورک، بیا یې ورته وفرمایل: <ال شه او

 بلعام بېرته ال او ویې لیدل چې باالق د خپلې سوزېدونکې نذرانې په باالق ته یې ورسوه.> 
 بلعام ن کې د موآبیانو د مشرانو سره وال دی. باالق پوتنه وکه: <تن ه وویل؟> 

:بیا پیغام ورک

<راشه ای باالقه د صفور زویه

غو دې ونیسه چې ه درته زه وایم

 خدای د خلکو په شان نه دی چې درواغ ووایي
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انسان نه دی چې بدله اراده کي

رسوي سرته چې کي کومې وعدې

ه چې وایي هغه کاندي

 ماته شوې الروونه چې زه ورکم برکت

خدای چې کوم وخت کې برکت ورکوي

هغه زه بېرته رولی نه شم

 کم پېشویي چې مستقبل د اسراییلو

به رانه وي بدبختي او تکلیفونه دوی ته

خپل تن خدای یې مل دی دوی سره

وایي په جار هغه پادشاه دی د دوی

 خدای دوی راوویستل له مصر خه

په ېر قوت سره جنیي دی هغوی دپاره

 هی جادو او کوې نشته

چې په ضد د اسراییلو وکي کار

د اسراییلو په باره کې به اوس خلک وایي

وورئ خدای هغوی ته ه وکل
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 دي هغوی د قهر شویو زمریانو په شان

چې دي تیار حملې ته

ترو چې ونه خوري خپل کار او وینه یې ونه ي

تر هغې پورې به ونه کي ارام>

 نو باالق بلعام ته وویل: <نه په هغوی باندې لعنت ووایه او نه ورته برکت ورکوه!>

 بلعام په واب کې وویل: <ما مخکې تاته وویل چې زه به هره د تن د وینا په مطابق

کوم.>

د بلعام دریم پیغام

 باالق بلعام ته وویل: <ما سره راشه چې یو بل ای ته دې بوم. کېدای شي چې خدای تا

 نو هغه بلعام د فغور د پرېدي چې زما دپاره له هغه ایه په اسراییلیانو باندې لعنت ووایې.> 
 بلعام هغه ته وویل: <دلته زما غره سرته وخېژاوه چې له هغه ایه کته دتې ته ووري. 

 نه چې دپاره اووه د قربان ایونه جو که، بیا ماته اووه غوایان او اووه پسونه راوله.> 
باالق ته ویل شوي وو هماغسې یې وکل، هغه په هرې قرباناه باندې یو یو غویی او یو یو پسه

.قرباني ک

 بلعام په دې یقین درلود چې تن به ورته وفرمایي چې اسراییلیانو ته بیا برکت  ۲۴
ورکه. نو هغه د فال خه هی کار وانه خیست چې معلومه کي تن د هغه خه ه غواي چې
 ویې کي، لکه نه یې چې دوه لې مخکې کي وو. د دې په ای یې د دتې خواته وکتل 

او د اسراییلو خلک یې ولیدل چې قبیله په قبیله یې خېمې ودرولې وې. بیا د خدای پاک روح په
: او بلعام دا پیغام ورک هغه باندې نازل شو 
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<د بعور د زوی بلعام پیغام دی

د هغه چا خبرې چې سترې یې خالصې شولې

 چې اورېدلی شي خبرې د خدای

وک چې رویا ویني د مطلق قادر خدای له خوا

وک چې پمخې پرېوزي او خالصې یې دي سترې

 د اسراییلو قومه

ستاسو کمپ دی ومره کلی

 د خرماانو د اودو قطارونو په شان

د سیند په غاه د باغونو په شان

چې دي کرلي تن د عود د ونو په شان

د سیند په غاه د صبر د ونو په شان

 په دوی به وي باران پرېمانه

په آبي مکو کې کري به خپل تخمونه

له اجاج خه به لوی د دوی پادشاه وي

وي به سرلوې پادشاهي د هغه

 خدای دوی راوویستل له مصر خه
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په ېر قوت سره جنیي دی هغوی دپاره

خپل دمنان تباه کوي هغه

ماتوي د دوی هوکي

او په غشو هغوی ولي

 دغه قوم د قوي زمري په شان دی

چې ویده وي هیوک نه شي کای جرأت

چې یې راوی کي

په هغو به برکت وي وک چې وایي برکت په اسراییلو

وي لعنت به په هغوی چې لعنت په اسراییلو باندې وایي>

 کله چې باالق دا واورېدل، نو د قهره یې خپل السونه سره ومرول او ویې ویل: <ما د دې
.لې برکت ورک ر تا هغوی ته درېمنانو باندې لعنت ووایې، متلې چې زما په ددپاره راوغو

 اوس ه ورک شه، خپل کور ته ال شه! ما ستا سره وعده کې وه چې ه انعام به درکم، خو

تن ورخه بې برخې کې.>

 چې  بلعام په واب کې وویل: <ما ستا استازو ته چې ماته دې رالېلي وو، ویلي وو 

حتیٰ که چېرې ته ماته خپله ما چې د سرو زرو او سپینو زرو خه که ده هم راکې، بیاهم زه نه
شم کولی چې د تن د امر په خالف کوم کار وکم. زه به یوازې هغه ه وایم چې تن یې راته

 اوس زه بېرته خپلو خلکو ته ورم، خو مخکې له دې چې ال شم، زه تاته د هغه ه په وایي. 
هکله یو خبرداری درکوم چې اسراییلیان به یې یوه ور ستا د قوم سره وکي.>
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د بلعام لورم پیغام

: بیا بلعام دا پیغام ورک

<د بعور د زوی بلعام پیغام دی

د هغه چا خبرې چې سترې یې خالصې شولې

 چې اورېدلی شي خبرې د خدای

او هغه پوهه مومي د خدای تعالیٰ له خوا نه

وک چې رویا ویني د مطلق قادر خدای له خوا

وک چې پمخې پرېوزي او خالصې یې دي سترې

 خپلې رویا کې چې ه ما لیدلي

پې شوي نه دي ال تر اوسه پورې

خو یوه ور به راکاره شي لکه ستوري په شان

د اسراییلو یو پادشاه

هغه به تاسو موآبیان ورک کي

او د شیث ول قوم به له منه یوسي

 هغه به ومومي بری په دمنانو په ادوم کې

او د هغوی خاوره به کي خپل ملکیت
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خو قوي به اسراییل شي

 پادشاهي به وکي د اسراییلو پادشاه

د هر ار پاتې شوي ژوندي خلک

به له منه یوسي>

: بیا بلعام په خپله رویا کې عمالیقیان ولیدل او دا پیغام یې ورک

<عمالیق د ولو قومونو خه ېر قوي دی

مر په آخر کې به هغه د تل دپاره له منه ال شي>

: هغه په خپله رویا کې قینیان ولیدل او دا پیغام یې ورک

<ستاسو ای د اوسېدلو دی په امن

داسې امن لکه اله چې وي جوه په  باندې

 مر تاسو قینیان به شئ تباه

آشوریان چې کله تاسو اسیران کي>

: بلعام دغه پیغام ورک

<هیوک ژوندی پاتې کېدلی نه شي

که خدای پالن د تباه ولري

 رابه شي له سواحله د قبرسه کشت انې
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رابه وي خلک چې کي فتح آشور او عابر

خو په آخر کې به قبرس په خپله هم برباد شي>

.ېده او بېرته خپل کور ته روان شو او باالق هم ال بیا بلعام راپا

موآبیان اسراییلیان بې الرې کوي

 کله چې اسراییلیان په شطیم کې اوسېدل، ینو سیو د موآبي و سره زنا کول پیل  ۲۵
 دغو و بیا هغه سي هغو مراسمو ته راوبلل چې د هغوی خدایانو ته په کې نذرانې کل. 

 تن  .له او د موآبي خدایانو عبادت یې وکه وخویو د قربانیو غواندې کېدلې. هغو سو
 نو هغه په اسراییلیانو باندې په قهر شو که چې هغوی د بعل فغور د خدای عبادت کی ؤ. 

حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <د اسراییلو ول مشران بوه او په را ور یې زما په حضور کې
 حضرت موسیٰ هغو اعدام که، بیا به زما سخت قهر په اسراییلیانو باندې سو شي.> 

اسراییلیانو ته چې د قاضیانو په توه یې کار کاوه وفرمایل: <تاسو هر یو باید د خپلې قبیلې هغه نفر
ووژنئ چې د بعل فغور عبادت یې کی دی.>

 یو اسراییلي سي د حضرت موسیٰ او ول قوم په مخ کې چې هغوی د مقدسې خېمې په

 د العازار زوی او د حضرت هارون دروازه کې ژل، یوه مدیان ه خپل کور ته راوستله. 
 او کاهن لمسي فینحاس هغه ولیدل او د خلکو د ې وې خه ال. هغه یوه نېزه راواخیستله 
د هغه سي پسې خېمې ته ورننوت او د هغه په بدن او د ې په ېه کې یې ومنله. په دې ول
 مر وبا ال له مخکې خه ۲۴۰۰۰ تن هغه وبا بنده که چې اسراییلیان یې له منه ول، 

نفره وژلي وو.

