د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐﺘﺎب ‐ د ﺗﻮرات ﺷﺮﻳﻒ درﯦﻢ ﮐﺘﺎب
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ

۱

 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠ ﺣﻀﻮرۍ د ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ آواز وﮐو او دا اﺻﻮل ﻳ ورﺗﻪ وﻮدل .


اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﭙﻠ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ دا اﺻﻮل ﺑﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻳﻮ ﻨﺎور ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د

 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺎروے د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره  ﻳﺎ ﭼﯧﻠﮯ راوﻟ .
د رﻣ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻧﺮ ﺎروے راوﻟ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .ﻫﻐﻪ دې دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې
 ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ورﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى او دا ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﺣﺎﺿﺮ ﮐى ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دا ﻗﺒﻮل ﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻏﻮﻳﮯ ﺣﻼل ﮐى او د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐ ﻗﺒﻮل ﮐے ﺷ او دا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ﺷ .
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى او ﭼ د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﮐﻮﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ده د ﻫﻐ ﻠﻮرو
 او اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﻧﻪ ﺮﻣﻦ وﺑﺎﺳ او ﺣﺼ ﺣﺼ ﺑﻪ ﻳ ﮐى ،
واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ دې وﺷﻴﻨﺪى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻨﺎور ﺣﺼ ،ﺳﺮه د ﺳﺮ او واز ﭘﻪ اور
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺮ ﺳﻢ ﮐﯧدى او ﭘﻪ ﻟﺮﻮ ﺑﻪ اور ﺑﻞ ﮐى .
 د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﮐﻮﻟﻤ او ﭘﺘُﻮﻧﺎن دې ووﻳﻨﻠﮯ ﺷ او اﻣﺎم ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى ،ﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧدى .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د و ﻳﺎ د ﭼﯧﻠﻮ د رﻣ ﻧﻪ ﮥ
ﭼ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ د دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺣﻼﻟﻮى او د
ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻧﺮ وى ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دا ﺣﺼ ﺣﺼ ﮐى ،ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎن
ﻫﻐ وﻳﻨﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺷﻴﻨﺪى .
 ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ د دې ﮐﻮﻟﻤ او ﭘﺘُﻮﻧﺎن ﭘﻪ اوﺑﻮ ووﻳﻨ او
ﺑﻪ د دې ﻮﻟ ﺣﺼ ﺳﺮه د ﺳﺮ او واز ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧدى .
اﻣﺎم ﺑﻪ دا ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ ﻮﻟﻪ وﺳﻮزوى .ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ د دې ﻧﺬراﻧ
 ﮐﮥ ﻮک ﻳﻮ ﻣﺎرﻏﮥ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻳﻮه
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐى ،د ﻫﻐ  ﺑﻪ ﺗﺎو ﮐى او ﺳﺮ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﻮﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﮐﻮﻧﺘﺮه وى .
 ﻫﻐﻪ دې د دې ﺟﺠﻮره او ﭘﻪ ﺟﺠﻮره ﮐ
ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى او د ﻫﻐ وﻳﻨﻪ دې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ اړخ ﺑﺎﻧﺪې وﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ دې
ﭼ ﮥ وى ﻫﻐﻪ دې ﻟﺮې ﮐى او دا دې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻏﻮرزوى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اﻳﺮې اﭼﻮﻟﮯ ﺷ .
دا ﻣﺎرﻏﮥ د وزرو ﻧﻪ وﻧﻴﺴ او داﺳ دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه ﻮ ﺷ ﭼ وزر ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﯧﻞ ﻧﮥ ﺷ .او ﻫﻐﻪ دې دا ﻮل ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى ،ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ د دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ.

د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ

۲

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﮥ اوړۀ وى .د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ او ﺧﻮﺷﺒﻮدار


 د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ دې راوړى .اﻣﺎم ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﻮﮯ د اوړو ،د ﺗﯧﻠﻮ او ﺳﺮه د ﻮﻟﻮ
ﻟﻮﺑﺎن دې ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮى ،


ﻟﻮﺑﺎﻧﻮ ﻧﻪ راواﺧﻠ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﻳ وﺳﻮزوى ،دا ﻳﻮه داﺳ ﻧﺬراﻧﻪ ده ﭼ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وى ،دا ﺑﻪ ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻠﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور
 ﮐﮥ دا ﻧﺬراﻧﻪ رو وى ﭼ ﭘﻪ ﺗﻨﻮر ﮐ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې وى ،ﻧﻮ دا دې د ﺧﻤﺒﻴﺮې
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮې ده .
ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وى .دا دې د اوړو ﻧﻪ ﺗﻴﺎرې ﺷﻮې ﻏ رو وى ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﭘﻪ ﮐ  وى ﻳﺎ دې ﻧﺮۍ ﻧﺮۍ رو

 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻪ رو وى ﭼ ﭘﻪ ﺗﺒﺨ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺨﻪ ﺷﻮې وى ،دا ﺑﻪ د
وى ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮى وى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ د ﻳﻮې
داﺳ اوړو ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وى ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﭘﻪ ﮐ  وى ﺧﻮ ﭼ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻪ داﺳ رو وى ﭼ ﭘﻪ ﺗﺒﺨ
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﻧﻮ دا ﭼﻮرى ﮐئ او ﻧﻮر ﺗﯧﻞ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮئ .
 دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺨﻪ ﺷﻮې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د اوړو او زﻳﺘُﻮﻧﻮ د ﺗﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وى .
 اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠ ﭼ دا
راوړئ او اﻣﺎم ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐئ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .
ﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ده او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى .ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ د دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ
 د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وى ،دا ﺑﻪ ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻠﮯ ﺷ ،ﻪ
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 ﭼ د ﻏﻠ ﮐﻮﻣ ﻧﺬراﻧ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ
ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮې ده .
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﮐ دې ﻫﻢ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﻧﮥ وى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻟَﻮ ﮐﻮئ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ وړوﻣﺒ ﻏﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوړئ ،ﺧﻮ دا دې
ﺧﻤﺒﻴﺮه ﻳﺎ ﺷﺎت واﻧﮥ ﭼﻮئ .
 د ﻏﻠ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻪ اﭼﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺷ ﺳﻮزوﻟﮯ .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮى ﻓﺼﻞ
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻟﻮظ ﻧﻪ ده) .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻧﺬراﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﺎﻟﻪ اﭼﻮئ (.
 د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﭘﻪ
د وړوﻣﺒ ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوړئ ،ﻧﻮ ورﻳﺘ ﺷﻮې داﻧ ﻳﺎ ﻣﯧﺪه ﺷﻮى اوړۀ ورﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻟ اوړۀ او ﮥ ﺗﯧﻞ او ورﺳﺮه ﻮل ﻟﻮﺑﺎن ﻫﻢ وﺳﻮزى او دا ﺑﻪ ﻣﺎﻟ
ﮐ ور ﮐئ او ﻟﻮﺑﺎن ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮئ .
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ د ﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وى.

