
د شمېر کتاب ‐ د تورات شريف
لورم کتاب

پېژندلو

د شمېر په کتاب ک حضرت موس عليه السالم د کنعان د سفر قيصه
بيانوى، کوم سفر چ هغوئ لوظ کے شوى وطن ته کے وو. ار چ د مصر

پورې سفر دومره اوږد نۀ دے خو هلته په رسېدو ک لنه تر وعده شوى م
بن اسرائيلو لوېت کاله وخت واخستلو. هم په دې کتاب ک د دې وجه هم

بيان شوې ده. د بن اسرائيلو د نافرمان او د ايمان د کمزورتيا په وجه خُدائ
پاک هغوئ په بيابان ک سرردانه ورول. په ول کتاب ک خُدائ پاک ته

خپل هغه لوئ مقام حاصل دے وک چ باعتقادى او بغاوت نۀ نظرانداز
کوى خو هغه داس هم رنديى وک چ خپل لوظ په وفادارۍ سره قائموى

او په صبر سره د خپلو خلقو حاجتونه پوره کوى. کوم سفر چ مون ته دا هم
رايادوى چ خُدائ پاک زمون مل دے له نه چ زمون سفر د جنت طرف

دے. د حفظ کولو دپاره شمېر ۲۳: ۱۹ آيت، ”خُدائ پاک د بن آدم په شان نۀ
ى. هغه چخپله فېصله بدله ک آدم نۀ دے چ هغه بن ،دروغ ووائ دے، چ

کومه وعده وکى، نو هغه پوره کوى، هغه چ ۀ وائ، نو هغه کوى.“
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د بن اسرائيلو اوله مردمشمارى

لصر مسرائيلو د ما ورځ بن په وړومب مياشت  د دوېم کال د دوېم  ۱
پرېودو نه پس، د سينا په بيابان ک مال خُدائ د خپل حضور په مقدسه

 ”تۀ او هارون د ولو بن اسرائيلو د قبيلو او خېمه ک موس ته وفرمائيل، 
 چ عمر ي شل  و نومونه وليولو س ئ. د هغهنو مردمشمارى وککور

 د هرې قبيل نه يو يو  .کولے ش جن کاله يا د دې نه زيات وى او چ
 دا هغه سى دى چ د خپلو قبيلو - مشر راوغواړه چ ستا مدد وکى.“ 

مشران دى، کوم چ ستاسو د ملرتيا دپاره د قوم نه خوښ کے شوى دى
يعن د روبين د قبيل نه اليصور د شدِيور زوئ، د شمعون د قبيل نه سلوماېل
د صورىشدى زوئ، د يهوداه د قبيل نه نحشون د عمنداب زوئ، د يساکار د

قبيل نه نتنايل د ضعر زوئ، د زبولون د قبيل نه الياب د حيلون زوئ، د
افرائيم د قبيل نه اليسمع د عميهود زوئ، د منس د قبيل نه ملاېل د

فداهصور زوئ، د بنيامين د قبيل نه ابِدان د جدعون زوئ، د دان د قبيل نه
اخيعزر د عمشدى زوئ، د آشر د قبيل نه فجعاېل د عران زوئ، د جاد د

 د قبيل نه الياسف د دعواېل زوئ، د نفتال قبيل نه اخيرع د عينان زوئ. 
 د دوېم مياشت په اوله ورځ دې دولسو سو په مدد سره موس او هارون، 
د بن اسرائيلو ول قوم راغون کو او د ولو خلقو نومونه ي د قبيلو او کورنو په
مطابق وليل. د هغه ولو سو نومونه وليلے شول او وشمېرلے شول چ عمر
 هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم ي شل کاله يا د دې نه زيات وو، 

 هغه ول - ورکے وو. د سينا په بيابان ک، موس خلق وشمېرل. 
سى چ عمر ي شل کاله يا د شلو کالو نه زيات وو او چ جن ي کولے

شو نو د هغوئ نومونه د قبيلو او کورنو په مطابق وليلے شول، شروع د روبين
د قبيل نه وشوه، چ د يعقوب مشر زوئ وو. ول شمېر دا دے. د روبين اوالد
شپ لوېت زره او پينۀ سوه کسان ۇو، د شمعون اوالد يو کم شپېتۀ زره او
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درې سوه کسان ۇو، د جاد اوالد پينۀ لوېت زره شپ سوه او پنوس کسان
ۇو، د يهوداه اوالد لور اويا زره او شپ سوه کسان ۇو، د يساکار اوالد لور

پنوس زره او لور سوه کسان ۇو، د زبولون اوالد اووۀ پنوس زره او لور
ۀ سوه کسان ۇو، د منست زره او پينلوې فرائيم اوالدسوه کسان ۇو، د ا
اوالد دوه دېرش زره او دوه سوه کسان ۇو، د بنيامين اوالد پينۀ دېرش زره او

لور سوه کسان ۇو، د دان اوالد دوه شپېتۀ زره او اووۀ سوه کسان ۇو، د آشر
اوالد يو لوېت زره او پينۀ سوه کسان ۇو، د نفتال اوالد درې پنوس زره
او لور سوه کسان ۇو. دا ول په شمېر ک شپ الکه درې زره او پينۀ سوه
 د ليويانو نومونه د نورو قبيلو سره نۀ ۇو ليلے شوى، پنوس کسان ۇو. 
 ”کله چ تۀ د هغه  ،ۇو چ ته فرمائيل خُدائ موس مال ه چ 

سو مردمشمارى کوې چ جن کولے ش، نو د ليوى قبيله په ک مۀ
 خو ليويان زما د حضور مقدس خېم او د دې د ول سامان شاملوه. 

مشران مقرر که. هغوئ به خېمه او د دې سامان وړى، خدمت به کوى او د دې
 هر کله چ تاسو خېم بل ائ ته اوړئ نو نه ېرچاپېره به خېم لوى. 
ليويان به مقدسه خېمه راولوى او په هر يو نوى ائ ک به ي لوى. بل هر

 او نور  .نو وبه وژلے ش ته ورنزدې ش خېم مقدس وک چ
اسرائيليان به قبيله په قبيله خېم ودروى، هر يو سے به د خپل قبيل سره وى

 خو ليويان به د مقدس خېم د حفاظت او د خپل جنې الندې به وى. 
دپاره د دې نه ېرچاپېره خېم ولوى، چ وک نزدې رانۀ ش، هس نه چ د

 نو بن اسرائيلو هم هغه شان وکل بن اسرائيلو قوم ته زۀ په قهر شم.“ 
نه چ مال خُدائ موس ته حم کے وو.

هرې قبيل ته د خېمو ايونه په نه کول

 کله چ  بيا مال خُدائ موس او هارون ته دا اصول وودل.   ۲
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اسرائيليان کېمپ جوړوى، نو هر سے به د خپل لر د جنې الندې خېمه
 نمرخاتۀ -  .ولے شېرچاپېره ل نه خېم به د مقدس ودروى. خېم

طرف ته، چ وک د يهوداه د لر د جنې الندې وى نو هغوئ به په خپلو ډلو
ک خېم ودروى، د هغوئ د قبيلو د مشرانو نومونه دا دى. د يهوداه قبيل مشر
نحشون زوئ د عمنداب، د قبيل شمېر لور اويا زره او شپ سوه کسان دى،

د يساکار قبيل مشر نتنايل زوئ د ضعر، د قبيل شمېر لور پنوس زره او
لور سوه کسان دى، د زبولون قبيل مشر الياب زوئ د حيلون، د قبيل شمېر
يو سل او شپ ول په شمېر ک لور سوه کسان دى. دا وس زره اواووۀ پن
 - اتيا زره او لور سوه کسان دى. د يهوداه لر به مخ روان وى. 
جنوب طرف ته، وک چ د روبين د لر د جنې الندې وى نو هغوئ به په

خپلو ډلو ک خېم ودروى، د هغوئ د قبيلو د مشرانو نومونه دا دى. د روبين
قبيل مشر اليصور زوئ د شدِيور، د قبيل شمېر شپ لوېت زره او پينۀ

اېل زوئ د صورىشدى، د قبيلمشر سلوم سوه کسان دى، د شمعون قبيل
شمېر يو کم شپېتۀ زره او درې سوه کسان دى، د جاد قبيل مشر الياسف زوئ د
دعواېل، د قبيل شمېر پينۀ لوېت زره شپ سوه پنوس کسان دى. دا ول
په شمېر ک يو سل او يو پنوس زره او لور سوه پنوس کسان دى. دوېم
 بيا دې د اولنو دوه لرو او د وروستنو دوه به د روبين لر روان وى. 
لرو په مين ک ليويان روان ش چ مقدسه خېمه يوس. هر يو لر به

هم په هغه ترتيب روان وى چ نه خېم ودروى، هر يو به په خپل خپل ائ
رېواتۀ طرف ته، وک چ د افرائيم د  نمرپ - د خپل جنې الندې وى. 

لر د جنې الندې وى نو هغوئ به په خپلو ډلو ک خېم ودروى، د هغوئ د
قبيلو د مشرانو نومونه دا دى. د افرائيم قبيل مشر اليسمع زوئ د عميهود، د

قبيل شمېر لوېت زره او پينۀ سوه کسان دى، د منس قبيل مشر ملاېل
زوئ د فداهصور، د قبيل شمېر دوه دېرش زره او دوه سوه کسان دى، د بنيامين

قبيل مشر ابِدان زوئ د جدعون، د قبيل شمېر پينۀ دېرش زره او لور سوه
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کسان دى. دا ول په شمېر ک يو سل او اتۀ زره او سل کسان دى. درېم به د
 شمال طرف ته، وک چ د دان د لر د - افرائيم لر روان وى. 

جنې الندې وى نو هغوئ به په خپلو قبيلو ک خېم ودروى، د هغوئ د قبيلو
شدى، د قبيلمشر اخيعزر زوئ د عم د مشرانو نومونه دا دى. د دان قبيل

شمېر دوه شپېتۀ زره او اووۀ سوه کسان دى، د آشر قبيل مشر فجعاېل زوئ د
قبيل ۀ سوه کسان دى، د نفتالت زره او پينلوې شمېر يو ران، د قبيلع
مشر اخيرع زوئ د عينان، د قبيل شمېر درې پنوس زره او لور سوه کسان
دى. دا ول په شمېر ک يو الک اووۀ پنوس زره او شپ سوه کسان دى. په

رو شمېر شپولو ل سرائيلو دا  د بن آخر ک به د دان لر روان وى. 
الکه درې زره پينۀ سوه او پنوس کسان ۇو چ قبيله په قبيله د هغوئ نومونه

 هم هغه شان چ نه مال خُدائ موس ته حم کے وليلے شول. 
 بن وو، ليويان د نورو بن اسرائيلو سره يو ائ ونۀ شمېرلے شول. 

اسرائيلو هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ موس ته حم کے وو.
هغوئ هر يو د خپل جنې الندې خېم ودرول او هر يو د خپل قبيل سره

روان وو.

د حضرت هارون زامن

مال د خاندان د هغه وخت خبره ده کله چ  دا د هارون او د موس  ۳
 د هارون لور خُدائ د سينا په غرۀ باندې د موس سره خبرې وکې. 

 د هغوئ سرونه زامن ۇو، ندب چ د ولو مشر وو، ابيهو، العزر او اتمر. 
 خو ندب او ابيهو غوړ کے شول او د امامانو په توه مقرر کے شول، 
هغه وخت ووژلے شول چ کله هغوئ د سينا په بيابان ک مال خُدائ ته

هغه اور پېش کولو چ د هغ اجازت نۀ وو. د هغوئ هي اوالد نۀ وو، نو العزر
او اتمر د خپل پالر هارون په ژوندون ک د امامانو په توه خدمت کولو.
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د ليويانو ذمه وارى

 ”د ليويانو قبيله نزدې راوله او  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

 هغوئ به زما د حضور په هغوئ د هارون امام دپاره خدمتاران مقرر که. 
مقدسه خېمه کار کوى او د امامانو او د ول قوم دپاره به ذمه وارى پوره کوى.
 هغوئ به د مقدس خېم د ول سامان خيال سات او د نورو بن اسرائيلو

 ليويان د هارون او د هغۀ د زامنو د خدمت دپاره به ذمه وارى پوره کوى. 
 تۀ به هارون او د هغۀ زامن مقرر کې چ د امامانو دپاره وقف شوى دى. 

په توه ذمه وارى پوره کى، بل هر وک چ مقدس خېم ته د ورنزدې کېدلو
 نو مال خُدائ موس ته وفرمائيل،  “.ى نو هغه به ووژلے شکوشش وک

 ”ليويان دې اوس زما ش. کله چ ما د مصريانو وړومب پېدا شوى -

نران ووژل، نو د بن اسرائيلو د هر خاندان مشر زوئ او وړومبے پېدا شوے
ناور وقف کے شول چ زما ش. خو اوس د بن اسرائيلو د مشرانو زامنو په

ائ ليويان به زما ش. زۀ مال خُدائ يم.“

د ليويانو مردمشمارى

 چ د ليويانو  مال خُدائ د سينا په بيابان ک موس ته حم وکو 

د قبيلو او کورنو نومونه ولي، هغه هر يو نر دې وشمېرى چ عمر ي د يوې
 او موس د مال خُدائ د حم په مطابق د مياشت يا د دې نه زيات وى، 

 د ليوى درې زامن ۇو، جيرسون، قُهات او مرارى، - هغوئ نومونه وليل. 
هغوئ د هغه قبيلو پالر نيۀ ۇو کوم قبيل چ د هغوئ په نومونو ياديى. د

جيرسون دوه زامن ۇو، لبن او سمع. د قُهات لور زامن ۇو، عمرام، اضهار،
حبرون او عزىاېل، او د مرارى دوه زامن ۇو، محل او موش. هغوئ د هغه

 لبن او سمع دواړه د قبيلو پالر نيۀ ۇو چ د هغوئ په نومونو ياديى. 
 هغه ول نران په شمېر ک اووۀ زره او پينۀ سوه جيرسون قبيل وې. 
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 جيرسونيانو کسان ۇو چ عمر ي يوه مياشت يا د دې نه زيات وو. 
 د الياسف  ،ودرول نه وروستو خېم خېم رېواتۀ طرف ته د مقدس نمرپ

خېم  هغوئ د مقدس سره چ د الاېل زوئ او د جيرسون قبيل مشر وو. 
دننن پدې، پاسن پدې، د ننوتلو دروازې د پدې د خيال ساتلو ذمه وار ۇو،

 د هغه پدو چ د خېم د دربار او د قرباناه نه ېرچاپېره وې او دربار ته

د ننوتلو د دروازې پدې. هغوئ د هغه ول خدمت ذمه وار ۇو چ د دې يزونو
 عمرام، اضهار، حبرون او عزىاېل لور واړه خاندانه د سره ي تعلق لرلو. 
 د هغه ولو نرانو شمېر اتۀ زره او شپ سوه کسان ۇو قُهات د قبيل نه ۇو. 

خېم  قُهاتيانو د مقدس چ د هغوئ عمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو. 
 د اليصفن سره چ د عزىاېل زوئ او د  ،ودرول طرف ته خېم جنوب

 د هغوئ ذمه وارى د دې يزونو خيال ساتل ۇو يعن د لوظ قبيل مشر وو. 
ائ ک په مقدس مامان يا و چاه، د هغه لوصندوق، مېز، ډيوټ، قربان
استعمالوى او زيات مقدس ائ ته د ننوتلو پده. هغوئ د هغه ول خدمت ذمه
 د ليويانو مشر د هارون امام وار ۇو چ د دې يزونو سره ي تعلق لرلو. 

زوئ العزر وو. د هغۀ مشرى په هغه کسانو باندې وه چ کومو په مقدس ائ
 د محل او موش دواړه خاندانه د مرارى د قبيل نه وې. ک کار کولو. 

 د هغه ولو نرانو شمېر شپ زره او دوه سوه کسان ۇو چ د هغوئ عمر يوه

 مراريانو د مقدس خېم شمال طرف ته مياشت يا د دې نه زيات وو. 
 خېم ودرول، د صورىاېل سره چ د ابخېل زوئ او د قبيل مشر وو. 
هغوئ د مقدس خېم د چوکاونو، درشلو، ستنو، پو او د دې په نورو ولو
يزونو ذمه وار مقرر شول. هغوئ د هغه ول خدمت ذمه وار ۇو چ د دې

و، موږو او د دربار د بهرن هغوئ د ستنو، پ يزونو سره ي تعلق لرلو. 
 موس، هارون او د هغۀ زامنو نمرخاتۀ رسو د خيال ساتلو ذمه وار ۇو. 

طرف ته د مقدس خېم په مخ خېم ودرول. هغوئ د هغه خدمت ذمه
وار ۇو چ د بن اسرائيلو دپاره په مقدس ائ ک کېدلو. بل هر چا چ د دې

 د مال خُدائ په حم د کولو کوشش کے وے نو هغه به وژلے شو. 
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باندې چ موس او هارون د ليويانو کوم شمېر وکو هغه ول نران دوويشت
زره ۇو چ د هغوئ عمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو.

د ليويانو د مشرانو زامنو په ائ مقرر کېدل

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د بن اسرائيلو ول مشران زامن زما -

دى. نو د اسرائيلو د هر مشر زوئ نوم وليه، چ عمر ي يوه مياشت يا د دې نه
زيات وى. خو د هغوئ په ائ زۀ دا د دعوې سره وايم چ ول ليويان زما دى.
زۀ مال خُدائ يم. زۀ دا هم وايم چ د ولو وړومبو پېدا شوو اروو په ائ د
 موس هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ ليويانو اروى زما دى.“ 
 چ د هغوئ حم کے وو او د بن اسرائيلو ول مشران زامن ي وشمېرل 

عمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو، هغوئ ول په شمېر ک دوويشت زره
  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،  دوه سوه او درې اويا کسان ۇو. 

زما ش ه چائ ليويان وقف ک ولو مشرانو زامنو په سرائيلو دا اوس د بن”
او د بن اسرائيلو د وړومبو پېدا شوو اروو په ائ د ليويانو اروى وقف که.
 خو د بن اسرائيلو مشران زامن د ليويانو نه دوه سوه او زۀ مال خُدائ يم. 

 د هر يو  .درې اويا کسان زيات دى، نو تۀ به هغه زيات زامن واپس اخل
 او دا دپاره د منلے شوى معيار په مطابق پينۀ د سپينو زرو سي ورکه، 
 موس هم هغه شان وکل او د - پېس هارون او د هغۀ زامنو ته ورکه.“ 
 او د سپينو زرو سي ي واخستل چ يو زر درې سوه او پينۀ شپېتۀ وې 

مال خُدائ د فرمان په مطابق ي هغه هارون او د هغۀ زامنو له ورکې.

د قُهات د قبيل د ليويانو ذمه وارۍ

 ”د ليويانو مردمشمارى  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۴
وکه چ هغوئ قُهاتيان دى. هغوئ دې قبيله په قبيله او خاندان په خاندان
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 او د هغه ولو سو نومونه دې وليلے ش چ د هغوئ  ،وشمېرلے ش
عمر د دېرشو کالو نه تر پنوسو کالو پورې وى او چ د مال خُدائ د حضور

 د هغوئ خدمت به د ډېرو مقدسو  .کار کولے ش په مقدسه خېمه ک
ودل. کله چول وته دا اص خُدائ موس  مال يزونو خيال ساتل وى.“ 
،ته ننو خېم نو هارون او د هغۀ زامن به مقدس ،د کېمپ د وړلو وخت ش
د لوظ د صندوق په مخ پده به راکوزه کى او د لوظ صندوق به ورباندې
ه واچوى، د آسمانو ۀ يوه رمن  هغوئ به په دې باندې د پ کى. 

رن کپه به دپاسه ورباندې خوره کى او د وړلو دپاره به بازوان وردننه کى.
 هغوئ به په مېز باندې د آسمان رن کپه خوره کى چ په کوم مېز

باندې د مال خُدائ رو وى او په دې به لو، د خوشبوي جامونه، د نذرانو
جامونه او د لو نذرانو دپاره من کېدى. په مېز به همېشه رو پرته وى.
 هغوئ به په دې هر ۀ باندې يوه سره کپه خوره کى، د رمن يوه ۀ

 هغوئ به وه دې ورباندې واچوى او د وړلو دپاره به بازوان وردننه کى. 
د آسمان رن يوه کپه واخل او ډيوټ، ډيوې، سرپوونه، مجمع او د زيتُونو

 هغوئ به دا او د دې ول يزونه د تېلو ول لو به ورباندې پ کى. 
رمن په يوه ۀ وه ک تاو کى او په وړون چوکاټ به ي کېدى چ په
اه باندې د آسمان بيا به هغوئ د سرو زرو په قربان  .کوم باندې وړلے ش
رن کپه خوره کى، د رمن يوه ۀ وه به ورباندې واچوى او د وړلو دپاره

ول لو هغه ائ ک  هغوئ به په مقدس بازوان به وردننه کى. 
به ي ه کپه يوه کپ رن ى، د آسماناستعمالي دمت کپه خ چ واخل
تاو کى، د رمن يوه ۀ وه به پرې واچوى او په وړون چوکاټ باندې به

 هغوئ به د قرباناه نه ايره لرې کى او په قرباناه به د ي کېدى. 
 هغوئ به په دې باندې هغه ول سامان کېدى کاسن رن کپه خوره کى. 

چ د قرباناه په خدمت ک استعماليى. له د اور لو، د غو دپاره
درې غا، بېلچ او انونه. بيا به هغوئ په دې باندې د رمن يوه ۀ وه

 کله چ د خېمو د وړلو واچوى، د وړلو دپاره به بازوان وردننه کى. 
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وخت راش او هارون او د هغۀ زامن دا او د دې ول سامان راونغاړى نو قُهاتيان
به د مقدس سامان وړلو دپاره راش. قُهاتيان به مقدس سامان له وت نۀ

وروړى، ن مۀ به ش. دا هغه يزونه دى چ د هغ د وړلو ذمه وارى د
.خُدائ د حضور خېمه وړلے ش مال چ قُهاتيانو ده، په کوم وخت ک

 د هارون امام زوئ العزر به د ول مقدس خېم او د ډيوو دپاره د تېلو،

د خوشبوي، د غل نذرانو، د غوړولو تېلو او په خېمه ک د نورو ولو يزونو
 بيا مال خُدائ ذمه وار وى کوم چ مال خُدائ ته وقف شوى دى. 
 چ ډېرو  ”قُهاتيان مۀ پرېدئ   ،او هارون ته وفرمائيل چ موس
مقدسو يزونو ته نزدې راش هس نه چ مۀ ش. د هغوئ د بچ کېدو د

خاطره هارون او د هغۀ زامن به دننه  او هر سى ته به خپل کار حواله کوى
 خو کۀ قُهاتيان مقدس خېم ته دننه الړل او امامان چ ۀ يز به وړى. 

“.ۀ شيزونو د وړلو تيارے کوى، نو دوئ به م د مقدسو وليدل چ ي

د جيرسونيانو د قبيل ذمه وارۍ

 ”د هغه ليويانو مردمشمارى  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال

وکه چ جيرسونيان دى، هغوئ دې قبيله په قبيله او خاندان په خاندان
 او د هغه ولو سو نومونه دې وليلے ش چ عمر ي د  ،وشمېرلے ش

دېرشو کالو نه تر پنوسو کالو پورې وى او چ د مال خُدائ د حضور په
 هغوئ به د دې سامان د وړلو ذمه وار  .کار کولے ش مقدسه خېمه ک
رمن  ده، د دې دپاسه د مقدسه خېمه، د دې دننه او بهر پ  وى يعن
 د مقدس خېم او قرباناه نه ېرچاپېره د وه، د مقدس خېم پده، 

دربار پدې او رس، دربار ته د ننوتلو د دروازې پدې او هغه ول سامان چ د
ذمه وارۍ سر ته رسوى چ ول ى. هغوئ به هغهاستعمالي دې په ودرولو ک

 موس او هارون به جيرسونيانو ته د خدمت د دې يزونو سره تعلق لرى. 
سر ته رسول ۀ ي هغه ورى چ کولو هدايت ورکوى او د هغوئ کارونه به
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 په مقدسه دى کۀ نه کوم چ هارون او د هغۀ زامنو ورته حواله کى دى. 
خېمه ک د جيرسونيانو ذمه وارۍ دا دى، هغوئ به دا د هارون امام زوئ اتمر

د ودن الندې تر سره کوى.“

د مراريانو قبيل ذمه وارۍ

ه چد هغه ليويانو مردمشمارى وک” ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  مال

 او د مراريانو قبيل دى، هغوئ قبيله په قبيله او خاندان په خاندان وشمېره، 
د هغه ولو سو نومونه وليه چ د هغوئ عمر د دېرشو نه تر پنوسو کالو

  .کار کولے ش خُدائ د حضور په خېمه ک د مال پورې وى او چ
هغوئ به د مقدس خېم د چوکاونو، درشلو، ستنو او د پو وړلو ذمه وار وى،
 او د ستنو، پو، موږو او د خېم د ېرچاپېره د دربار د پدو رسو، سره د

هغه ول سامان د وړلو ذمه وار وى چ د دې په ودرولو ک استعماليى. هر
 دا د يو سے به د هغه يزونو ذمه وار وى کوم چ ورته حواله شوى وى. 
مراريانو د مقدس خېم د خدمت ذمه وارۍ دى، هغوئ به د هارون امام زوئ

اتمر د ودن الندې دا کار تر سره کوى.“

د ليويانو مردمشمارى

 موس، هارون او د بن اسرائيلو نورو مشرانو د مال خُدائ حم -

ومنلو او ليويان ي قبيله په قبيله او خاندان په خاندان وشمېرل، چ معلوم کى
چ ومره سى شته چ عمر ي د دېرشو کالو نه تر پنوسو کالو پورې وى او
چ په مقدسه خېمه ک کار کولے ش. دوه زره اووۀ سوه او پنوس قُهاتيان
ۇو، دوه زره شپ سوه او دېرش جيرسونيان ۇو او درې زره او دوه سوه مراريان
 هر يو سے ۇو. دا ول په شمېر ک اتۀ زره پينۀ سوه او اتيا کسان ۇو. 
د هغه حم په مطابق وشمېرلے شو چ مال خُدائ موس ته کے وو، او د
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هغه حم په مطابق چ مال خُدائ موس له ورکے وو نو هر يو ته د وړلو او
خدمت کولو ذمه وارۍ حواله شوې.