 <فینحاس د العازار زوی او د حضرت هارون کاهن  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

لمسي زما قهر چې په اسراییلو باندې راغلی ؤ سو ک. هغه په ما باندې غیرت وک نو په دې خاطر
 نو ورته ووایه چې زه د هغه سره داسې لوظ کوم چې د همېش دپاره به مې هغوی تباه نه کل. 
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 هغه او د هغه اوالده به د تل دپاره زما کاهنان وي، که چې هغه د خپل خدای د اعتبار ولري. 
عزت دپاره غیرت وک او د اسراییلیانو دپاره یې کفاره ادا که.>

 د هغه اسراییلي نوم چې د مدیان ې سره ووژل شو، د سالو زوی زمري ؤ او هغه د شمعون

 د ې نوم کزبي ؤ. د هغې پالر صور د مدیانیانو د طایفو یو مشر ؤ. د قبیلې یو مشر ؤ. 

 <په مدیانیانو باندې حمله وکه او هغوی ووژنه.  :تن حضرت موسیٰ ته امر وک 
 دا د هغه بد کار له کبله چې تاسو سره یې وک چې په فغور کې یې وغولولئ چې بعل فغور ته

عبادت وکئ او د کزبي له کبله چې د یو مدیاني مشر لور وه او په فغور کې د وبا په وخت کې ووژل
شوه.>

د اسراییلیانو دوهمه سرشمېرنه

 له وبا خه وروسته تن حضرت موسیٰ او د حضرت هارون کاهن زوی العازار ته  ۲۶
 <د اسراییلو د ول قوم سرشمېرنه د کورنیو په اساس وکئ، یعنې د هغو ولو خلکو وفرمایل: 
 په هغه وخت کې د اسراییلو ول قوم چې عمر یې شل کاله یا زیات وي او جن کولی شي.> 

د موآب په اونو کې اریحا ته مخامخ د اردن د سیند په غاه خېمې ودرولې وې.

نو حضرت موسیٰ او العازار کاهن د اسراییلو مشرانو ته د دې سرشمېرنې په باره کې داسې الروونه
 <لکه نه چې تن حضرت موسیٰ ته حکم کی دی هغه ول اسراییلیان چې عمر وکه: 

یې شل کاله یا زیات وي وشمارئ.>

دا هغه اسراییلیان دي چې د مصر خه راوتلي وو:

  د روبین د قبیلې خه (روبین د حضرت یعقوب مشر زوی ؤ): د حنوک، فلو، 

 د فلو اوالده:  د دې طایفو شمېر ۴۳۷۳۰ تنه نارینه وو.  حصرون او کرمي طایفې، 
 او د هغه زامن نموئیل، داتان او ابیرام. (دا هماغه داتان او ابیرام دي چې د قوم له الیاب 
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خوا انتخاب شوي وو، مر هغوی د حضرت موسیٰ او حضرت هارون سره مخالفت وک او د
 مکه قورح د پیروانو سره یوای شول او د تن په مقابل کې یې سرکشي وکه. 

پرانیستل شوه او هغوی یې د قورح سره ژوندي تېر کل. په هماغه وخت کې اور ۲۵۰ تنه له
 مر د قورح زامن ونه منه یول. هغوی نورو اسراییلیانو ته د خبرداري په توه وو. 

وژل شول.)
 د شمعون د قبیلې خه ۲۲۲۰۰ تنه وو، هغوی د نموئیل، یامین، یاکین، زارح او -

شائول د طایفو خه وو.
 د جاد د قبیلې خه ۴۰۵۰۰ تنه وو، هغوی د صفون، حجي، شوني، ازني، عیري، -

ارود او ارئیلي د طایفو خه وو.
 د یهودا د قبیلې خه ۷۶۵۰۰ تنه وو، هغوی د شیله، فارص، زارح، حصرون او -

حامول د طایفو خه وو. د یهودا زامن عیر او اونان په کنعان کې مه شوي وو.
 د یساکار د قبیلې خه ۶۴۳۰۰ تنه وو، هغوی د تولع، فوه، یاشوب او شمرون د -

طایفو خه وو.
 د زبولون د قبیلې خه ۶۰۵۰۰ تنه وو، هغوی د سارد، ایلون او یحلیئیل د طایفو -

خه وو.
 د حضرت یوسف قبیلې چې هغه د دوو زامنو یعنې منسي او افرایم پالر ؤ.

 د منسي د قبیلې خه ۵۲۷۰۰ تنه وو، هغوی د دغو طایفو خه وو: د منسي د -

زوی ماخیر طایفه، د هغه د زوی جلعاد طایفه او د ماخیر د شپو لمسیو طایفې: ایعزر، حالق،
اسریئیل، شکیم، شمیداع او حافر. د حافر زوی صلفحاد هی زامن نه درلودل، مر پنه

لورانې یې درلودلې چې نومونه یې دا وو: محله، نوعه، حجله، ملکه او ترصه.
 د افرایم د قبیلې خه ۳۲۵۰۰ تنه وو، هغوی د شوتالح، باکر، تاحن او د شوتالح د -

زوی عیران د طایفو خه وو.
 د بنیامین د قبیلې خه ۴۵۶۰۰ تنه وو، هغوی د بالع، اشبیل، احیرام، شفوفام، -

حوفام او د بالع د دوو زامنو ارد او نعمان د طایفو خه وو.
 د دان د قبیلې خه ۶۴۴۰۰ تنه وو، هغوی ول د شوحام د طایفې خه وو. -

 د اشیر د قبیلې خه ۵۳۴۰۰ تنه وو، هغوی د یمنه، یشوي، بریعه او حابر او -
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ملکیئیل یعنې د بریعه د زامنو د دوو طایفو خه وو. سارح د اشیر لور وه.
 د نفتالي د قبیلې خه ۴۵۴۰۰ تنه وو، هغوی د یاحصئیل، جوني، یصر او شلیم د -

طایفو خه وو.
 په لست کې د اسراییلو د ولو نفرو شمېر ۶۰۱۷۳۰ تنه ؤ.

 <د کنعان مکه په دغو قبیلو باندې د هغو نفرو د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

 مکه د پچو په اساس ووېشه. لویې - شمېر په مطابق چې په هرې قبیلې کې دي ووېشه. 
قبیلې ته زیاته برخه او کوچن قبیلې ته کمه برخه ورکه.>

 او همدارنه د لبني،  د الوي په قبیلې کې دا طایفې شاملې وې: جرشون، قهات، مراري، 

 د عمرام د ې نوم یوکابد ؤ حبرون، محلي، موشي او قورح طایفې. قهات د عمرام نیکه ؤ. 
چې د الوي د اوالدې خه وه او په مصر کې زېېدلې وه. د عمرام او یوکابد درې اوالدونه وو، یعنې
 حضرت هارون د ناداب، ابیهو، العازار او ایتامار پالر حضرت هارون، حضرت موسیٰ او مریم. 
 مر ناداب او ابیهو په هغه وخت کې مه شول کله چې هغوی تن ته ناپاکه اور واندې ؤ. 

کاوه.

 د الوي په قبیله کې ۲۳۰۰۰ تنه نارینه وو او په هغو کې داسې هلکان هم وو چې عمر یې ل

تر له یوه میاشت ؤ. د نورو قبیلو سره د هغوی نومونه په لست کې نه وو که چې هغوی ته په
کنعان کې مکه نه ورکول کېدله.

 په هغه وخت کې چې اسراییلیانو د موآب په اونو کې د اردن د سیند په بله غاه اریحا ته

 د هغو خلکو خه چې مخامخ خېمې ودرولې وې، حضرت موسیٰ او العازار هغوی وشمېرل. 
 حضرت موسیٰ او حضرت هارون د سینا په دته کې شمېرلي وو، یو هم ژوندی پاتې نه ؤ. 

تن فرمایلي وو چې پرته د یفنه د زوی کالیب او د نون زوی یوشع خه نور ول به په دته کې
مه شي.
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د صلفحاد لورانې

 محله، نوعه، حجله، ملکه او ترصه د صلفحاد لورانې وې. صلفحاد د حافر زوی ؤ،  ۲۷
حافر د جلعاد زوی ؤ، جلعاد د ماخیر زوی ؤ، ماخیر د منسي زوی ؤ او منسي د حضرت یوسف
 یوه ور د هغه لورانې د مقدسې خېمې دروازې ته اللې او هلته یې د حضرت زوی ؤ. 

موسیٰ، العازار کاهن، د اسراییلو نورو مشرانو او د اسراییلو د ول قوم سره لیدنه کتنه وکه. هغوی
 <زمون پالر په دته کې م شو او د هغه خه هی زامن پاتې نه شول. هغه د قورح د وویل: 
ناه له کبله م ې وه، نه ؤ بلکه هغه د خپلېتن په مقابل کې یې سرکشي ک خه چې د پیروانو
 یوازې په دې خاطر چې هغه هی زامن نه درلودل، ولې زمون د پالر نوم له خپلې طایفې شو. 