د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ

۳

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺎروے د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻳﻮ داﺳ ﻏﻮﻳﮯ ﻳﺎ ﻏﻮا وى ﭼ


 ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ
ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻼل ﮐى .د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ
 او ﻫﻐﻪ دې د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور دا ﺣﺼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .ﭘﻪ دې ﮐ
وﺷﻴﻨﺪى 

 ﭘﺘﻮر او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻮﻣﺮه وازﻪ وى او د اﻳﻨ ﮥ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ وى .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻟﻪ وازﻪ ،
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى .ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ د دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﭼﺮې د رﻣ ﻧﻪ د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﺮ وى ﻳﺎ ﻪ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﭙﻞ ﻻس ورﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى او د
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮ ُورے ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،
ﺧﻮ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 او ﻣﺎﻟ
ﺧﯧﻤ ﻣﺨ ﺗﻪ دې ﻫﻐﻪ ﺣﻼل ﮐى .اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪى 
ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور دا ﺣﺼ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ﻳﻌﻨ د ﻮل ﻟﻢ وازﻪ ﭼ د ﻣﻼ د ﻫُوﮐ
 ﭘﺘﻮر او ﻫﻐﻪ وازﻪ ﭼ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى
ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮې وى ،ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ وازﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ وى ،
 ﮐﮥ ﻳﻮ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﺳﻮزوى .
او د اﻳﻨ ﮥ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ .
 ﻫﻐﻪ دې ﺧﭙﻞ ﻻس ورﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى او د ﺧﯧﻤ ﻣﺨ ﺗﻪ دې ﺣﻼﻟﻪ ﮐى .اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ د دې وﻳﻨﻪ
ﮐﺲ ﭼﯧﻠ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې دا ﺣﺼ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪى 
 ﭘﺘﻮر او ﻫﻐﻪ وازﻪ ﭼ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى او د اﻳﻨ
ﭘﯧﺶ ﮐى ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ وازﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى ،
 اﻣﺎم ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوى ،دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﮥ
ﮥ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ .

 ﻳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ وازﻪ او وﻳﻨﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ،ﺑﻨ
ﻟﯧﺪوﻧﮯ ﺑﻮئ وى .د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻮﻟﻪ وازﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ده .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻮل ﺑﻪ دا ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻣﻨ.

ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﺷﻮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﺬراﻧ

۴

 ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﮐﮥ ﻮک ﻨﺎه وﮐى او ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو 


 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻨﺎه وﮐى او د ﻫﻐ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﻠﻖ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ .
ﻨﺎﻫﺎر ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳﺨﮯ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى او د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﮯ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ راوﻟ ،او ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯧدى ،او د ﻣﺎﻟ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﺳﺨ ﻟه وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ دﻧﻨﻪ ﻳﻮﺳ.
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﻼل ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟه وﻳﻨﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ډوﺑﻪ ﮐى او دا دې اووۀ ﻠﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﭘدې ﻣﺨ ﺗﻪ وﺷﻴﻨﺪى .

ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺮو ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﯧﺦ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺳﺨ ﻧﻪ ﻮﻟﻪ وازﻪ واﺧﻠ ،ﻫﻐﻪ وازﻪ
ﮐ ﺗﻮئ ﮐى ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ده .
 اﻣﺎم ﺑﻪ دا
 ﭘﺘﻮر او ﮐﻮﻣﻪ وازﻪ ﭼ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى او د اﻳﻨ ﮥ ﺣﺼﻪ .
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې وى ،
وازﻪ واﺧﻠ او د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ وﺳﻮزوى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻋﻤﻞ د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺮﻣﻦ ،ﻮﻟﻪ ﻏﻮﻪ ،ﺳﺮ ،ﭘ ،دﻧﻨﻨ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﺳﺮه د
دﭘﺎره ﺣﻼل ﺷﻮى ﻨﺎور واز ﺳﺮه ﮐﻮى .
 دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک ﺎئ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اﻳﺮه ﻏﻮرزوﻟﮯ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ دې ﻳ ﻫﻐﻪ د ﻟﺮﻮ
ﮐﻮﻟﻤﻮ ،
 ﮐﮥ ﭼﺮې د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﻨﺎه وﮐى او ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮ
ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى .
 ﺑﻴﺎ ﭼ ﻨﻪ د ﻨﺎه ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ،ﻧﻮ ﻗﻮم ﺑﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ ﺳﺨﮯ
ﺣﻢ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﺷ ،
 د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﯧدى
راوﻟ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ راوﻟ ،
 ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ
 ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ د ﺳﺨ ﻟه وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ دﻧﻨﻪ ﻳﻮﺳ ،
او ﺳﺨﮯ دې ﻫﻠﺘﻪ ﺣﻼل ﮐے ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
دې ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ډوﺑﻪ ﮐى او ﻫﻐﻪ دې اووۀ ﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﭘدې ﭘﻪ ﻣﺨ وﺷﻴﻨﺪى .
ﻟه وﻳﻨﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮى ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ده او
ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ دې د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐ ﺗﻮئ ﮐى ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ده.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺳﺨ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐى
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺳﺨ ﻮﻟﻪ وازﻪ واﺧﻠ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﻳ وﺳﻮزوى .

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ د ﺳﺨ ﺳﺮه ﮐى ۇو ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ اﻣﺎم د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﮯ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﻮﺳ او وﺑﻪ ﻳ ﺳﻮزوى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐے
ﻣﻌﺎف ﺷ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﻨﺎه وﮐى او ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ
ﺷﻮے ﺳﺨﮯ ﺳﻮزوى .دا ﻧﺬراﻧﻪ د ﻗﻮم د ﻨﺎه د ﮐﻔﺎرې دﭘﺎره ده .
 او ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ
ﺧُﺪائ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮ ﺣﻢ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﺷ ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﭼﯧﻠ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻫﻐﻪ ﻃﺮف
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ راوﻟ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 اﻣﺎم ﺑﻪ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻼل ﮐى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻨﺎور ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ ﺷ .دا د ﻨﺎه د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻧﺬراﻧﻪ ده .
ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ د ﻨﺎور ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ډوﺑﻪ ﮐى ،دا دې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮى او ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ دې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دې ﻮﻟﻪ وازﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ
ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐ ﺗﻮئ ﮐى .

دﭘﺎره ﺣﻼل ﺷﻮى ﻨﺎور وازﻪ ﺳﻮزوى .داﺳ ﺑﻪ اﻣﺎم د ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ دﭘﺎره د ﻨﺎه ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .

 ﻧﻮ ﭼ
ﮐﮥ ﻳﻮ ﻋﺎم ﮐﺲ ﻨﺎه وﮐى او ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮ ﺣﻢ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﺷ ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻨﻪ د ﻨﺎه ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮه ﭼﯧﻠ راوﻟ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
ﺧﭙﻞ ﻻس د دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳ ﺣﻼﻟﻪ ﮐى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻨﺎور
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ د دې ﻨﺎور ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ډوﺑﻪ ﮐى ،دا ﺑﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮى او ﭘﺎﺗ
ﺣﻼﻟﻴى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ وازﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺳﻼﻣﺘ د
ﺷﻮې وﻳﻨﻪ ﺑﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐ ﺗﻮئ ﮐى .
ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﺣﻼل ﺷﻮى ﻨﺎور ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮥ ﻟ .ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ اﻣﺎم د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻨﺎه ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى
دﭘﺎره د و ﻧﻪ ﮥ راوﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻳﻮه ه وى ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ
او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳ ﺣﻼﻟﻪ ﮐى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻨﺎور ﺣﻼﻟﻴى .
د ﻨﺎور ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ډوﺑﻪ ﮐى ،د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې دې دا وﻳﻨﻪ وﻟﻮى او ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دې ﭘﻪ ﺑﯧﺦ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دې ﻮﻟﻪ وازﻪ ﻟﺮې ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﺣﻼل ﺷﻮى ﻨﺎور ﻧﻪ
ﮐ ﺗﻮئ ﮐى .
وازﻪ ﻟﺮې ﮐﻴى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ
ﮐﻴى .داﺳ ﺑﻪ اﻣﺎم د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ.