ناپاکه خلق

 ”بن اسرائيلو له حم ورکه  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۵
چ هر هغه وک چ د جذام بيمارى لرى يا ي د بدن د يو ائ نه اوبۀ  او
هر وک چ د مى سره د لېدلو په وجه ناپاک شوے وى نو هغوئ دې هغه د

خېم ه، چناپاکه وى نو هغوئ بهر ولې ه چ  نر يا خېمو نه وشى. 
 بن پليت نۀ کى، چرته چ زۀ د خپلو خلقو په مين ک اوسېم.“ 

اسرائيلو هم هغه شان وکل او داس خلق ي د خېمو نه بهر کل.

د جرم په وجه جرمانه کېدل

 ”بن اسرائيلو ته دا اصول  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال

وايه. کله چ يو نر يا ه د چا خالف جرم وکى نو هغه د مال خُدائ
 هغه دې خامخا د خپل ناه نافرمان کوى نو هغه کس به قصوروار وى، 

اقرار وکى او چ د چا خالف ي جرم کے وى نو هغه کس له دې پوره تاوان
 کۀ د مظلوم کس نزدې ورکى او شل فيصده دې زيات هم ورکى. 

نو د جرم تاوان به د مال ،الو شد جرم تاوان ورته م خپلوان نۀ وى چ
 د دې سره به د مجرم د کفارې دپاره يو ،ے شمام له ورکخُدائ په نوم ا
 اسرائيليان چ هره يوه خاص برخه مال خُدائ ته پېش کوى نو هم وى. 

چ ان دپاره ساتلے ش د نذران ول مام هغه هر يو ا هغه به د امام وى. 
کوم هغوئ ته ورکے شوې وى.“
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يو شمن خاوند

 چ بن اسرائيلو ته دا اصول -  بيا مال خُدائ موس ته حم وکو 

وائ. کۀ يو سے شمن ش چ خپل  ورسره بوفائ کې ده او د
بل سى سره ي زنا کې ده او د خپل ان بعزت ي کې ده، خو کۀ د خاوند
يقين پوخ نۀ وى، او کېدے ش چ د هغۀ  دا خبره په ساتل وى، واه هم
نۀ وى او په دې کار پورې نيولے شوې هم نۀ وى، يا داس وش چ يو خاوند په

 په خپله ه باندې هس شمن ش، کۀ هغ بوفائ هم نۀ وى کې. 
داس دواړو حالتونو ک سے به خپله ه امام له بو. هغه به يو کلو د
اوربشو اوړۀ هم يوس، خو هغه به په دې باندې د زيتُونو تېل نۀ اچوى او نۀ به

ورباندې خوشبوئ اچوى، ه چ دا نذرانه د شمن خاوند د طرف نه ده، دا د
 امام به هغه ه وړاندې  .ند شر حقيقت ى چدې دپاره پېش کي
 هغه به په راول او د مال خُدائ د قرباناه په مخ به ي ودروى. 

خېم خُدائ د حضور مقدس اوبۀ واچوى او د مال ۀ مقدس ول ککن
.ش ترخ واچوى چ به ي او په اوبو ک ه خاوره واخلد دربار نه به ل

 بيا به هغه د  وېتۀ خوارۀ کى او د اوړو نذرانه به د هغ په الس

ک کېدى. امام به هغه جام په خپلو السونو ک ونيس چ ترخ اوبۀ په
ک دى. دا د دې دپاره چ په هغه کس باندې لعنت راول چ کوم ناهار

 بيا به امام هغه ه دې ته راض کى چ داس قسم وخورى، ”کۀ تا وى. 
زنا کې نۀ وى، نو چ دا اوبۀ کوم لعنت راول نو هغه به تا ته نقصان نۀ

 نو مال خُدائ دې ستا نوم ستا په  خو کۀ تا زنا کې وى،  رسوى. 
 دا اوبۀ خلقو ک لعنت کى. تا دې شنه کى او ستا خېه دې وپسوى. 
به ستا خې ته ننو او ستا خېه دې وپسوى او تا دې شنه کى.“ نو ه
 بيا به امام دا  “.دې وش آمين. هم داس” ،ووائ داس به په جواب ک

 د  .ووين ل به د ترخو اوبو په جام کاو دا لي لعنت په يو طومار ولي
،سخت درد راول کوم چ ،ه باندې دا اوبۀ و په چ نه مخ هغ
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 امام به د  د السونو نه د اوړو د ش نذرانه واخل، مال خُدائ ته

 بيا وقف کولو دپاره به ي پورته کى او په قرباناه باندې به ي پېش کى. 
به امام د دې نه يو موے واخل، دا به د نذران د يوې ن په شان وى او په

قرباناه باندې به ي وسوزوى. په آخر ک به هغه په ه باندې اوبۀ
،باندې سخت درد راول ې وى، نو اوبۀ به په هغزنا ک  کۀ هغ ووى. 

د هغ خېه به وپسيى او هغه به شنه ش. او د هغ نوم به په خپلو خلقو
 خو کۀ هغه بناه وى، نو نقصان به ورته نۀ رسيى او د  .ش لعنت ک

 دا قانون د داس واقعو دپاره دے کۀ چرې يو -  .پېدا ش به بچ هغ
ه به د مال .ې دهزنا ک  د هغۀ چ من شى او شے غېرت وکس
خُدائ په حضور ک د قرباناه په مخ ودرولے ش او امام به دا رسم ادا
 خاوند به د ناه نه خالص وى، خو کۀ ه ناهاره وى، نو هغ ته کى. 

.الو شبه خامخا د خپلو بدو سزا م

د نذير په حيثيت وقف کېدو دپاره اصول

 چ بن اسرائيلو ته دا اصول  بيا مال خُدائ موس ته حم وکو   ۶
وائ. کۀ يو سے يا ه د خاص مقصد دپاره د خپل ان د نذير په حيثيت
 نو هغوئ به وقف کولو قسم وکى او خپل ان مال خُدائ ته وقف کى 

د ميو نه او شرابو نه ان وسات. هغوئ به داس يو قسم رس هم نۀ  چ د
تر کوم  چ انورو نه جوړ وى او نۀ به کچه انور او نۀ اوچ انور خورى. 

پورې هغوئ د نذير په حيثيت وقف شوى وى، نو هغوئ به داس يو يز هم نۀ
خورى چ د انورو د باغ نه را، د انورو پوستے يا تخم به هم نۀ خورى.
 چ تر کوم پورې هغوئ د نذير په حيثيت د قسم الندې وى، نو وېتۀ به نۀ

واړۀ کوى. ترو چ د هغوئ د قسم نيه پوره شوې نۀ وى، هغوئ مال خُدائ
 د هغوئ وېتۀ د دې -  .لوئ ش دى چتۀ به پرېته وقف دى او وې
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نه ده چ هغوئ مال خُدائ ته وقف دى، نو هغوئ به مى ته نزدې کېدو په
 وجه خپل انونه نۀ ناپاکوى، کۀ هغه ي پالر، مور، ورور يا خور هم وى. 
پورې هغوئ د نذير په حيثيت د قسم الندې وى، نو هغوئ مال تر کوم چ

 کۀ د هغۀ وقف شوى وېتۀ داس ناپاک ش چ هغه د خُدائ ته وقف دى. 
نو هغه به خامخا اووۀ ور ،ش اپه منا وى چ کس په خوا ک يو داس

 په اتمه  .ى، او هغه به پاک شتۀ کل کى او بيا به خپل وېنتظار وکا
خُدائ د حضور مقدس يا دوه کونترې د مال وشتو ورځ به هغوئ دوه
 امام به يوه د ناه د نذران په توه خېم په دروازه ک امام له راوړى. 

پېش کى او بله د سوزېدون نذران په توه او د هغوئ دپاره به کفاره ادا کى
ه چ هغوئ مى ته د نزدې کېدو په وجه ناه کې ده. هم په هغه ورځ به د

 او خپل وخت به مال خُدائ ته د نذير په حيثيت  تۀ بيا پاک شهغوئ وې
وقف کى. تېر شوے وخت نۀ حسابيى، ه چ د هغوئ وقف شوى وېتۀ

.ُورے راول دپاره به هغوئ د يو کال ناه د تاوان د نذران ناپاک شوى ۇو. د
 د قانون په مطابق کله چ هغه کس د نذير په حيثيت خپل قسم پوره کى،

 او  دروازې ته ورش خېم نو هغوئ به دا رسم ادا کوى. هغوئ به د مقدس
مال خُدائ ته دې درې داس ناور قربان کى چ هي عېب په ک نۀ وى،
د سوزېدون نذران دپاره يو کلن ُورے، يوه کلنه ورۍ د ناه نذران دپاره
 هغوئ به د پتيرې رو يوه ډکه وکرۍ هم  . دپاره يو نذران او د سالمت

وى او نرۍ نرۍ رو  د زيتُونو تېل په ک چ رو ى، د اوړو ډبلپېش ک
چ د زيتُونو تېل ورباندې لولے شوى وى او د دې نه عالوه د غل او د لو

 امام به دا ول مال خُدائ ته حاضرې کى او د نذران به هم ورسره وى. 
نذران د سالمت   هغه به ناه نذرانه او سوزېدون نذرانه به پېش کى. 
په توه مال خُدائ ته قربان کى او د هغه پتيرې رو سره به ي پېش کى

کومه چ په وکرۍ ک ده، هغه به د غل او د لو نذران هم حاضرې کى.
 هغه د نذير په حيثيت کس به د مقدس خېم په دروازه ک خپل وېتۀ

کل کى او په هغه اور ک به ي واچوى چ په کوم د سالمت نذرانه سوزولے
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 بيا کله چ د  د اوږې غوه ويشولے ش، امام به دا راواخل او په  .ش
وکرۍ ک چ کوم رو دى د يوې ډبل او د يوې نرۍ رو سره به ي د

 بيا هغه د نذير په حيثيت کس په السونو ک کېدى چا چ قسم کے وو. 
به امام دا د يوې خاص تُحف په توه مال خُدائ ته پېش کى، دا د امام دپاره
يوه مقدسه نذرانه ده، د دې نه عالوه د  سينه او پتُون د قانون په مطابق د امام

.لے ش قسم خوړلے وو، مے د نذير په حيثيت ي دى، نو بيا، هغه کس چ
 دا اصول د هغه کس دپاره دى کوم چ د نذير په حيثيت مال خُدائ ته

قسم وکى. د دې نه عالوه نورې نذران هم پېش کولے ش کۀ د هغۀ وس وى.
خو هغوئ چ کومه وعده کې وى نو هغه به خامخا پوره کوى.

د خلقو دپاره د امامانو برکت

 چ هارون او د هغۀ زامن دې د  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل 

 ”مال خُدائ دې تاسو له  ،وائ تلو دپاره داسسرائيلو د برکت غوا بن
 مال خُدائ دې د خپل مخ نُور  ،ى او ستاسو خيال دې وساتبرکت درک

 مال خُدائ دې ستاسو مل وى په تاسو ولوى او په تاسو دې رحم وکى، 
 او مال خُدائ وفرمائيل، ”چ هغوئ په او تاسو له دې سالمت درکى.“ 

بن اسرائيلو باندې د برکت دپاره زما نوم اخل، نو زۀ به هغوئ له برکت
ورکم.“

د مشرانو نذران راوړل

 په هغه ورځ چ کله موس د مال خُدائ د حضور مقدسه خېمه  ۷
ودرول پوره کل، هغۀ مقدسه خېمه او د دې ول سامان، قرباناه او د هغ ول
 بيا د بن اسرائيلو د قبيلو مشران، سامان په تېلو غوړ کل او وقف ي کل. 

 هغوئ خپل نذران مال خُدائ ته کوم چ د مردمشمارۍ مشران ۇو 
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راوړل، شپ لوئ اډۍ او دولس غوائ، د دوو مشرانو دپاره يوه اډۍ او د هر
خُدائ موس  نو مال مشر دپاره يو غويے. کله چ هغوئ دا حاضر کل، 

دمت کپه خ خېم د مقدس ه چک قبول  ”دا تُحف ته وفرمائيل، 
استعمال ش، دا ليويانو ته د هغه خدمت دپاره ورکه کوم چ هغوئ کوى.“
 هغۀ دوه اډۍ او لور  نو موس اډۍ او غويان ليويانو له ورکل. 

 او لور اډۍ او اتۀ غويان ي مراريانو له غوائ جيرسونيانو له ورکل، 
 خو ورکل. دا ول خدمت د هارون زوئ اتمر د رهنماي الندې وشو. 

قُهاتيانو له ي اډۍ يا غويان ورنۀ کل، ه چ هغوئ د کومو مقدسو يزونو
 مشرانو د قرباناه وقف ساتنه کوله هغه هغوئ په اوږو باندې وړلے شول. 

کولو دپاره هم نذران راوړې. کله چ هغوئ خپل نذران په قرباناه باندې پېش
ته وفرمائيل، ”مشرانو ته ووايه چ خُدائ موس  مال کولو ته تيار شول، 

نذران اه د وقف کولو دپاره خپلبه هره ورځ يو يو مشر د قربان دولس ور
 هغوئ به په دې ترتيب باندې خپل نذران پېش کى. په - پېش کوى.“ 
وړومب ورځ د يهوداه قبيل مشر نحشون زوئ د عمنداب، په دوېمه ورځ د
يساکار قبيل مشر نتنايل زوئ د ضعر، په درېمه ورځ د زبولون قبيل مشر

الياب زوئ د حيلون، په لورمه ورځ د روبين قبيل مشر اليصور زوئ د
شدِيور، په پينمه ورځ د شمعون قبيل مشر سلوماېل زوئ د صورشدى، په
شپمه ورځ د جاد قبيل مشر الياسف زوئ د دعواېل، په اوومه ورځ د افرائيم
قبيل مشر اليسمع زوئ د عميهود، په اتمه ورځ د منس قبيل مشر ملاېل

زوئ د فداهصور، په نهمه ورځ د بنيامين قبيل مشر ابِدان زوئ د جدعون، په
لسمه ورځ د دان قبيل مشر اخيعزر زوئ د عمشدى، په يوولسمه ورځ د آشر
قبيل مشر فجعاېل زوئ د عران، په دولسمه ورځ د نفتال قبيل مشر اخيرع

زوئ د عينان. هره يوه نذرانه چ راوړلے شوه مقدار ي دا وو، يو د سپينو زرو
جام يو نيم کلو او يو د سپينو زرو ان اتۀ سوه رامه، دا د منلے شوى معيار
نذران ۇو، دا د غل  په مطابق ۇو، دا دواړه د اوړو نه ډک ۇو او تېل ورسره
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دپاره ۇو، يو د سرو زرو لوے يو سل او لس رامه د خوشبوي نه ډک ۇو، يو
دپاره ۇو، يو د چېل نذران ُورے، دا د سوزېدون او د يو کال  سخے، يو
بچے د ناه نذران دپاره وو، او دوه غوي، پينۀ ان، پينۀ چېل او پينۀ يو

کلن ُورى د سالمت نذران دپاره ۇو. ۸۴-۸۸هغه دولسو مشرانو د قرباناه
وقف کولو دپاره هم نذران راوړې هغه ول دا دى. دولس د سپينو زرو جامونه

او دولس د سپينو زرو انونه، دا ول اتۀويشت کلو ۇو، دولس د سرو زرو
لو، دا ول يو نيم کلو ۇو چ د خوشبوي نه ډک ۇو، دولس غوي، دولس

ان او دولس يو کلن ُورى، ورسره د غل نذران هم يوړلے شوې، دا د
سوزېدون نذرانو دپاره ۇو، دولس چېل د ناه نذرانو دپاره ۇو، او ليريشت
ُورى، دا د وقف کولو نذران شپېتۀ يو کلن ،ان، شپېتۀ چېل شپېتۀ ،يغو
دپاره ۇو. ۸۹کله چ موس مقدس خېم ته دننه الړو چ د مال خُدائ سره
خبرې وکى، هغۀ د مال خُدائ خبرې واورېدل چ د لوظ د صندوق د سر

.د هغۀ سره کول نه ي دپاسه او د دوه وزرو واال مخلوق د مين

د ډيوو کېودل

 ”هارون ته ووايه چ کله  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۸
هغه اووۀ ډيوې په ډيوټ باندې کېدى، نو هغه به ي داس کېدى چ د ډيوټ

 هارون هم هغه شان وکل او ډيوې ي داس کېودې مخ ته را ورکوى.“ 
 د سر نه تر بېخه پورې ډيوټ د ولے شوو چ د ډيوټ مخ ته را وه. 

سرو زرو نه جوړ وو، هم د هغ نقش په مطابق چ مال خُدائ موس ته
ودل وه.

د ليويانو خدمت او وقف کېدل

 ”ليويان د نورو بن اسرائيلو نه  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 
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 طريقه دا ده، په هغوئ باندې د پاکوال اوبۀ جدا که او هغوئ پاک که، 
وشينده او هغوئ ته ووايه چ ول بدن کل کى او خپل جام ووين. نو

 بيا يو سخے او د غل نذران دپاره اوړۀ چ د زيتُونو  .هغوئ به پاک ش
تېل ورسره  وى دا به هغوئ واخل، او د ناه نذران دپاره به تۀ يو بل غويے

ه او ليويان زما د حضور خېمک ول قوم راغون سرائيلوا  بيا د بن  .بو
 اسرائيليان دې خپل السونه د ليويانو په سرونو کېدى، په مخ ودروه. 
 او بيا به هارون ليويان د بن اسرائيلو نه د خاص تُحف په توه ما ته وقف

 ليويان به بيا خپل السونه د دوو غويانو کى، چ هغوئ زما خدمت وکى. 
په سرونو کېدى، يو به د ناه نذران په توه او بل د سوزېدون نذران په توه
 ليويان  .د ليويانو کفاره ادا ش ى، د دې دپاره چخُدائ ته پېش کي مال
ما ته د خاص تُحف په توه وقف که او هارون او د هغۀ زامن د هغوئ مشران

.هغوئ زما ش ه چسرائيلو نه جدا کا  نو ليويان د نورو بن جوړ که. 
دمت دپاره مقدسې، نو هغوئ د ختۀ ليويان پاک او وقف ک  کله چ

 د بن اسرائيلو د ولو مشرانو زامنو په ائ ليويان  .ته دننه تلے ش خېم
 کله چ ما د مصر په مل ک ول زما دى او هغوئ صرف زما دى. 

مشران زامن ووژل، ما د بن اسرائيلو د هر خاندان مشر زوئ او هر يو وړومبے
 اوس زۀ د بن اسرائيلو د ولو پېدا شوے ناور خپل ان ته وقف کو. 

 او ليويان د بن اسرائيلو نه د وړومبو پېدا شوو زامنو په ائ ليويان اخلم، 
خاص تُحف په توه د هارون او د هغۀ زامنو په حواله کوم چ په مقدسه خېمه
ک د بن اسرائيلو دپاره خدمت وکى او هغوئ به د بن اسرائيلو دپاره کفاره
ادا کوى چ کله هغوئ مقدس ائ ته ډېر نزدې راش نو چ وبا ي هالک نۀ
 نو موس، هارون او ولو بن اسرائيلو ليويان وقف کل، هم هغه کى.“ 

 ليويانو خپل انونه شان چ نه مال خُدائ موس ته حم کے وو. 
خُدائ ته د خاص تُحف او هارون هغوئ مال لووين ي ل او جامپاک ک
 خلقو هم په توه پېش کل. هارون د هغوئ دپاره د پاکوال کفاره ادا که. 
هغه شان وکل چ نه مال خُدائ د ليويانو په حقله موس ته حم کے
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وو. نو ليويان په مقدسه خېمه ک د خدمت کولو دپاره د هارون او د هغۀ زامنو
 ”د  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،  د مشرۍ الندې الړل. 

پينويشتو کالو عمر نه واخله هر يو ليوے به زما د حضور په خېمه ک خپله د
 او چ عمر ي پنوس کاله ش نو هغه به نور خدمت ذمه وارى ادا کوى، 
نه پس، هغه د خپل هغه ليوى سره مدد کولے ش  د هغ خدمت نۀ کوى. 
کوم چ په خېمه ک خپله ذمه وارى ادا کوى، خو په خپله به هي خدمت نۀ

کوى. نو داس به تاسو ليويانو ته ذمه وارۍ حواله کوئ.“

د فسح اختر په حقله اصول

نه د وتلو نه پس، د دوېم کال په اولن لصر مسرائيلو د ما  د بن  ۹
ې. مالسره خبرې وک د موس خُدائ د سينا په بيابان ک مياشت مال

 ”د دې مياشت په وارلسمه ورځ، د نمرپرېواتو - خُدائ ورته وفرمائيل، 
په وخت، اسرائيليان به د ول قانون او اصولو په مطابق د فسح اختر کوى.“

 او  نو موس بن اسرائيلو ته وفرمائيل چ هغوئ د فسح اختر وکى، 

سرائيلو د سينا په بيابان کا ام بنپه ما ور وارلسم د مياشت د اولن
 خو هغه هر ۀ وکل چ نه مال خُدائ موس له حم ورکے وو. 

ۀ خلق ناپاک ۇو ه چ هغوئ د مى سره لېدل ۇو او هغوئ په هغه ورځ
 او ورته ي د فسح اختر نۀ شو کولے. هغوئ موس او هارون له الړل 

ووئيل، ”مون ناپاک يو ه چ مون د مى سره لېدل يو، خو مون د نورو
بن اسرائيلو سره ول نۀ شُو شريېدلے چ مال خُدائ ته نذرانه پېش کو؟“
 موس ورته وفرمائيل، ”تر هغ پورې صبر وکئ چ ما ته د مال خُدائ

،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  نو مال  “.الو شم منه ستاسو په حقله ح
 ”بن اسرائيلو ته ووايه، کله چ تاسو يا ستاسو اوالد د مى سره لېدلو په
وجه ناپاک ي يا په لرې سفر ک ي، خو بيا هم د فسح اختر کول غواړئ،
د دوېم ئ، يعندا يوه مياشت وروستو وک  نو تاسو ته اجازت دے چ
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مياشت د وارلسم ور په ماام. دا اختر د پتيرې رو او ترخو بوو سره
 د هغه خوراک نه هي هم د بل سحر پورې مۀ پرېدئ او چ د هغه وکئ. 
قربان د ناورو هُوک مات نۀ کئ. د فسح اختر د ولو اصولو په مطابق
نۀ وى او هغه د فسح وک پاک وى او لرې سفر ک  خو چ وکئ. 

اختر ونۀ کى، نو هغه به نور زما د خلقو نه نۀ ش لے، ه چ هغۀ ما ته په
مقرر وخت باندې نذرانه پېش نۀ که. هغۀ ته به خامخا د خپل ناه سزا مالو
 ستاسو سره چ کوم مسافر اوسيى کۀ هغوئ د فسح اختر کول  .ش

غواړى، نو هغوئ به دا د ول قانون او اصولو په مطابق کوى. هر وک چ د بل
مل وى يا په دې مل ک پېدا شوے وى نو د دواړو دپاره يو شان قانون

دے.“

د وري ستن او د اور ستن

 په کومه ورځ چ د مال خُدائ د حضور خېمه ودرولے شوه، نو -

 وري راغله او خېمه ي په که. وري به د شپ د اور په شان ارېده. 
چ کله به هم وري د خېم نه اوچته شوه، نو اسرائيليان به روان شول او بيا به

 بن ي په هغه ائ ک خېم ودرول چرته به چ وري راکوزه شوې وه. 
اسرائيلو به د مال خُدائ په حم خېم وړل او د هغۀ په حم به ي ودرول. تر

کوم پورې به چ وري په مقدسه خېمه باندې والړه وه، نو هغوئ به په خپلو
 کله به چ وري په مقدسه خېمه باندې د ډېر وخت خېمو ک ايسار ۇو. 
دپاره والړه وه، نو هغوئ د مال خُدائ حم منلو او د هغه ائ نه به نۀ تلل.
 کله کله به وري صرف يو و ور د خېم دپاسه ايساره وه، نو په هر

م په مطابق په خپلو خېمو کخُدائ د ح هغوئ د مال ،حالت ک
 کله به وري صرف د ماام نه واخله تر ايسارېدل يا به ي سفر کولو. 

سحره پورې ايساره وه، چ نه به وري اوچته شوه نو هغوئ به سفر شروع
 کۀ وري به دوه ور، مياشت، کال، يا زياته د مقدس خېم دپاسه کو. 
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والړه وه، نو هغوئ به سفر نۀ کولو، خو چ کله به وري اوچته شوه، نو هغوئ به
 کوم حمونه چ مال خُدائ د موس په ذريعه ورکى ۇو سفر کولو. 

.او وړل ودرول په مطابق خېم هغوئ د هغ

د سپينو زرو بيل

 ”د ېدلے شوو سپينو زرو  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۱۰
نه دوه بيل جوړې که چ د خلقو په يو ائ راغونولو او د خېمو د وړلو د

 کله چ دواړه بيل وغيى، نو ول قوم به زما د خبر دپاره استعماليى. 
 خو  .ش ېرچاپېره راغون ستا نه په دروازه ک خېم حضور د مقدس

چ کله صرف يو بيل وغيى، بيا به صرف د قبيلو مشران ستا نه راغونيى.
به خېم ى، نو د نمرخاتۀ په طرف قبيليآواز وغ ل په لنبي  کله چ

 کله چ په دوېم ل بيل وغيى، نو د جنوب طرف ته قبيل به وړى. 
 د قوم د  ،به وړلے ش ى نو خېميآواز غ ل په لنبي چ .يوس خېم

 د راغونولو د خبر دپاره به بيل غولے ش. خو دا آواز به لن نۀ وى. 
ولو وختونو ک وى. دا قانون به په راتلونل غمامان زامن به بيهارون ا

 کله چ ستاسو په مل ک جن وى او دشمن په تاسو باندې  .منلے ش
حمله کوى، نو په لن آواز به د خطرې بيل وغوئ. زۀ، مال خُدائ ستاسو

 د خُدائ پاک، به ستاسو مدد وکم او ستاسو د دشمنانو نه به مو بچ کم. 
خوشحال په ورو ک، د مياشت په ليدو او ستاسو په نورو مقررو اخترونو

ک، کله چ تاسو سوزېدون نذران او خپل د سالمت نذران پېش کوئ نو
تاسو به دې باندې بيل غوئ. د بيل آواز به ما ته ستاسو سره لوظ راپه ياد

کى چ زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم.“
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د بن اسرائيلو د سينا بيابان نه سفر شروع کول

 د دوېم کال د دوېم مياشت په شلمه ورځ د هغ نه پس چ اسرائيليان د
مصر مل نه راوتل ۇو، د مال خُدائ د حضور د خېم نه وري اوچته شوه،
 او اسرائيليان د سينا د بيابان نه په سفر روان شول. وري د فاران په صحرا

 هغوئ د موس په ذريعه د مال خُدائ د حم په مطابق ک ايساره شوه. 
 او هر ل چ هغوئ تلل، نو هغوئ به هم په هغه ترتيب سفر شروع کو، 
باندې ۇو. وک چ د يهوداه قبيل د لر د جنې الندې ۇو هغوئ قبيله په

 نتنايل قبيله اول روان شول، د هغوئ مشر نحشون زوئ د عمنداب وو. 
 او الياب زوئ د حيلون د زبولون زوئ د ضعر د يساکار قبيل مشر وو، 

ے شوه او د جيرسون او مرارى قبيل بيا به خېمه راکوزه ک قبيل مشر وو. 
 بيا، وک چ د روبين قبيل د به روان شوې، چ هغوئ به خېمه وړله. 