خه ورک شي؟ مون ته د خپل پالر د خپلوانو په من کې مکه راکئ.>

  او تن هغه ته وفرمایل:   حضرت موسیٰ د هغوی دعوه تن ته واندې که 

<د صلفحاد لورانې چې ه غواي هغه صحیح دي. هغوی ته د خپل پالر د خپلوانو په من کې
 اسراییلیانو ته ووایه: کله چې یو سی مکه ورکه. پرېده چې د هغه میراث د دوی شي. 
 که چېرې هغه هی لور بې زویه م شي، د هغه لور ته به د هغه مکه په میراث پاتې شي. 

 مر که چېرې هغه هی ورونه ونلري، د ونلري، د هغه ورونو ته به مکه په میراث پاتې شي. 
 که چېرې هغه ترونه ونلري، په هغه طایفه کې باید هغه ترونو ته به مکه په میراث پاتې شي. 
د هغه ترولو نژدې خپلوان ته د هغه مکه ورکل شي. د اسراییلو قوم باید دا د یو قانوني شرط په

<.تن تاته حکم وک ه چې مان ي، لکهه رعایت کتو

یوشع د حضرت موسیٰ په ای اکل کیي
(تثنیه ۳۱: ۱ - ۸)

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <د عباریم غرونو ته وخېژه او هغه مکه ووره چې زه
 کله چې ته هغه ووینې، نو د خپل ورور هارون په شان به م شې، یې اسراییلیانو ته ورکوم. 
 که چې تاسو دواو د صین په دته کې زما د امر خه سرکشي وکه. هغه وخت چې ول

قوم په مریبه کې زما په ضد شکایت وک، تاسو د هغوی په مخکې زما د پاک قدرت احترام ونه
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ک.> (مریبه په قادش کې د صین په دته کې یوه چینه ده.)

 <ای تن خدایه، ای د ژوندون سرچینې، زه دعا کوم چې  حضرت موسیٰ دعا وکه: 

 ستا قوم یو داسې نفر ته اتیا لري چې په داسې یو نفر واکه چې د قوم مشري کولی شي. 
جه کې ورته الرودنه وکي. که نه، نو هغوی به د داسې مېو په شان شي چې بې شپونه یو خوا

او بل خوا سرردانه ري.>

 تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: <د نون زوی یوشع الیق سی دی، خپل الس د هغه په

 بیا یې د العازار کاهن او اسراییلیانو په مخ کې ودروه او یوشع د هغوی د نوي سر باندې کېده. 
 د خپلو اختیاراتو خه دې ل ه هغه ته ورکه، ترو د اسراییلو ول قوم مشر په توه واکه. 
 کله چې د تن خه د الروونې د اخیستلو دپاره ضرورت پې شي د هغه اطاعت وکي. 
نو یوشع باید العازار ته ورشي. العازار به د اوریم او تمیم په استعمالولو سره د هغه رضا معلومه کي.

په دې ول به یوشع او د اسراییلو ول قوم ته معلومه شي چې ه باید وکي.>

 نه چې تن حضرت موسیٰ ته حکم کی ؤ، هغه هماغسې وکل. هغه یوشع د العازار

 بیا هغه د یوشع په سر باندې خپل الس کېود او هغه کاهن او د ول قوم په مخکې ودراوه، 
یې د اسراییلو مشر واکه.

ورن نذرانې
(هجرت ۲۹: ۳۸ - ۴۶)

 <دا حکم د اسراییلو قوم ته ورسوه او هغوی  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۲۸
ته ووایه: ورئ ماته به په اکلي وخت کې د نذرانو په خاطر هغه خواه واندې کوئ چې په اور
 دا هغه نذرانې دي چې په اور باندې تیاریي. د داسې نذرانې بوی په ما باندې ه لیي. 

باندې تیاریي او باید تن ته د ورن سوزېدونکې نذرانې دپاره واندې شي: دوه یو کلن وري
  یو وری به په سهار کې قرباني کیي او بل په ماام کې.  چې هی عیب په کې نه وي. 

هر وری باید د یو کیلورام و اوو سره چې یو لیتر د زیتونو سوچه تېل ورسره  وي د غلې دانې
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 دا هغه ورن سوزېدونکې نذرانه ده چې د اول ل دپاره د د نذرانې په توه واندې شي. 
 سینا د غره په ن کې تن ته د یوې خوشالوونکې خوشبوی په توه واندې شوې وه. 

په آخر کې د دغو دوو نذرانو سره یو یو لیتر د انورو شربت د لو د نذرانې په توه باید تن
 دوهم وری په ماام کې د غلې دانې او لو د هماغه شان ته په قرباناه باندې توی شي. 

نذرانې سره تیار کئ کوم چې تاسو یې په سهار کې تیاروئ. دا یوه داسې نذرانه ده چې په اور
باندې تیاریي او یو داسې بوی دی چې په تن باندې ه لیي.

د سبت د ورې نذرانې

 د هر سبت په ور باید تاسو د عادي ورنیو نذرانو خه عالوه دوه یو کلن وري -

واندې کئ. په دغو وریو کې باید هی عیب نه وي. هغه باید د لو د نذرانې او د دوو کیلورامه
و اوو سره چې د زیتونو تېل ورسره  وي یعنې د غلې دانې د نذرانې سره یوای واندې شي.

هغه نذرانې چې د میاشتې په اوله ور واندې کیي

 د هرې میاشتې په اوله ور دوه وان غوایان، یو پسه او اووه یو کلن وري چې په ولو کې

 درې کیلورامه ه اوه هی عیب نه وي، تن ته د سوزېدونکې نذرانې دپاره واندې کئ. 
چې د زیتونو تېل ورسره  وي باید د هر غویي سره د غلې دانې د نذرانې په توه واندې شي. دوه

 او یو کیلورام اوه چې کیلورامه اوه چې تېل ورسره  وي باید د پسه سره واندې شي 
تېل ورسره  وي باید د هر وري سره واندې شي. دا د سوزېدونکې نذرانې دپاره دي، دا یوه داسې

نذرانه ده چې بوی یې په تن باندې ه لیي.

 د هر غویي سره دوه لیتره، د پسه سره یونیم لیتر او د هر وري سره یو لیتر د انورو -

شربت د لو د نذرانې په توه واندې کئ. په آخر کې باید یو وز د ناه د نذرانې په توه تن
ته واندې کئ. دا هغه سوزېدونکې نذرانې دي چې د ورنیو عادي نذرانو خه عالوه باید د هرې

میاشتې په اوله ور واندې شي.
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د فطیرې و د اختر نذرانې
(الویان ۲۳: ۵ - ۱۴)

 د هر کال د اولې میاشتې په وارلسمه ور تن ته د احترام کولو په خاطر د فسحې اختر

 په پنلسمه ور به د فطیرې و اختر وي چې یوه هفته به دوام ومومي. په دې لمانئ. 
 د دې اختر په اوله ور باید تاسو د عبادت دپاره دوران کې باید فطیره و وخول شي. 

 تن ته د سوزېدونکې سره راغون شئ او په دې ور باید هی ورنی کار ونه کئ. 
نذرانې په توه دوه وان غوایان، یو پسه او اووه یو کلن وري چې په ولو کې هی عیب نه وي

 د هر غویي سره باید درې کیلورامه ه اوه چې د زیتونو تېل ورسره  وي د واندې کئ. 
غلې دانې د نذرانې په توه واندې شي. دوه کیلورامه اوه چې تېل ورسره  وي باید د پسه سره

  او یو کیلورام اوه چې تېل ورسره  وي باید د هر وري سره واندې شي.  واندې شي 
 همدارنه یو وز د ناه د نذرانې په توه واندې کئ او په دې ول د قوم دپاره کفاره ادا کئ. 
 په دې ول د اوو ورو دا دې د عادي سهارن سوزېدونکې نذرانې خه عالوه واندې شي. 
دپاره هره ور د عادي سوزېدونکې نذرانې او د هغې د لو د نذرانې خه عالوه د هغې نذرانې
 په دپاره خواه تیار کئ چې په اور باندې تیاریي. د هغې بوی په تن باندې ه لیي. 

اوومه ور د عبادت دپاره سره راغون شئ او هی ورنی کار مه کوئ.