د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮﻧﻪ

۵

 ﭘﻪ دې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﺿﺮورى ﻠﮯ ﮐﻴى .ﮐﮥ ﻮک د ﻮاﻫ ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ وﻏﻮﺘﻠﮯ ﺷ


 ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ
او ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﮥ ورﮐﻮى ﭼ ﮥ ﻳ ﻟﻴﺪﻟ ﻳﺎ اورﯦﺪﻟ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .

ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺣﺮام ﻴﺰ ﻟﻪ ﻻس وروړى ،ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻣ ﻣﺮدار ﻨﺎور ﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک او ﻨﺎﻫﺎر دے ﭼ ﻨﻪ ورﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د اﻧﺴﺎن ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﺎئ ﻳﺎ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻻس وروړى ،ﺧﻮ ﭼ ﻨﻪ
وﻟ ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﺧﻄﺎ ﮐې ده .
 ﮐﮥ ﻮک ﺑﻐﯧﺮ د ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻗﺴﻢ
ورﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﺧﻄﺎ ﮐې ده ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ او ﻨﺎه ﺎر دے .
وﺧﻮرى ،ﭼ دا ﻗﺴﻢ د ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وى ﮐﮥ ﻗﺴﻢ ﮥ وى او ﻳﺎ ﺑﺪ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ او ﻨﺎﻫﺎر دے ﭼ ﻨﻪ ورﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 او د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻨﺎه وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻨﺎه اﻗﺮار وﮐى ،
وﻟ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﮐى دى .
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻳﻮه ه ﻳﺎ ﭼﯧﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راوﻟ .اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻨﺎه دﭘﺎره
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ه ﻳﺎ ﭼﯧﻠ ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ دوه ﻮﻮﺷﺘ ﻳﺎ دوه
ﮐﻔﺎره ادا ﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا اﻣﺎم ﻟﻪ راوړى ،ﻧﻮ
ﮐﻮﻧﺘﺮې راوړى ،ﻳﻮه ﺑﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره او ﺑﻠﻪ ﺑﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وى .
 او ﮥ وﻳﻨﻪ
وړوﻣﺒ ﺑﻪ ﻣﺎرﻏﮥ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐى .د دې  ﺑﻪ ﺗﺎو ﮐى ﺧﻮ ﭼ ﺳﺮ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﯧﻞ ﻧﮥ ﺷ 
دې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪى ،ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ دې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐ وﻮﻟﮯ ﺷ .دا د ﻨﺎه د ﻟﺮې
 ﺑﻴﺎ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻪ دوﯦﻢ ﻣﺎرﻏﮥ دې د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .داﺳ ﺑﻪ
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ده .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دوه ﻮﻮﺷﺘ
اﻣﺎم د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐې ده او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .
ﻳﺎ دوه ﮐﻮﻧﺘﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ راوړﻟﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﻠﻮ اوړۀ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راوړى .ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ دې ﮐ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ
 ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ دا اﻣﺎم ﻟﻪ راوړى ،اﻣﺎم ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﻮﮯ ﺗﺮې ﻧﻪ د ﻧ ﭘﻪ
ﻳﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻧﮥ اﭼﻮى ،ﻪ ﭼ دا د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ ده .
ﺗﻮﻪ واﺧﻠ ﭼ دا ﻮل ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮى دى او ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې
 داﺳ ﺑﻪ اﻣﺎم د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى ﭼ ﭘﻪ دې
وﺳﻮزوى .دا ﻳﻮه داﺳ ﻧﺬراﻧﻪ ده ﭼ ﻨﺎه ﻟﺮې ﮐﻮى .

ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ﮐﻮﻣﻪ ﻨﺎه ﻫﻢ ﮐې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .ﭘﺎﺗ ﺷﻮى اوړۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻣﺎم
وى.

د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه داﺳ ﻨﺎه وﮐى او د ﻫﻐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل .

ﮐ ﻧﺎﮐﺎم ﺷ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ داﺳ  ﻳﺎ ﭼﯧﻠﮯ
 ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﻟ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .د دې ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴ ورﮐﻮى ﭼ د ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻮے وى او ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه دې زﻳﺎﺗ ﻫﻢ ورﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا

ﭘﯧﺴ اﻣﺎم ﻟﻪ ورﮐى او اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻨﺎور ﭘﯧﺶ ﮐى او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .
ﮐﮥ ﻮک ﻳﻮه داﺳ ﻨﺎه وﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺣﻢ ﻣﺎت ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﺎر دے او
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ اﻣﺎم ﺗﻪ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ  ﻳﺎ ﭼﯧﻠﮯ راوﻟ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ
ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ورﮐﻮى .
ﻧﮥ وى .د دې ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ .اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ
 دا د ﻫﻐ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧﻪ ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﮐې وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﮐے ﺷ .
ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﮐې وى.

۶

 ﮐﮥ ﻮک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف داﺳ ﻨﺎه وﮐى ،ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل .


 ﻳﺎ ﮐﮥ ﻳﻮ
اﺳﺮاﺋﻴﻠ اﻣﺎﻧﺖ واﭘﺲ ورﻧﮥ ﮐى ،ﻳﺎ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻴﺰ ﭘ ﮐى ،ﻳﺎ ﻮک دوﮐﻪ ﮐى ،ﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ورﮐى ،
 ﮐﻠﻪ
 -
ورک ﺷﻮے ﻴﺰ ﭘﯧﺪا ﮐى او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دروغ وواﺋ او داﺳ ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﻧﮥ دے ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ .
ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ داﺳ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻨﺎه وﮐى ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ ﻴﺰ ﻫﻢ د ﻏﻼ ﻳﺎ دوﮐ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺧﺴﺘﮯ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې واﭘﺲ
ورﮐى .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﻣﺎﻟ ﻟﻪ ﭘﻮره ﺗﺎوان ورﮐﻮى او ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه
 ﻫﻐﻪ دې اﻣﺎم ﻟﻪ ﻳﻮ داﺳ ﺑﻋﯧﺒﻪ  ﻳﺎ ﭼﯧﻠﮯ راوﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د
زﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ ورﮐﻮى .
 اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻨﺎه دﭘﺎره
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .د دې ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ .
ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ.

ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ
 ﭼ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو 

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﭙﻠﻪ د
ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ او اور دې ﺑﻞ وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ .
ﮐﺘﺎن ﭼﻮﻏﻪ او د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻧﮯ واﻏﻮﻧﺪى ،ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې اﻳﺮې ﺑﻪ ﻟﺮې ﮐى او د

 ﺑﻴﺎ دې ﺟﺎﻣ ﺑﺪﻟ ﮐى او اﻳﺮې دې د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﻮ ﭘﺎک ﺎئ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻨ ﮐ ﺑﻪ ﻳ واﭼﻮى .
ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه دې اور ﺑﻞ وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ ﺧﻮ ﭼ ﻣ ﻧﮥ ﺷ .اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺮ ږدى ،ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
 اور دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻞ وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ او ﭼ
دې ﺳﻤﻪ ږدى او د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ وازﻪ دې ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮزوى .
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣ ﻧﮥ ﺷ.