لر د جنې الندې ۇو، هغوئ به قبيله په قبيله روان شول، د هغوئ مشر
 د شمعون قبيل مشر سلوماېل زوئ د اليصور زوئ د شدِيور وو. 

 بيا به  الياسف زوئ د دعواېل د جاد قبيل مشر وو.  صورىشدى وو، 
قُهاتيان روان شول، هغوئ به مقدس سامان وړلو. چ هغوئ به کوم وخت د

وک چ ، بيا خېمو بل ائ ته ورسېدل، نو خېمه به بيا ودرولے شوې وه. 
د افرائيم قبيل د لر د جنې الندې ۇو، هغوئ به قبيله په قبيله روان شول، د

 د منس قبيل مشر ملاېل زوئ د هغوئ مشر اليسمع زوئ د عميهود وو. 
 په  او د بنيامين قبيل مشر ابِدان زوئ د جدعون وو.  فداهصور وو، 
آخر ک ،وک چ د دان قبيل د لر د جنې الندې ۇو، چا چ د ولو
لرو د وروستو نه حفاظت کولو، هغوئ قبيله په قبيله روان شول، د هغوئ

 د آشر قبيل مشر فجعاېل زوئ د مشر د عمشدى زوئ اخيعزر وو. 
، نو داس  او د نفتال قبيل مشر اخيرع زوئ د عينان وو.  عران وو، 

کله به هم هغوئ خېم سرائيليان قبيله په قبيله، په دې ترتيب روان ۇو، چا
 موس خپل او حوباب ته وفرمائيل چ د يترو وړل او سفر ي کولو. 
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خُدائ فرمائيل مال و چائ ته په سفر روانې هغه زوئ وو، ”مون ميديان
دى چ هغه به ي مون له راکى. هغۀ وعده کې ده چ هغه به اسرائيليان

 حوباب مالدار کى، نو مون سره الړ شه او مون به تا سره ېه وکو.“ 
 موس ووئيل، ”نه، زۀ واپس خپل مل ته م چ د خپلو خلقو سره يم.“ 

ورته وفرمائيل، ”زۀ تا ته منت کوم چ زمون نه مۀ ه، تا ته پته ده چ مون به
 کۀ تۀ مون  .ائ ته الر وو او تۀ به مونول چرته خېم په صحرا ک

ومره برکتونه هم راکوى نو په هغ له خُدائ مون مال نو چ ،سره الړ ش
ک به ستا حصه وى.“

د خلقو سفر شروع کول

خُدائ د غرۀ سينا نه روان شول، هغوئ درې ور خلق د مال  کله چ

تلو چ خُدائ د لوظ صندوق به همېشه د هغوئ نه مخ و. د مالسفر وک
،وړل هغوئ به چرته خېم  چ د هغوئ دپاره د دم کولو ائ پېدا کى. 
 چ کله به هم د لوظ نو د ور به د مال خُدائ وري د هغوئ دپاسه وه. 

صندوق روان شو، نو موس به وفرمائيل، ”ماله خُدايه، پاه، خپل دشمنان
خوارۀ وارۀ که او هغه خلق چ وک ستا نه نفرت کوى هغوئ دې ته مجبور

 او چ کله به د لوظ صندوق ودرېدلو، نو هغۀ به  “.توت ه چک
وفرمائيل، ”ماله خُدايه، بشمېره بن اسرائيلو ته راواپس شه.“

د بن اسرائيلو په بيابان ک شايت کول

 نو کله چ خلقو د خپلو تليفونو په حقله مال خُدائ ته شايتونه  ۱۱
خُدائ دا واورېدل، نو هغه سخت غصه شو او په خلقو ي ل، نو مالشروع ک

اړخ يوه برخه ي الف بل وو او د کېمپ بهرنلو او اور د هغوئ خاور راولې
 خلقو موس ته د مدد دپاره چغ کې، هغۀ مال خُدائ ته سوال وسوزوله. 
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هلته د مال ه چ ،ائ نوم تبيعره شو  نو د هغه وکو نو اور قالر شو. 
خُدائ اور د هغوئ په کېمپ ک لېدلے وو.

د حضرت موس اويا مشران خوول

 د پردى مل ۀ مسافرو د بن اسرائيلو سره سفر کولو. د هغوئ غو ته

ډېر زيات زړۀ وشو او هم داس په خپله بن اسرائيلو هم شايت شروع کو او
 په مصر ک چ مون کوم کبان وې وئيل، ”کاش چ له غوه خو وے. 

غوتل هغه مو خوړل او مون ته مفت مالوېدل. هغه بادرن، هندوان ،ندانه،
 خو اوس مون د دې نه پوزې له پياز او اوږه راياده کئ چ مون به خوړل؟ 

راغلو، د خوړلو نور هي نشته خو بس دا من دى چ هره ورځ زمون مخ ته
-  من د ديا د تخم په شان واړۀ ۇو او رن ي زې بخن وو.  پراتۀ وى.“ 
 دا د شپ د پرخ سره د خېمو نه ېرچاپېره پرېوتو. ورپس سحر به خلق د

ترې نه په مېچن ک ول يا ي رۍ کپه لن ولولو دپاره تلل، دا به يدې را
اوړۀ جوړول او بيا به ي يشول يا به نرۍ رو ي ترې نه پخول. د دې خوند
 موس د ولو داس وو له چ رو د زيتُونو تېلو سره پخ شوې وى. 
د خپلو خېمو په دروازو ک قبيل هغوئ قبيل ايتونه واورېدل چخلقو ش

 او هغۀ والړ ۇو. هغه پرېشان وو ه چ مال خُدائ هغوئ ته په قهر وو، 
کوې؟ تۀ زما نه ول خُدائ ته وفرمائيل، ”تۀ زما سره دومره بد سلوک ول مال
 هغوئ خو ما نارضا ي؟ تا د دې ولو خلقو ذمه وارى ما له ول راکې ده؟ 

نۀ دى پېدا کى او نۀ زما بچ دى. زۀ دې ول د يوې خدمتارې په شان شم
چ د پيو ماشوم هغه مل ته يوسم چ تا ي د هغوئ د پالر نيۀ سره وعده

 زۀ دې ولو خلقو له غوه د کوم ائ نه ورکم؟ ه چ هغوئ کې ده؟ 
 زۀ يوا د دې ولو خلقو ذمه وارى نۀ ما ته ژاړى او زما نه غوه غواړى. 
 کۀ تۀ زما سره هم دغه شان شم اخستلے، دا بوج زما دپاره ډېر دروند دے. 
سلوک کوې، نو په ما رحم وکه او ما ووژنه، کۀ تۀ زما نه رضا ي، نو ما د خپل
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 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د بن اسرائيلو اويا غم ليدلو نه وساته.“ 
مشران راجمع که چ هغوئ د مشرانو په توه منلے شوى وى، هغوئ ما له

زما د حضور خېم ته راوله او هغوئ ته ووايه چ هغوئ هلته تا سره ودريى.
 زۀ به الندې راشم او هلته به تا سره خبرې وکم او چ ما کوم روح تا له

درکے دے د هغ نه به ل واخلم او هغوئ له به ي ورکم. بيا به هغوئ ستا
مدد کوى او چ د دې خلقو ذمه وارى واخل، نو دا ذمه وارى به يوا ستا په

 اوس خلقو ته ووايه، چ د سبا دپاره انونه پاک کئ، تاسو ته سر نۀ وى. 
به د خوړلو دپاره غوه مالو ش. مال خُدائ ستاسو ژړا اورېدل ده چ تاسو
وئيل چ کاش زمون سره له غوه وے او چ زمون حالت په مصر ک ۀ
 دا به وو. اوس به مال خُدائ تاسو له غوه درکى او تاسو به ي خورئ. 
 بل وله مياشت به تاسو نۀ صرف يو دوه، پينۀ يا لس شل ور خورئ، 

ي خورئ، چ ستاسو د پوزو نه بهر راو او زړۀ به مو ترې موړ ش. هم
داس به وش ه چ تاسو د مال خُدائ سپاوے کے دے کوم چ دلته

ول مون ے دے چايت کدے او تاسو هغۀ ته دا ش ک ستاسو په مين
 موس مال خُدائ ته وفرمائيل، ”دلته زما سره مصر پرېودلے دے.“ 

شپ الکه خلق دى او تۀ وائ چ تۀ به هغوئ له د يوې مياشت غوه ورکې؟
 اروى او ې دې د هغوئ دپاره حالل کے ش ۀ؟ ول په سمندر

 مال خُدائ ورته ک ول کبان به د هغوئ مولو دپاره کاف وى؟“ 
دى چ ۀ وئيل ما ورې چۀ حد شته؟ تۀ به زر و وفرمائيل، ”زما د طاقت

 نو موس بهر ووتلو او چ مال خُدائ ۀ هغه کيى او کۀ نۀ کيى.“ 
ل او د خېمخلقو ته وفرمائيل. هغۀ اويا مشران راجمع ک ۇو هغه ي فرمائيل
 بيا مال خُدائ په وريو ک الندې راغلو او د نه ېرچاپېره ي ودرول. 

ل نه ي ے وو د هغله ورک موس چ ې. کوم روح يخبرې وک هغۀ سره ي
واخستلو او هغه اويا مشرانو له ي ورکو. کله چ په هغوئ باندې روح نازل شو

نو هغوئ د ل وخت دپاره د پېغمبرانو په شان خبرې کول. خو د دې نه پس بيا
 د هغه اويا مشرانو نه دوه مشران، الداد او ميداد، په خېمو داس ونۀ شول. 
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ک پات ۇو او د مال خُدائ د حضور خېم ته تل نۀ ۇو. او په هغوئ باندې
روح نازل شو او هغوئ په خېمو ک د پېغمبرانو په شان خبرې شروع کې.

 يو وان منه که چ موس ته ووائ چ الداد او ميداد په خېمو ک د

 بيا د نون زوئ يشوع، کوم چ د وان د پېغمبرانو په شان خبرې کوى. 
وخت نه د موس مدد کوونے وو، هغۀ موس ته وفرمائيل، ”زما نېه هغوئ

ۀ؟ زۀ غواړم چ و، ”تۀ په ما غېرت کوېجواب ورک  موس منع که.“ 
مال خُدائ خپل روح خپلو ولو خلقو ته ورکى او ول د پېغمبرانو په شان

 بيا موس او د بن اسرائيلو مشران واپس کېمپ ته الړل.  “.ش

مزان

 نااپه مال خُدائ يوه هوا راوستله چ هغ د سمندر د طرف نه مزان

راوړل، چ د زم نه يو ز اوچت الوتل. دا په خېمو باندې او د خېمو نه
 نو په هغه وله ورځ او ېرچاپېره هر طرف ته لرې لرې پورې کېناستل. 

شپه او په دوېمه وله ورځ، خلقو مزان راونيول، هيچا هم د زرو کلو نه کم نۀ ۇو
 رانيول. هغوئ دا د اوچولو دپاره د ولو خېمو نه ېرچاپېره خوارۀ کل. 

کله چ ال د هغوئ سره ۀ ډېره غوه وه، نو مال خُدائ خلقو ته په قهر شو
 د هغه ائ نوم ”د اللچيانو قبرونه“ او په خلقو ي يوه لويه وبا راولېله. 

شو، ه چ هغوئ هلته هغه خلق خ کل د کومو چ غو ته زړۀ شوے
 خلقو د هغه ائ نه حصيروت ته سفر وکو او هلته اوسېدل. وو. 

د حضرت موس خالف د حضرت هارون او بب مريم بغاوت

 بيا موس يوه حبش ه وادۀ که، نو مريم او هارون په دې وجه په  ۱۲
 هغوئ ووئيل، ”مال خُدائ صرف د موس په ذريعه هغۀ اعتراض وکو. 

خبرې کې دى ۀ؟ هغۀ زمون په ذريعه خبرې نۀ دى کې ۀ؟“ هغوئ چ ۀ
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 موس يو ډېر عاجز سے وو، هغه د ووئيل نو مال خُدائ هغه واورېدل. 
،خُدائ موس اپه مال نا زم په مخ د ولو خلقو نه زيات عاجز وو. 
هارون او مريم ته وفرمائيل، ”تاسو درې واړه بهر زما د حضور خېم ته الړ

 او مال خُدائ د وري په ستن ک الندې راغلو، د ش.“ نو هغوئ الړل، 
خېم په دروازه ک ودرېدلو او هارون او مريم ي راوغوتل. هغوئ دواړه
 او مال خُدائ هغوئ ته وفرمائيل، ”اوس زما خبرې په وروړاندې شول، 
کوالو غوږونو واورئ. کله چ ستاسو په مين ک پېغمبران وى، نو زۀ خپل

ان هغوئ ته په خيال ک رندوم او زۀ د هغوئ سره د هغوئ په خوب
 خو زۀ خپل خدمتار موس سره داس نۀ کوم، هغه ما د ک خبرې کوم. 

 نو زۀ د هغۀ سره مخامخ خپلو خلقو بن اسرائيلو مشر جوړ کے دے. 
خبرې کوم، صفا او واضحه خبرې ورسره کوم، هغۀ زۀ ليدلے يم. تاسو دا

 جرأت نه کوئ چ زما د خدمت کوون موس خالف خبرې کوئ؟“ 
نه وري د خېم  او کله چ مال خُدائ هغوئ ته په قهر شو، او هغه الړو 
اوچته شوه، نو د مريم رمن نااپه په سخته بيمارۍ په شوه او د واورې په
شان سپينه شوه. کله چ هارون ورته وکتل نو وې ليدل چ د هغ رمن په

 هغۀ موس ته ووئيل، ”صاحبه، زمون د کم عقلتوب د ناه بيمارۍ په وه، 
 د مريم نه داس ۀ مۀ جوړوه له چ يو په وجه دا سزا مون له مۀ راکوه. 
 نو موس مال خُدائ ماشوم م پېدا شوے وى او نيمه غوه ي نۀ وى.“ 

 مال خُدائ ورته ته فرياد وکو چ، ”خُدايه پاکه، هغه روغه که.“ 
وفرمائيل، ”کۀ پالر ورله په مخ تُوکلے وے، نو هغ به اووۀ ور خپل شرم نۀ

وو برداشت کے ۀ؟ نو هغه دې اووۀ ور د خېمو نه بهر کے ش او د
 مريم اووۀ ور د خېمو نه بهر کے شوه  “.نه پس هغه واپس راول هغ
او چ تر کوم پورې هغه واپس نۀ وه راوستلے شوې نو خلقو سفر نۀ کولو.

.ولول خېم ي  بيا هغوئ د حصيروت نه الړل او د فاران په صحرا ک
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جاسوسان

 ”د دولسو قبيلو د هرې  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  مال  ۱۳
يوې قبيل نه يو يو مشر خوښ که او هغوئ د جاسوسانو په توه ولېه چ د

 نو موس هغوئ کنعان مل وورى، کوم چ زۀ بن اسرائيلو له ورکوم.“ 
ول د بن هغوئ ل، چم په مطابق ولېخُدائ د ح د فاران د صحرا نه د مال

 د هغوئ نومونه دا ۇو يعن د روبين قبيل نه، سموع اسرائيلو مشران ۇو. 
 د يهوداه قبيل  د شمعون قبيل نه، سافط زوئ د حورى،  زوئ د زکور، 

 د افرائيم  د يساکار قبيل نه، اجال زوئ د يوسف،  نه، کالب زوئ د يفُنه، 
 د  د بنيامين قبيل نه، فلط زوئ د رفُو،  قبيل نه، هوسيع زوئ د نون، 

 د منس قبيل نه، جدى زوئ د زبولون قبيل نه، جدىاېل زوئ د سودى، 
 د آشر قبيل نه، ستُور  ،اېل زوئ د جملنه، عم  د دان قبيل  ،سوس

 د جاد قبيل نه،  ،زوئ د ۇفس نه، نحب قبيل  د نفتال زوئ د ميائيل، 
د جاسوس لد هغه م موس ى دى چ دا هغه س  .جيواېل زوئ د ماک

 کله چ دپاره ولېل. هغۀ د نون د زوئ هوسيع نوم يشوع ته بدل کو. 
موس هغوئ لېل، نو هغوئ ته ي وفرمائيل چ، ”د دې ائ نه د صحرا په الر
 وې ورئ چ هغه ۀ  .ته ورننو او بيا د کنعان غريزې عالق الړ ش

رنه مل دے، چ کوم خلق په ک اوسيى، هغوئ ته دى او کۀ کمزورى
 وې ورئ چ هغه زمه ۀ ده او کۀ ۀ نۀ ده دى، ل دى او کۀ ډېر دى. 
ى چاوسي ارونو ک ى يا په داساوسي هغه خلق په خېمو ک او چ
 وورئ چ هغه زمه زرخېزه او کۀ شاړه ده او دېوالونه ترې نه تاو وى. 
ون بو په ک شته او کۀ نشته. او ته ش چ هلته کومه مېوه کيى له
 نو هغه ترې نه راوړئ.“ دا هغه موسم وو چ انور په پخېدو شروع ۇو. 

سى د صحرا په طرف الړل او هغه مل ي د صين صحرا نه واخله تر رِحوب
ل هغوئ اول د هغه م پورې وکتلو، چ د حمات درې ته نزدې دے. 
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او تلم د اخيمان، سيس ته ننوتل او حبرون ته راغلل، چرته چ برخ جنوب
قبيل اوسېدل چ هغوئ عناقيان ۇو او د دېوانو د نسل اوالد وو. حبرون د
 هغوئ د مصرى ار ضعن نه اووۀ کاله مخ آباد کے شوے وو. 
اسال وادۍ ته راغلل او هلته هغوئ يوه انه راماته که چ د انورو يوه

غنچه ورباندې وه او دومره درنه وه چ دا دوو سو په يو ډان باندې يو خوا بل
 په هغه خوا راوړنده که او يو ي وړله. هغوئ ۀ انار او اينر هم يوړل. 

بن ه چ ودے شوورو غنچه نوم کېد ان ال“ يعنوادۍ باندې ”اس
 هغه مل د لوېتو ورو د اسرائيلو هلته د انورو غنچه شوکول وه. 

 او موس، هارون او د بن اسرائيلو کتلو نه پس، جاسوسان راواپس شول 
ول قوم ته د فاران په صحرا ک قادِس ته راغلل. جاسوسانو هغه خبر ورله

راوړو چ ۀ ي ليدل ۇو او هغه مېوه ي ورته وودله چ کومه ي راوړې وه.
 هغوئ موس ته ووئيل، ”مون هغه مل وکتلو چ زرخېز او آباد وو او دا

 خو د هغه ائ اوسېدون ته دى او د هغوئ ي له شان مېوه ده. 
ارونه غ دى او د ارونو نه ي دېوالونه تاو دى. او د دې نه عالوه، مون هلته

 عماليقيان د هغه مل په صحرا ک اوسيى، د دېوانو اوالد هم وليدو. 
حتيان، يبوسيان او اموريان د غرونو په مل ک اوسيى، او کنعانيان د

 کالب هغه خلق غل کل مديتران د سمندر او د اُردن سيند سره اوسيى.“ 
لپه هغه م چ ايتونه کول او وې وئيل، ”راالف شخ د موس کومو چ

حمله وکو او وې نيسو، ه مون ۀ ته يو او ورباندې برے موندے شُو.“
و چه نۀ يت ۇو، ”نه. مون د کالب سره تل و ووئيل کوم چ خو هغه س

 نو هغوئ د بن حمله ورباندې وکو، هغه خلق زمون نه زيات طاقتور دى.“ 
اسرائيلو په مين ک د هغه مل په حقله غلط خبر خور کو کوم چ هغوئ
ليدلے وو. هغوئ ووئيل، ”په هغه مل ک دومره ۀ هم نۀ پېدا کيى چ د
هغه ائ اوسېدون خلق ي وخورى. کوم خلق چ مون وليدل ول لوړ لوړ

 او هلته مون دېوان هم وليدل، چ د عناق اوالد دے. مون ته خپل ۇو، 
به هغوئ ته خامخا هم داس و او مونلخان يم ه چمعلومېدل ل انونه داس
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ارېدلو.“

د خلقو شايتونه کول

 هغوئ د موس او هارون  بيا وله شپه خلقو په چغو چغو وژړل.   ۱۴
ک لصر په مد م ۀ وے چ و او وې وئيل، ”دا به ډېرهايت وکالف شخ

ته ول لهغه م خُدائ مون  مال يا دلته په دې صحرا ک مۀ وے. 
بو؟ مون به په جن ک ووژلے شُو او زمون  او بچ به ونيولے
 نو هغوئ يو بل ته ش. دا به ۀ نۀ وى ۀ چ واپس مصر ته الړ شُو؟“ 

 بيا موس ووئيل، ”را چ يو مشر خوښ کو او مصر ته واپس الړ شُو.“ 
 او د نون زوئ يشوع او او هارون د هغه خلقو په وړاندې په زمه را پرېوتل. 
کالب د يفُنه زوئ چ د نورو کسانو سره هغه مل کتلے وو، نو هغوئ هغه دوه
 او خلقو ته ي وفرمائيل،  وشلول جام خپل ان نه يد خف کسان ۇو چ

 کۀ مال خُدائ ”کوم مل چ مون وکتلو هغه ډېر زيات ۀ مل دے. 
زمون نه رضا وى نو هغه به مون هلته بو، هغه مل ته چ زرخېز او آباد وى

 د مال خُدائ خالف بغاوت مۀ کوئ او د هغه او مون له به ي راکى. 
خلقو نه مۀ يرېئ کوم چ هلته اوسيى. هغوئ له شست ورکول مون ته آسان
ے دے چست ورکش مل دے او هغه خُدايانو له ي خُدائ زمون دى. مال

 ول قوم وئيل چ هغوئ به سنسار کى، هغوئ ي بچ کول، نو مۀ يرېئ.“ 
خو نااپه خلقو وليدل چ د مال خُدائ د حضور جالل د خېم دپاسه

رارند شو.

د حضرت موس د خلقو دپاره دعا کول

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”دا خلق به تر کوم پورې زما نه نفرت

کوى؟ او په ما باندې به اعتماد نۀ کوى، ار چ د هغوئ په مين ک ما ډېرې
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 زۀ به په هغوئ وبا راولم او هالک به ي کم، خو زۀ به تا معجزې کې دى؟ 
د يو داس قوم پالر نيۀ جوړ کم چ هغه به د دې خلقو نه لوئ او طاقتور

 خو موس مال خُدائ ته وفرمائيل، ”تا د خپل طاقت سره دا خلق د وى.“ 
مصر نه راوويستل. کله چ مصريان خبر ش چ تا د خپلو خلقو سره ۀ

 نو هغوئ به د دې مل اوسېدونو ته ووائ چا چ د مخ نه کى دى، 
زمون کله ستا وري او چ ،مل ي ه خُدايه، تۀ زمونمال دى چ دا اورېدل

دپاسه والړه وى نو تۀ راته مخامخ ارېې او چ تۀ زمون د ور د وري په
 اوس کۀ تۀ خپل ستن ک او د شپ د اور په ستن ک الرودنه کوې. 

ول خلق ووژن، نو چ کومو قومونو ستا په حقله اورېدل دى نو هغوئ به
 چ تا خپل خلق په صحرا ک ووژل ه چ ستا طاقت نۀ وو  ووائ

 نو اوس ماله چ هغوئ هغه مل له بو چ تا د ورکولو وعده کې ده. 
خُدايه، زۀ سوال کوم چ مون ته خپل طاقت او هغه ۀ وايه چ تا ي د

 زۀ، مال خُدائ په آسان سره ورکولو وعده کې ده، کله چ تا وفرمائيل، 
نۀ غصه کېم او زۀ نۀ ختمېدون مينه او وفادارى ايم او زياتے او بغاوت

معاف کوم. خو چ وک ناه کوى نو د هغوئ د ناه سزا به د درېم او لورم
د خپل ه خُدايه، زۀ تا ته سوال کوم چ او اوس مال نسل پورې جارى وى. 

لوئ او نۀ بدلېدون مين په مطابق د دې خلقو ناه معاف که، هم هغه شان
 مال نه چ تا هغوئ د مصر د راوتلو نه تر اوسه پورې معاف کوې.“ 
 خو زما خُدائ ورته وفرمائيل، ”ستا د وېنا په مطابق هغوئ ما معاف کل. 

 دې په خپل ذات او جالل قسم وى د کوم جالل نه چ وله زمه ډکه ده، 
چ د دې خلقو نه يو کس به هم هغه مل ته داخل نۀ ش. هغوئ زما د حضور
جالل او هغه معجزې هم ليدل دى چ ما په مصر ک او په صحرا ک کې
دى، خو هغوئ بيا بيا زما د صبر امتحان اخستے دے او زما د منلو نه ي انار

 هغوئ به هيله هم هغه مل ته دننه نۀ ش د کوم چ ما د کے دے. 
هغوئ د پالر نيۀ سره لوظ کے دے. هغه هي وک به هم ورننه نۀ و چا
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 خو زما خدمتار کالب د نورو په شان نۀ چ زما سپاوے کے دے. 
دے او هغۀ په پوره توه زما تابعدارى کې ده، نو زۀ به دے هغه مل له راولم

 چ په کومو  به د هغۀ د اوالد ش لهغۀ ليدلے دے او هغه م کوم چ
واديانو ک اوس عماليقيان او کنعانيان اوسيى. سبا واپس په صحرا ک د

“.بحرِقُلزم طرف ته روان ش

د شايتونو په وجه د مال خُدائ خلقو له سزا ورکول

 ”دا خراب خلق به تر کوم  مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل، 

 اوس پورې زما خالف شايت کوى؟ ما دا شايتونه ډېر زيات اورېدل دى. 
خُدائ په خپل ذات قسم کوم، چ ه، زۀ ژوندے مالهغوئ له دا جواب ورک

زۀ به ستاسو دپاره هم هغه شان وکم ۀ چ تاسو زما په وړاندې وئيل دى.
 تاسو به مۀ ش او ستاسو الشونه به په صحرا ک خوارۀ وارۀ پراتۀ وى.