هغه نذرانې چې د لو کولو د اختر په دوران کې واندې کیي
(الویان ۲۳: ۱۵ - ۲۲)

 د لو کولو د اختر په اوله ور کله چې تاسو تن ته د نوې غلې دانې نذرانه واندې کوئ،

 د دوه وانو باید د عبادت دپاره سره راغون شئ او هی ورنی کار دې ونه کای شي. 
غوایانو، یو پسه او اووه یو کلن وریو سوزېدونکې نذرانه چې ول باید بې عیبه وي واندې کئ. د

 د هر غویي سره دې درې کیلورامه ه اوه چې هغې خوشبویي په تن باندې ه لیي. 
د زیتونو تېل ورسره  وي او د هر پسه سره دوه کیلورامه اوه چې تېل ورسره  وي د غلې دانې

 همدارنه یو وز د ناه د  او یو کیلورام د هر وري سره.  د نذرانې په توه واندې شي 
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 دغه نذرانې او د لو نذرانې په توه واندې کئ او په دې ول د قوم دپاره کفاره ادا کئ. 
نذرانه دې د ورن سوزېدونکې نذرانې او د غلې دانې د نذرانې خه عالوه واندې شي. ورئ

چې په هغو ولو حیواناتو کې باید هی عیب نه وي.

د سرنیو د اختر نذرانې
(الویان ۲۳: ۲۳ - ۲۵)

شئ او باید هی تاسې د عبادت دپاره سره راغون  هر کال د اوومې میاشتې په اوله ور  ۲۹
 تن ته سوزېدونکې نذرانه یعنې ورنی کار ونه کئ. په هغې ور باید سرني ووهل شي. 
یوه خوشبویي چې په هغه باندې ه لیي واندې کئ: یو وان غویی، یو پسه او اووه یو کلن

 د غویي سره باید درې کیلورامه ه اوه چې د زیتونو تېل وري، ول باید بې عیبه وي. 
ورسره  وي د غلې دانې د نذرانې په توه واندې شي. دوه کیلورامه اوه چې تېل ورسره  وي

 او یو کیلورام اوه چې تېل ورسره  وي باید د هر وري سره باید د پسه سره واندې شي 
 همدارنه یو وز د ناه د نذرانې په توه واندې کئ او په دې ول د قوم دپاره واندې شي. 
 دا نذرانې دې د میاشتې د اولې ورې د عادي سوزېدونکې نذرانې او د هغې د کفاره ادا کئ. 

غلې دانې د نذرانې او ورن سوزېدونکې نذرانې او د هغې د غلې دانې د نذرانې او د لو د
نذرانې خه عالوه واندې شي. دا هغه نذرانې دي چې په اور باندې تن ته تیاریي او بوی یې

په هغه باندې ه لیي.

هغه نذرانې چې د کفارې په ور واندې کیي
(الویان ۲۳: ۲۶ - ۳۲)

 د اوومې میاشتې په لسمه ور د عبادت دپاره راغون شئ. په دې ور روژه ونیسئ او کار مه

 تن ته یوه سوزېدونکې نذرانه واندې کئ، یعنې یوه خوشبویي چې په هغه باندې کوئ. 
 د ه لیي: یو وان غویی، یو پسه او اووه یو کلن وري، دا ول باید هی عیب ونلري. 

غویي سره باید درې کیلورامه ه اوه چې د زیتونو تېل ورسره  وي د غلې دانې د نذرانې په
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 او توه واندې شي. دوه کیلورامه اوه چې تېل ورسره  وي باید د پسه سره واندې شي 
 همدارنه عالوه د یو کیلورام اوه چې تېل ورسره  وي باید د هر وري سره واندې شي. 
هغه وز خه چې د خلکو د کفارې دپاره قرباني کیي، د ورن سوزېدونکې نذرانې او د هغې د

غلې دانې د نذرانې او د لو له نذرانې خه یو وز د ناه د نذرانې په توه قرباني کئ.

هغه نذرانې چې د جونو په اختر کې واندې کیي
(الویان ۲۳: ۳۳ - ۴۴)

 د اوومې میاشتې په پنلسمه ور د عبادت دپاره سره راغون شئ. اووه ورې دا اختر تن

 په اوله ور تن ته دیارلس ته د احترام کولو دپاره ولمانئ او هی ورنی کار مه کوئ. 
وان غوایان، دوه پسونه او وارلس یو کلن وري چې په ولو کې هی عیب نه وي د سوزېدونکې

 د هر غویي سره نذرانې په توه واندې کئ. د داسې نذرانې بوی په تن باندې ه لیي. 
باید درې کیلورامه ه اوه چې د زیتونو تېل ورسره  وي د غلې دانې د نذرانې په توه واندې

 او یو کئ. دوه کیلورامه اوه چې تېل ورسره  وي باید د هر پسه سره واندې کئ 
کیلورام اوه چې تېل ورسره  وي باید د دې وارلسو وریو خه د هر وري سره واندې کئ.
 همدارنه یو وز د ناه د نذرانې په توه واندې کئ. دا دې د ورن سوزېدونکې نذرانې او

د هغې د غلې دانې او لو د نذرانې خه عالوه واندې شي.

 په دوهمه ور دولس وان غوایان، دوه پسونه او وارلس یو کلن وري واندې کئ، دا ول

 د هغو سره نورې ولې هغه نذرانې واندې کئ چې د اولې ورې - دې هی عیب ونلري. 
دپاره ورته ضرورت ؤ.

 په دریمه ور یوولس غوایان، دوه پسونه او وارلس یو کلن وري واندې کئ، دا ول دې

 د هغو سره نورې ولې هغه نذرانې واندې کئ چې د اولې ورې - هی عیب ونلري. 
دپاره ورته ضرورت ؤ.

 په لورمه ور لس غوایان، دوه پسونه او وارلس یو کلن وري واندې کئ، دا ول دې
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 د هغو سره نورې ولې هغه نذرانې واندې کئ چې د اولې ورې - هی عیب ونلري. 
دپاره ورته ضرورت ؤ.

ول دې هی ئ، دااندې کوارلس یو کلن وري و نهه غوایان، دوه پسونه او مه ور په پن

 د هغو سره نورې ولې هغه نذرانې واندې کئ چې د اولې ورې دپاره - عیب ونلري. 
ورته ضرورت ؤ.

ول دې هی ئ، دااندې کوارلس یو کلن وري و اته غوایان، دوه پسونه او مه ور په شپ

 د هغو سره نورې ولې هغه نذرانې واندې کئ چې د اولې ورې دپاره - عیب ونلري. 
ورته ضرورت ؤ.

ول دې هی ئ، دااندې کوارلس یو کلن وري و اووه غوایان، دوه پسونه او  په اوومه ور

 د هغو سره نورې ولې هغه نذرانې واندې کئ چې د اولې ورې دپاره - عیب ونلري. 
ورته ضرورت ؤ.

 تن ته یو وان  په اتمه ور د عبادت دپاره راغون شئ او هی ورنی کار مه کوئ. 

غویی، یو پسه او اووه یو کلن وري چې په ولو کې کوم عیب نه وي د یوې سوزېدونکې نذرانې په
 د هغو سره نورې ولې - توه واندې کئ. د داسې نذرانې بوی په هغه باندې ه لیي. 

هغه نذرانې واندې کئ چې د اولې ورې دپاره ورته ضرورت ؤ.

 دا مقررات د سوزېدونکو نذرانو، د غلو دانو د نذرانو، د لو د نذرانو او د سالمت د نذرانو

په باره کې دي چې تاسو یې باید په خپلو اکل شویو اخترونو کې تن ته ورکئ. دا د هغو نذرانو
خه عالوه دي کوم چې تاسو یې د نذر د ورکولو یا د رضاکارانه نذرانو په توه ورکوئ.>

 نو حضرت موسیٰ د اسراییلو قوم ته هغه ول شیان وویل چې تن ورته حکم کی ؤ.
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د نذر ورکولو قوانین

 <کله  حضرت موسیٰ د اسراییلو د قبیلو مشرانو ته د تن دغه حکمونه ورکل:   ۳۰
چې یو سی تن ته یو شی نذر ورکوي، یا داسې قسم وخوري چې د ینو شیانو خه به ان

لېرې ساتي، نو هغه باید خپله وعده ماته نه کي، بلکه ه چې یې ویلي دي هغه دې سرته ورسوي.

 که چېرې یوه پېغله چې د خپل پالر په کور کې اوسیي تن ته کوم شی نذر ورکوي یا

 که چېرې د هغې پالر له هغې داسې وعده کوي چې د ینو شیانو خه به ان لېرې ساتي، 
 مر که خه خبر شي او ه ونه وایي، نو هغه باید خپل نذر ورکي یا خپله وعده پوره کي. 

چېرې د هغې پالر له هغې خه خبر شي او هغه د نذر ورکولو خه منع کي، هغه د خپلې وعدې
په پوره کولو باندې مجبوره نه ده. تن به هغه وبخي که چې پالر یې منع کې ده.

 فرض کئ یوې پېغلې تن ته نذر منلی وي او یا یې کومه وعده کې وي او بیا واده -

شي. که چېرې د هغې مېه د نذر په هکله وروسته خبر شي او ه ونه وایي نو ه چې هغې ویلي
 مر که چېرې د هغې مېه ورخه دي هغه دې سرته ورسوي، که هغې یې نیت درلود یا نه. 
خبر شي او هغه د نذر د پوره کولو خه منع کي، نو هغه ه د خپلې وعدې په پوره کولو باندې

مجبوره نه ده. تن به هغه وبخي.