د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ
 دا د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره اﺻﻮل دى .د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻮ اوړو ﭼ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى د ﻫﻐ ﻧﻪ دې ﻳﻮ
د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .
ﻣﻮﮯ واﺧﻠ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ د ﻳﻮې ﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوى ﭼ دا ﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ده .د
 اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﻪ وﺧﻮرى .د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻴﺮه رو ﭘﺨﻪ
 -
دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻟ .
ﮐے ﺷ او ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﺑﻪ وﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﮐې ده .دا د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ او د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ
 ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﻫﺎرون د اوﻻد ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ﺷﺎن ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ده .

ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .ﻫﺮ ﻮک ﻳﺎ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺮه وﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺪس ﺷ .
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻮ اﻣﺎم ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل .
ﮐﻠﻮ ﮥ اوړۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى د ﻋﺎﻣ ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﻧﻴﻢ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ او ﻧﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم
 دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﮐ  ﺷ ،ﭘﻪ ﺗﺒﺨ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﮥ ﮐے ﺷ او ﭼﻮرى ﺑﻪ ﮐے ﺷ او د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻪ ﭘﯧﺶ
ﮐ .
 ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻫﺎرون د اوﻻد ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ دا
ﮐے ﺷ ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻟ .
ﻧﺬراﻧﻪ ﺗﻴﺎروى ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دا ﺑﻪ ﻮﻟﻪ
 د اﻣﺎم د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ،ﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ.
وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .

د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ
 ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ .د ﻨﺎه
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ 

د ﻧﺬراﻧ ﻨﺎور ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ ﺷ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻨﺎور ﺣﻼﻟﻴى .دا
 ﮐﻮم اﻣﺎم ﭼ دا ﻨﺎور ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ وﺧﻮرى ﭼ ﻫﻐﻪ د
ﻳﻮه ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ده .
 ﻫﺮ ﻮک ﻳﺎ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺮه وﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺪس ﺷ .ﮐﮥ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ درﺑﺎر دے .
 د ﺧﺎورې ﭘﻪ ﮐﻮم ﻟﻮ ﮐ
ﺟﺎﻣ د ﻨﺎور ﭘﻪ وﻳﻨﻪ وﻟﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ وﻳﻨﻠﮯ ﺷ .
ﭼ ﻏﻮﻪ ﻳﺸﻮﻟﮯ ﺷﻮې وى ﻫﻐﻪ دې ﻣﺎت ﮐے ﺷ او ﮐﮥ د زﯦو ﻟﻮﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې وﻣﻟﮯ ﺷ او
 ﺧﻮ ﮐﮥ د
 د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻮ ﻫﺮ ﻧﺮ دا ﻧﺬراﻧﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،دا ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ده .
ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ دې ﮐﻨﺎل ﮐے ﺷ .
ﮐﻮم ﻨﺎور وﻳﻨﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ راوړﻟﮯ ﺷ او د ﻨﺎه د ﮐﻔﺎرې ادا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور دې ﻧﮥ
ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ﭼ د ﮐﻮم ﻧﻪ وﻳﻨﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮې وى ،او دا دې وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ.

د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧ

۷

 د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره
 د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دا اﺻﻮل دى ،ﮐﻮﻣ ﭼ ډﯦﺮې ﻣﻘﺪﺳ دى .


ﻨﺎور ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﻼﻟﻴى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻨﺎور ﺣﻼﻟﻴى او د دې وﻳﻨﻪ دې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ


 د دې ﻮﻟﻪ وازﻪ دې ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷ ،ﻟﻢ ،ﻫﻐﻪ وازﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ وى ،
وﺷﻴﻨﺪﻟﮯ ﺷ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور
ﭘﺘﻮر او ﻫﻐﻪ وازﻪ ﭼ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى او د اﻳﻨ ﮥ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ .

 د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻮ ﻫﺮ ﻧﺮ ﮐﺲ دا ﺧﻮړﻟﮯ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه وﺳﻮزوى .دا د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧﻪ ده .
 د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ او د ﻨﺎه د
ﺷ ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ دا ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ده .
 اﻣﺎم ﭼ د ﭼﺎ دﭘﺎره
ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧ دواړو دﭘﺎره ﻳﻮ ﺷﺎن اﺻﻮل دى ،ﻏﻮﻪ د ﻫﻐﻪ اﻣﺎم ده ﭼ ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮى .
 د ﻏﻠ ﻫﺮه ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻨﻮر ﮐ ﻳﺎ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﺮﻣﻦ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ اﻣﺎم وى .
 ﺧﻮ د ﻏﻠ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭼ ﭘﺨ
ﻟﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﺒﺨ ﭘﺨﻴى ﻫﻐﻪ د اﻣﺎم ده ﭼﺎ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دا ﭘﯧﺶ ﮐې ده .
ﺷﻮې ﻧﮥ وى ،ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړې وى ﻳﺎ ﺳﭙﻮرې وى ،ﻫﻐﻪ د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان د ﻮﻟﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دى او ﻳﻮ ﺑﺮاﺑﺮ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
ووﻳﺸﻠﮯ ﺷ.

د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ دا ﻧﺬراﻧﻪ د ﺷﺮاﻧ
 دا د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره اﺻﻮل دى ﮐﻮﻣ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .

ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﭼ ﮐﻮم ﻨﺎور ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻴى د ﻫﻐ ﺳﺮه دې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﭘﺘﻴﺮې رو ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ
ﮐى ،داﺳ ﻏﻪ رو ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  ﺷﻮى وى ﻳﺎ ﻧﺮۍ ﭘﺨ ﺷﻮې رو ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻟﮯ
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻪ دې
ﺷﻮى وى ﻳﺎ د ﻮ اوړو ﻧﻪ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې داﺳ رو ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  ﺷﻮى وى .
 ﻫﻐﻪ دې د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ رو ﻳﻮه ﻳﻮه ﺣﺼﻪ د ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﺧﻤﺒﻴﺮه ﭘﺨ ﺷﻮې رو ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐى .
 د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ ﻏﻮﻪ
ﭘﯧﺶ ﮐى ،دا د ﻫﻐﻪ اﻣﺎم دى ﮐﻮم ﭼ د ﻨﺎور وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﻳ وﺷﻴﻨﺪى .
دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ وﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻴى ،ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې دې د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻴﺰ ﭘﺎﺗ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻗﺴﻢ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻳﺎ د ﺧﭙﻠ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻪ راوړى ،ﭼ دا ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ
ﻧﮥ ﺷ .
 ﮥ ﻏﻮﻪ ﭼ ﭘﺎﺗ
ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ دې ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﺧﻮ ﭼ ﮥ ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .
 ﮐﮥ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﮥ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﻫﻢ وﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﺬراﻧﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﮥ ﮐى .دا ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻓﺎﺋﺪه ﮐ ﺣﺴﺎب ﻧﮥ ﺷ ﺑﻠ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺑﻪ وﻠﮯ ﺷ او ﭼ
 ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﻏﻮﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﻴﺰ ﭘﻮرې وﻟ ،ﻧﻮ دا دې
ﻮک ﻫﻢ دا وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک
ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ،ﺑﻠ ودې ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .ﭼ ﻮک ﭘﺎک وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دا ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﻏﻮﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،
ﭘﺎک ﻧﮥ وى او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﻏﻮﻪ وﺧﻮرى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﺎﭘﺎک ﻴﺰ ﻟﻪ ﻻس وروړى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐ د ﺑﻨ آدم ﻳﺎ د ﻨﺎور وى او د دې
د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل
ﻧﺬراﻧ ﻏﻮﻪ وﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 ﻳﻮ ﻨﺎور ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣ وى
 ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره دى ،د ﺎروو ،و ،ﻳﺎ د ﭼﯧﻠﻮ وازﻪ ﻣﮥ ﺧﻮرئ .