ه چ تاسو زما خالف شايت کے دے، ستاسو يو کس به هم هغه مل ته
 ما دا وعده کې وه ورننه نۀ و چ عمر ي د شلو کالو نه زيات وى. 

چ تاسو به هلته اوسېئ، خو د کالب او يشوع نه بغېر به هي وک هم نۀ ورننه
 تاسو وئيل ۇو چ ستاسو ماشومان به ونيولے ش، خو زۀ به هغوئ  .و

 تاسو به دلته په دې هغه مل ته راولم چ تاسو ي مخالفت کے دے. 
ت کاله په صحرا کلوې به  ستاسو بچ  .ۀ شم صحرا ک

سرردانه ر، ستاسو د نافرمان په وجه به کيى، تر دې پورې چ ستاسو
 تاسو ته به لوېت کاله د خپلو بدو سزا مالويى،  .ش آخرى کس هم م
د هغه لوېتو ورو د هرې ور دپاره به يو کال وى کوم چ تاسو د هغه

مل په کتلو ک تېرې کې دى. تاسو ته به پته ول چ زۀ ستاسو خالف يم.
الف راغونزما خ م چوک زۀ به تاسو خرابو خلقو سره داس ه چش ب
- شوى ي. په دې صحرا ک به تاسو تباه ش. زۀ، مال خُدائ دا وايم.“ 
 موس چ کوم سى د هغه مل کتلو له لېل ۇو چا چ غلط خبر راوړو
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چ د هغ په وجه خلقو د مال خُدائ خالف شايت وکو، نو مال خُدائ په
 په هغه دولسو دې جاسوسانو باندې وبا راوستله او هغوئ مۀ شول. 

جاسوسانو ک صرف يشوع او کالب ژوندى پات شول.

د مل د نيولو وړومبے کوشش

 کله چ موس بن اسرائيلو ته هغه ۀ وفرمائيل ۀ چ مال خُدائ

لهغوئ د غرونو م  بل سحر وخت فرمائيل ۇو، نو هغوئ ډېر غمژن شول. 
ته روان شول، هغوئ ووئيل، ”اوس به مون هغه مل ته الړ شُو چ د کوم په
حقله مال خُدائ مون ته فرمائيل دى. مون دا منو چ مون ناه کې ده.“

 خو موس ورته وفرمائيل، ”نو تاسو ول د مال خُدائ نافرمان کوئ؟

 تاسو مۀ . مال خُدائ ستاسو مل نۀ دے او  .تاسو به کامياب نۀ ش
 کله چ تاسو د عماليقيانو او ستاسو دشمنان به تاسو له شست درکى. 
کنعانيانو سره مخامخ ش، نو تاسو به په جن ک ووژلے ش، مال خُدائ
 به ستاسو مل نۀ وى، ه چ تاسو د هغۀ د تابعدارۍ نه انار کے دے.“ 

نۀ د مال ر چته وخېژى، ا لد غرونو م ور روان ۇو چخو هغوئ زړ
 بيا عماليقيان خُدائ د لوظ صندوق او نۀ موس د خېمو نه ورسره تلے وو. 
او کنعانيان الندې راغلل کوم چ هلته اوسېدل او هغوئ له ي شست ورکو او

د حرمه پورې ي وزغلول.

د قربان په حقله قانون

 چ بن اسرائيلو ته دا اصول  مال خُدائ موس ته وفرمائيل   ۱۵
 وايه چ په هغه مل ک پرې عمل کوى کوم ي چ هغوئ له ورکولو. 

يو غويے، ه، يا يو چېلے مال خُدائ ته د سوزېدون نذران په توه يا د
يوې منت د پوره کولو د نذران، يا د رضاکارانه نذران يا د ستاسو په مقررو
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اخترونو ک د يوې نذران په توه پېش کولے ش، د دې نذرانو خوشبو په
 هر وک چ يو  يا چېلے مال خُدائ -  .ۀ ل خُدائ باندې مال

ته د سوزېدون نذران په توه پېش کوى نو هغه به د دې هر يو ناور سره يو
کلو اوړۀ راوړى چ يو لير د زيتُونو تېل ورسره  وى، دا به د غل نذران په

 کله چ يو  پېش کيى، نو دوه توه وى، يو لير مے به ورسره هم وى. 
کلو اوړۀ چ يو نيم لير د زيتُونو تېل ورسره  وى، دا به د غل نذران په توه

خوشبو په مال ر مے به ورسره هم وى. د دې نذران يو نيم لي پېش کيى، 
 کله چ يو غويے د سوزېدون نذران په توه يا د  .ۀ ل خُدائ باندې

يوې منت پوره کولو د نذران يا د سالمت د نذران په توه مال خُدائ ته
 د درې کلو اوړو د غل يوه نذرانه به پېش کيى چ دوه ليره د پېش کيى، 

ره مے به ورسره هم وى. د دې نذران دوه لي زيتُونو تېل ورسره  وى، 
،يد هر يو غو ۀ دى چ  دا هغه  .ۀ ل خُدائ باندې خوشبو په مال

 د ناورو د شمېر په مطابق  .سره به پېش کولے ش ُورى، يا چېل ،
 د مل ول اصل پېدائش خلق  .قدار هم زياتولے شيزونو م به د دې
چ کله يوه په اور تيارېدون نذرانه پېش کوى نو هغوئ به داس کوى، د دې
 او کۀ ستاسو په مين ک د بل  .ۀ ل خُدائ باندې خوشبو په مال

مل کس وى، کۀ هغه د ل وخت يا د ډېر وخت دپاره اوسېدونے وى، نو کۀ
هغوئ غواړې چ په اور تيارېدون نذرانه پېش کى، چ د چا خوشبو په
 په  .ول مننو ضرور به هغوئ هم هغه شان اص ،ۀ ل خُدائ مال

راتلون ولو وختونو ک، تاسو او ستاسو سره اوسېدون د بل مل خلق به
  ،يو شان ي خُدائ په نظر ک تاسو او هغوئ د مال .ول مندا اص
 مال خُدائ ستاسو او د هغوئ دپاره به يو شان قانون او اصول وى. 

لپه هغه م ايه چول وسرائيلو ته دا اصا بن  چ موس ته وفرمائيل 
 کله چ تاسو ک پرې عمل کوى کوم چ مال خُدائ هغوئ له ورکولو. 

د هغه مل د فصل نه خوراک کوئ، د هغ نه به ۀ برخه مال خُدائ ته د

۳۵ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 کله چ تاسو رو پخوئ، نو د نوې  .ه پېش کولے شپه تو خاص برخ
غل د وړومب پېې رو به مال خُدائ ته د خاص برخ په توه پېش کولے

ش. دا به هم هغه شان پېش کولے ش چ نه تاسو په درمند ک صفا
،ولو وختونو ک  په راتلون شوې غله د خاص برخ په توه پېش کوئ. 

 خو کۀ تاسو چ کومه رو پخوئ نو دا نذرانه به مال خُدائ له ورکوئ. 
کوم چ ناکام ش ولو باندې عمل کولو کسره په دې اص وک په غلط
 او فرض کئ کۀ راتلون نسلونه په مال خُدائ موس له ورکى دى، 
دې هر ۀ کولو ک ناکام ش چ مال خُدائ ي د موس په ذريعه حم

 کۀ يوه داس غلط شوې وى چ قوم ته پته نۀ وى لېدل، نو کے دے، 
هغوئ به يو غويے د سوزېدون نذران په توه پېش کى، د دې خوشبو په

مال خُدائ باندې ۀ ل، دا به د معيارى غل نذران او د لو نذران سره
پېش کيى. د دې نه عالوه، هغوئ به يو چېلے د ناه نذران په توه هم پېش

 امام به د قوم دپاره کفاره ادا کى او هغوئ به معاف کے ش ،ه کوى. 
چ هغه کار په غلط سره شوے وو او هغوئ خپله د ناه نذرانه په اور

 نو د بن اسرائيلو ول قوم تيارېدون نذران په توه مال خُدائ ته راوړه. 
ه چ ،ے شخلق به معاف ک لد پردى م او د هغوئ سره اوسېدون

 کۀ يو کس په غلط سره ناه وکى، نو ول په دې غلط ک شامل ۇو. 
 امام به په قرباناه هغه به د يو کال چېل د ناه نذران په توه پېش کوى. 
باندې د هغه کس دپاره کفاره ادا کى، چا چ په غلط سره ناه کې وى او
 دا اصول د هغه هر چا دپاره يو شان دى چ وک په  .هغه به معاف ش
غلط سره ناه وکى، کۀ هغه په حقيقت ک اسرائيلے وى يا د هغوئ سره
 خو کۀ يو کس قصداً ناه وکى، کۀ اوسېدونے د پردى مل کس وى. 

هغه د خپل مل يا د پردى مل وى، نو د ناه په وجه هغۀ د مال خُدائ
 ه چ هغۀ د مال خُدائ د وېنا  ،ې ده او هغه به وژلے شک عزتب
سپاوے کے دے او قصداً ي د هغۀ يو حم مات کے دے. نو هغه د خپل
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مرګ په خپله ذمه وار دے.

د سبت ور د نۀ منلو دپاره سزا

 کله چ اسرائيليان ال په صحرا ک ۇو، نو يو سے وليدے شو چ د

 نو هغه موس، هارون او ول قوم ته سبت په ورځ ي خشاک راولولو. 
 او قېد کے شو، ه چ دا پته نۀ وه چ د هغۀ سره ۀ راوستلے شو، 

 نو مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”هغه سے دې خامخا  .ے شوک
 نو ول قوم هغه ووژلے ش ،ول قوم به هغه د خېمو نه بهر سنسار کى.“ 

د خېمو نه بهر بوتلو او سنسار ي کو، هم هغه شان چ نه مال خُدائ
حم کے وو.

په جامو د وړندو مزو په حقله قانون

 چ، ”بن اسرائيلو ته ووايه، د خپلو  مال خُدائ موس ته وفرمائيل 

جامو په وونو باندې مزى راوړند کئ او په هر يو مزى باندې ي يو د
 آسمان رن تار ولوئ. داس به تاسو په راتلون ولو وختونو ک کوئ. 

چ هر کله هم تاسو دا مزى ورئ نو تاسو ته به زما ول حمونه درياديى او
عمل به پرې کوئ، نو تاسو به زما نه نۀ اوړئ او د خپلو سترو او زړۀ په

 هغه مزى به تاسو ته دا دريادوى چ زما ول  .ر به نۀ خواهشونه پس
 زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ  .ه زما ياو تاسو به په پوره تو مونه منح

پاک يم، ما تاسو د مصر مل نه راوويستل چ ستاسو خُدائ پاک يم. زۀ
مال خُدائ يم.“

د قورح، داتن او ابيرام بغاوت
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 د اضهار زوئ قورح، چ د قُهاتيانو د قبيل ليوے وو، هغۀ د موس د -

مشرۍ خالف بغاوت وکو. د روبين قبيل نه ي درې سى رابېل کل، داتن،
ابيرام، چ د الياب زامن ۇو او اُون چ د پلت زوئ وو او ورسره دوه نيم سوه
 هغوئ د نور اسرائيليان هم ۇو، دا مشهور مشران چ قوم خوښ کى ۇو. 

موس او هارون په مخ رابېل شول او ورته ي ووئيل، ”تاسو د حد نه تېر
شوى ي .ول قوم د مال خُدائ مقدس خلق دى او مال خُدائ زمون د ولو
 کله مل دے. نو، موس، تۀ ول د مال خُدائ د قوم نه ان اوچت ؟“ 

 او قورح او د هغۀ چ موس دا واورېدل، نو هغه د خفان نه پمخ پرېوتو. 
ملرو ته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ به سبا سحر مون ته وائ چ وک د

هغۀ دى او وک مقدس دى. او هغه به صرف هغه کس خپل ان ته نزدې
 سبا سحر تۀ او ستا ملرى د اور - پرېدى چ کوم ي خوښ کے وى. 

باندې د خوشبوي واچوئ او په هغ ارۀ په کبل س ،واخل وړلو لو
مصالح واچوئ او قرباناه ته ي يوس. بيا به مون وورو چ زمون نه

  “.ى دى. تاسو ليويان د حد نه تېر شوى يوک خوښ ک خُدائ مال
چ   تاسو دا وړه خبره موس قورح ته وفرمائيل، ”اے ليويانو، واورئ. 

د بن اسرائيلو خُدائ پاک تاسو د نور قوم نه جدا کى ي، چ تاسو هغۀ ته
نزدې ش، د مال خُدائ په خېمه ک خدمت وکئ او چ د قوم مدد او

 هغۀ تاسو او نورو ليويانو له دا عزت درکے دے او اوس خدمت وکئ؟ 
 کله چ تاسو د هارون خالف  .مامان هم شد هغۀ ا چ تاسو دا واي

غورېئ، دا په حقيقت ک د مال خُدائ خالف غورېدل دى او دا ستا او ستا
 بيا موس داتن او ابيرام راوغوتل، خو هغوئ ووئيل، د قبيل سرکش ده.“ 

لتا د هغه زرخېز او آباد م مون ۀ وړه خبره ده چ  دا ”مون نۀ درحو. 
نه د دې دپاره راويستل يو چ په دې صحرا ک مو ووژن؟ تۀ په مون باندې

 بله دا چ تا هغه مل ته هم رانۀ وستلو چ زرخېز روب اچول غواړې ۀ؟ 
او آباد دے او نۀ دې پ او د انورو باغونه راکل چ زمون ش. دا خلق ړاندۀ

۳۸ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


ډېر غصه شو او مال  موس دى ۀ چ نۀ پوهيى؟ مون نۀ درحو.“ 
خُدائ ته ي وفرمائيل، ”د دوئ نذران مۀ قبلوه. ما دوئ يو له هم ۀ تليف نۀ

 موس قورح دے ورکے، او ما د دوئ نه چرته يو خر هم نۀ دے بوتلے.“ 
ته وفرمائيل، ”سبا به تۀ او ستا دوه نيم سوه ملرى خامخا د مال خُدائ د

 ستاسو هر يو کس به خپل  .او هارون دې هم راش ،ته راش حضور خېم
مجمر واخل، د خوشبوي مصالحه به په ک واچوى او بيا به ي په قرباناه
 نو هر يو کس خپل مجمر واخستلو، ژوندى سارۀ او د باندې پېش کى.“ 

خوشبوي مصالحه ي په ک واچوله او د موس او هارون سره د خېم د
 بيا قورح ول قوم راغون کو او هغوئ د دروازې په خولۀ ک ودرېدل. 

خېم د دروازې په خولۀ ک موس او هارون ته مخامخ ودرېدل. نااپه د
 او مال خُدائ مال خُدائ د حضور جالل ول قوم ته رارند شو، 

سمدست چ ، ”تاسو د دې خلقو نه لرې ش موس او هارون ته وفرمائيل، 
 خو موس او هارون پمخ پرېوتل او وې فرمائيل، ”خُدايه ي تباه کم.“ 

پاکه، ولو خلقو له ژوند تۀ ورکوې. کله چ يو کس ناه وکى، نو تۀ ولو ته په
 ”خلقو ته ووايه چ د  مال خُدائ موس ته وفرمائيل،  قهر کېې ۀ؟“ 

 بيا موس داتن او ابيرام له روان  “.قورح، داتن او ابيرام د خېمو نه الړ ش
 هغۀ خلقو ته وفرمائيل، ”د شو او د بن اسرائيلو مشران هم ورسره شول. 
دې خرابو سو د خېمو نه لرې اوس او چ د هغوئ يو يز له هم الس ورنۀ

 نو هغوئ د قورح،  “.ناهونو په وجه به تباه ش ولو د هغوئ د ،ن .وړئ
داتن او د ابيرام د خېمو نه الړل. داتن او ابيرام بهر راوتل ۇو او د خپلو خېمو د
دروازو په خُلو ک، د خپلو و سره، د خپلو بچو او د خپلو وړو ماشومانو
چ به تاسو ته پته ول خلقو ته وفرمائيل، ”نو داس  موس سره والړ ۇو. 

مال خُدائ زۀ د دې دپاره رالېلے يم چ دا ول کارونه وکم او چ ما ۀ هم
 کۀ دا سى د خُدائ پاک د سزا کى دى نو هغه م د ان نه نۀ دى کى. 

 نه بغېر په خپل مرګ مۀ ش، نو بيا به مال خُدائ زۀ هم نۀ يم رالېلے. 
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خو کۀ مال خُدائ يو لوئ عجيبه کار وکى او زمه وشليى او هغوئ تېر
کى، چ هغوئ قبر ته ژوندى الړ ش، نو تاسو ته به پته ول چ دې سو د

 هغۀ چ نه خبرې ختم کې، نو د مال خُدائ سپاوے کے دے.“ 
 هغوئ ي تېر کل، د هغوئ خاندان، داتن او ابيرام الندې زمه وشلېدله، 
 نو سره د قورح د ولو ملرو او چ هغوئ ۀ لرل هغه ي هم تېر کل. 
هغوئ قبر ته ژوندى الندې الړل، سره د هغه هر ۀ چ هغوئ لرل. زمه په

 هلته چ ومره اسرائيليان ۇو هغوئ باندې رابنده شوه او هغوئ فنا شول. 
،وهل تېدل. هغوئ چغکله د هغوئ ژړا واورېدله نو هغوئ وت هغوئ چ

 بيا مال خُدائ يو اور راولېلو او هغه ”تت. زمه به مون هم تېر کى.“ 
دوه نيم سوه سى ي وسوزول کومو چ خوشبوئ پېش کې وه.

د سرکش دپاره کفاره

 ”د هارون امام زوئ العزر ته  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

ووايه چ کوم سى سوزېدل دى چ د هغوئ د اور لو لرې کى او هغه
 سارۀ دې د اور لوو نه ل لرې وول ،ه چ د اور لو مقدس دى. 

کله چ دا لو د مال خُدائ په قرباناه باندې پېش کېدل نو مقدس شول. نو
د دې سو د اور لو واخله کوم چ د خپل ناه په وجه مۀ شوى دى، وې
وه نرى نرى پترى شان ترې نه جوړ که او د قرباناه پولو دپاره سر ترې نه

 نو العزر جوړ که. دا به د بن اسرائيلو دپاره د خبردارۍ يوه نه وى.“ 
امام د اور لو واخستل او د ولو دپاره ي ورکل، د قرباناه د پولو د سر

 دا د بن اسرائيلو دپاره يو دپاره نرى نرى پترى ترې نه جوړ کے شول. 
خبردارے وو چ وک د هارون اوالد نۀ وى نو بل غېر سے به قرباناه ته

نزدې نۀ را د دې دپاره چ مال خُدائ ته خوشبوئ وسوزوى. ن هغه به د
قورح او د هغۀ د سو په شان تباه ش. دا هر ۀ هم هغه شان وشول چ نه

مال خُدائ العزر له د موس په ذريعه حم ورکے وو.
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د حضرت هارون خلق بچ کول

 خو په ورپس ورځ ول قوم موس او هارون ته وغورېدو او وې وئيل،

 د هغ نه پس کله چ هغوئ ول د ”تاسو د مال خُدائ خلق وژل دى.“ 
موس او هارون خالف راغون شوى ۇو، چ هغوئ د خېم طرف ته وکتل نو

وې ليدل چ وري خېمه په کې وه او د مال خُدائ د حضور جالل
 موس او هارون الړل او د خېم په مخ ودرېدل، رارند شوے وو. 

 ”د دې خلقو نه لرې شه او زۀ  او مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

 او موس سمدست هغوئ تباه کوم.“ خو موس او هارون پمخ پرېوتل، 
هارون ته وفرمائيل، ”خپل مجمر واخله، د قرباناه نه په ک ژوندى سارۀ

واچوه او په سارو باندې له خوشبوئ واچوه. بيا خلقو له په منه الړ شه او د
د مخ خُدائ په قهر دے او تباه ه. زر شه. مالهغوئ دپاره کفاره ادا ک
ه وئيلے شوى ۇو هم هغه شان ين  هارون ته چ نه شروع شوې ده.“ 
وکل، خپل د اور لوے ي واخستلو او د راغونو خلقو مين ته ي ورمنه

که. کله چ هغۀ وليدل چ تباه شروع وه، نو هغۀ خوشبوئ په سارو واچوله
ک و او ژوندو په مين هغه د م او د خلقو دپاره ي کفاره ادا که. 

ۀ شول هغوئ په شمېر کم  کوم خلق چ ودرېدلو او تباه بس شوه. 
وارلس زره او اووۀ سوه کسان ۇو، دا د هغ نه عالوه ۇو کوم چ د قورح په
 کله چ تباه بس شوه، نو هارون د خېم د سرکش ک مۀ شوى ۇو. 

دروازې په خولۀ ک موس ته راواپس شو.

د حضرت هارون امسا

سرائيلو ته ووايه چا  ”بن  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  مال  ۱۷
تا له دولس امساان درکى چ د هرې قبيل د مشر نه يوه يوه وى. د هر سى
ه چ او په يوه امسا باندې د هارون نوم ولي نوم د هغۀ په امسا باندې وليه 
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کومه د ليوى قبيل دپاره وى، د هرې قبيل د مشر دپاره به يوه يوه امسا وى.
ي ته يوسه او د لوظ صندوق په مخ زما د حضور خېم ان دا امسا

 بيا چ ما کوم سے خوښ کے کېده، چرته چ زۀ تا سره مالوېم. 
وى نو د هغۀ امسا به زرغونه ش او زۀ به ستا خالف د بن اسرائيلو دا هر وخت
 نو موس بن اسرائيلو ته وفرمائيل چ داس وکئ او د غورېدل بند کم.“ 
هغوئ هر يو مشر هغۀ له يوه امسا ورکه، چ د هرې قبيل دپاره يوه يوه وه، دا
 بيا ول دولس وې او په دې دولسو امساانو ک يوه امسا د هارون وه. 

موس هغه ول امساان په خېمه ک د مال خُدائ د لوظ صندوق په
 په ورپس ورځ، کله چ موس خېم ته دننه الړو، نو مخ کېودې. 

هغۀ د هارون امسا وليده چ د ليوى قبيل دپاره وه، هغه زرغونه شوې وه، دې
انامسا ول  موس غو او لونه کى ۇو او پاخۀ بادام ي نيول ۇو. 

يوړې او بن اسرائيلو ته ي وودل، هغوئ ورته وکتل او هر يو مشر خپله امسا
 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د هارون امسا واپس د واپس واخستله. 

لوظ صندوق په مخ کېده. باغيانو بن اسرائيلو ته به دا د ن په توه
  “.ۀ شنو هغوئ به م کۀ د هغوئ غورېدل بند نۀ ش ،ودلے شکې
 بن موس هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ حم کے وو. 

وک هم د مال  چ رباد يو، تباه يو.  اسرائيلو موس ته وفرمائيل، ”مون ب
خُدائ خېم ته نزدې ورش، نو هغه به م ش، نو مون خو ول مرګِ حال يو.“

د امامانو او ليويانو ذمه وارۍ

 مال خُدائ هارون ته وفرمائيل، ”تا ته، ستا زامنو او ليويانو ته به  ۱۸
د هغه جرم تعلق زما د حضور خېم چ الو شخامخا د خپلو هغه بدو سزا م
د خدمت سره وى، خو د امامت په خدمت ک د ۀ ناه سزا به صرف تا او

 د ليوى قبيل خپل خپلوان هم د ان سره راوله، ستا زامنو ته مالويى. 
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چ تا سره په کار ک مدد وکى، په هغه وخت ک چ تۀ او ستا زامن په
 هغوئ به ستا او د خېم دپاره خپل ذمه وارۍ خېمه ک خدمت کوى. 

پوره کوى، خو هغوئ دې په مقدس ائ ک مقدس سامان او قربان اه ته نۀ
  .ل، نو تۀ او هغوئ به ووژلے شوک ى. کۀ هغوئ داسور نزدې کي

هغوئ به تا سره کار کوى او په خېمه ک به د خدمت خپل ول ذمه وارۍ
دمت نۀ شچا ته اجازت نۀ وى نو هغه کس به تا سره خ پوره کوى، خو چ
 يوا تۀ او ستا زامن به د مقدس ائ او د قرباناه ذمه وارۍ کولے. 

 زۀ هغه وک پوره کوئ، نو داس به زۀ بيا بن اسرائيلو ته نۀ په قهر کېم. 
يم چا چ ستا خپلوان ليويان ستا دپاره د يوې تُحف په توه د بن اسرائيلو نه

خوښ کى دى. هغوئ ما ته وقف دى، چ هغوئ په خېمه ک خپل ذمه وارۍ
 خو يوا تۀ او ستا زامن به د امامت هغه ذمه وارۍ پوره تر سره کى. 
کوئ کوم چ د قرباناه او د زيات مقدس ائ سره تعلق لرى. دا ستاسو
وک چ ې ده. هرمامت تُحفه درکما تاسو له د ا ه چ ،ذمه وارۍ دى

“.نو هغه به ووژلے ش حقدار نۀ وى او نزدې راش

د امامانو برخه

خاص برخ ول وره، زۀ تا له زما” ،خُدائ هارون ته وفرمائيل  مال

درکوم چ د نذرانو په توه دې نۀ ش سوزولے. دا زۀ تا او ستا اوالد له درکوم
 ډېرې مقدس نذران کوم چ په چ د همېشه دپاره ستاسو په حواله وى. 

قرباناه نۀ سوزولے کيى، هغه ستاسو دى، د غل نذران، د ناه نذران، د
ناه د تاوان نذران. هر هغه يز چ ما ته د مقدس نذران په توه پېش کيى
 تاسو به خامخا دا يزونه په يو مقدس ائ هغه ستا او ستا د زامنو دى. 