 کونې او طالق شوې ې باید هر هغه نذر او یا خپله وعده سرته ورسوي چې تن سره

یې کې ده.

 که  فرض کئ یوه واده شوې ه تن ته یو نذر ومني او یا کومه وعده وکي. 

چېرې د هغې مېه ورخه خبر شي او ه ونه وایي، نو هغې ې چې کومه وعده کې یا هر نذر
 مر که چېرې د هغې مېه خبر شي او هغه د نذر چې هغې منلی وي باید هغه سرته ورسوي. 
د پوره کولو خه منع کي، نو هغه یې په سرته رسولو مجبوره نه ده. تن به هغه وبخي، که
 د هغې مېه دا حق لري چې کوم نذر هغې چې مېه یې د نذر پوره کولو خه منع کې ده. 
 که چېرې د هغې مېه په منلی دی او یا یې کومه وعده کې ده، هغه تائید او یا باطل کي. 
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هماغه ور د نذر خه خبر شي او ه ونه وایي، نو د هر شي نذر چې هغې منلی وي او یا یې
 مر که چېرې د هغې مېه دا نذر وروسته باطل کي، وعده کې وي هغه باید سرته ورسوي. 

نو د هغې ناه به د هغه په غاه وي.>

 دا هغه قوانین دي چې تن حضرت موسیٰ ته د هغو نذرونو په باره کې ورکل چې د پېغلو

له خوا چې د پالر په کور کې اوسیي ورکول کیي او د هغو و له خوا چې واده شوې وي.

د مدیانیانو خه بدل اخیستل

 <ه چې مدیانیانو د اسراییلو د خلکو سره  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل:   ۳۱
کي وو، د هغه په خاطر هغوی ته سزا ورکه. چې کله دې دا کار وک، بیا به م شې.>

 بیا حضرت موسیٰ قوم ته وفرمایل: <د جې دپاره تیار شئ، ترو وکولی شئ چې د تن

 د اسراییلو د هرې قبیلې خه زر په امر د مدیانیانو خه بدل واخلئ او هغوی ته سزا ورکئ. 
تنه جن ته ولېئ.>

  نو د هرې قبیلې خه زر تنه انتخاب شول، ول ۱۲۰۰۰ تنه د جې دپاره تیار شول. 

حضرت موسیٰ هغوی جې ته ولېل او د العازار کاهن زوی فینحاس د هغوی سره ؤ. هغه د
مقدسې خېمې خه ل سامان او سرني واخیستل چې د جې د اعالنولو د اشارې دپاره ووهل شي.

 نه چې تن په حضرت موسیٰ باندې امر کی ؤ، اسراییلیانو د مدیانیانو سره جه وکه

 په هغو کې د مدیان پنه پادشاهان یعنې اوي، راقم، صور، او د هغوی ول نارینه یې ووژل. 
 د اسراییلو خلکو د حور او رابع هم شامل وو. همدارنه هغوی د بعور زوی بلعام هم وواژه. 
مدیانیانو ې او ماشومان ونیول، د هغوی ولې پادې او رمې یې بوتللې او وله شتمني یې ورته
 هغه ول غنیمت چې هغوی  او د هغوی ول ارونه او کمپونه یې وسوزول.  لو که 

 او هغه یې حضرت موسیٰ، نیولی ؤ او په هغه کې اسیران او حیوانات هم شامل وو واخیستل 
العازار او د اسراییلو قوم ته هغه کمپ ته چې د موآب په اونو کې د اردن د سیند په بله غاه اریحا
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ته مخامخ ؤ راول.

  حضرت موسیٰ، العازار او د قوم ول مشران د کمپ خه د هغوی مخې ته ورووتل. 

 حضرت موسیٰ د لکرو په قوماندانانو باندې چې د جې خه راستانه شوي وو، په قهر شو. 
 هغوی هغه وک له هغوی خه یې پوتنه وکه: <تاسو ولې ولې ې ژوند پریې دي؟ 

دي چې د بلعام په مشوره یې عمل کی ؤ او زمون خلکو ته یې بلنه ورکې وه چې د بعل فغور د
 نو خدای عبادت وکي. که تن مون ته سزا راکه او په خپل قوم باندې یې وبا راوستله. 

 مر اوس ول هلکان ووژنئ او هره ه چې د کوم سي سره یوای شوې وي ووژنئ، 
ولې پېغلې انجونې ژوند پرېدئ او هغوی د خپلو انونو دپاره وساتئ.>

 بیا حضرت موسیٰ جنیالیانو ته وفرمایل: <که چېرې ستاسو خه چا وک وژلی وي یا مو

یو مي ته الس وروی وي، باید اووه ورې د کمپ خه دباندې پاتې شي. په دریمه او اوومه
 همدارنه ور باید تاسو خپل انونه او هغه ې چې تاسو اسیرانې نیولې دي، پاکې کئ. 

هغه ول کالي او ول شیان چې د رمنې، د وزو د ویو او لریو خه جو شوي وي هم پاک
کئ.>

 العازار کاهن هغو نفرو ته چې د جې خه راستانه شوي وو وویل: <دا هغه مقررات دي
 سره زر، سپین زر، برنج، اوسپنه، قلعي او سرپ چې تن حضرت موسیٰ ته ورکي دي: 

 او نور ول هغه شیان چې نه سوزي، باید په سره اور کې واچول شي او هغه به پاک شي. خو

هغه هم باید د هغو اوبو په وسیله پاک شي کومې چې د پاکوالي دپاره استعمالیي او هغه شیان چې
 په اوومه ور باید خپل کالي ومینئ، بیا به په اور کې سوزي باید د اوبو په وسیله پاک شي. 

په مذهبي لحاظ پاک شئ او کمپ ته د ننوتلو اجازه به ولرئ.>

د غنیمت وېشل

 <باید ته او العازار د قوم د نورو مشرانو سره د  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

 اسیرانو او حیواناتو په شمول هغه ول شیان وشمارئ چې د مدیانیانو خه نیول شوي دي. 
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هغه نیول شوي شیان په دوه مساوي برخو ووېشئ، یوه برخه یې هغو جنیالیو ته چې جې ته
 د هغو جنیالیانو د برخې خه چې په جه کې تللي وو او بله برخه یې پاتې قوم ته ورکئ. 
جنېدلي دي، د هرو پنو سوو اسیرانو، غوایانو، خرو، پسونو او یا وزو خه یو یو تن ته د هغه

 د  هغه تن ته د خاصې اعانې په توه العازار ته ورکئ.  د برخې په توه بېل کئ. 
پاتې قوم له برخې خه د هرو پنوسو اسیرانو خه یو او هماغه شان د پنوسو غوایانو، خرو،

پسونو او وزو خه یو یو واخلئ او هغو الویانو ته یې ورکئ چې د مقدسې خېمې مسووالن دي.>
 تن چې کوم حکم کی ؤ، حضرت موسیٰ او العازار هماغسې وکل.

 دا د هغو شیانو لست دی چې د جنیالیانو له خوا نیول شوي وو، یعنې دا برسېره پر هغو -

شیانو دي کوم چې هغوی د خپلو انونو دپاره ساتلي وو: ۶۷۵۰۰۰ پسونه او وزې، ۷۲۰۰۰ غوایان،
۶۱۰۰۰ خره او ۳۲۰۰۰ پېغلې.

 د جنیالیانو په نیمایي برخه کې ۳۳۷۵۰۰ پسونه او وزې وې، چې له هغو خه ۶۷۵ یې -

د تن برخه وه. ۳۶۰۰۰ په کې غوایان وو، چې له هغو خه ۷۲ یې د تن برخه وه. ۳۰۵۰۰
په کې خره وو، چې له هغو خه ۶۱ یې د تن برخه وه او ۱۶۰۰۰ په کې پېغلې شاملې وې، چې
 نو نه چې تن حکم کی ؤ، حضرت موسیٰ له هغو خه ۳۲ تنه یې د تن برخه وه. 

د تن وله برخه العازار کاهن ته ورکه.

 د قوم برخه ک م هماغه شان وه لکه نه چې د جنیالیانو وه: ۳۳۷۵۰۰ پسونه او -

 له دې برخې خه حضرت موسیٰ له وزې، ۳۶۰۰۰ غوایان، ۳۰۵۰۰ خره او ۱۶۰۰۰ پېغلې. 
هرو پنوسو اسیرانو او حیواناتو خه یو یو واخیست او هغه یې د تن د حکم له مخې الویانو ته

چې د مقدسې خېمې مسووالن وو، ورکل.