 ﮐﮥ ﻮک
ﻳﺎ ﮐﮥ ﻨﻠ ﻨﺎورو وژﻟﮯ وى د ﻫﻐﮥ وازﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرئ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﮥ ﺑﻞ ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪے ﺷ .
د ﻳﻮ ﻨﺎور وازﻪ وﺧﻮرى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪے ﺷﻮه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﻮر د
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻳﺎ د ﻨﺎورو
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ وﻳﻨﻪ وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
وﻳﻨﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرى .
 ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره دى .ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳﻮه د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐ
ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل 
 ﻫﻐﻪ دې دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ
ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،
ﺗﻮﻪ راوړى .ﻫﻐﻪ دې د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور وازﻪ ﺳﺮه د ﻨﺎور د ﺳﻴﻨ راوړى او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې د ﻳﻮ ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
 د ﻨﺎور وروﺳﺘﻮﻧﮯ ﮯ
 اﻣﺎم ﺑﻪ وازﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وى .
ﭘﯧﺶ ﮐى .

 ﻫﻐﻪ اﻣﺎم ﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ وﻳﻨﻪ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ وازﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى.
ﭘﺘُﻮن ﺑﻪ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﻣﺎم ﺗﻪ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،
 د ﻨﺎور ﺳﻴﻨﻪ ﻳﻮه ﺧﺎص ﺗُﺤﻔﻪ ده او ﮯ ﭘﺘُﻮن ﻳﻮه ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ اﺧﻠ او

 دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐﻮى .ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ دا اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮى .
اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ورﮐے ﺷﻮه ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺴﺢ ﮐل ﺣﻢ ورﮐے وو ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ دا ﺑﺮﺧﻪ
ﺷﻮل .
 دا اﺻﻮل د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره دى ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ،د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻮ ،د ﻨﺎه د ﺗﺎوان
ﻫﻤﯧﺸﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮى .
 ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
د ﻧﺬراﻧﻮ ،د ﻣﻘﺮروﻟﻮ ﻧﺬراﻧﻮ او د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره دى .
ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ دا ﺣﻤﻮﻧﻪ ورﮐل او ﻫﻐﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ راوړئ.

د ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل

۸

 ”ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﺒﺎس ،د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ ،د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 او زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﻮل ﻗﻮم
دﭘﺎره ﺳﺨﮯ ،دوه ان او د ﭘﺘﻴﺮې رو ﻮﮐﺮۍ راوړه .
 ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ورﮐے وو او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻮل
راوﻏﻮاړه ﭼ ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧ ﺷ “.

 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭼ ﮥ ﮐﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﺣﻢ راﮐے دے “.
ﻗﻮم ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮ ،
 ﻫﻐﮥ ﻫﺎرون ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻤﻴﺺ او ﭼﻮﻏﻪ
ﻣﻮﺳ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻣﺨ راوﺳﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻏﺴﻞ ورﮐو .
ورواﻏﻮﺳﺘﻠﻪ او د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻳ ﭘ ورﻟﻪ ﺗﺎو ﮐه .ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻳ ورواﻏﻮﺳﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮ ﮥ ﻠﺎرى ﺷﻮى ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺮه ﻳ
 ﻫﺎرون
 ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ د ﺳﻴﻨ ﺟﯧﺐ وﻟﻮﻟﻮ او اُورﻳﻢ او ﺗﻤﻴﻢ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﮐﯧﻮدل .
وﻧﻠﻮﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻼ ﻧﻪ ﺗﺎو وو .
ﺗﻪ ﻳ ﭘﮯ ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐو او د دې ﻣﺨ ﺗﻪ ﻳ د ﺳﺮو زرو ﻞ وﻟﻮﻟﻮ ﭼ دا د وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﻪ وه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ واﺧﺴﺘﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﻫﻐﮥ
ﺧﯧﻤﻪ او ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﮥ ﻫﻢ ۇو ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ وﻟﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐل .
ﮥ ﺗﯧﻞ اووۀ ﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ،د دې ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺎن او د وﻳﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺎﻧ او د دې ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪل ،د دې دﭘﺎره ﭼ دا
 ﻣﻮﺳ د ﻫﺎرون ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﮥ ﺗﯧﻞ واﭼﻮل او ﺳﺮ ﻳ ورﻟﻪ ﻏﻮړ ﮐو ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ،ﻣﻮﺳ د ﻫﺎرون زاﻣﻦ ﻣﺨ راوﺳﺘﻞ او ﻗﻤﻴﺼﻮﻧﻪ ﻳ ورواﻏﻮﺳﺘﻞ ،د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻳ ﭘ ﺗﺎو ﮐې
وﻗﻒ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ
او ﻮﭘ ﻳ ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐې ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﻣﻮﺳ دا ﺣﻼل ﮐو او ﮥ وﻳﻨﻪ ﻳ
ﺳﺨﮯ راوﺳﺘﻮ او ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ د دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل .
واﺧﺴﺘﻠﻪ او د ﺧﭙﻠ ﻮﺗ ﺳﺮه ﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮﻟﻪ ،د دې دﭘﺎره ﭼ وﻗﻒ ﻳ ﮐى .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې
 ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻮﻟﻪ وازﻪ،
وﻳﻨﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐ ﺗﻮئ ﮐه .ﻧﻮ دا ﻳ وﻗﻒ ﮐه او د دې ﮐﻔﺎره ﻳ ادا ﮐه .
د اﻳﻨ ﮥ ﺣﺼﻪ ،ﭘﺘﻮر ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ واز ﭼ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗ وى ،دا ﻫﺮ ﮥ ﻳ واﺧﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺨﮯ ،ﺳﺮه د ﺮﻣﻨ ،ﻏﻮ او د ﮐﻮﻟﻤﻮ ﻳﻮړو او د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳ وﺳﻮزوﻟﻮ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ
وﺳﻮزول .
 ﺑﻴﺎ ،ﻣﻮﺳ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره  راوﺳﺘﻠﻮ او ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺧﭙﻞ
ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﻣﻮﺳ دا ﺣﻼل ﮐو او د دې وﻳﻨﻪ ﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ.
ﻻﺳﻮﻧﻪ د دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧﻮدل .
 ﻫﻐﮥ دا  ﺣﺼ ﺣﺼ ﮐو او د ﻫﻐﮥ دﻧﻨﻨ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺘُﻮﻧﺎن ﻳ ﭘﻪ اوﺑﻮ ووﻳﻨﻞ او ﺳﺮ ،وازﻪ او ﻧﻮر ﻮل ﭘﺎﺗ
 -