 د دې نه  .دا مقدس و ،رف نران دا خوړلے شخورئ او ص ک
عالوه، اسرائيليان چ نورې خاص برخ ما ته پېش کوى هغه به ستاسو وى. زۀ

دا د راتلون ولو وختونو دپاره تا، ستا زامنو او ستا لوو له ورکوم. ستا د
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 زۀ د وړومب  .پاک وى نو هغه دا خوړلے ش خاندان هر يو کس چ
پېداوار بِهترينه حصه تاسو له درکوم کومه چ اسرائيليان ما ته هر کال پېش

 دا هر ۀ ستاسو دى. د ستاسو د کوى له د زيتُونو تېل، مے او غله دانه. 
 د بن اسرائيلو په  .خوړلے ش پاک وى نو هغه ي خاندان هر يو کس چ

مل ک چ هر يز ما ته بغېر د ۀ شرط نه وقف شوے وى نو هغه به
سرائيليان يا ناور چ  هر يو وړومبے پېدا شوے ماشوم يا ستاسو وى. 
ما ته پېش کوى هغه به ستاسو وى. خو تاسو به خامخا هر وړومبے پېدا شوے

کوم چ ناور به هم واپس اخل او هر وړومبے پېدا شوے ماشوم واپس اخل
 چ ماشومان د يوې مياشت ش نو هغوئ به په مقرر شوى ناپاک وى. 

قيمت يعن په پينو د سپينو زرو سيو باندې واپس اخستلے ش، دا به د منلے
 خو د غواانو، و او چېلو وړومبے پېدا شوے شوى معيار په مطابق وى. 

بچے به واپس نۀ ش اخستلے، دا به په پوره توه زما وى او دا به قربانيى.
وينه ي په قرباناه باندې وشيندئ او وازه ي په اور تيارېدون نذران په توه
 د دې غوه ستاسو ده، له د  .ۀ ل وسوزوئ، د دې خوشبو په ما باندې

چ خاص برخ  کوم دې سينه او د خاص نذران وروستن په. 
اسرائيليان ما ته پېش کوى هغه زۀ په راتلون ولو وختونو ک تا، ستا زامنو

او ستا لوو له ورکوم، دا يو نۀ ماتېدونے لوظ دے چ ما تا او ستا اوالد سره
 مال خُدائ هارون ته وفرمائيل، ”تا ته به هي جائيداد نۀ مالويى وکو.“ 

چ ستا ميراث ش او د بن اسرائيلو د مل هي حصه به تا ته نۀ حواله کيى.
زۀ مال خُدائ، ستا دپاره کاف يم.“

د ليويانو برخه

ې ده کومه چصه ورکخُدائ وفرمائيل، ”ما ليويانو له هره لسمه ح  مال

اسرائيليان ما ته پېش کوى. دا د هغوئ دپاره زما د حضور د خېم د خدمت
 نور به اسرائيليان خېم ته نۀ نزدې کيى ن هغوئ به کولو مزدورى ده. 
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خيال سات رف ليويان به د خېم ص ان له په خپله د مرګ سزا ورکوى. 
او د دې پوره ذمه وارى به تر سره کوى. دا قانون به د همېشه دپاره ستاسو د

اوالد دپاره هم وى. د بن اسرائيلو په مل ک به ليويانو ته هي زمه نۀ
 ه چ ما هغوئ له لسمه حصه ورکې ده  ،ش خپله ي ى چمالوي

کومه چ اسرائيليان ما ته د خاص برخ په توه پېش کوى. نو دا ه ما
هغوئ ته وفرمائيل چ د بن اسرائيلو په مل ک به د هغوئ جائيداد نۀ وى.“

د ليويانو لسمه حصه

 چ ليويانو ته ووايه، ”کله چ تاسو د  مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

بن اسرائيلو نه لسمه حصه اخل کومه چ مال خُدائ تاسو له درکوى، نو
 تاسو به د دې لسمه حصه مال خُدائ ته د خاص برخ په توه پېش کوئ. 
دا خاص برخه به د هغ نذران برابره لے ش کومه نذرانه چ زميندار د نوى
 نو تاسو به مال فصل او د انورو د لنرۍ نه د نوؤ شرابو نه پېش کوى. 
سرائيلو د لسما تاسو د بن خُدائ ته يوه خاص برخه هم پېش کوئ کومه چ

حص نه اخل. دا برخه به تاسو د مال خُدائ دپاره هارون امام له ورکوئ.
 چ ۀ تاسو ته مالويى نو د هغ د ولو نه ۀ حصه مال خُدائ له

 نو هم داس ليويانو ته دا اصول وايه. کله چ تاسو ۀ حصه د ورکوئ. 
تاسو ي ه چل حساب ش ه پېش کوئ نو دا به تاسو دپاره داسپه تو نذران

 تاسو او ستاسو خاندان هغه د خپل درمند يا د انورو لنرۍ نه ورکوئ. 
دا ستاسو د مقدس ه چ ،خوړلے ش ائ ک شوې برخه په هر پات

 کۀ چرې تاسو د دې ۀ حصه مال خُدائ ته خېم د خدمت مزدورى ده. 
پېش کى وى او بيا تاسو دا خورئ نو تاسو ته به سزا نۀ مالويى. هغه تحف او
قربانيان چ قوم ي راوړى الزم ده چ مقدس پات ش خو کۀ د دې د پېش

“.تاسو دې نه کومه برخه وخوړه نو وبه وژلے ش کولو نه مخ
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د سرې غوا ايرې

 ”بن اسرائيلو ته دا  مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل،   ۱۹
اصول واي، چ هغوئ تاسو له يوه سره غوا راول چ لنتون ي نۀ وى

 کے او هي عېب په ک نۀ وى او يوې ورباندې هيله هم نۀ وى شوې، 
او هغوئ به هغه بيا العزر امام له ورکى. هغه به د خېمو نه بهر بوتلے ش او
ۀ وينه واخل عزر به بيا د هغل ا  .ے شبه حالله ک د هغۀ په مخ

 وله غوا، او د خپل وت سره به اووۀ ل وينه خېم ته مخامخ وشيندى. 
.وسوزولے ش مام په مخاو کولمو، به د ا وين ،غو ،رمن سره د

 بيا به هغه د دِيار لرے، ۀ وېلن او يو سور تار راوړى او دا به په اور

جام نه پس، هغه به خپل  د هغ ک واچوى چرته چ غوا سوزيى. 
ووين او غسل به وکى، نو بيا هغه خېمو ته دننه راتلے ش، خو تر ماامه

جام وى نو هغه به خامخا خپل غوا سوزول  چا چ پورې به ناپاک وى. 
 بيا ووين او غسل به وکى، خو هغه به هم تر ماامه پورې ناپاک وى. 

هغه سے کوم چ پاک وى هغه به د غوا ايرې راغونې کى او د خېمو نه بهر
په يو پاک ائ ک به ي کېدى، هلته به دا ايرې د بن اسرائيلو د قوم دپاره

ساتلے ش چ د ناپاک د لرې کولو اوبو تيارولو دپاره به استعماليى. دا رسم
 چا چ ايرې راول کې وى هغه به به د ناه د لرې کولو دپاره ادا کيى. 

خامخا خپل جام وين او تر ماامه پورې به ناپاک وى. دا اصول د
راتلون ولو وختونو دپاره دى، دا به د بن اسرائيلو او د پردى مل د خلقو

دپاره وى چ د هغوئ سره اوسيى.

د مى سره لېدل

 هغه  هر وک چ د مى سره ول نو هغه به اووۀ ور ناپاک وى. 

به خامخا په درېمه ورځ او په اوومه ورځ خپل ان د پاکوال په اوبو باندې پاک
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کى، نو هغه به پاک ش. خو کۀ هغه په درېمه ورځ او په اوومه ورځ باندې خپل
ى سره ولد م وک چ  هر ان پاک نۀ کى، نو هغه به پاک نۀ وى. 

په هغۀ باندې د پاکوال ه چ ،ى نو هغه به ناپاک وىان پاک نۀ ک او خپل
اوبۀ نۀ دى شيندلے شوې. هغه د مال خُدائ د خېم سپاوے کوى او هغه به

م ے په خېمه ک کۀ يو س نور د خُدائ پاک د خلقو نه نۀ ش لے. 
ش، هر وک چ د هغۀ د مرګ په وخت په خېمه ک وى يا ورننو نو هغه
 په خېمه ک هر لوے چ سر ورباندې نۀ وى به اووۀ ور ناپاک وى. 
 کۀ وک داس کس له وت وروړى چ قتل شوے هغه به هم ناپاک وى. 
وى يا د کور نه بهر په خپل مرګ م وى يا کۀ وک د بن آدم هُوک يا قبر له

 کومه غوا چ د ناه د لرې وت وروړى، نو هغه به اووۀ ور ناپاک وى. 
کولو دپاره سوزولے شوې وه د هغ نه لې ايرې به د ناپاک لرې کولو دپاره

اوبۀ په ک او روان به واچولے ش ک او په يو لو واخستلے ش
 يو پاک سے به وېلنے واخل، په اوبو ک به ي ډوب کى او واچوئ. 

اوبۀ به په خېمه، د هغ په ول سامان او په هغه خلقو وشيندى چ کوم هلته وى
او په هغه سى باندې به اوبۀ وشيندى کوم چ د بن آدم هُوک، مى، يا قبر له
 پاک سے به په ناپاک سى باندې په درېمه او په اوومه وت وروړې وى. 

ورځ باندې اوبۀ وشيندى. او په اوومه ورځ به هغه ناپاک سے پاک کى، د
رېواتو په وخت د خپلو جامو وينلو او په ان اوبۀ اچولو نه پس به پاک نمرپ
 هر وک چ ناپاک شوے وى او خپل ان پاک نۀ کى نو هغه به  .ش

ناپاک پات ش ،ه چ په هغۀ باندې د پاکوال اوبۀ نۀ دى شيندلے شوې. هغه
اوے کوى او نور به د خُدائ پاک د خلقو نه نۀ شسپ خُدائ د خېم د مال
کوم کس چ .من ولو وختونو ک ول په راتلون تاسو به دا اص لے. 

وک چ هر ،وين جام اوبۀ شيندى نو هغه به هم خامخا خپل د پاکوال
 يو ناپاک دې اوبو له وت وروړى نو هغه به تر ماامه پورې ناپاک وى. 

وک چ وروړى نو هغه به ناپاک وى او نور هر وت يز له هم ۀ کس چ
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هغه يز له وت وروړى نو هغه به هم تر ماامه پورې ناپاک وى.“

د بن اسرائيلو يو ل بيا غورېدل

 په وړومب مياشت ک د اسرائيلو ول قوم د صين صحرا ته راغلو  ۲۰
 چرته او په قادِس ک ي خېم ولول. مريم هلته مه شوه او دفن شوه. 
چ هغوئ خېم لول وې هلته اوبۀ نۀ وې، نو خلق په موس او هارون باندې
د خپلو بن مون ۀ وے چ دا به” ، او هغوئ وغورېدل چ راغون شول 

 تاسو مون اسرائيلو سره د مال خُدائ د خېم په مخ مۀ شوى وے. 
 دې صحرا ته د دې دپاره راوستل يو چ دلته د خپلو اروو سره مۀ شُو؟ 
تاسو مون ول د مصر نه راوويستلو او دې خراب ائ ته مو راوستلو چ دلته
هي هم نۀ کيى؟ نۀ غله دانه، نۀ اينر، نۀ انور او نۀ انار شته. د لو اوبۀ هم
 موس او هارون د خلقو نه لرې الړل او د خېم د دروازې په خولۀ نشته.“ 
ک ودرېدل. هغوئ پمخ د عبادت دپاره پرېوتل او د مال خُدائ د حضور
 ”هغه  مال خُدائ موس ته وفرمائيل،  جالل هغوئ ته رارند شو. 
امسا واخله چ کومه د لوظ صندوق مخ ته ده او بيا تۀ او هارون ول قوم

راغون کئ. هلته د هغوئ ولو په مخ هغه  ته ووايه او د هغ نه به اوبۀ
راو. نو داس تۀ به د خلقو دپاره د  نه اوبۀ راوباس او هغوئ او د هغوئ
ه مالن راواخستله، چ الړو او امسا ي  موس  “.و ناور به ي
ول قوم راغون په مخ  او هارون د  موس خُدائ حم کے وو. 

 ستاسو دپاره د دې مون وفرمائيل، ”اے باغيانو واورئ. ول و او موسک
 هغه له ي ه او دوهامسا پورته ک  بيا موس نه اوبۀ راوباسو ۀ؟“ 

.لناورو و ولو خلقو او او اوبۀ ترې نه راووتل پرې ووهلو او ډېرې زيات
 خو مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل، ”تاسو په ما ايمان نۀ لرلو

چ زما مقدس طاقت مو د بن اسرائيلو په مخ رند کے وے، نو اوس
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 د تاسو به هغوئ هغه مل ته بونۀ  چ ما ي د ورکولو وعده کې ده.“ 
دې ائ نوم د مريبه اوبۀ شو، ه چ بن اسرائيلو د مال خُدائ خالف

شايت وکو او هغۀ ورته هلته وودل چ هغه مقدس دے.

د ادوم بادشاه بن اسرائيل تېرېدو ته نۀ پرېودل

 موس د قادِس نه ادوم بادشاه له پېغام وړون ولېل. هغوئ ورته ووئيل،

”دا پېغام ستاسو د خپلوانو، د بن اسرائيلو د طرف نه دے. تاسو ته پته ده چ په
 چ زمون پالر نيۀ نه مصر ته الړل، مون کوم تليفونه تېر شوى دى، 

هلته مون ډېر وخت اوسېدلو. مصريانو زمون د پالر نيۀ او زمون سره بد
 او مون مال خُدائ ته فرياد وکو. او هغۀ زمون فرياد سلوک کولو، 
راوويستلو. اوس مون صر نه يد م له، چراولې ته يواورېدو او يوه فر

 تاسو مهربان وکئ ستاسو د عالق سره نزدې په يو ار قادِس ک يو. 
او مون پرېدئ چ ستاسو د مل نه تېر شُو. مون او زمون اروى به د الرې
نه يو خوا بل خوا نۀ اوړو، نۀ به ستاسو پو يا د انورو باغونو ته ورننوو او نۀ

به ستاسو د کوهو نه اوبۀ و. مون به په هغه لويه الره روان يو او ستاسو
ائ نه نۀ ش  خو ادوميانو ورته ووئيل، ”تاسو د دې عالق نه به ووحو.“ 

 تېرېدلے. کۀ تاسو داس وکل، مون به راووحو او په تاسو به حمله وکو.“ 
بن اسرائيلو ووئيل، ”مون په لويه الره روان يو او کۀ مون او زمون اروو
ستاسو اوبۀ ول، نو مون به د هغ پېس درکو. مون صرف ستاسو په

 خو ادوميانو بيا ووئيل، ”تاسو مۀ مل ک تېرېدل غواړو نور هي هم نه.“ 
تېرېئ.“ او هغوئ د يو طاقتور لر سره په بن اسرائيلو باندې حمل دپاره

 ه چ ادوميانو بن اسرائيل په خپله عالقه ک تېرېدو ته نۀ راغلل. 
پرېودل، نو بن اسرائيل په بله الر الړل.
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د حضرت هارون مرګ

 چ  د بن اسرائيلو ول قوم د قادِس نه الړل او د حور غرۀ ته ورسېدل، 

 د ادوم په سرحد باندې دے. هلته مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل، 
”هارون به هغه مل ته ورننه نۀ و د کوم چ ما بن اسرائيلو له د ورکولو

وعده کې ده، هغه به م ش ،ه چ په مريبه ک تاسو زما د حم نه
  هارون او د هغۀ زوئ العزر بره د حور غرۀ ته بوه،  بغاوت کے وو. 

او هلته د هارون نه د امامانو لباس وباسه او العزر ته ي ورواچوه. هارون به
 موس هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ حم  “.ش هلته م

 او موس د ورکے وو. هغوئ د ول قوم په مخ د حور غرۀ ته وختل، 
هارون نه د امامانو لباس وويستلو او العزر ته ي ورواغوستلو. هارون هلته د

 د غرۀ په سر باندې م شو او موس او العزر د غرۀ نه راکوز شول. 
اسرائيلو ول قوم ته پته ولېده چ هارون م دے او دېرش ور هغوئ د هغۀ

په غم غمژن ۇو.

د بن اسرائيلو کنعانيانو له شست ورکول

د عراد بادشاه واورېدل چ صه کح د کنعان په جنوب  کله چ  ۲۱
ۀ ي ه اوسرائيل د اتهارِم په الره راروان دى، نو هغۀ ورباندې حمله وکا بن
 بيا بن اسرائيلو د مال خُدائ سره دا وعده وکه، ”کۀ تۀ ترې نه ونيول. 

ريال کې، نو مون به د هغوئ ارونه پوره تباه کو او تا ته مون په دې خلقو ب
ريال  مال خُدائ د هغوئ آواز واورېدو او په کنعانيانو ي ب  “.به وقف ش

کل. نو بن اسرائيلو هغوئ او د هغوئ ارونه تباه کل او په هغه ائ ي حرمه
نوم کېودو.
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د پيتلو مار

 بن اسرائيليان د حور غرۀ نه د بحرِقُلزم په الر روان شول چ د ادوم نه

 او د خُدائ ېرچاپېره مزل وکى. خو په الره ک خلق ډېر بصبره شول 
پاک او موس خالف ي خبرې شروع کې. هغوئ ووئيل، ”تاسو مون ول د

مصر نه راوويستلو د دې دپاره ۀ چ په دې صحرا ک مۀ شُو، چرته چ نۀ
رو شته او نۀ اوبۀ شته؟ نور مون دا بکاره خوراک نۀ شُو برداشت کولے.“

سرائيليان يل او ډېر اخُدائ په خلقو باندې زهريله ماران راولې  بيا مال

 خلق موس له راغلل او ورته ي ووئيل، ”مون دا ناه وچيچل او مۀ شول. 
کې ده چ د مال خُدائ او ستا خالف مو خبرې کې دى. نو مال خُدائ ته

 سوال وکه چ دا ماران لرې کى.“ نو موس د خلقو دپاره دعا وکه. 
مال خُدائ موس ته وفرمائيل چ د يو زهريله مار نمونه جوړه که او په يوه

ډاه ي ولوه، نو هر وک چ چيچلے شوے وى او هغ ته وورى نو روغ به
 نو موس د پيتلو نه مار جوړ کو او په يوه ډاه باندې ي ولولو. هر  .ش

چيچلے شوے وو او هغۀ به د پيتلو مار ته وکتل نو ژوندے به پات وک به چ
شو.

د بن اسرائيلو موآب ته سفر

 چ د هغه  .ولول خېم ي سرائيليان وړاندې الړل او په اوبوت ک ا

عباريم په صحرا ک نمرخاتۀ طرف ته د ع ائ نه الړل نو د موآبيانو د عالق
 هغوئ  .ولول خېم  بيا هغوئ د زرد په وادۍ ک  .ولول خېم ي
د هغه ائ نه بيا الړل او د ارنون د سيند نه پورى غاړه ي خېم ولول په هغه

صحرا ک چ د اموريانو د عالق پورې خوره وه. ارنون د موآبيانو او
 نو دا ه د مال خُدائ د جنونو په اموريانو په مين ک د حد پوله وه. 

کتاب ک ليل دى، ”د سوفه په عالقه ک د واهيب ار او هغه واديان، د

۵۱ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 د واديانو ژور ايونه چ د عار ار پورې خوارۀ دى او چ د ارنون سيند، 
 د هغ ائ نه هغوئ هغه کوه له الړل چ د موآب د حد پول ته رسيى.“ 

بير په نامه ياديى، دا هغه کوهے دے چ مال خُدائ موس ته وفرمائيل،
 په هغه وخت بن اسرائيلو ”خلق راغون که او زۀ به هغوئ له اوبۀ ورکم.“ 

 دا سندره ووئيله، ”کوهو، خپل اوبۀ راوباس، مون ورته يوه سندره وايو. 
کوهے شهزادانو کنستلے دے او د خلقو د مشرانو سره د بادشاه د امسا

 او د هغ سره او د هغوئ د امساانو سره.“ هغوئ د صحرا نه متنه ته الړل، 
 او د بامات نه د موآبيانو ائ نه نحلاېل ته او د نحلاېل نه بامات ته الړل، 
په عالقه ک وادۍ ته الړل، د پِسه د غرۀ د سر نه الندې، چ مخ ي صحرا ته

دے.

په سيحون بادشاه او عوج بادشاه باندې فتح موندل

 بيا بن اسرائيلو د اموريانو بادشاه سيحون ته پېغام وړون ولېل چ ورته

او زمون تېر شُو. او مون ک لستا په م ده چپرې  ”مون  ،ووائ
اروى به د الرې نه نۀ اوړو او نۀ به ستاسو پو او د انورو باغونو ته حو او

و چو، په لويه الره به سيدها روان ي وهو نه اوبۀ نۀبه ستاسو د ک مون
سرائيلو له اجازت نۀ ورکولو چا  خو سيحون بن ستاسو عالق نه ووحو.“ 

و او په صحرا کر راجمع کول ل هغۀ خپل .نه تېر ش د هغۀ د عالق
سرائيلو په جنا  خو بن يهض ته ووتل او په بن اسرائيلو ي حمله وکه. 
ه يډېر دشمنان ووژل او د ارنون سيند نه واخله تر يبوق سيند پورې زم ک

ترې نه ونيوله، خو د يبوق نه وروستو د عمونيانو د عالق د حد پوله ډېره
په هغوئ ک ارونه چ ول سرائيلو د اموريانوا  نو بن مضبوطه وه. 
 حسبون او ېرچاپېره کل هم شامل وو ونيول او بيا هغوئ هلته اوسېدل. 

ار وو، سيحون د موآب پخوان حسبون د اموريانو د بادشاه سيحون مرکزى
نيول ه يوله زم ے وو او د ارنون سيند پورې د هغۀک الف جنبادشاه خ
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 نو دا ه شاعران وائ، ”د سيحون بادشاه ار ته، حسبون ته راشه، وه. 
 يوه ورځ د دې ار حسبون نه د سيحون لر مون دا آباد او ودان غواړو. 
د اور په شان الړو، هغوئ په موآب ک د عار ار وران کو او د پاسن ارنون
 د موآب خلقو ستاسو دپاره دا ومره خرابه خبره غرونه ي دړې وړې کل. 

ده. د کموس عبادت کوونو تاسو تباه له راوستلے شوى ي. ستاسو خُدائ
خلق مهاجر جوړ کى دى او ستاسو  د اموريانو د بادشاه قېديان شوې

 خو د هغوئ اوالد تباه شوے دے، د حسبون نه واخله تر ديبون پورې، دى. 
 نو اسرائيليان د د نشيم نه واخله تر نفح پورې، چ ميدبا ته نزدې دے.“ 

 او موس کسان ولېل چ په يعزير ار اموريانو په عالقه ک دېره شول، 
باندې حمله کولو دپاره ۀ الره معلومه کى. بن اسرائيلو دا او ېرچاپېره

 بن اسرائيل ارونه ونيول او چ کوم اموريان هلته اوسېدل هغه ي وشل. 
راورېدل او د بسن په الره الړل او د بسن بادشاه عوج د خپل لر سره
 مال خُدائ راووتلو چ په ادرع ک په هغوئ باندې حمله وکى. 

موس ته وفرمائيل، ”د هغۀ نه مۀ يرېه. زۀ به تا په هغۀ باندې، د هغۀ په ولو
خلقو او د هغۀ په مل باندې بريالے کم. د هغۀ سره هم هغه شان کار وکه

له نه چ دې سيحون سره کے وو، سيحون چ په حسبون ک د
 نو بن اسرائيلو عوج، د هغۀ زامن او د هغۀ ول خلق اموريانو بادشاه وو.“ 

ووژل، هي وک ي ژوندى پرې نۀ ودل او بيا هغوئ د هغۀ مل ونيولو.

د موآب بادشاه د بلعام راغوتل

 بن اسرائيلو مخ سفر کولو او د موآب په مېدانونو ک ي د  ۲۲
 کله چ د موآب بادشاه د  .ولول اُردن پورې غاړه يريحو ته مخامخ خېم
ى ۇو او بنۀ ک سرائيلو په اموريانو باندېا بن صفور زوئ بلق خبر شو چ

 نو په هغۀ او د هغۀ په ولو خلقو د يرې نه اسرائيل ومره بشمېره ۇو، 
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 موآبيانو د ميديانيانو مشرانو ته ووئيل، ”زر به دا لر وېتۀ نېغ ودرېدل. 
زمون ېرچاپېره هر ۀ تباه کى، له چ يو آزاد غويے په ياه ور ش.“ نو
 پېغام وړون ولېل چ د بعور زوئ بلعام راوغواړى، چ هغه بلق بادشاه 

د فرات د سيند سره نزدې په پتور ک وو. هغوئ هغۀ له د بلق نه دا پېغام
راوړو، ”زۀ غواړم چ تۀ خبر ش چ د مصر نه يو لوئ قوم راغلے دے، هغوئ

 هغوئ د زم مخ پ کے دے او وائ چ زمون مل قبضه کى. 
زمون نه طاقتور دى، نو زۀ درته منت کوم چ زما دپاره په هغوئ لعنت ووايه.
نو کېدے ش چ هغوئ له شست ورکو او د مل نه ي وشو. ما ته پته ده

په چا لعنت وواي او چ تاسو د چا دپاره برکت غواړئ نو هغه برکت موم چ
 نو د موآبيانو او ميديانيانو مشرانو د لعنت غوتلو قيمت  “.ش نو هغه لعنت

 بلعام هغوئ ته واخستلو او بلعام له الړل او د بلق پېغام ي ورته واورولو. 
ووئيل، ”تاسو نن شپه دلته تېره کئ او چ مال خُدائ ما ته ۀ هم ووائ نو

 هغه به سبا زۀ تاسو ته ووايم.“ نو د موآبيانو مشران د بلعام سره ايسار شول. 
خُدائ پاک بلعام ته رند شو او ورته ي وفرمائيل، ”دا تا سره خلق وک

ل هغۀ خُدائ پاک ته وفرمائيل، ”د موآب بادشاه بلق هغوئ ما له رالې دى؟“ 
ول دى هغوئ د صر نه راغلد م  کوم خلق چ  چ دى، هغوئ وائ

زم مخ پ کے دے. هغه ما ته وائ چ د هغۀ دپاره په هغوئ لعنت ووايم،
 خُدائ پاک بلعام ته وفرمائيل، نو هغه به شست ورکى او وبه ي شى.“ 

”تۀ د هغوئ سره مۀ ه او بن اسرائيلو دپاره لعنت مۀ غواړه، ه چ ما
 په ورپس سحر بلعام د بلق پېغام وړونو له هغوئ له برکت ورکے دے.“ 

ورغلو او ورته ي ووئيل، ”واپس خپل مل ته الړ ش، مال خُدائ زۀ تاسو
 نو د موآب مشران واپس بلق له الړل او هغۀ ته ي سره تلو نه منع کے يم.“ 

 نو بلق نور مشران ووئيل چ بلعام د هغوئ سره د راتلو نه انار وکو. 
 هغوئ بلعام له ورولېل، چ هغوئ د مخېنو نه زيات او ډېر عزتمند ۇو. 
ورغلل او د بلق دا پېغام ي ورته واورولو، ”زۀ ستا منت کوم چ تۀ به خامخا ما
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نو زۀ به ي ۀ هم وائ تۀ م او چنعام درک زۀ به تا له لوئ ا  .له را
 خو بلعام کوم. خو ل راشه او په دې خلقو زما د خاطره لعنت ووايه.“ 

جواب ورکو، ”کۀ بلق د خپل محل ول سپين زر او سرۀ زر هم ما له راکى، نو
 زۀ به د خپل مال خُدائ د يوې وړې نه وړې خبرې نافرمان هم ونۀ کم. 