 او ورته ویې ویل: <باداره، مون خپلې  د لکرو قوماندانان حضرت موسیٰ ته ورغلل 

 نو مون به د سرو زرو اې، بازوبندونه، بني، وتې، لکرې وشمېرلې، یو نفر هم کم نه دی. 
غووال او غاک چې مون هر یو نیولي دي راوي دي. مون هغه تن ته د خپل ژوند د بیې د

 حضرت موسیٰ او العازار هغه ادا کولو دپاره واندې کوو، ترو هغه زمون ساتنه وکي.> 
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 د قوماندانانو د ولې اعانې وزن نژدې دوه سره زر واخیستل چې ول د او په شکل کې وو. 
 په دې کې هغه شیان شامل نه وو کوم چې جنیالیانو د خپلو انونو دپاره سوه کیلورامه ؤ. 
 نو حضرت موسیٰ او العازار سره زر مقدسې خېمې ته راول ترو اسراییلیان هغه ساتلي وو. 

د یادار په توه وساتي چې تن د هغوی سره مرسته کې وه.

هغه قبیلې چې د اردن د سیند په ختی کې وې
(تثنیه ۳: ۱۲ - ۲۲)

 د روبین او جاد قبیلو ېرې پادې او رمې درلودلې او هغوی ولیدل چې د یعزیر او  ۳۲
 نو هغوی حضرت موسیٰ، العازار او د اسراییلو نورو جلعاد سیمې ېر ه ایونه لري. 
 <دغه سیمې چې د هغو په نیولو کې تن د - مشرانو ته ورغلل او ورته ویې ویل: 

اسراییلیانو سره مرسته وکه یعنې د عطاروت، دیبون، یعزیر، نمره، حشبون، العاله، شبام، نبو او د بعون
 مهرباني وکئ دغه مکه ارونه د حیواناتو دپاره ه مکه ده او مون ېر حیوانات لرو. 

مون ته د خپل جایداد په توه راکئ او مون دې ته مه مجبوروئ چې د اردن د سیند خه تېر شو
او هلته واوسېو.>

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمایل: <نور اسراییلیان به جن ته ي او تاسو غوائ چې

 تاسو ولې د اسراییلیانو زونه هغه وطن ته د ورتللو خه توروئ چې تن دلته پاتې شئ؟ 
 ستاسو پلرونو همداسې کار وک، کله چې ما هغوی د قادش برنیع خه هغوی ته ورکی دی؟ 
 هغوی د اشکول تر درې پورې الل او هغه وطن یې وکاته، خو ولېل چې هغه وطن ووري. 

کله چې بېرته راستانه شول نو د خلکو زونه یې هغه وطن ته د ورت خه تور کل چې تن
 په دې سبب  تن په هغه ور په قهر شو او داسې وعده یې وکه:  هغوی ته ورکی ؤ. 

چې هغوی د زه له کومي زما خه پیروي ونه که، نو زه قسم خورم چې د هغو نفرو خه چې د
مصر خه راوتلي دي او عمر یې شل کاله یا زیات دی، هیوک هم نه شي کولی هغې خاورې ته

 په دوی کې پرته د ورداخل شي چې ما د ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره د هغې وعده کې ده. 
یفنه قنزي د زوی کالیب او د نون د زوی یوشع خه چې د زه له کومي یې د تن پیروي وکه،
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 تن په قوم باندې په قهر شو او هغوی یې مجبور کل چې لوېت کاله نور ول شامل وو. 
په دته کې سرردانه وري تر هغې چې هغه ول نسل چې د هغه په مقابل کې یې ناه کې وه،
 نو اوس تاسو د خپلو پلرونو ای نیولی دی، یعنې د ناهکارو خلکو یو نوی نسل م شي. 
 اوس که چې دې ته تیار یئ چې یو ل بیا د اسراییلو په قوم باندې د تن غضب راولئ. 

چېرې تاسو د تن د پیرو خه انکار وکئ، هغه به یو ل بیا دا ول خلک په دته کې
پرېدي او د هغوی د برباد مسئولیت به ستاسو په غاه وي.>

 د روبین او جاد خلکو په واب کې وویل: <مون پرېدئ چې د خپلو پسونو او وزو دپاره

 بیا به مون دې ته تیار شو چې ایونه او د خپلو و او اوالدونو دپاره ارونه جو کو، 
خپل انونه په وسلو باندې سمبال کو او د نورو اسراییلیانو په مخکې به و، ترو هغوی خپل

ای ته ورولو. زمون ې او ماشومان به د هغې خاورې د اوسېدونکو خه په دېوال لرونکو
 مون به تر هغه وخته پورې خپلو کورونو ته ستانه نه شو ترو ارونو کې خوندي اوسیي. 

 مون به د اردن د ولو نورو اسراییلیانو د خپلې اکل شوې مکې ملکیت ترالسه کی نه وي. 
سیند په بله غاه باندې د هغوی په من کې کومه مکه وانخلو، که چې زمون برخه دلته د اردن

په ختی کې ده.>

 حضرت موسیٰ په واب کې وفرمایل: <که چېرې تاسو په رتیا سره دا کار کوئ، نو همدلته

 ستاسو ول جني نفر دې د د تن په حضور کې دې ته تیار شئ چې جن ته ال شئ. 
اردن د سیند خه تېر شي او د تن په امر دې تر هغې پورې زمون په دمنانو باندې خپلې

 او د اسراییلیانو سره مرسته وکي حملې ته دوام ورکي ترو تن هغوی ته ماتې ورکي 
چې د هغې خاورې ملکیت ترالسه کي. له هغې خه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل وطن ته

ستانه شئ، که چې تاسو به خپل تعهد د تن او نورو اسراییلیانو په واندې سرته رسولی وي. بیا
 مر که چېرې تاسو په به تن دا ومني چې د اردن د ختیې خوا دا مکه به ستاسو وي. 

خپلې وعدې باندې ونه درېئ، نو زه تاسو ته دا خبرداری درکوم چې تاسو به د تن په مقابل کې
 نو د خپلو و او اوالدونو دپاره ارونه او ناهکار اوسئ او د خپلې ناه سزا به درکل شي. 

د خپلو رمو دپاره ایونه جو کئ. مر کومه وعده چې تاسو کې ده هغه سرته ورسوئ.>
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  د روبین او جاد خلکو وویل: <باداره، ه چې تاسو حکم کوئ، مون به هماغسې وکو. 

ر زمون م زمون ې او اوالدونه، رمې او پادې به دلته د جلعاد په ارونو کې پاتې شي. 
هغه نفر چې جې ته تیار دي هغوی به د اردن د سیند خه تېر شي او د تن په امر به

وجنیي.>

 <که  نو حضرت موسیٰ العازار، یوشع او د اسراییلو نورو مشرانو ته دا حکمونه ورکل: 

چېرې د روبین او جاد خلک د اردن خه تېر شي او د تن په امر جې ته تیار شي او د هغوی
په مرسته وکولی شئ چې هغه خاوره ونیسئ، نو بیا د جلعاد سیمه هغوی ته د هغوی د ملکیت په
 مر که چېرې هغوی د اردن له سیند خه تېر نه شي او تاسو سره جې ته توه ورکئ. 

ال نه شي، دوی به په کنعان کې ستاسو سره خپل ملکیت واخلي.>

 د جاد او د روبین خلکو په واب کې وویل: <نه چې تن حکم کی دی هماغسې به

 مون به د هغه تر قوماندې الندې د کنعان خاورې ته داخل شو او جې ته به ال شو، وکو. 
ترو همدلته د اردن په ختی کې خپل ملکیت وساتو.>

 نو حضرت موسیٰ د جاد او روبین قبیلو او د حضرت یوسف د زوی منسي نیمې قبیلې ته د

اموریانو د پادشاه سیحون او د باشان د پادشاه عوج وله سیمه ورکه، چې په هغو کې ارونه او د
 عطروت  د جاد قبیلې د دیبون، عطاروت، عروعیر،  هغو شاوخوا سیمه هم شامل وو. 

 بیت نمره او د بیت هاران ارونه بیا ودان کل. د هغو چارچاپېره یې شوفان، یعزیر، یجبهه، 
 د روبین قبیلې د دېوالونه جو کل او د خپلو رمو د ساتلو دپاره یې ایونه هم جو کل. 

 سبمه او هغه ارونه چې د نبو او بعل معون په نوم پېژندل کېدل بیا حشبون، الیعاله، قریتایم، 
ودان کل. دوی په هغو ولو ارونو باندې نوي نومونه کېودل.

 د منسي د زوی ماخیر طایفې د جلعاد په خاوره باندې حمله وکه او هغه یې ونیوله او اموریان

 نو حضرت موسیٰ د جلعاد سیمه د ماخیر طایفې ته ورکه او هغوی په یې له هغه ایه وشل. 
 یائیر چې د منسي د قبیلې خه ؤ حمله وکه او و کلي یې ونیول او په هغو کې اوسېدل. 
 نوبح د قنات ار د هغه د کلیو سره ونیوه او هغه یې د باندې یې دا نوم کېود د یائیر کلي. 
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.ان یعنې نوبح په نوم یاد ک خپل

د مصر خه موآب ته د اسراییلیانو سفر

 وروسته له دې چې اسراییلیان د حضرت موسیٰ او حضرت هارون تر مشر الندې د  ۳۳
 د تن په امر مصر خه الل، نو د هغوی د سفر مختلفې مرحلې په الندې ول وې: 

حضرت موسیٰ د هغه ای نوم لیکه چې هرل به هغوی خپلې خېمې په کې ودرولې.