ﺷﻮے  ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوﻟﻮ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ورﮐے وو .دا ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻳﻮه

 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ دوﯦﻢ  راوﺳﺘﻠﻮ ،ﮐﻮم ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د
ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ وه او د دې ﺑﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ وﻟﯧﺪو .
 ﻣﻮﺳ دا ﺣﻼل ﮐو او ﮥ وﻳﻨﻪ ﻳ
ﻣﻘﺮروﻟﻮ دﭘﺎره وو او ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧﻮدل .
واﺧﺴﺘﻠﻪ او د ﻫﺎرون د  ﻏﻮږ ﭘﻪ ﻧﺮم ﺎئ ،د ﻫﻐﮥ د  ﻻس ﭘﻪ ﻏﻪ ﻮﺗﻪ او د ﻫﻐﮥ د  ﭘ ﭘﻪ ﻏﻪ ﻮﺗﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻫﺎرون زاﻣﻦ ﻣﺨ راوﺳﺘﻞ او ﮥ وﻳﻨﻪ ﻳ د ﻫﻐﻮئ د  ﻏﻮږوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ،د ﻫﻐﻮئ د 
وﻟﻮﻟﻪ .
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮ ﻮﺗﻮ او د ﻫﻐﻮئ د  ﭘﻮ ﭘﻪ ﻏﻮ ﻮﺗﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮﻟﻪ .ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻠﻮرو
 ﻫﻐﮥ وازﻪ ،ﻟﻢ ،ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ وازﻪ ﭼ ﭘﻪ دﻧﻨﻨ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ وى ،د اﻳﻨ ﮥ ﺣﺼﻪ،
واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﭘﺘﻴﺮې رو د ﻮﮐﺮۍ ﻧﻪ ﻳﻮه رو
ﭘﺘﻮر ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ واز ﭼ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى او ﮯ ﭘﺘُﻮن واﺧﺴﺘﻠﻮ .
واﺧﺴﺘﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮې وه ،ﻳﻮه ﻏﻮړه رو او ﻳﻮه ﻧﺮۍ رو راواﺧﺴﺘﻠﻪ او د واز او د  ﭘﺘُﻮن
 ﻫﻐﮥ دا ﻫﺮ ﮥ د ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﯧﻮدل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا د ﻳﻮې ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ
دﭘﺎﺳﻪ ﻳ ﮐﯧﻮدﻟﻪ .
 ﻣﻮﺳ دا ﻫﺮ ﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ واﺧﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ،د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل .

دﭘﺎﺳﻪ ،د ﻣﻘﺮروﻟﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزول .دا ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ وه او د دې ﺑﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ وﻟﯧﺪو .
ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨﻪ واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ د ﻳﻮې ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه .دا د ﻣﻮﺳ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ ﭘﻪ  ﮐ
 ﻣﻮﺳ د ﺳﺮ ﻏﻮړوﻟﻮ ﮥ ﺗﯧﻞ او
ﺣﺼﻪ وه .ﻣﻮﺳ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ورﮐے وو .
ﮥ وﻳﻨﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زاﻣﻨﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﻳ وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ .داﺳ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ او د
 ﻣﻮﺳ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻏﻮﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﻣ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﮐې .
ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ ،وې ﻳﺸﻮئ او د ﻫﻐ رو ﺳﺮه ﻳ وﺧﻮرئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ ده،
 اووۀ
 ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻮﻪ ﻳﺎ رو ﭼ ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺳﻮزوئ .
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے دے .
 ﭼ ﻧﻦ ﻣﻮﻧ ﮥ
ور ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻧﮥ  ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ رﺳﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﺷﻮى ﻧﮥ وى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ
وﮐل ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د دې ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ راﮐے دے ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎه ﮐﻔﺎره ادا ﮐو .
ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ اووۀ ﺷﭙ او ور ﭘﺎﺗ ﮐﯧئ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻮئ د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے دے.
 ﻧﻮ
ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﻧﮥ ﮐئ ﻧﻮ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ .ﻪ ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ راﮐے دے “.
ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐل ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو.

ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل

۹


 د ﻣﻘﺮروﻟﻮ د رﺳﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ،ﻫﺎرون ،د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ﻣﻮﺳ راوﻏﻮﺘﻞ .


ﻫﻐﮥ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﺳﺨﮯ او ﻳﻮ  روان ﮐه ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐه،
 ﺑﻴﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره
ﺳﺨﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره دے او  د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره دے .
ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ،د ﻳﻮ ﮐﺎل ﺳﺨﮯ او د ﻳﻮ ﮐﺎل ُورے ﺑﻮ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى ،دا ﺑﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وى،
 او ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ او ﻳﻮ  ﺑﻪ د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وى

 ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ
ﭼ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ داﺳ ﮐﻮى ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺮﻨﺪﻳى “.
د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﻣﺨ ﺗﻪ راوړل ﭼ ﻨﻪ ﻣﻮﺳ ﺣﻢ ﮐے وو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻮل ﻗﻮم ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮ.
 ﻣﻮﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐے دے ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ وﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر ﺟﻼل ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه ﭼ ﺳﺘﺎ
ﺎره ﺷ “.

او د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﺷ .د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ
 ﻫﺎرون ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻻړو او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳ ﻳﻮ ﺳﺨﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻼل ﮐو.
ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے دے “.
 د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ وﻳﻨﻪ راوړه او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ډوﺑﻪ ﮐه ،ﻟه ﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺮو ﭘﻮرې وﻟﻮه او ﭘﺎﺗ ﺷﻮې

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ وازﻪ ،ﭘﺘﻮر او د اﻳﻨ ﮥ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
وﻳﻨﻪ ﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐ ﺗﻮئ ﮐه .
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻏﻮﻪ او ﺮﻣﻦ د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ
ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزول ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﻳ ﺣﻼل ﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وو .د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ وﻳﻨﻪ
ﺑﻬﺮ وﺳﻮزوﻟﻪ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻳﻮه ﻳﻮه ﺣﺼﻪ
راوړه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دﻧﻨﻨ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺘُﻮﻧﺎن ووﻳﻨﻞ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې
ﺳﺮه د ﺳﺮ ورﮐه او ﻫﻐﮥ دا ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزول .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .ﭼﯧﻠﮯ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﮐﻮم
ﻳ د ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎﺳﻪ وﺳﻮزول .
ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ،ﺣﻼل او ﭘﯧﺶ ﻳ ﮐو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐے
 ﻫﻐﮥ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ
 ﻫﻐﮥ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻨﺎور ﻫﻢ راوﺳﺘﻠﻮ او د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐو .
وو .