خو نن تاسو مون سره شپه وکئ، نو زۀ به پته ولوم چ مال خُدائ ما ته نور
 په هغه شپه خُدائ پاک بلعام ته رند شو او ۀ فرمائيل غواړى او کۀ نه.“ 
ورته ي وفرمائيل، ”کۀ چرې دا سى تا له راغلل او درته ي ووئيل چ مون سره

الړ شه، نو بيا ان تيار که او ورسره الړ شه، خو هغه ۀ کوه چ ۀ درته زۀ
 نو په بل سحر بلعام خپله خره کته که او د موآبيانو د مشرانو سره وايم.“ 

الړو.

په بلعام او د هغۀ په خرې باندې د يوې فرت پېېدل

 خُدائ پاک د بلعام په تلو غصه وو. بلعام په خپله خره سور وو او ور سره

دوه خدمتاران روان ۇو، نو د مال خُدائ فرته ورته په الره ک ودرېدله
 کله چ خرې د مال خُدائ فرته وليده چ په الره چ هغه ودروى. 

ک والړه وه او په الس ک ي تُوره نيول وه، نو خرې الره پرېودله او پو ته
 بيا د مال خُدائ الړه. بلعام خره ووهله او واپس ي الرې ته راوستله. 

فرته ورته هلته ودرېدله چرته چ د دوو انورو باغونو په مين ک الر تنه وه
 کله چ خرې د مال خُدائ او دواړو طرفونو ته ي د کاو دېوال وو. 

فرته وليده، نو خره دېوال ته ۀ ورنزدې شوه او د بلعام په ي د دېوال سره
 د مال خُدائ فرته يو ل بيا مخ الړه، راله. بلعام بيا خره ووهله. 

په داس يو تن ائ ک ودرېدله چرته چ الره دومره تنه وه چ د اخوا
 دا ل، چ کله خرې فرته وليده، نو هغه ديخوا کېدو ائ نۀ وو. 

 مالسته. بلعام غصه شو او د امسا سره د خرې په وهلو ي شروع وکه. 
بيا مال خُدائ خرې له د خبرو کولو طاقت ورکو او خرې بلعام ته ووئيل، ”ما
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 بلعام ورته ووئيل، تا سره ۀ بد کى دى؟ تا زۀ دا درې ل ول ووهلم؟“ 
”ه چ تا زما نه کم عقل جوړ کے دے. کۀ زما سره تُوره وے، نو ما به تۀ

 خرې ورته ووئيل، ”ول زۀ ۀ هغه خره نۀ يم چ په کومه باندې وژل وې.“ 
تا ول عمر سورل کې ده؟ مخ ما کله تا سره داس کار کے دے؟“ نو

 بيا مال خُدائ بلعام ته فرته رنده که چ هلته هغۀ ورته ووئيل، ”نه.“ 
 د د خپل تُورې سره والړه وه، او بلعام ي شو او سر ي په زمه ولولو. 
مال خُدائ فرت هغۀ ته وفرمائيل، ”تا دا درې ل خپله خره ول ووهله؟ زۀ
 خو ستا د ودرولو دپاره راغل يم، ه چ تۀ ۀ کوې هغه زما خالف دى. 
ستا خرې زۀ وليدم او زما نه درې ل واوړېدله. کۀ هغه رېدلے نۀ وے، نو

 بلعام د مال ما به تۀ وژلے وے او هغه خره به م ژوندۍ پرې وه.“ 
خُدائ فرت ته ووئيل، ”ما ناه کې ده. ما ته پته نۀ وه چ تۀ زما د ايسارولو

دپاره په الره ک والړه ي، خو کۀ ستا خوه نۀ وى نو زۀ به نۀ م او واپس به
 خو فرت ورته وفرمائيل، ”د دې سو سره الړ شه، خپل کور ته الړ شم.“ 

خو صرف هغه ۀ وايه ۀ چ زۀ درته وايم.“ نو بلعام د بلق د مشرانو سره
الړو.

د بلق بادشاه د بلعام سره مالوېدل

په عار ک غلو چبلعام راروان دے، نو هغه ور بلق خبر شو چ  کله چ

 ورسره مالو ش، دا ار د ارنون د سيند سره د موآب په سرحد باندې وو. 
بلق هغۀ ته ووئيل، ”ما چ په وړومب ل تۀ راوغوتل نو ول رانۀ غل؟ ستا
 بلعام ورته وفرمائيل، خيال دا وو ۀ چ زۀ تا له انعام نۀ شم درکولے؟“ 
”ول زۀ تا له رانۀ غلم؟ زۀ چ ۀ وئيل غواړم نو د هغ اختيار نۀ لرم. زۀ به
 نو بلعام د بلق سره  “.ۀ خُدائ پاک ما ته فرمائ رف هغه وايم چص
 چرته چ بلق اروى او ې حالل کل او ۀ ريتحصات ته الړو،  ق

غوه ي بلعام او هغه مشرانو له ورکه چ د هغۀ سره ۇو.
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د بلعام وړومبے پېغام

 په ورپس سحر بلق بلعام بره باموتبعل ته بوتلو او هلته نه ورته ۀ

اسرائيليان اره شول.

 بلعام بلق ته ووئيل، ”دلته زما دپاره اووۀ قرباناه جوړې که او ما  ۲۳
 بلق هم هغه شان وکل چ نه بلعام له اووۀ غوي او اووۀ ان راوله.“ 
وئيل ۇو، هغۀ او بلعام يو غويے او يو  په هره يو قرباناه باندې پېش کل.
 بيا بلعام بلق ته ووئيل، ”دلته د خپل سوزېدون نذران سره ايسار شه نو

زۀ م چ وورم چ مال خُدائ ما ته رارنديى او کۀ نه. چ هغه ما ته
 او خُدائ ۀ هم ووائ نو زۀ به تا ته ووايم.“ نو هغه يو خوش غر ته الړو، 
پاک هغۀ ته رارند شو. بلعام ورته وفرمائيل، ”ما اووۀ قرباناه جوړې کې

 مال خُدائ دى او يو غويے او يو  م په هره يوه باندې پېش کل.“ 
بلعام ته د وئيلو دپاره خبرې وودل او واپس ي بلق له ولېلو چ هغۀ ته د هغۀ

سوزېدون بلق د خپل  نو هغه واپس الړو او وې ليدل چ پېغام ورسوى. 
 بلعام دا پېغام نذران سره والړ وو او د موآب ول مشران ورسره ۇو. 

ورکو، ”د موآب بادشاه بلق زۀ راوستلے يم د آرام نه، د نمرخاتۀ غرونو نه. هغۀ
 زۀ ووئيل چ، راشه او زما دپاره ووايه. په بن اسرائيلو باندې لعنت ووايه. 

پرې نه لعنت وايم چ هغوئ خُدائ پاک نۀ وى لعنت کى، چ مال خُدائ
 د لوړو کاو نه زۀ په ۀ الزام نۀ وى لولے نو زۀ پرې نه الزام ولوم؟ 

هغوئ ورم، د غرونو نه زۀ هغوئ وينم. هغوئ هغه خلق دى چ يوا ژوند
 د يعقوب تېروى، هغوئ ته پته ده چ دوئ د نورو قومونو نه بختور دى. 

اوالد د شو په شان دے، وک داس شته چ ش وشمېرى؟ پرېده چ زۀ
د صادقانو په شان په آرام م ده چشم د خُدائ پاک د خلقو په شان، پرې م
 بيا بلق بلعام ته ووئيل، ”دا تا ۀ وکل؟ ما تۀ د دې دپاره راوستلے شم.“ 
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ي چ زما په دشمنانو لعنت ووائ، خو تا د هغوئ دپاره صرف برکت غوتلے
 هغۀ جواب ورکو، ”زۀ به صرف هغه ۀ وايم ۀ چ مال خُدائ دے.“ 

“.ما ته وائ

د بلعام دوېم پېغام

 بيا بلق بلعام ته ووئيل، ”ما سره يو بل ائ ته الړ شه چ د هغه ائ نه
صرف ل شان اسرائيليان ارى. او د هغه ائ نه تۀ په هغوئ لعنت ووايه.“

 بلق، بلعام د پِسه د غرۀ په سر د ضوفيم پ ته بوتلو. هغۀ هلته هم اووۀ

 قرباناه جوړې کې او يو غويے او يو  ي په هره يوه باندې پېش کو. 
بلعام بلق ته ووئيل، ”د خپل سوزېدون نذران سره ودرېه او هلته به خُدائ

ند شو، ورته يرخُدائ بلعام ته را  مال  “.ند شرپاک ما ته را
فرمائيل چ دا خبرې به کوې او واپس ي بلق ته ولېلو چ هغۀ ته دا پېغام

نذران سوزېدون بلق د خپل  نو هغه واپس الړو او وې ليدل چ ورسوى. 
و چسره والړ وو او د موآب مشران هم ورسره ۇو. بلق ترې نه تپوس وک

 او بلعام دا پېغام ورکو، ”د صفور زويه بلقه مال خُدائ ۀ فرمائيل دى، 
 خُدائ پاک د بن آدم په شان نۀ پاه، او چ زۀ درته ۀ وايم هغه واوره. 

ى. هغه چخپله فېصله بدله ک آدم نۀ دے چ هغه بن ،دروغ ووائ دے، چ
 کومه وعده وکى، نو هغه پوره کوى، هغه چ ۀ وائ، نو هغه کوى. 

وره، ما ته حم مالو شو چ د هغوئ دپاره برکت وغواړم، او چ کله خُدائ
 زۀ د بن اسرائيلو پاک برکت ورکى، نو زۀ برکت واپس نۀ شم اخستلے. 

مال .يا مصيبت نۀ را ۀ بدبخت م په هغوئ بهوخت پوهې په راتلون
هغه ي عالن کوى چخُدائ د هغوئ خُدائ پاک د هغوئ مل دے، هغوئ ا

لن دى، هغوئ د يو صر نه راويستل خُدائ پاک هغوئ د م بادشاه دے. 
 نۀ داس جادو شته او نۀ داس کوډې شته، چ د غوي په شان طاقت لرى. 

،سرائيلو په حقله ووائا خلق به اوس د بن .سرائيلو په قوم باندې وشا بن

۵۸ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 د بن اسرائيلو قوم د يو ورئ، خُدائ پاک د هغوئ دپاره ۀ کى دى. 
،ېنپه آرام نۀ ک د شلولو او خرابولو نه مخ ه ازمرى په شان دے، چت
 بيا بلق بلعام ته  “.ل يز وينه نۀ وى ے شوىار ک د و يتر چ

وره چ ے دے، خوار کنسرائيلو باندې د لعنت وئيلو نه اا ووئيل، ”تا په بن
 بلعام جواب ورکو، ”ما تا ته نۀ دى وئيل ۀ برکت هم ورله ونۀ غواړې.“ 

چ زۀ به هم هغه شان کوم ۀ چ مال خُدائ ما ته فرمائيل دى؟“

د بلعام درېم پېغام

چ م. کېدے شائ ته بو  بلق ووئيل، ”ما سره الړ شه او زۀ به تا يو بل

د خُدائ پاک خوه وى چ په هغوئ باندې زما دپاره د هغه ائ نه لعنت
 نو هغۀ بلعام د فعور غرۀ سر ته بوتلو چ صحرا ته مخامخ دے.  “.ووائ

يه او اووۀ غواه جوړې ک بلعام هغۀ ته ووئيل، ”دلته زما دپاره اووۀ قربان

 بلق هم هغه شان وکل چ نه ي وئيل ۇو او او اووۀ ان ما له راوله.“ 
يو غويے او يو  ي په هره يوه قرباناه باندې پېش کل.

بن خُدائ رضا دا وه چ د مال ېده چ نو بلعام ته دا پته ول  ۲۴
اسرائيلو له برکت ورکى، نو هغه فال کتلو له ال نۀ ړو، له چ مخ تلے وو.
قبيله په قبيله ي وليدل چ سرائيليان ي او ا هغه د صحرا په طرف روان شو 
 او هغۀ دا پېغام خېم لول وې. نو د خُدائ پاک روح په هغۀ باندې راغلو، 
ورکو، ”د بلعام د بعور د زوئ دا دے پېغام، او د دې سى خبرې رتون دى،
 د خُدائ پاک خبرې وک اورى. په غېدلو سترو راباندې جذبه غالبه شوه

 د بن د قادر خُدائ د طرف نه ما يوه رويا يعن په وېه خوب وليدو. 
 د کجورو اوږدو قطارونو په شان يا د سيند د اسرائيلو خېم ائسته دى، 

غاړې د باغونو په شان، د مال خُدائ کرل عود په شان يا د اوبو په غاړه د
 دا به په اوبو مې ش او د هغوئ اوالد به له د زياتو اوبو په دِيار په شان. 
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شان وى. د هغوئ بادشاه به د اجاج نه لوئ وى، او د هغۀ بادشاه به اوچته وى.
 خُدائ پاک هغوئ د مصر نه راوويستل، په هغوئ ک د نل غوي په

شان طاقت شته، هغوئ خپل دشمنان تباه کوى، د هغوئ هُوک ماتوى او په
 دا قوم د طاقتور ازمرى په شان دے، کله چ هغه  .وول غشو باندې ي

بن وک چ .وىپاي کولے چ وک دا زړۀ نۀ ش مالست وى، هي
وک چ او ،ش سرائيلو دپاره برکت وغواړى نو هغوئ به په خپله برکتا
 بلق د غص نه  “.ش نو هغوئ به په خپله لعنت ورباندې لعنت ووائ

غاونه وچيچل او بلعام ته ي ووئيل، ”ما تۀ د دې دپاره راغوتلے ي چ زما
په دشمنانو باندې لعنت ووائ، خو وره، د لعنت په ائ تا د هغوئ دپاره درې

 نو ورک شه او خپل کور ته الړ شه. زما خيال دا ل برکت غوتلے دے. 
وو چ انعام به درکم، خو مال خُدائ دا انعام ستا په قسمت ک نۀ دے

 بلعام ورته په جواب ک ووئيل، ”کوم پېغام وړون چ تا ما ته ليلے.“ 
 کۀ تۀ ما له ستا په محل ک ول سرۀ  ۇو ما هغوئ ته ووئيل چ لرالې

زر او سپين زر هم راکې، نو زۀ د ان نه ۀ ۀ يا بد نۀ شم کولے، ۀ چ ما
ته مال خُدائ فرمائ نو زۀ به صرف هغه کوم، زۀ د مال خُدائ د حم

نافرمان نۀ شم کولے.“

د بلعام آخرى پېغام

م، خو د تلو نه مخ  بلعام بلق ته ووئيل، ”اوس زۀ واپس خپلو خلقو له

زۀ تا له خبر درکوم چ په راتلون وخت ک به اسرائيليان ستا د خلقو سره
 بيا هغۀ دا پېغام ورکو، ”د بلعام د بعور د زوئ دا دے پېغام، او ۀ کوى.“ 

 وک چ د خُدائ پاک خبرې اورى او هغه د دې سى خبرې رتون دى، 
حمت اخل چ د خُدائ تعال نه را. په غېدلو سترو راباندې جذبه غالبه
 زۀ راتلونے وخت وينم، شوه د قادر خُدائ د طرف نه ما يوه رويا وليده. 

زۀ د بن اسرائيلو قوم وينم. د روانه ستورى په شان، په دې قوم ک به يو
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بادشاه پېدا ش. دا ستورے به د بن اسرائيلو نه راش. هغه به د موآب مشران
 هغه به په ادوم ک په هالک کى او هغه به د شيث ول اوالد تباه کى. 

خپلو دشمنانو بريالے ش او د هغوئ مل به قبضه کى، او اسرائيليان به
 اسرائيليان به هغوئ د پو الندې کى او په ار ريال کيى.  مسلسل ب

 بيا بلعام په خپله رويا ک چ وک ژوندى پات وى نو هغه به تباه کى.“ 
ک عماليقيان وليدل او دا پېغام ي ورکو، ”عماليقيان د ولو نه زيات ته

 هغۀ په خپل خيال  “.به د همېشه دپاره ورک ش قوم دے، خو په آخر ک
ک قينيان وليدل او دا پېغام ي ورکو، ”ستاسو د اوسېدو ائ ډېر پوخ دے،

 خو تاسو داس پوخ له چ د يو کور بنياد چ په کاو اېودے شوے وى، 
 بلعام دا پېغام  “.اسوريان تاسو قېديان بو کله چ قينيان به تباه ش

 سمندرى ورکو، ”هغه وک بچ کولے ش چ خُدائ پاک ي تباه کوى؟ 
ى، خو په آخر کبر فتح کهغوئ به اسور او ع ،جهازُونه به د قبرص نه راش
 بيا بلعام روان شو او واپس کور ته الړو او بلق هم په  “.به قبرص هم تباه ش

خپله مخه الړو.

سرائيل په فعور کا بن

 کله چ اسرائيليان د کيرو په وادۍ ک دېره ۇو، نو د موآبيانو  ۲۵
 و هغوئ ته ووئيل چ د هغوئ معبودانو ته و سره ي زنا شروع که. 
قربان وکى، نو خلقو هغه قربان وخوړل او د هغوئ د معبود عبادت ي وکو

 او  چ د فعور بعل وو. نو مال خُدائ بن اسرائيلو ته په قهر شو. 

ه او د خلقو په وړاندې يول مشران بو سرائيلوا وفرمائيل، ”د بن ته ي موس
 موس د  “.ه شسرائيلو نه سا ه، نو بيا به زما سخته غصه د بنک پهانس

بن اسرائيلو قاضيانو ته وفرمائيل، ”ستاسو هر يو کس به د خپل قبيل نه هر
 هغه سے وژن وک چ د فعور د بعل عبادت کوونے جوړ شوے وى.“ 
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خېم خپل ول قوم په مخ او د ه د موس يوه ميديان سرائيلبيا يو ا
ته دننه بوتله، په هغه وخت کله چ هغوئ د مال خُدائ د حضور خېم په

عزر زوئ او د هارون نمسلفينحاس، د ا  نو چ دروازه ک ماتم کولو. 
 او په هغه دا وليدل، هغه د قبيل نه پاېدو او الړو. هغۀ نېزه راواخستله، 

سى او  پس خېم ته ورننوتلو او نېزه ي د هغه سى او  د خې نه
 بل خوا وويستله. نو داس هغه وبا بس شوه کوم چ اسرائيليان تباه کول، 

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، خو وبا ليريشت زره کسان وژل ۇو. 
مام زوئ دے هغۀ زما غصه د بند هارون ا عزر چل ”فينحاس زوئ د ا

اسرائيلو دپاره ختمه که چ هغوئ ک هغۀ غېرت وکو، نو ما د خپل غېرت
 نو ورته ووايه چ زۀ د هغۀ سره د امن په وجه بن اسرائيل هالک نۀ کل. 
 هغه او د هغۀ اوالد به د لوظ کوم چ د راتلون ولو وختونو دپاره به وى. 
همېشه دپاره امامان مقررولے ش ،ه چ هغۀ په ما باندې غېرت وکو او د

 کوم سے چ د ميديان  سره بن اسرائيلو د ناه کفاره ي ادا که.“ 
وژلے شوے وو د هغۀ نوم زِمرى وو، هغه د سلو زوئ وو، چ د شمعون په
 د هغه  نوم کزب وو. د هغ پالر قبيل ک د يو خاندان مشر وو. 

 مال خُدائ موس ته صور، د ميديان قبيلو د يوې قبيل مشر وو. 
 د هغه بد عمل  ”په ميديانيانو حمله وکه او هغوئ تباه که،  وفرمائيل، 
په وجه، چ په فعور ک ي په دوکه په تاسو باندې عبادت وکو او د کزب په

وجه، چ هغه د وبا په وخت په فعور ک وژلے شوې وه.“

دوېمه مردمشمارى

 د وبا نه پس مال خُدائ موس او د هارون زوئ العزر ته  ۲۶
 ”د بن اسرائيلو د ول قوم د کورنو په مطابق مردمشمارى  ،وفرمائيل چ

جن شل کاله يا د دې نه زيات وى او چ مر يع و چولو س ئ، د هغووک
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 موس او العزر هم هغه شان وکل او د دې عمر ول -  “.کولے ش
سى ي راوغوتل. هغوئ د اُردن سيند نه پورې يريحو ته مخامخ د موآب په

مېدانونو ک راغون شول. دا هغه اسرائيليان ۇو چ د مصر مل نه وتل ۇو،
  د يعقوب د مشر زوئ روبين په قبيله ک دا قبيل وې، حنوک، فلو، 

 دوئ په شمېر ک درې لوېت زره اووۀ سوه او  .حصرون او کرم
 او د هغۀ زامن نمواېل،  د فلو په اوالد ک الياب  دېرش سى ۇو. 

داتن، ابيرام ۇو. دا هغه داتن او ابيرام ۇو کوم چ قوم خوښ کى ۇو. هغوئ د
شامل شول، کله چ و او د قورح په قبيله کاو هارون مخالفت وک موس
ه وچاودله او هغوئ ي نو زم هغوئ د مال خُدائ خالف بغاوت وکو. 
تېر کل او کله چ اور دوه نيم سوه سى تباه کول نو هغوئ هم د قورح او د

 خو هغۀ د ملرو سره مۀ شول، دا د خلقو دپاره د خبردارۍ يوه نه شوه. 
 د شمعون په قبيله ک دا قبيل وې، د قورح اوالد نۀ وو وژلے شوے. 

 دا قبيل په شمېر ک دوويشت  زارح او ساؤل.  نمواېل، يمين، يين، 
،وې، صفون دا قبيل  د جاد په قبيله ک زره او دوه سوه سى ۇو. 

 دا قبيل په شمېر  . ارودى او اريل  ازن، عيرى،   ،سون ،حج
 د يهوداه په قبيله ک دا - ک لوېت زره او پينۀ سوه سى ۇو. 
قبيل وې، سيله، فارص، زارح، حصرون او حمول. د يهوداه دوه زامن عير او
شپ په شمېر ک  دا قبيل اونان، د کنعان په مل ک مۀ شوى ۇو. 

 د يساکار په قبيله ک دا قبيل وې، تولع، اويا زره او پينۀ سوه سى ۇو. 
 دا قبيل په شمېر ک لور شپېتۀ زره او  يسوب او سمرون.  فُوه، 
 د زبولون په قبيله ک دا قبيل وې، سرد، ايلون او درې سوه سى ۇو. 

 د  دا قبيل په شمېر ک شپېتۀ زره او پينۀ سوه سى ۇو.  يحلاېل. 
 دا د منس د قبيل اوالد يوسف قبيل، د هغۀ دوه زامن منس او افرائيم ۇو. 

 دا د جِلعاد قبيل دے، د منس زوئ مير د جِلعاد قبيل پالر نيۀ جوړ شو، 
  سميدع او حفر.   اسرىاېل، شم،  دى، د يعزر قبيله، د حالق قبيله، 
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د حفر د زوئ صالفحاد زامن نۀ ۇو، صرف لوه ي وې، د هغوئ نومونه دا دى،
 دا قبيل په شمېر ک دوه پنوس محاله، نوعاه، حجاله، ملاه او ترضاه. 
 د افرائيم په قبيله ک دا قبيل وې، سوتلح، بر زره او اووۀ سوه سى ۇو. 

 د افرائيم د قبيل د قبيلو په  د عيران قوم د سوتلح اوالد وو.  او تحن. 
شمېر ک دوه دېرش زره او پينۀ سوه سى ۇو. دا قبيل د يوسف اوالد دے.
 سفوفام او حوفام.  دا د بنيامين قبيل، قبيل دى، بالع، اشبيل، اخيرام، 

 دا قبيل په شمېر ک پينۀ  د ارد او نعمان قبيل د بالع اوالد دے. 

 د سوحام قبيله کوم چ په شمېر - لوېت زره او شپ سوه سى ۇو. 
 د آشر په ک لور شپېتۀ زره او لور سوه سى ۇو دا دان د نسل نه ۇو. 

 د حبر او ملاېل قبيل د قبيله ک دا قبيل وې، يمنه، اسوى او بريعاه. 
 په دې قبيلو  د آشر يوه لور وه چ نوم ي سره وو.  بريعاه اوالد وو. 
 د نفتال په قبيله ک د سو شمېر درې پنوس زره او لور سوه وو. 

 په دې قبيلو ک د  يصر او سليم.   ،وې، يحزىايل، جون دا قبيل ک
 ول اسرائيليان په شمېر سو شمېر پينۀ لوېت زره او لور سوه وو. 
 مال خُدائ موس ته ک شپ الکه يو زر اووۀ سوه او دېرش سى ۇو. 

 ”د ميراث په توه هغه زمه په قبيلو باندې د سو د شمېر په وفرمائيل، 
ئ، غه تقسيم ک پچه ورباندې واچوئ او هغه زم - مطابق تقسيم کئ. 

 د ليوى قبيل ته زيات ميراث ورکئ او وړې قبيل ته له زمه ورکئ.“ 
 د هغوئ په اوالد اصل قبيل دا دى، د جيرسون قبيله، قُهات او مرارى. 

ک دا وړې قبيل هم شامل دى، لبن، حبرون، محل، موش او قورح. قُهات د
صر کهغه په م ې وه، چ هغۀ د ليوى لور يوکبد وادۀ ک عمرام پالر وو، 
پېدا شوې وه. د هغ نه د عمرام دوه زامن، هارون او موس او يوه لور مريم پېدا
 ندب او  د هارون دا لور زامن ۇو، ندب، ابيهو، العزر او اتمر.  شوه. 