 اسراییلیان د اولې میاشتې په پنلسمه ور د اولن فسحې په سبا د مصر د رعمسیس د -

ې وه او په هرې مصري کورنتن د مصر خدایانو ته سزا ورک مخکې ل. یوه ورخه ال ار
کې یې هر مشر زوی وژلی ؤ. نو په داسې حال کې چې مصریانو مي خول، هغوی اسراییلیان لیدل

چې په ویا سره د هغوی د هېواد خه تلل.

 او د هغه  د اسراییلو قوم د رعمسیس خه ال او په سوکوت کې یې خېمې ودرولې 

 له ای خه الل او په ایتام کې یې چې د دتې په یوه نه کې پروت ؤ خېمې ودرولې. 
هغه ای خه فم الحیروت ته چې د بعل صفون په ختی کې ؤ، بېرته راستانه شول او مجدل ته
 هغوی د فم الحیروت خه الل، د سرې بحیرې خه تېر شول، نژدې یې خېمې ودرولې. 

 بیا هغوی په درې ورې یې د ایتام په دته کې سفر وک او په ماره کې یې خېمې ودرولې. 
ایلیم کې خېمې ودرولې چېرته چې د اوبو دولس چینې او اویا د خرما ونې وې.

 د سرې بحیرې  هغوی د ایلیم خه الل او د سرې بحیرې په غاه یې خېمې ودرولې. 

 بیا د سین له دتې خه الل او په خه روان شول او د سین په دته کې یې خېمې ودرولې. 
 د  د دفقه خه الل او په الوش کې یې خېمې ودرولې.  دفقه کې یې خېمې ودرولې. 

الوش خه الل او په رفیدیم کې یې خېمې ودرولې، چېرته چې د خلکو دپاره د لو اوبه نه وې.
 هغوی د رفیدیم خه الل او په آخر کې د سینا دتې ته ورسېدل.

 نه چې اسراییلیانو د سینا له دتې خه قادش ته چې د صین په دته کې ؤ سفر -
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کاوه، هغوی په دغو ایونو کې خېمې ودرولې: قبروت هتاوه، حصیروت، رتمه، رمون فارص، لبنه،
رسه، قهیالته، د شافر غر، حراده، مقهیلوت، تاحت، تارح، متقه، حشمونه، مسیروت، بني یعقان،

 کله چې هغوی د قادش حورالجدجاد، یطبات، عبرونه، عصیون جابر او په آخر کې قادش. 
خه الل، د هور د غره په ن کې یې د ادوم په سرحد کې خېمې ودرولې.

 دا هغه ای دی چېرته چې تن په حضرت هارون کاهن باندې امر وک چې د غره سرته

وخېژي. حضرت هارون هلته د پنمې میاشتې په اوله ور لوېت کاله وروسته له دې چې
 په هغه وخت کې حضرت هارون د یوسلو درویشتو اسراییلیان د مصر خه تللي وو، م شو. 

کالو په عمر ؤ.

 د عراد کنعاني پادشاه چې د کنعان په جنوب کې اوسېده واورېدل چې اسراییلیان راروان دي.

 اسراییلیان د هور د غره خه د موآب په لور روان شول. په الره کې هغوی په دغو -

ایونو کې خېمې ودرولې: صلمونه، فونون، اوبوت، عیی عباریم چې د موآب په سیمه کې ؤ، دیبون
 او په آخر کې جاد، علمون دبالتایم، د نبو غره ته نژدې یو ای چې د عباریم په غرونو کې ؤ 

 د هغوی کمپ د د موآب په اونو کې د اردن د سیند په بله غاه اریحا ته مخامخ. 
بیت یشیموت خه تر آبل شطیم پورې غزېدلی ؤ.

د کنعان د فتح کولو دپاره د تن امر

 کله چې د اسراییلو قوم د موآب په اونو کې د اردن د سیند په غاه اریحا ته مخامخ خېمې

 هغوی ته دا پیغام ورسوي: <کله چې ودرولې وې، تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل چې 
 باید د هغه ای ول اوسېدونکي تاسو د اردن د سیند خه تېر شئ او کنعان ته ورننوزئ، 

 هغه خاوره وشئ. د هغوی ول د تیو او فلزي بتان او ولې عبادتخانې له منه یوسئ. 
 هغه مکه د مختلفو ونیسئ او په هغې کې واوسېئ، که چې هغه مې تاسو ته درکې ده. 

قبیلو او طایفو ترمن د پچې په اساس ووېشئ، لویې طایفې ته زیاته مکه او کوچن طایفې ته له
 که چېرې د هغه ای ول اوسېدونکي ونه شئ، هغوی به ستاسو په سترو مکه ورکئ. 
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کې د اغزیو او ستاسو په بدنونو کې به د کرکو په شان شي. هغوی به تل تاسو ته تکلیف درکوي.
 که چېرې تاسو هغوی ونه شئ، زه به تاسو تباه کم لکه نه چې مې د هغوی د تباه کولو

پالن جو کی دی.>

د اسراییلو سرحدونه

 چې د اسراییلو قوم ته داسې حکم وکي:  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل   ۳۴
<کله چې تاسو د کنعان خاورې ته ورننوزئ، یعنې هغې خاورې ته چې تاسو ته یې درکوم، نو

ته او د ادوم شمال لوېدی جنوبي سرحد به د صین د ستاسو سیمه به دغه سرحدونه ولري: 
 له هغه ای سرحد وي. دا سرحد به د ارام د دریاب په جنوبي آخري سر کې شروع شي. 
خه به هغه د لوېدی خواته ورسیي، مر د جنوب خواته به وروري چې د عقربیم غای، د

صین کلی او د قادش برنیع ار په کې شامل شي. له هغه ای خه به دا سرحد حصرادار او
 چېرته چې به هغه د هغه خو په لوري وروري کوم چې د مصر په عصمون ته ورسیي، 

سرحد کې دی او د مدیترانې په بحیره کې به ختم شي.

 شمالي سرحد به د مدیترانې په بحیره کې شروع  د مدیترانې بحیره به لوېدی سرحد وي. 

 له هغې وروسته به هغه د حمات د غاي په شي بیا به د ختی په لور د هور غره ته ورسیي. 
 د صدد خه به سرحد په ختی کې زفرون ته ورسیي او په حصرعینان الر صدد ته ورسیي. 
 ختی سرحد به په شمال کې په حصرعینان کې شروع شي بیا به جنوب خواته کې به ختم شي. 

 او ربله ته ورسیي چې د عین په ختیې خوا کې دی. له هغه ای خه به هغه د شفام 
 بیا به د اردن د سیند په الر د ارام د جنوب په لور د جلیل د جهیل ختیو غونیو ته ورسیي، 

دریاب د شمالي برخې آخري سرته ورسیي. کومه مکه چې د هغو لورو سرحدونو په من کې
وي هغه به ستاسو شي.>

 نو حضرت موسیٰ اسراییلیانو ته داسې حکم وک: <دا هغه مکه ده چې تاسو به یې د پچې

 د اچولو له مخې ترالسه کئ، یعنې هغه مکه چې تن د نهه نیمو قبیلو دپاره اکلې ده. 
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روبین، جاد او د منسي نیمې قبیلې خپله مکه ترالسه کې ده چې د هغوی د کورنیو له مخې وېشل
 دا اریحا ته مخامخ د اردن د سیند په ختی کې ده.> شوې ده. 

هغه مشران چې مکه به ووېشي

 <العازار کاهن او د نون زوی یوشع به خلکو ته  تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 

 د هرې قبیلې خه یو یو مشر واکه چې د هغوی سره د مکې په وېشلو کې مکه ووېشي. 
 دا د هغوی د نومونو لست دی: - مرسته وکي. 

د یهودا د قبیلې خه - د یفنه زوی کالیب
د شمعون د قبیلې خه - د عمیهود زوی شموئیل

د بنیامین د قبیلې خه - د کسلون زوی الیداد
د دان د قبیلې خه - د یجلي زوی بقي

د منسي د قبیلې خه - د ایفود زوی حنیئیل
د افرایم د قبیلې خه - د شفطان زوی قموئیل

د زبولون د قبیلې خه - د فرناک زوی الیصافان
د یساکار د قبیلې خه - د عزان زوی فلتیئیل
د اشیر د قبیلې خه - د شلومي زوی اخیهود

او د نفتالي د قبیلې خه - د عمیهود زوی فدهئیل.>

 دا هغه نفر دي چې تن ورباندې امر وک چې د اسراییلیانو دپاره د مکې په وېشلو کې د

العازار او یوشع سره مرسته وکي.

د الویانو دپاره ارونه

 په داسې حال کې چې اسراییلیانو د موآب په اونو کې د اردن د سیند په بله غاه  ۳۵
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 <اسراییلیانو ته ووایه د اریحا ته مخامخ خېمې ودرولې، تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: 
هغه جایداد خه چې هغوی یې ترالسه کوي باید الویانو ته د اوسېدلو دپاره و ارونه او د هغو

 دا ارونه به د الویانو وي او هغوی به هلته اوسیي. د ای به شاوخوا ایونه ورکي. 
 ای باید د ار د بیروني د هغوی د غوایانو او د هغوی د نورو ولو حیواناتو دپاره وي. 
 ترو یوه مربع شکله سیمه جوه دېوالونو خه هرې خواته لورنیم سوه متره وغزول شي، 

شي چې هره خوا یې نهه سوه متره وي او ار به یې په من کې وي.

 شپ ارونه چې تاسو یې هغوی ته ورکوئ هغه به د پناه اخیستلو ارونه وي او یو نفر چې یو

وک یې په سهوې سره وژلی وي کولی شي چې هلته وتتي. مر تاسو باید الویانو ته دوه
 نو هغوی به د شاوخوا ایونو سره ول اته لوېت ارونه لوېت نور ارونه ورکئ، 
 د الویانو د ارونو شمېر باید په هره قبیله کې د هغې د سیمې د اندازې په مطابق معلوم ولري. 

کای شي. لویې قبیلې به زیات ارونه او کوچن قبیلې به کم ارونه ورکي.>

د پناه اخیستلو ارونه
(تثنیه ۱۹: ۱ - ۱۳ او یوشع ۲۰: ۱ - ۹)

 د اسراییلو قوم ته داسې ووایي: <کله چې  بیا تن حضرت موسیٰ ته وفرمایل چې 

 د پناه اخیستلو ارونه تاسو د اردن له سیند خه تېر شئ او د کنعان خاورې ته ورننوزئ، 
انتخاب کئ چې داسې نفر د ساتنې دپاره ورتتېدلی شي چې یو وک یې په سهوې سره وژلی

 هغه به په هغه ای کې د وژل شوي نفر د خپلوانو د یو نفر خه چې د بدل اخیستلو په وي. 
له کې وي په امن کې اوسي. هیوک چې هغه په قتل باندې تورن شوی وي د علني محاکمې خه

 درې د اردن ختیې خواته او درې د  شپ ارونه انتخاب کئ،  پرته نه شي وژل کېدای. 
 دا به د اسراییلیانو او هغو بېانه خلکو دپاره چې په موقت یا دایمي توه کنعان په خاوره کې. 
اوسیي د پناه اخیستلو ایونه وي. هروک چې په سهوې سره یو نفر م کي هغه کولی شي چې

د دې ارونو خه یو ار ته وتتي.

 خو بیاهم، که چېرې وک د اوسپنې، تیې یا لري د وسلې خه کار واخلي او یو نفر -
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 د وژل شوي نفر یو ېر ووژني، نو هغه د هغه نفر د قتل په خاطر مجرم دی او باید ووژل شي. 
نژدې خپلوان دا مسئولیت لري چې قاتل ووژني. کله چې هغه پیدا کي، باید ویې وژني.

 که چېرې وک د کوم نفر سره کینه لري او هغه په ېل وهلو یا په یو شي باندې په ویشتلو

 یا هغه په سوک ووهي، هغه د هغه نفر د قتل په اه مجرم دی او باید ووژل شي. سره م کي 
د وژل شوي نفر یو ېر نژدې خپلوان دا مسئولیت لري چې قاتل ووژني. کله چې هغه راپیدا کي نو

باید ویې وژني.

 خو فرض کئ وک په سهوې سره یو داسې نفر م کي چې د هغه سره کینه نه لري، که هغه

 یا د هغه فکر نه وي او یو داسې سی په ېل وهلو وي یا په کوم شي باندې په ویشتلو سره. 
په تیه باندې په ویشتلو م کي چې د هغه نیت نه وي چې هغه ژوبل کي او د هغه دمن نه وي.

 نو په داسې حاالتو کې دې د هغه ای خلک د هغه چا په حق کې فیصله وکي چې نفر یې

 م کی دی، نه د مي د خپلوانو خه د هغه نفر په حق کې چې د بدل اخیستلو په له کې دی. 
ولنه باید هغه سی چې په قتل باندې تورن دی د وژل شوي نفر د خپلوان خه خالص کي او
هغه باید د پناه اخیستنې هغه ار ته چې هغه ورتتېدلی ؤ بېرته ولېي. هغه باید د مشر کاهن تر

 مر که چېرې په قتل باندې تورن نفر د پناه اخیستلو مینې پورې په هغه ار کې واوسیي. 
 او د وژل شوي نفر ېر نژدې خپلوان هغه پیدا کي او ویې ار چې ورته تتېدلی ؤ پرېدي 

 په قتل باندې تورن نفر باید د مشر کاهن تر مینې وژني، نو دغه بدل اخیستنه قتل نه دی. 
پورې د پناه اخیستلو په ار کې پاتې شي، خو وروسته بیا کولی شي چې خپل کور ته ستون شي.

 دا قوانین به په تاسو او ستاسو په اوالدې باندې چې په هرای کې اوسیي عملي کیي.

 په قتل باندې تورن نفر باید یوازې په هغه صورت کې مجرم ول شي او ووژل شي چې دوه

یا له هغه خه زیات شاهدان شاهدي ورکي. د قتل د تور د ثابتولو دپاره د یو نفر شاهدي ورکول
 قاتل باید ووژل شي. هغه د پیسو په ورکولو سره د دې جزا خه نه شي کافي نه دي. 

 که چېرې وک د پناه اخیستلو ار ته تتېدلی وي، نو هغه مه پرېدئ چې د خالصېدلی. 
مشر کاهن د مینې خه مخکې خپل کور ته د بېرته ستنېدلو په خاطر بیه ادا کي.
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 زه تن ستاسو اسراییلو د قوم په من کې اوسېم، نو ستاسو خاوره باید پاکه وساتل -

شي. مر کله چې قتل وشي نو د هغه په وینه باندې مکه پلیتیي او ناپاکه کیي. که چېرې داسې
کیي، قاتل باید ووژل شي نو مکه به بېرته پاکه شي. په اسراییلو کې دې قتل نه کیي.>

د واده شویو و میراث

 یوه ور د جلعاد د طایفې د کورنیو مشران حضرت موسیٰ او د اسراییلو نورو مشرانو  ۳۶
 ته ورغلل. (جلعاد د ماخیر زوی، ماخیر د منسي زوی او منسي د حضرت یوسف زوی ؤ.) 

هغوی وویل: <باداره، تن تاته حکم کی دی چې د اسراییلو خلکو ته د پچې په اساس مکه
ووېشې. همدارنه هغه حکم کی دی چې زمون د خپلوان صلفحاد مکه د هغه لورانو ته ورکې.
 مر دا خبره یاد ساته، که چېرې هغوی د بلې قبیلې د سیو سره ودونه وکي، د هغوی جایداد

 د بېرته ورکولو په کال کې به د هماغې قبیلې شي او زمون دپاره اکل شوې برخه به کمه شي. 
کله چې ول خر شوی جایداد خپل اصلي خاوند ته بېرته ورکل شي، د صلفحاد د لورانو مکه
به د هغې قبیلې په دایمي جایداد باندې ورزیاته شي په کومې کې چې هغوی واده شوې دي او دا به

زمون د قبیلې په تاوان تمام شي.>

 نو حضرت موسیٰ د تن له خوا د اسراییلو قوم ته دغه حکم ورک. هغه وفرمایل: <د منسي

 او تن فرمایي چې د صلفحاد لورانې ازادې دي چې د قبیله چې ه وایي هغه صحیح دي 
 په دې ول به د هر هرچا سره چې وغواي واده کولی شي خو یوازې په خپله قبیله کې. 

 هره ه چې د اسراییلو په یوه اسراییلي جایداد د هغه د خپلې قبیلې پورې تلی پاتې شي. 
قبیله کې مکه په میراث اخلي باید د هماغې قبیلې د سي سره واده وکي. په دې ول به ولو
 او د یوې قبیلې مکه دې بلې اسراییلیانو ته د خپلو نیکونو جایداد په میراث کې ورسیي 

قبیلې ته نه ورکول کیي. هره قبیله دې خپل ملکیت وساتي.>

 د صلفحاد لورانو محلې، ترصې، حجلې، ملکې او نوعې د تن اطاعت وک او د خپلو -

 او د منسي په قبیلې کې پاتې شوې. نو د هغوی جایداد د ترونو د زامنو سره یې ودونه وکل 
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هغوی د پالر په قبیله کې پاتې شو.

 دا هغه اصول او مقررات دي چې تن د حضرت موسیٰ په وسیله د موآب په اونو کې د

اردن د سیند په بله غاه اریحا ته مخامخ اسراییلیانو ته ورکل.
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