ابيهو په هغه وخت ووژلے شول کله چ هغوئ مال خُدائ ته هغه اور پېش
 د نرانو ليويانو شمېر درويشت زره کولو کوم چ خُدائ پاک ته قبول نۀ وو. 
وو چ د هغوئ عمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو. هغوئ د نورو بن اسرائيلو
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نه جدا وشمېرلے شول، ه چ هغوئ ته د بن اسرائيلو په مين ک جائيداد
 دا ول قبيل موس او العزر په هغه وخت وشمېرل چ د نۀ مالوېدو. 

اُردن سيند نه پورې يريحو ته مخامخ د موآب په مېدانونو ک ي د بن اسرائيلو
 په دې سو ک يو کس هم نۀ ۇو چ د سينا په بيابان مردمشمارى وکه. 

 مال ک موس او هارون په وړومب مردمشمارۍ ک شمېرل ۇو. 
خُدائ فرمائيل ۇو چ هغوئ ول به په صحرا ک مۀ ش، نو د يفُنه د زوئ

کالب او د نون زوئ يشوع نه بغېر ول مۀ شول.

د صالفحاد لوه

 محاله، نوعاه، حجاله، ملاه او ترضاه د صالفحاد لوه وې چ هغه  ۲۷
 زوئ د حفر، زوئ د جِلعاد، زوئ د مير، زوئ د منس، زوئ د يوسف وو. 

هغوئ الړې او د موس، د العزر امام، د مشرانو او د ول قوم په مخ د
 ”زمون مال خُدائ د حضور د خېم په خولۀ ک ودرېدل او وې وئيل، 
پالر په صحرا ک م شو، د هغۀ زامن نشته، خو هغه د قورح د قبيل نه نۀ وو،

ناه په وجه م ے وو، هغه د خپلالف بغاوت کخُدائ خ د مال چا چ
 چ د هغۀ زامن نشته، نو د هغۀ نوم دې ول د بن اسرائيلو نه شوے وو. 

 ختم ش؟ مون له هم له زمون د پالر د خپلوانو په شان جائيداد راکئ.“ 
 او مال خُدائ هغۀ ته نو موس د هغوئ مسئله مال خُدائ ته پېش که، 

 ”د صالفحاد لوه ي وائ، هغوئ له د هغوئ د پالر د خپلوانو په وفرمائيل، 
 او تۀ  .الو شه. او د خپل پالر جائيداد دې هغوئ ته مشان جائيداد ورک

خامخا بن اسرائيلو ته ووايه چ د کوم سى زوئ نۀ وى او م ش، نو د هغۀ
 کۀ د هغۀ لوه نۀ وى، نو ميراث لور ته به جائيداد په ميراث ک مالويى. 

  .ميراث اخل ه نۀ وى، نو ترونه به ي کۀ د هغۀ ورو به ي د وروو وى. 
کۀ د هغۀ وروه يا ترونه هم نۀ وى، نو بيا به د هغۀ نزدې خپلوان د هغۀ ميراث
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اخل او دا به د هغوئ د خپل جائيداد په شان وى. اسرائيليان به دا د قانون په
توه من ،نه چ ما، مال خُدائ تاسو له حم درکے دے.“

د حضرت يشوع د بن اسرائيلو د مشر په توه مقرر کېدل

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د عباريم غرونو ته وخېژه او هغه مل ته

 کله چ تۀ هغه وورې، نو د ووره کوم چ زۀ بن اسرائيلو له ورکوم. 
 ه چ تاسو دواړو د صين په صحرا  ،ش هارون په شان به تۀ هم م

الف په مريبه کول قوم زما خ ے وو. کله چم نه بغاوت کزما د ح ک
وغورېدو، د هغوئ په مخ تاسو زما مقدس طاقت رند نۀ کو.“ مريبه په

 موس مال خُدائ ته قادِس ک د صين په صحرا ک يوه چينه ده. 
 ”ماله خُدايه، تۀ خُدائ پاک ي، هر يز له ساه ورکوونے سوال وکو، 

ي، زۀ دا سوال کوم چ يو داس سے مقرر که چ د دې قوم الر ودنه
 او په جن ک ي مشرى کوى، نو ستا قوم به د داس و په شان کوى 
 مال خُدائ موس ته وفرمائيل، ”د نون زوئ نۀ وى چ شپون ي نۀ وى.“ 

ده چے دے او خپل السونه د هغۀ په سر کېهغه قابل س ه چ هع بويشو
 هغه د العزر امام په مخ ودروه او د  .ستا ذمه وارۍ ورته حواله ش
 تۀ هغۀ له ۀ خپل اختيارات هم ول قوم په مخ هغۀ له مشرى ورکه. 
 د فېصل کولو دپاره به ورکه، چ ول اسرائيليان د هغۀ تابعدارى کوى. 

هغه د العزر امام نه مشوره اخل او العزر به اُوريم او تميم زما رضا
معلومولو دپاره استعمالوى. نو العزر به د يشوع او د بن اسرائيلو د ول قوم په
ه مالن ل چهم هغه شان وک  موس هر يز ک الر ودنه کوى.“ 
ول قوم په مخ مام او دعزر الع، د اے وو. هغۀ يشوم کخُدائ ورته ح

 چ نه مال خُدائ حم کے وو، موس خپل السونه د يشوع ودرولو. 
په سر کېودل او خپله مشرى ي ورکه.
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مقررې شوې نذران

 ”بن اسرائيلو له حم ورکه  مال خُدائ موس ته حم وکو،   ۲۸
چ خُدائ پاک ته په مقررو وختونو باندې په اور تيارېدون نذران پېش کوى، د

دى چ نذران  دا په اور تيارېدون  .ۀ ل خُدائ دې خوشبو په مال
مال خُدائ ته پېش کيى، د هرې ور سوزېدون نذران دپاره، دوه يو کلن

 وړومبے ُورے په سحر ک پېش ُورى چ هي عېب په ک نۀ وى. 
 هر يو به د يو کلو اوړو د غل نذران سره  ،ام ککوئ او دوېم په ما

 دا د هرې ور پېش کيى، چ يو لير د زيتُونو ۀ تېل ورسره  وى. 
نذرانه ده چ پوره سوزولے ش، کومه چ مخ د سينا په غرۀ باندې په اور

تيارېدون نذران په توه پېش شوې وه، د دې خوشبو په مال خُدائ باندې ۀ
 د لو نذران په توه د وړومب ُورى سره، يو لير مے به په  .ل

 په ماام ک هغه دوېم ُورے پېش کئ،  .ولے شاه باندې تويقربان
چ نه په سحر ک پېش شوے وو. دا به د دې د لو نذران سره پېش

کيى. دا هم يوه په اور تيارېدون نذرانه ده، د دې خوشبو په مال خُدائ باندې
.ۀ ل

د سبت د ور نذرانه

نۀ وى، د غل عېب په ک هي ُورى چ  د سبت په ورځ دوه يو کلن

نذران په توه دوه کلو اوړۀ چ د زيتُونو تېل ورسره  وى او د لو نذرانه
 دا د هر سبت ور سوزېدون نذرانه د هرې ور د پېش کئ. 

سوزېدون او د لو نذران نه عالوه ده.

د مياشت د وړومب ور نذرانه
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 د هرې مياشت په شروع ک مال خُدائ ته يوه سوزېدون نذرانه پېش

کوئ، دوه سخ، يو ، اووۀ يو کلن ُورى، چ په هر يو ک هي عېب نۀ
 د غل نذران په توه، اوړۀ پېش کئ چ د زيتُونو تېل ورسره  وى، وى. 

 او يو کلو د هر يو د هر يو سخ سره درې کلو اوړۀ، دوه کلو د  سره، 
ُورى سره. دا سوزېدون نذران په اور تيارېدون نذران دى، د دې خوشبو

 د لو صحيح نذرانه د هر يو سخ سره دوه  .ۀ ل خُدائ په مال
ليره مے دى، يو نيم لير به د  سره وى او يو لير به د هر يو ُورى سره

د وړومب ول کال د هرې مياشت دپاره د نذران ول د سوزېدونوى. دا اص
 او يو چېلے د ناه د نذران په توه مال خُدائ ته پېش ور دپاره دى. 
کئ، دا به د هرې ور د سوزېدون نذران او د لو د نذران نه به عالوه

وى.

د اختر نذران د پتيرې رو

 د وړومب مياشت په وارلسمه ورځ به د مال خُدائ په درناوى ک د

 د دې مياشت په پينلسمه ورځ به اختر شروع  .اختر کولے ش فسح
رف پتيره روبه ص په دې دوران ک به وى، چ اووۀ ور ى چکي

 د اختر په وړومب ورځ به تاسو د عبادت دپاره راغونېئ او  .خوړلے ش
 په اور تيارېدون نذران په توه مال خُدائ ته يوه هي کار به نۀ کوئ. 

ُورى، چ او اووۀ يو کلن  يو ،دوه سخ نذرانه پېش کوئ يعن سوزېدون
 د غل صحيح نذرانه پېش کوئ چ په هغه په دې ک هم ۀ عېب نۀ وى. 

 سره، دوه کلو د وى، درې کلو د هر يو سخ  د زيتُونو تېل اوړو ک
 د ناه نذران په توه يو چېلے  او يو کلو د هر يو ُورى سره.  سره، 

 دا ول نذران د هر سحر د  .د خلقو کفاره ادا ش هم پېش کوئ، چ
مال  هم دغه شان، اووۀ ور سوزېدون نذران نه عالوه پېش کوئ. 

.ۀ ل پېش کوئ، دا خوشبو په هغۀ باندې نذران خُدائ ته په اور تيارېدون

۶۸ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 دا د هرې ور سوزېدون نذران او د لو نذران نه عالوه پېش کوئ. 
په اوومه ورځ د عبادت دپاره رايوائ کېئ او کار مۀ کوئ.

د لَو کولو اختر نذرانه

نذرانه مال تاسو د نوې غل ورځ، کله چ  د لَو کولو اختر په وړومب

خُدائ ته پېش کوئ، نو تاسو به د عبادت دپاره راجمع کېئ او هي کار به نۀ
 يوه سوزېدون نذرانه پېش کوئ چ د هغ خوشبو په مال خُدائ کوئ. 
باندې ۀ ل يعن دوه سخ، يو  او اووۀ يو کلن ُورى، چ هي عېب په

 د غل صحيح نذرانه پېش کوئ چ په اوړو ک ي د زيتُونو ک نۀ وى. 
 او يو کلو تېل  وى يعن درې کلو د هر يو سخ سره، دوه کلو د  سره، 

ه يو چېلے هم پېش کوئ، چپه تو ناه نذران  د د هر يو ُورى سره. 
او د غل نذران د سوزېدون  د هرې ور  .ستاسو د خلقو کفاره ادا ش

چ لو نذرانه پېش کوئ. او ياد سات او د نه عالوه به تاسو دا نذران د نذران
دا ناور بعېبه وى.

د نوى کال د اختر نذران

 د اووم مياشت په وړومب ورځ به تاسو د عبادت دپاره راغونېئ  ۲۹
 مال او په دې ورځ به هي کار نۀ کيى. په هغه ورځ به بيل وغيى. 

خُدائ ته يو سوزېدون نذرانه پېش کئ، د دې خوشبو په مال خُدائ باندې
ۀ ل، يو سخے، يو ، اووۀ يو کلن ُورى، چ په يو ک هم هي عېب نۀ
وى يعن  د زيتُونو تېل ورسره  د اوړو صحيح نذرانه پېش کوئ چ وى. 

 او يو کلو د هر يو ُورى درې کلو د سخ سره او دوه کلو د  سره، 
 د ناه نذران په توه يو چېلے هم پېش کوئ نو په دې سره د خپل سره. 
 او دا نذران د مياشت د وړومب ور او د هرې ان کفاره ادا کوئ. 

۶۹ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


ور د سوزېدون نذران او د غل نذران نه عالوه پېش کوئ، او د هرې
ور سوزېدون نذرانه ورسره د دې د غل نذرانه او د لو نذرانه. په اور

.ۀ ل خُدائ باندې د دې نذرانو خوشبو په مال تيارېدون

نذران د کفارې د ور

 د اووم مياشت په لسمه ورځ د عبادت دپاره راغونېئ، هي يز به نۀ

 مال خُدائ ته يوه سوزېدون نذرانه پېش خورئ او نۀ به ۀ کار کوئ. 
کوئ، د دې خوشبو په هغۀ باندې ۀ ل، يو سخے، يو ، اووۀ يو کلن

 د غل دان صحيح نذرانه پېش ُورى، چ په يو ک هم هي عېب نۀ وى. 
کوئ چ په اوړو ک د زيتُونو تېل ورسره  وى، درې کلو اوړۀ د سخ سره،

 د ناه نذران په  او يو کلو د هر يو ُورى سره.  دوه کلو د  سره، 
توه يو چېلے هم پېش کوئ، د هغ نه عالوه کوم چېلے چ د کفارې دپاره

لو نذران او د نذران د غل نذرانه د هغ پېش شوے وى او د هرې ور
سره.

و د اختر نذراند جون

ئ. د مالېلسمه ورځ د عبادت دپاره راغونپه پين مياشت  د اووم

 په خُدائ په درناوى ک اووۀ ور دا اختر کوئ او هي کار مۀ کوئ. 
وړومب ورځ په اور تيارېدون نذرانه مال خُدائ ته پېش کوئ، د دې خوشبو

ُورى، چ وارلس يو کلن ان او دوه ،ديارلس سخ ،ۀ ل په هغۀ باندې
 د غل صحيح نذرانه پېش کوئ چ په اوړو په يو ک هم هي عېب نۀ وى. 
ک ورسره د زيتُونو تېل  وى، درې کلو اوړۀ د هر يو سخ سره، دوه کلو د

 د هرې ور  او يو کلو د هر يو ُورى سره.  هر يو  سره، 
سوزېدون نذران، د غل نذران او د لو نذران نه عالوه د ناه نذران په
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 په دوېمه ورځ دولس سخ، دوه ان او توه يو چېلے هم پېش کوئ. 
- وارلس يو کلن ُورى پېش کئ، چ په يو ک هم هي عېب نۀ وى. 

ور د وړومب کوم پېش کوئ چ نذران ول  د دې سره هغه نورې

 په درېمه ورځ يوولس سخ، دوه ان او وارلس يو کلن دپاره وى. 
 د دې سره هغه - ُورى پېش کئ، چ په يو ک هم هي عېب نۀ وى. 

 په نورې ول نذران پېش کوئ چ کوم د وړومب ور دپاره وى. 
لورمه ورځ لس سخ، دوه ان او وارلس يو کلن ُورى پېش کئ، چ په

 د دې سره هغه نورې ول نذران پېش - يو ک هم هي عېب نۀ وى. 
 په پينمه ورځ نهۀ سخ، دوه کوئ چ کوم د وړومب ور دپاره وى. 

ان او وارلس يو کلن ُورى پېش کئ، چ په يو ک هم هي عېب نۀ
د وړومب کوم پېش کوئ چ نذران ول  د دې سره هغه نورې - وى. 

 په شپمه ورځ اتۀ سخ، دوه ان او وارلس يو کلن ور دپاره وى. 
 د دې سره هغه - ُورى پېش کئ، چ په يو ک هم هي عېب نۀ وى. 
 په اوومه نورې ول نذران پېش کوئ چ کوم د وړومب ور دپاره وى. 

ورځ اووۀ سخ، دوه ان او وارلس يو کلن ُورى قربان کئ، چ په يو
 د دې سره هغه نورې ول نذران پېش کوئ - ک هم هي عېب نۀ وى. 

 په اتمه ورځ د عبادت دپاره چ کوم د وړومب ور دپاره وى. 
 په اور تيارېدون نذران په توه يوه راغونېئ او هي کار مۀ کوئ. 

سوزېدون نذرانه مال خُدائ ته پېش کئ، د دې خوشبو په هغۀ باندې ۀ
ل، يو سخے، يو ، اووۀ يو کلن ُورى، چ په يو ک هم هي عېب نۀ وى.
ور د وړومب کوم پېش کوئ چ نذران ول  د دې سره هغه نورې -

 دا اصول د سوزېدون نذران، د غل دان نذران، د لو دپاره وى. 
نذران او د سالمت نذران دپاره دى چ تاسو ي مال خُدائ ته په خپلو مقررو

اخترونو ک پېش کوئ. دا د هغه نذرانو نه عالوه دى چ تاسو ي د يوې
 نو منت د پوره کېدو د نذرانو يا د رضاکارانه نذرانو په توه ورکوئ.“ 

موس بن اسرائيلو ته هغه هر ۀ وفرمائيل چ مال خُدائ هغۀ ته د ۀ حم
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کے وو.

د منت منلو په حقله اصول

 کله  موس د بن اسرائيلو د قبيلو مشرانو ته دا اصول وودل.   ۳۰
چ يو سے مال خُدائ ته د منت په توه ۀ يز ومن يا سخت قسم

 کله چ وخورى، نو هغه به خپله وعده نۀ ماتوى او خامخا به ي پوره کوى. 
يوه جين د پالر په کور ک اوسيى او منته ومن چ يو يز به مال خُدائ
 هغه به خامخا هغه هر له ورکوى يا د ۀ يز نه د ان ساتلو وعده وکى، 
ۀ کوى چ هغ کومه منته منل وى يا ي وعده کې وى خو کۀ د هغ پالر

 خو چ ترې نه خبر ش او ۀ اعتراض وکى نو بيا به ي نۀ پوره کوى. 
کله ي پالر خبر ش او کۀ ورته ووائ چ دا وعده مۀ پوره کوه، نو د هغ دپاره

ضرورى نۀ ده چ دا وعده پوره کى. مال خُدائ به هغه معاف کى، ه
 کۀ يوه ناوادۀ شوې ه يوه چ پالر ي د دې د پوره کولو نه منع که. 

منته ومن، قصداً يا په بخيال ک، يا وعده وکى چ د ۀ يز نه به ان
 نو هغ چ کومه منته منل وى يا ي وعده کې  ،او بيا وادۀ ش سات

وى نو هغه به خامخا پوره کوى خو کۀ د هغ خاوند ترې نه خبر ش او ۀ
 خو کۀ خاوند ي خبر ش او د هغه اعتراض وکى نو هغه به نۀ پوره کوى. 
وعدې پوره کولو نه ي منع کى، نو د هغ دپاره دا ضرورى نۀ ده چ دا وعده

 يوه کونه يا طالقه ه به پوره کى. مال خُدائ به هغه معاف کى. 
  ،ته ومنه يوه من  کۀ يوه وادۀ شوې خامخا خپل قسم پوره کوى. 
نو هغه به خامخا هغه هر ۀ کوى چ هغ منته منل وى. کۀ خاوند ي خبر

 خو کۀ خاوند ي خبر ش او ۀ اعتراض وکى نو بيا به ي نۀ پوره کوى. 
ش او هغه د وعدې پوره کولو نه منع کى، نو ضرورى نۀ ده چ دا وعده پوره
کى. مال خُدائ به هغه معاف کى، ه چ د هغ خاوند د دې قسم د پوره
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 د هغ خاوند دا حق لرى چ هغ له د دې لوظُونو کولو نه منع کې ده. 
 خو کۀ، د ور د تېرېدو نه پس، پوره کولو اجازت ورکى يا ورنۀ کى. 
هغه د دې قسم نه خبر ش او ۀ اعتراض ونۀ کى، نو هغه دې خامخا هغه هر
ۀ وکى چ د ۀ ي قسم يا وعده کې وى. ه چ په کومه ورځ هغه خبر

 خو کۀ شو نو ۀ اعتراض ي ونۀ کو نو قسم دې خامخا پوره کى. 
خبرې نه واوړېدو، نو د دې قسم ماتولو سزا به د هغ خاوند د خپل وروستو ي

 دا هغه اصول دى کوم چ مال خُدائ موس ته  .الو شخاوند ته م
وودل کوم چ د هغه قسمونو د خوړلو په حقله دى چ يوه پېغله چ د خپل

پالر په کور ک اوسيى يا ي يوه وادۀ شوې ه وخورى.

الف جند ميديانيانو خ

سرائيلو سره چا  ”د بن  مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۳۱
ميديانيانو ۀ کى ۇو د هغ بدل ترې نه واخله. کله چ تۀ دا وکې نو م به
 نو موس خلقو ته وفرمائيل، ”د جن دپاره تيار ش، چ تاسو په  “.ش

 د بن  .خُدائ بدله واخل ئ او د هغوئ نه د مالميديانيانو حمله وک
 نو د هرې قبيل نه اسرائيلو د هرې قبيل نه زر کسان د جن دپاره ولېئ.“ 

 زر زر سى خوښ کے شول، دولس زره سو د جن دپاره مال وتله. 
موس هغوئ د العزر امام زوئ فينحاس د مشرۍ الندې جن له ولېل، هغۀ د
مقدسو سامانونو او د بيلو ذمه وارى واخستله چ د اشارو دپاره غولے شول.

 هغوئ په ميديانيانو باندې حمله وکه، هم هغه شان چ مال خُدائ حم

 سره د پينو ميديانيانو بادشاهانو چ دا کے وو او ول سى ي ووژل، 
 ۇو، يعن ايوى، رِقم، صور، حور او رِبع. هغوئ د بعور زوئ بلعام هم ووژلو. 

ي ماروى او ر او ماشومان ونيول، د هغوئ  سرائيلو د ميديانيانوا بن
ي ارونه او خېم ول  او د هغوئ بوتل ،ول مال ي ورله لوټ کو، 
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 هغوئ ترې نه هغه ول مالِ غنيمت يوړو چ کوم ي نيولے وو،  .وسوزول
 او موس، العزر او د بن اسرائيلو په دې ک قېديان او ناور هم ۇو، 

ول قوم له ي راوړل، چ هغوئ د اُردن سيند نه پورې يريحو ته مخامخ د موآب
په مېدانونو ک ۇو.

د لر راواپس کېدل

 موس، العزر او د قوم ول مشران الړل چ د کېمپ نه بهر د لر سره

 موس هغه آفسرانو ته سخت غصه وو، چ د سلونو او زرونو  .الو شم
 موس د هغوئ نه تپوس وکو، مشران ۇو او د جن نه راواپس شوى ۇو. 

 ياد سات چ زناناؤ د بلعام ”تاسو دا ول  ول ژوندۍ پرېودل دى؟ 
په نصيحت عمل وکو او په فعور ک ي خلق د مال خُدائ نافرمانه کل، او
ان ووژنول هل  نو اوس د دوئ په وجه د مال خُدائ په خلقو وبا راغله. 
ول ان دپاره هغه  خو د او ورسره هغه  هم ووژن چ پېغل نۀ وى، 
 نو ستاسو هر يو کس جين او  ژوندۍ پرېدئ چ نا وادۀ کى وى. 

چ وک ي وژلے وى يا د يو مى سره لېدلے وى نو هغه به اووۀ ور د
 انونه او هغه ى. په درېمه او په اوومه ورځ به خپلخېمو نه بهر ايساري

 تاسو به خپل ول کپې او رمن، د پاک کئ چ کوم مو نيول دى. 
 العزر امام چېلو ول وړۍ او د لر نه جوړ شوے هر يز پاک کئ.“ 
هغه سو ته وفرمائيل کوم چ د جن نه راواپس شوى ۇو، ”دا هغه اصول دى

 کوم يز چ نۀ - چ مال خُدائ ي موس ته حم کے وو. 
ه، نو د پاکواليا سي ،اوسپنه، قالئ ،ه سرۀ زر، سپين زر، زېى، لسوزي
دپاره به د اور نه تېرولے ش. نور ول يزونه به د پاکوال د اوبو په ذريعه

 په اوومه ورځ به تاسو خامخا خپل جام وين، بيا به تاسو  .پاکولے ش
“.او خېمو ته به ننوتلے ش پاک ش
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د مالِ غنيمت تقسيمېدل

 ”تۀ او العزر د قوم د نورو مشرانو  مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

سره، هغه ول يزونه وشمېرئ چ کوم نيولے شوى دى، سره د قېديانو او
صو کنيولے شوے وى هغه په دوه برابرو ح يز چ ۀ  ناورو. 

تقسيم کئ، يوه حصه به د هغو کسانو دپاره وى چ جن له تل وى او يوه
 د هغه کسانو د حص نه چ جن له تل وى، د حصه به د نور قوم وى. 

هر پينۀ سوو قېديانو، اروو، خرو، و او د چېلو نه په هر پينۀ سوو ک يو
 دا العزر امام له د مال خُدائ دپاره د د مال خُدائ دپاره جدا کئ. 

 کومه حصه چ نورو خلقو له ورکے شوى خاص نذران په توه ورکئ. 
وى د هغ نه، د هر پنوسو قېديانو، اروو، خرو، و او د چېلو نه د هر

پنوسو نه يو جدا کئ. دا هغه ليويانو له ورکئ چ د مال خُدائ د خېم د
 موس او العزر هم هغه شان وکل چ نه خيال ساتلو ذمه وار دى.“ 

 دا هغه ۀ دى چ جن له تلو کسانو - مال خُدائ حم کے وو. 
ۇو، شپ انونو دپاره هم پرې ۀ د خپلو ى ۇو، د دې نه عالوه يقبضه ک

الکه او پينۀ اويا زره ې او چېل، دوه اويا زره اروى، يو شپېتۀ زره خرۀ او
 کوم کسان چ جن له - دوه دېرش زره پېغل چ نا وادۀ شوې وى. 

ې او چېل ۀ سوهصه درې الکه اووۀ دېرش زره او پينۇو د هغوئ نيمه ح تل
ۀ اويا ۇو، شپسوه او پين شپ خُدائ په برخه ک وې، د دې نه د مال

د دې نه د مال ۇو چ له تل جن اروى د هغه کسانو دپاره چ دېرش زره
خُدائ په برخه ک دوه اويا ۇو، دېرش زره او پينۀ سوه خرۀ د جن واال

کسانو دپاره ۇو، د دې نه د مال خُدائ په برخه ک يو شپېتۀ ۇو، او شپاړس
د دې نه د مال ۇو، چ له تل جن د هغه کسانو دپاره وې چ زره پېغل

عزر له دا برخه د ماللا  نو موس خُدائ په برخه ک دوه دېرش وې. 
خُدائ دپاره د خاص برخ په توه ورکه، هم هغه شان چ نه مال خُدائ
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 د قوم حصه هم هغه هومره وه چ ومره د هغه کسانو - حم کے وو. 
،ې او چېل ۀ سوهۇو، درې الکه اووۀ دېرش زره او پين له تل جن وه چ

  .ۀ سوه خرۀ او شپاړس زره پېغلاروى، دېرش زره او پين دېرش زره شپ
د دې حص نه موس د هر يو پنوسو قېديانو او ناورو نه يو يو واخستلو او

ل چدا ليويانو له ورک ۇو هم هغه شان ي خُدائ فرمائيل ه مالن چ
 بيا هغه آفسران هغوئ د مال خُدائ د خېم د خيال ساتلو ذمه وار ۇو. 
 او موس ته ي ووئيل، موس له الړل کومو چ د لر مشرى کې وه 

”صاحبه، مون د جن واال کسان وشمېرل کوم چ زمون د مشرۍ الندې ۇو او
 نو مون د سرو زرو کال، بنى، کې، يو سے هم په ک کم نۀ دے. 

مال ي دى. او مون هر يو کس اخست مون و چاو هارونه راوړ وال ،وتم
 خُدائ ته د خپل ژوند په کفاره ک پېش کو، چ هغه مو بچ کى.“ 

 د آفسرانو پېش موس او العزر ترې نه هغه ول سرۀ زر او کال واخستل. 
 چ کوم کسان آفسران نۀ ۇو کے شوې برخه تقريباً دوه سوه کلو وه. 

 نو موس او العزر امام هغوئ هغه لوټ شوے مال د ان دپاره کېودو. 
هغه سرۀ زر خېم ته يوړل، چ د بن اسرائيلو د ياديرن دپاره د مال خُدائ

په حضور ک پراتۀ وى.

د اُردن نمرخاتۀ طرف ته قبيل

هغوئ وليدل چ اروى ۇو. کله چ سره ډېر  د روبين او جاد قبيل  ۳۲
 نو هغوئ موس، العزر او د د يعزير او جِلعاد زمه د اروو دپاره ۀ وه، 

د بن خُدائ چ  ”مال - قوم نورو مشرانو له الړل او ورته ي ووئيل، 
اسرائيلو په کوم مل نيولو ک مدد کے وو په هغ ک دا ارونه ۇو،

عطاروت، ديبون، يعزير، نمراه، حسبون، العال، سبام، نبو او بعون. دا زمه د
 کۀ ستاسو خوه وى نو اروو دپاره ۀ ده او مون سره ډېر اروى دى. 
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مون له دا زمه راکئ چ زمون ميراث ش ،ه چ مون ستاسو
خدمتاران يو او مون مۀ مجبوروئ چ الړ شُو او د اُردن سيند نه پورې غاړه
 موس ورته وفرمائيل، ”ستاسو وروه اسرائيليان جن له روان اوسيو.“ 
 تاسو د بن اسرائيلو زړونه ول راماتوئ دى او تاسو دلته ايسارېئ ۀ؟ 
چ د اُردن سيند نه پورې و او هغه مل ته ننو چ کوم مال خُدائ

 دغه شان ستاسو پالر نيۀ هم کى ۇو کله چ ما هغوئ د ورکے دے؟ 
 هغوئ د اسال وادۍ پورې قادِس برنيع نه ولېل چ هغه مل وورى. 
کله هغوئ راواپس شول، نو هغوئ د بن وليدو، خو چ ي لالړل او هغه م
اسرائيلو اراده بدله که چ هغه مل ته ورننه نۀ و کوم چ مال خُدائ
خُدائ په هغه ورځ په قهر وو او يو لوظ ي  مال هغوئ له ورکے وو. 

 ”دوئ زما په الره روان نۀ دى، نو زۀ قسم کوم چ کوم خلق د مصر وکو، 
نه راوتل دى هغه يو سے به هم هغه مل ته ورننه نۀ و چ عمر ي شل

کاله يا د دې نه زيات وى چ د کوم مل لوظ ما د ابراهيم، اسحاق او د يعقوب
 خو صرف د يفُنه زوئ کالب قنزى او د نون زوئ يشوع د سره کے وو. 

 مال خُدائ بن اسرائيلو ته زړۀ د اخالصه په مال خُدائ پس روان ۇو.“ 
په قهر وو او لوېت کاله ي په بيابان ک سرردانه کى ۇو تر دې پورې
 او اوس چ هغه ول نسل م شو چا چ مال خُدائ نارضا کے وو. 

تاسو د خپل پالر نيۀ په ائ يو نوې بدکاره نسل راغل ي چ د مال خُدائ
 د روبين او جاد خلقو کۀ تاسو د  .سرائيلو باندې بيا راولا سخت قهر په بن
هغۀ د الرې نه واوړئ، نو هغه به يو ل بيا دا ول خلق په بيابان ک پرېدى او
 هغوئ موس ته نزدې ورغلل او ورته  “.ذمه وار ي تاسو به د هغوئ د تباه

ي ووئيل، ”اول، مون له اجازت راکه چ دلته د خپلو و دپاره شپول جوړ
 بيا به مون دې ته کو او د خپلو و او ماشومانو دپاره ارونه جوړ کو. 
تيار يو چ د خپلو بن اسرائيلو سره جن له الړ شُو او حمله وکو تر دې پورې

چ هغه مل ته ي بوحو چ کوم به د هغوئ وى. نو په هغه دوران ک به
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زمون  او ماشومان په هغه پخو ارونو ک اوسيى، دا ارونه به د هغه
 مون به تر هغه وخت پورې خپلو مل د خلقو نه د حفاظت دپاره وى. 

کورونو ته نۀ راواپس کيو چ نورو ولو بن اسرائيلو ته هغه مل په ميراث
به د اُردن هغه غاړې نه د هغوئ هي  مون ک حواله شوے نۀ وى. 

جائيداد هم نۀ اخلو، ه چ مون ته خپله حصه دلته د اُردن نمرخاتۀ طرف ته
ورته وفرمائيل، ”کۀ تاسو هم دغه شان کوئ چ  موس مالو شوې ده.“ 

.دپاره تلو ته تيار ش د جن خُدائ په حضور ک نو دلته د مال ،ه واين
 ستاسو د جن ول سى به د اُردن نه پورې و او د مال خُدائ د حم

الندې به زمون په دشمن حمله وکى ترو چ مال خُدائ هغوئ له شست
 او هغه مل ونيس. بيا تاسو راواپس کېدے ش ،ه چ تاسو به ورکى 

د مال خُدائ او د خپلو بن اسرائيلو سره ذمه وارى پوره کې وى. نو بيا د
 خو کۀ تاسو خپله وعده مال خُدائ په نظر ک دا مل ستاسو دے. 

پوره نۀ که، نو زۀ تاسو خبروم چ تاسو به د مال خُدائ خالف ناه وکئ.
 خپل  .الو شتاسو ته به د خپلو بدو سزا م ن ،ئونۀ ک دا غلط چ

ارونه جوړ کئ او د خپلو و دپاره شپول جوړ کئ، خو چ کومه وعده مو
 د جاد او د روبين سو ووئيل، ”صاحبه، کې وى هم هغه شان وکئ.“ 

 زمون  او مون به هم هغه شان وکو چ نه تۀ حم کوې. 
  .ش پات ار ک ې به دلته د جِلعاد په اروى او ماشومان او زمون

خو د مال خُدائ د حم الندې مون ول تيار يو چ جن له الړ شُو. مون به د
 اُردن نه پورې واوړو او جن به وکو، هم هغه شان چ نه تا وفرمائيل.“ 

 نو موس العزر، يشوع او د بن اسرائيلو نورو مشرانو له دا حم ورکو، 
”کۀ د جاد او روبين سى د اُردن نه پورې و چ هغوئ د مال خُدائ په

حم باندې جن ته تيار دى او کۀ د هغوئ په مدد سره هغه مل فتح کى، نو
 خو کۀ هغوئ د اُردن نه بيا هغوئ له د جِلعاد زمه په ميراث ک ورکئ. 

پورې نۀ و او ستاسو سره جن له الړ ش، نو هغوئ ته به د زم خپله
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 د حصه د کنعان په مل ک مالويى، له نه چ تاسو ته مالويى.“ 
جاد او روبين کسانو ورته ووئيل، ”صاحبه، مون به هم هغه شان وکو چ نه

 د هغۀ د حم الندې به مون د کنعان مل ته مال خُدائ حم کے دے. 
ورواوړو او جن له به الړ شُو، خو زمون ميراث به د اُردن هم دې غاړې ته

 نو موس د جاد او روبين او د منس نيم قبيل ته د امورى بادشاه وى.“ 
سيحون او د بسن بادشاه عوج وله عالقه په حواله که، چ په ک ارونه او
 د جاد قبيل د ديبون، عطاروت او د عروعير پاخۀ ېرچاپېره مل هم وو. 

 د  ورسره د عطروت، شوفان، يعزير، يبها،  ارونه بيا جوړ کل. 
بيتنمره او د بيتهاران ارونه هم جوړ کل. د هغ ېرچاپېره ي دېوالونه جوړ
 د روبين قبيل دا کل او د خپلو رمو د ساتلو دپاره ي ايونه هم جوړ کل. 
 نبو، بعل معون، (دا نومونه ريتائم،  ق ،عاللل، حسبون، اارونه بيا جوړ ک
وروستو بدل کے شول) او سبماه. هغوئ چ کوم ارونه بيا جوړ کل نو نوى

 د منس زوئ مير قبيل د جِلعاد په مل حمله نومونه ورباندې کېودل. 
 وکه او هغه ي ونيولو او هلته چ کوم اموريان ۇو هغه ي ترې نه وشل. 

 د منس نو موس د مير قبيل له جِلعاد ورکو او هغوئ هلته اوسېدل. 
قبيل، يائير حمله وکه او ۀ کل ي ونيول او د ”يائير کل“ نوم ي ورباندې
 نوبح حمله وکه او د قنات ار او د دې کل ي ونيول او خپل کېودو. 

نوم ”نوبح“ ي پرې کېودو.

د بن اسرائيلو د مصر نه موآب ته سفر

 بن اسرائيلو د لرو په شل ک په دې مرحلو ک سفر وکو  ۳۳
 د مال خُدائ په او د موس او هارون په مشرۍ ک د مصر نه الړل. 

هغوئ خېم لو چرته به چائ نوم لي ل د هغه به هر م باندې، موسح
 د کال د وړومب مياشت په پينلسمه ورځ اسرائيليان د مصر نه  .ولل
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الړل، دا د اول ل د فسح اختر پس ورځ وه. هغوئ د رعمسيس ار نه زړور
خول چ خپل مشران زامن  چا چ الړل چ ولو مصريانو ورته کتل، 

مال خُدائ وژل ۇو. ه چ مال خُدائ د هغوئ د معبودانو سره انصاف
خېم ي ات کار نه الړل او په س سرائيليان د رعمسيس ا کے وو. 
 بيا هغوئ په ايتام ک خېم ولول چ د صحرا په غاړه دے.  .ولول
 د هغه ائ نه هغوئ فهخيروت ته واپس شول، چ د بعلصفون نمرخاتۀ

 هغوئ د فهخيروت نه  .ولول خېم په طرف دے او مجدال ته نزدې ي
الړل، د سيند نه پورې وتل او د شور صحرا ته وردننه شول، د درېو ورو مزل نه
 د هغ ائ نه هغوئ ايليم ته الړل،  .ولول خېم پس هغوئ په ماره ک

چرته چ هغوئ خېم ولول ،ه چ هلته د اوبو دولس چېن وې او د
خېم  هغوئ د ايليم نه الړل او بحرِقُلزم ته نزدې ي کجورو اويا ون وې. 

خېم  بيا هغوئ د بحرِقُلزم نه الړل او د صين په بيابان ک  .ولول
،ولول خېم ي  بيا هغوئ د صين بيابان نه الړل او په دفقه ک  .ولول

 هغوئ د الوش نه خېم اوچت کې او په  د دفقه نه الوش ته الړل. 

 د - رفيديم ک ي ولول، چرته چ د خلقو دپاره د لو اوبۀ نۀ وې. 
رفيديم نه واخله تر د حور غرۀ پورې هغوئ په دې ايونو ک خېم ولول، د
سينا په بيابان ک، قبروت هتاوه، حصيروت، رتمه، رمون فارص، لبناه، رِسه،

قهيالته، د شافر په غرۀ ک، حراده، مقهيلوت، تاحت، تارح، متقه، حشمونه،
موسيروت، بنيعقان، حورالجدجاد، يطباته، عبرونه، عصيونجابر، د صين
 د - صحرا (چ قادِس دے)، او د حور غر، چ د ادوم په الره دے. 

مال خُدائ په حم باندې، هارون امام د حور غرۀ ته وختلو. د يو سل درويشتو
کالو په عمر ک چ اسرائيليان د مصر نه راوتل ۇو د هغ په لوېتم کال د
 په جنوب کنعان ک د عراد پينم مياشت په وړومب ورځ هغه م شو. 
 د حور غرۀ نه واخله تر د - بادشاه خبر شو چ اسرائيليان راروان دى. 
موآب مېدانونو پورې بن اسرائيلو په دې ايونو ک خېم ولول، ضلمونه،

فونون، اوبوت، د موآب په عالقه ک ع عباريم، ديبون جاد، علمون دبالتايم، د
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نبو غرۀ ته نزدې د عباريم غرونه او د اُردن سيند نه پورې يريحو ته مخامخ د
.ک رو وادۍ په ميند بيتيسيموت او د کي ،موآب په مېدانونو ک

د کنعان د فتح کولو دپاره د مال خُدائ حم

 د اُردن نه پورې يريحو ته مخامخ د موآب په مېدانونو ک مال خُدائ

 ”بن اسرائيلو ته ووايه، کله چ تاسو د اُردن نه د  ،ته وفرمائيل چ موس
 تاسو د هغه مل ول اوسېدون وشئ. د هغوئ کنعان مل ته واوړئ، 

ول مجسم او بتان مات کئ او د هغوئ ول عالقائ عبادتخان وران کئ.
 هغه مل قبضه کئ او په هغ ک اوسېئ، ه چ زۀ هغه تاسو له

 هغه زمه د پچ په ذريعه په بېلو بېلو قبيلو او قومونو باندې تقسيم درکوم. 
 کئ. لوئ قبيل له ډېره زمه ورکئ او وړې قبيل له له زمه ورکئ. 

ل، نو هغوئ به ستاسو دپاره داسونۀ ش اوسېدون لخو کۀ تاسو د هغه م
وى له چ په سترو ک تېرۀ خسے او د الرې خن وى، چرته چ تاسو

 کۀ تاسو هغوئ ونۀ شل، اوسېئ نو هلته به هغوئ تاسو له تليف درکوى. 
نو زۀ به تاسو تباه کم، له نه چ ما د هغوئ د تباه کولو منصوبه جوړه

کې ده.“

د کنعان سرحدونه

 او د بن اسرائيلو دپاره ي دا  مال خُدائ موس ته وفرمائيل   ۳۴
اصول ورته وودل، ”کله چ تاسو کنعان ته ورننو، کوم مل چ زۀ تاسو

 جنوب سرحد به د صين له درکوم، ستاسو د عالق حدونه به داس وى. 
صحرا او د ادوم سرحد پورې وى. دا به د نمرخاتۀ په طرف د مال درياب د

 بيا به دا په جنوب ک د لم درې طرف جنوب آخرى سر نه شروع کيى. 
ته تاو وى او د صين صحرا نه واخله تر قادِس برنيع پورې به وى. د هغه ائ نه
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 چرته چ دا د مصر په به دا سرحد حصر ادار او عصمون ته ورسيى، 
سرحد ک او د مديتران د سمندر په آخرى سر ک د وادۍ طرف ته تاو وى.

 شمال سرحد به د رېواتۀ سرحد وى.   د مديتران د سمندر به ي د نمرپ

 او د هغه مديتران د سمندر نه شروع کيى چ د هور غرۀ پورې به وى، 
 او زفرون ته به ائ نه د حمات درې پورې به وى او صداد ته به ورسيى 

 د نمرخاتۀ سرحد به د  .به ختم ش ى او په حصر عينان کهم ورسي
 بيا به دا د عين حصر عينان نه شروع کيى چ د شفام پورې به وى. 
نمرخاتۀ طرف رِبله ته ورسيى او د ليل درياب نمرخاتۀ غاړې غرونو ته به

 بيا د اُردن سيند سره د مال درياب ته به ورسيى. دا به ستاسو ورسيى، 
 نو موس بن اسرائيلو ته وفرمائيل، او د دې نه ېرچاپېره سرحدونه وى.“ 

ه چى، هغه زماچولو سره به تاسو ته مالوي د پچ دے چ لدا هغه م”
 د روبين او جاد او د منس مال خُدائ نهۀ نيمو قبيلو ته په حواله کې ده. 

نيم قبيل ته مخ خپل ميراث مالو شوے دے، چ د هغوئ د کورنو په
 دې دوه نيمو قبيلو ته د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف مطابق تقسيم شوے دے. 

ته يريحو ته مخامخ خپله زمه مالو شوې ده.“

د زم تقسيمولو دپاره د مشرانو ذمه وارۍ

 ”العزر امام او د نون زوئ يشوع به  مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

 د هرې قبيل نه يو يو مشر سے هم په خلقو باندې زمه تقسيم کى. 
 دا هغه - خوښ که چ د دې په تقسيمولو ک د هغوئ مدد وکى.“ 
سى دى چ مال خُدائ خوښ کل، د يهوداه قبيل نه کالب زوئ د يفُنه، د

شمعون قبيل نه شلوميئيل زوئ د عميهود، د بنيامين قبيل نه اليداد زوئ د
کسلون، د دان قبيل نه بق زوئ د يجل، د منس قبيل نه حنايل زوئ د ايفود،

د افرائيم قبيل نه قمواېل زوئ د سفتان، د زبولون قبيل نه اليصفن زوئ د
فرناح، د يساکار قبيل نه فلطايل زوئ د عزان، د آشر قبيل نه اخيهود زوئ د
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 دا هغه کسان دى چ شلوم او د نفتال قبيل نه فدهيئيل زوئ د عميهود. 
مال خُدائ د کنعان په مل ک په خلقو باندې د زم تقسيمولو دپاره مقرر

کل.

د ليويانو دپاره ارونه

مال  د اُردن نه پورې يريحو ته مخامخ د موآب په مېدانونو ک  ۳۵
 ”بن اسرائيلو ته ووايه چ کوم ميراث هغوئ ته خُدائ موس ته وفرمائيل، 

مالو شوے دے د هغ نه به ۀ ارونه د اوسېدو دپاره او د ارونو نه
 دا ارونه به د ليويانو ېرچاپېره د رن زمه خامخا ليويانو له ورکوى. 

وى او هلته به اوسيى. د رن زمه به د هغوئ د اروو او نورو ناورو دپاره
 د رن زمه به د ار دېوالونو نه بهر پينۀ سوه زه په هر طرف وى. 

 چ هغه عالقه لور واړو طرفونو ته تقريباً زر زه وى او ار خوره وى، 
 تاسو به ليويانو له د پناه دپاره شپ ارونه ورکوئ کۀ ي په مين ک وى. 

چرې يو سے يو کس په غلط سره ووژن نو هلته به تت. د دې نه عالوه،
 د رن د زم سره، د هغوئ به هغوئ له دوه لوېت ارونه ورکئ 

 په هره قبيله ک د ليويانو د ارونو شمېر ول اتۀ لوېت ارونه وى. 
“.ے شپه اندازه معلوم ک يا وړوکوال والد غ عالق دې د هغ

د پناه ارونه

 ”بن اسرائيلو ته ووايه، کله چ تاسو  مال خُدائ موس ته وفرمائيل، 

 نو تاسو به  ،ته ورننو لد اُردن سيند نه پورې غاړه واوړئ او د کنعان م
ى نو چک وک م سره ے په غلطيو س ئ چارونه خوښ ک د پناه

 هلته به د مى د خپلوانو نه په حفاظت ک وى وک  .تېدلے شهلته ت
چ بدل اخستل غواړى. چ په چا باندې د قتل الزام وى نو هغه به تر هغه پورې
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 شپ ارونه خوښ کئ، نۀ ش وژلے چ جر ته پېش شوے نۀ وى. 
  چ درې د اُردن دې غاړې ته وى او درې د کنعان په مل ک وى. 

دا ايونه به د بن اسرائيلو او د مسافرو دپاره د پناه ارونه وى چ هغوئ د
پردى مل وى يا په مستقله توه اوسېدون وى. هر وک چ په غلط سره
 خو، کۀ وک د -  .تېدے شارونو ته ت نو هغه به دې وک ووژن

  .ل دے، وبه وژلے شنو هغه قات ،وک ووژن سره يا د لر ،کا ،وسل
دا به د م شوى کس د نزدې خپلوانو ذمه وارى وى چ قاتل م کى. چ کله
 کۀ وک د چا سره کينه لرى او د هغۀ د  .وژن ى، نو وبه يهم پېدا ک ي
قصداً وژن ى نو دا يه ورکاو يا دي وول ۀ ي مرګ منصوبه جوړوى، په
 يا ي په سوک ووه، نو هغه د قتل مجرم دے او هغه به وژلے ش. د مى

د نزدې خپلوانو دا ذمه وارى ده چ قاتل م کى. هغوئ ي چ کله هم پېدا
 خو کۀ يو کس په غلط سره وک ووژن چ د هغۀ  .وژن ى، نو وبه يک

 يا چ د چا سره ي کينه نۀ وى، کۀ په ۀ ي وول او يا ديه ورکى، 
خيال نۀ وى او يو کاے وول او وک ورباندې م ش ار چ هغۀ له ي د

حاالتو ک  نو په داس تليف رسولو اراده نۀ وى او دشمن ي هم نۀ وى، 
به جره د هغه کس په حق ک فېصله کوى د چا نه چ مے شوے وى، نۀ

 جره به چ د هغه م کس د خپلوان په حق ک چ بدل اخستل غواړى. 
د مى د خپلوان نه هغه کس بچ کوى چ په غلط سره د قتل مجرم وى او

هغوئ به هغه واپس د پناه ار ته بو کوم ته چ تتېدلے وى. هغه به هلته تر
 چ کوم کس په غلط سره هغ پورې ايساريى چ مشر امام م نۀ وى. 
 د قتل مجرم وى کۀ هغه د پناه د ار نه الړ ش کوم له چ ورتتېدلے وى 
او د مى خپلوان هغه پېدا کى او وې وژن، نو د دې بدل اخستلو په وجه هغه
 کوم کس چ په غلط سره د قتل کولو مجرم وى هغه به ناهار نۀ دے. 

خامخا د پناه په ار ک تر هغه وخته پورې پات کيى چ تر کوم پورې
 دا قانون  .نه پس هغه واپس کور ته تلے ش نۀ وى، خو د هغ مام ممشر ا
 چ په به ستاسو او ستاسو د اوالد دپاره وى چ په هر ائ ک اوسېئ. 
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او م لے ش رف په هغه وخت مجرملزام وى نو هغه به صچا باندې د قتل ا
واه واهان په هغۀ باندې دوه کسان يا دوو نه زيات چ کولے به ش

 قاتل به ورکى، د يو کس واه د قتل د الزام ثابِتولو دپاره کاف نۀ ده. 
لحد ص خالصېدلے چ هغه د دې سزا نه په دې نۀ ش .خامخا وژلے ش

 کۀ وک د پناه ار ته تتېدلے وى، نو هغه دې ته مۀ پېس ورکى. 
پرېدئ چ د مشر امام د مرګ نه مخ د صلح پېس ورکى د دې دپاره

 هغه مل مۀ پليتوئ چ چرته تاسو اوسېئ، ه  .کور ته واپس راش چ
د وين تويول د هغه مل پليتول دى او چ په کومه زمه باندې وينه توئ ش نو

د هغ کفاره نۀ ش ادا کېدلے، زمه د هغه کس د وين تويولو نه بغېر نۀ
 هغه مل مۀ پليتوئ چرته چ تاسو پاکيى چا چ وينه توئ کې وى. 

اوسېئ، ه چ زۀ مال خُدائ يم او د بن اسرائيلو په مين ک اوسېم.“

د وادۀ شوو و ميراث

نمسے چ ير زوئ او د منسنو مشران، د مد کور  د جِلعاد د قبيل  ۳۶
 هغوئ د يوسف زوئ وو، موس او د بن اسرائيلو نورو مشرانو له الړل. 

ووئيل، ”صاحبه، مال خُدائ تا ته حم درکے دے چ زمه د پچ په ذريعه
په بن اسرائيلو تقسيم که. مال خُدائ دا حم هم کے دے چ زمون د

 خو دا خبره ياده ساته. کۀ خپلوان صالفحاد جائيداد د هغۀ لوو له ورکه. 
ش ل، نو د هغوئ جائيداد به د هغه قبيلو سره ودونه وکس قبيل هغوئ د بل

 د واپس ورکولو په کال ک، کله چ کوم  .برخه به کمه ش او زمون
جائيداد خرڅ شوے وى او هغه واپس خپل اصل مال ته مالويى، نو د

صالفحاد د لوو جائيداد به د همېشه دپاره هغه قبېل ته ورکے ش چ په
 کومه ک وادۀ شوې وى او دا به زمون د قبيل دپاره د تاوان خبره وى.“ 
نو موس بن اسرائيلو ته د مال خُدائ دا حمونه واورول. هغۀ وفرمائيل، ”د
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 او مال خُدائ فرمائ چ د منس قبيله چ ۀ وائ هغه ي دى، 
صالفحاد لوه آزادې دى چ د چا سره هم وادۀ کول غواړى خو په خپله قبيله
ته نۀ ش قبيل جائيداد به بل قبيل سرائيلا  د يوې بن ک به ي کوى. 
ميراث اخل قبيله ک سرائيلا په کومه بن ه چ  هره يوه ورکولے. 
نو هم د هغه قبيل د سى سره به وادۀ کوى. نو داس ولو بن اسرائيلو ته به د
 او د يوې قبيل جائيداد به خپل پالر نيۀ په جائيداد ک ميراث مالويى، 
بل قبيل ته نۀ مالويى. هره بن اسرائيل قبيله به خامخا خپله د ميراث زمه
 نو د صالفحاد لوو، محاله، ترضاه، حجاله، ملاه او نوعاه هم - لرى.“ 

هغه شان وکل چ نه مال خُدائ موس له حم ورکے وو او هغوئ
 هغوئ د يوسف زوئ منس قبيل په خپلو د ترونو زامنو سره ودونه وکل. 
پات ل او د هغوئ جائيداد د هغوئ د پالر په قبيله کودونه وک نو ککور

 دا هغه اصول او قانون دے کوم چ مال خُدائ د موس په ذريعه د شو. 
موآب په مېدانونو ک د اُردن نه پورې يريحو ته مخامخ بن اسرائيلو له ورکو.
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