ﮐه ،ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﻮﮯ اوړۀ واﺧﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ وﺳﻮزول .دا د ﻫﺮې ور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﻋﻼوه وه .
ﻫﻐﮥ ﻏﻮﻳﮯ او  د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻼل ﮐل .د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ وﻳﻨﻪ راوړه او ﻫﻐﮥ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ
 د ﻫﻐﻪ ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻮ
 ﻫﺎرون د ﻏﻮﻳ او  د واز واﻻ ﺣﺼ واﺧﺴﺘﻠ ،
ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻪ .
 او ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨ او ﮯ ﭘﺘُﻮن
ﻳ دﭘﺎﺳﻪ ﮐﯧﻮدﻟ او ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ راوړل .ﻫﻐﮥ وازﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوﻟﻪ 
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﺎرون
ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐې ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﺣﻢ ﮐے وو .
ﻮﻟ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﺘﻤ ﮐې ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ اوږدۀ ﮐل او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳ ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻮ او ﺑﻴﺎ راﮐﻮز ﺷﻮ.
 ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړل او ﭼ راووﺗﻞ ،ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻳ ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻠﻮ او د

 ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اور راوﻟﯧﻟﻮ او دې اور ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې د واز
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ .
واﻻ ﺣﺼ او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﻮره وﺳﻮزوﻟﻪ .ﭼ ﺧﻠﻘﻮ دا وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭼﻐ ﮐې او ﺳﺠﺪه ﻳ وﮐه.

د دوو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وژﻟﮯ ﮐﯧﺪل

۱۰

 ﻧﻮ د ﻫﺎرون زاﻣﻨﻮ ﻧﺪب او اﺑﻴﻬﻮ ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺠﻤﺮ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ژوﻧﺪى ﺳﺎرۀ ﻳ ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮل ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻳ


ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻪ او دا ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل .ﺧﻮ دا اور ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮥ وو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د

 ﻧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اور راوﻟﯧﻟﻮ او دې اور ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
دې د ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ ﻧﮥ وو ورﮐے .
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻄﻠﺐ دا وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﮐ ﻫﻐﻮئ وﺳﻮزول او ﻣۀ ﺷﻮل .
ﻫﺮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ زﻣﺎ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﻋﺰت ﮐﻮى ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﺮﻨﺪ ﮐم“.
 ﻣﻮﺳ ﻣﻴﺴﺎﺋﻴﻞ او اﻟﺼﻔﻦ ،د ﻋﺰىاﯦﻞ زاﻣﻦ راوﻏﻮﺘﻞ ،ﻋﺰىاﯦﻞ د ﻫﺎرون ﺗﺮۀ وو او ﻣﻮﺳ
ﺧﻮ ﻫﺎرون ﻏﻠﮯ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
 ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ راﺷ او د ﺧﭙﻞ ﺗﺮۀ د زاﻣﻨﻮ ﻣى د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ﻳﻮﺳ او د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳ ﮐﯧدئ “.

ﻫﻐﻮئ راﻏﻠﻞ او ﻣى ﻳ د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ وﻧﻴﻮل او د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳ ﻳﻮړل ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﻮﺳ ﺣﻢ ورﮐے وو .
ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ ﺑﺒﺮ ﻣﮥ ﺳﺎﺗ او ﻧﮥ ﭼ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮئ ﭼ
ﺎره ﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن ﻳ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐل ،ﻧﻮ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷ .ﺧﻮ ﻧﻮرو
 د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزت دے ﭼ ﭘﻪ دې ﻏﻢ ﻏﻤﮋن ﺷ ﮐﻮم ﻣﺮګ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اور ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﻮے دے .

ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻣﮥ  ﻨ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐے ﺷﻮى ﻳ “.ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره اﺻﻮل
 ”د ﻣﻴﻮ ﻳﺎ د ﺷﺮاﺑﻮ ﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

ﺗﻪ ﻣﮥ را ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐل ،ﻧﻮ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ .دا ﻗﺎﻧﻮن د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل اوﻻد ﺑﻪ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﺮق ﮐﻮئ ﮥ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دى ﻳﺎ ﮥ ﭼ د ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره دى او د

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن وﺎﻳ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ
ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﭘﺎک دى او ﮐﻮم ﻧﺎﭘﺎک دى .
 ﻣﻮﺳ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ دوه ﭘﺎﺗ ﺷﻮو زاﻣﻨﻮ ،اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻏﻠ ﻫﻐﻪ
د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ درﮐے دے “.
ﻧﺬراﻧﻪ واﺧﻠ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ده ،ﭘﺘﻴﺮه رو د دې ﺳﺮه ﭘﺨﻪ ﮐئ او د
 دا ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ وﺧﻮرئ ،دا ﻣﺎﻟ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳ وﺧﻮرئ ،ﻪ ﭼ دا ﻧﺬراﻧﻪ ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ده .
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د زاﻣﻨﻮ ﺣﺼﻪ ده .دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨﻪ او ﭘﺘُﻮن ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص
دے .
ﺗُﺤﻔ او ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .دا ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺎک ﺎئ ﮐ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .دا ﻧﺬراﻧ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽﻮ ﻟﻪ د
 ﻫﻐﻪ ﭘﺘُﻮن او ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧﻮ د ﺑﺮﺧ ﻧﻪ درﮐے ﺷﻮې دى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷ .
راوړے ﺷ ﭼ ﮐﻠﻪ وازﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .دا ﺑﺮﺧ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻣﻮﺳ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ د ﭼﯧﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭽﻮ وى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے دے “.
ﺗﭙﻮس وﮐو او ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮے دے .ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او ﭘﻮﺘﻨﻪ ﻳ
 ”د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ وﻟ وﻧﮥ ﺧﻮړﻟﻪ؟ دا ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ده او دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د
وﮐه ﭼ ،
 ﭼ د دې
دې دﭘﺎره درﮐې ده ﭼ د ﮐﻔﺎرې ادا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ د ﻗﻮم ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻟﺮې ﺷ .
وﻳﻨﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ وړﻟﮯ ﺷﻮې ﻧﮥ وې ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ،ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﻢ
 ﻫﺎرون ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻣﺎ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ ﺧﻮړﻟ وے ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐې وے
درﮐے وو “.
ﮥ؟ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻫﻢ راوړه ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دا
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳ دا واورﯦﺪل ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺗﺴﻠ وﺷﻮه.
ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ راﭘﯧ ﺷﻮل “.

ﺣﻼل او ﺣﺮام ﻨﺎور

۱۱

 ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ۇو .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل 


 ﭼ د ﻫﻐ د ﭘﻮ ﺳﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ وى او ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺷﺨﻮﻧﺪ وﻫ۴ ،۶-ﺧﻮ
ﺮﯧﺪوﻧﮯ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ 
ﺗﺎﺳﻮ دا ﻨﺎور ﻣﮥ ﺧﻮرئ ،ﻳﻌﻨ اوښ ،ﻨﻠ ﺳﻮه ،ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮه .دا ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﻠﮯ ﺷ ،دا ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺷﺨﻮﻧﺪ وﻫ ،ﺧﻮ د دې
 ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻣﮥ ﺧﻮرئ .دا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﻠﮯ ﺷ ،د دې د ﭘﻮ ﻧﻮﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ وى،
ﺳﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ ﻧﮥ دى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
 دا ﻨﺎور ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﻳﺎ ﭼ ﻣۀ وى ﻧﻮ ﻻس ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وروړئ ،دا ﻧﺎﭘﺎک دى .
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺷﺨﻮﻧﺪ ﻧﮥ وﻫ .
 ﺧﻮ داﺳ د اوﺑﻮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﭼ وزر او ﭘﻪ ﺮﻣﻦ
ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺒﺎن ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ وزر او ﭘﻪ ﺮﻣﻦ ﭘﺘﺮى ﻟﺮى ،
 داﺳ ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺣﺮام وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د دې ﻏﻮﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرئ
ﭘﺘﺮى ﻧﮥ ﻟﺮى ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ .

 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ اوﺳﻴى او وزر او ﭘﻪ
ﻳﺎ ﮐﮥ ﻣۀ وى ﻧﻮ ﻻس ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وروړئ .
ﺮﻣﻦ ﭘﺘﺮى ﻧﮥ ﻟﺮى۱۳ .۱۹-دا ﻫﻐﻪ ﻣﺎرﻏﺎن دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ وﻧﮥ ﺧﻮرئ ﻪ ﭼ دا ﺣﺮام
دى ،ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻮﻧﺎ ،ﺑﺎز ،ﺷﻬﺒﺎز ،ﺑﺎﻪ ،ﻨﺠ ،ﮐﺎرﻏﮥ ،ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،اﻳﻠ ،زا ،ډﻳﻨ ،ﻣﺎﻫ ﺧﻮر ﻣﺎرﻏﮥ ،ﺳﻤﻨﺪرى ﺑﻄﺤﻪ،
ﻣﻼﭼﺮﭼ ﻳﺎ ﺎﭘﯧﺮک۲۰ .اﻟﻮﺗﻮﻧ ﺣﺸﺮات ﻧﺎﭘﺎک دى ،ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ وﮐئ۲۱ ،ﺧﻮ ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺮ
او ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ۲۲ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﯧﺮړى ،د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن او ﻧﻮر ﻣﻠﺨﺎن ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ۲۳ .ﺧﻮ ﻧﻮر ﻮل واړۀ ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ وزر ﻟﺮى او ﭘﻪ
زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﭘﻮ ﺮ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺣﺮام وى۲۴ .۲۸-دا ﻨﺎور ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻧﺎﭘﺎک دى ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ دې ﻣو
ﻨﺎورو ﺗﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى ﻳﻌﻨ ﻮل ﻧﻮﮐﻮﻧﻪ ﻟﺮوﻧ ﻨﺎور ،ﺧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭼ ﻧﻮﮐﻮﻧﻪ
ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ وى او ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺷﺨﻮﻧﺪ وﻫ ،او ﻮل ﻠﻮر ﭘ ﻟﺮوﻧ ﻨﺎور ﭼ ﭘﻨﺠ ﻟﺮى .ﭼ دا ﻨﺎور ﻣۀ وى او ﻫﺮ
ﻮک ورﻟﻪ ﻻس وروړى ﻳﺎ ﻳ ﻳﻮﺳ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﻳﻨ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى.
۲۹۳۰-ړﻧﺪه ﻣه ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣه ،ﻣﻨﮐﺎن او ﺳﻤﺴﯧﺮه ،ﮐﺮﺑﻮړے او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﭼﺮﻣ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﻠﮯ ﺷ۳۱ .دا ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﭘﺎره ﻧﺎﭘﺎک دى .ﭼ دا ﻣۀ وى او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى۳۲ .او ﻳﺎ ﮐﮥ دا ﻣۀ وى
او ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪې وﻏﻮرزﻳى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﮐﮥ د ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ وى ،ﮐﭙه ،ﺮﻣﻦ ،ﻳﺎ ﺑﻮﺟ وى ،ﮐﮥ ﻫﺮ
ﻴﺰ دﭘﺎره ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى .ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﻏﻮﭘﻪ ﮐے ﺷ ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى۳۳ .ﮐﮥ دا
ﻣۀ ﺷﻮى ﻨﺎور د ﺧﺎورو ﭘﻪ ﻟﻮ ﮐ وﻏﻮرزﻳى ،ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﭼ ﻫﺮ ﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
ﻟﻮﮯ ﻣﺎت ﮐئ۳۴ .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ دې ﺧﻮراک ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻪ ﻟﻮ ﻧﻪ اوﺑﮥ
ﺗﻮئ ﮐے ﺷﻮې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى او ﭘﻪ داﺳ ﻟﻮ ﮐ ﭼ د ﻠﻮ ﮥ ﻫﻢ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى.
۳۵ﮐﮥ دا ﻣۀ ﺷﻮى ﻨﺎور ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې راوﻏﻮرزﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺧ ﻧﻐﺮے وى ﻳﺎ د ﭘﺨﻠ ﻟﻮﮯ
وى ﻧﻮ ﻣﺎﺗﻮﻟﮯ ﺑﻪ ﺷ۳۶ ،ﺧﻮ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ ډﻳ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻪ وى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻮک دې ﻣو ﻨﺎورو ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﭘﺎک وى۳۷ .ﮐﮥ دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻧﺪې وﻏﻮرزﻳى ﮐﻮم ﭼ ﮐﺮﻟﮯ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﭘﺎک وى۳۸ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ
ﭘﺴﺘﻮﻟﮯ ﺷ او دا ﻗﺴﻢ ﻣ ﻨﺎور ورﺑﺎﻧﺪې راوﻏﻮرزﻳى ،ﻧﻮ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى۳۹ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﺣﻼل ﻨﺎور ﻣ ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮک
ورﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى۴۰ .ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮک د دې ﻨﺎور ﮥ ﻏﻮﻪ وﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﻳﻨ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ دا ﻣۀ ﻨﺎور ﻳﻮﺳ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى۴۱ .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻨﺎور ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﺮ۴۲ ،ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﭘﻮ ﺑﺎﻧﺪې او ﻳﺎ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﭘﻮ ﺮ۴۳ .د دې ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐﻮئ۴۴ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک او ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺗ ،ﻪ ﭼ زۀ
ﻣﻘﺪس ﻳﻢ۴۵ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﻣﻘﺪس اوﺳ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﻘﺪس ﻳﻢ۴۶ .ﻧﻮ دا د ﻨﺎورو او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن دے ،د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ژوﻧﺪى ﻴﺰ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ
ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ اوﺳﻴى او ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺮ۴۷ .ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺎک او ﻧﺎﭘﺎک او د ﺣﻼل او ﺣﺮام ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﺮق وﮐئ.

د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ د  ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ

۱۲

 ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره دى .د ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل 


 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ
ﻪ ﺗﺮ اووۀ ورﻮ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى .
 ﻧﻮ ﻪ دې درې دﯦﺮش ور ﻧﻮر ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﻨﺖ ﮐے ﺷ .

دوران ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻴ ﭘﺎک ﻴﺰ ﻟﻪ ﻻس ﻧﮥ وروړى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﭼ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷﻮې ﻧﮥ
 د ﻳﻮې ﻟﻮر ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ﻪ ﺗﺮ ﻮارﻟﺴﻮ ورﻮ ﭘﻮرې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى ،ﭼ ﻨﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ
وى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐ د
ﭘﻪ دوران ﮐ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى .او د ﭘﻮره ﭘﺎﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙ ﺷﭙﯧﺘﮥ ور ﻧﻮر ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى .
ﻧﺎﭘﺎﮐﻮاﻟ وﺧﺖ ﺧﺘﻢ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷ ،ﮐﮥ د ﻫﻐ زوئ ﻳﺎ ﻟﻮر ﭘﯧﺪا ﺷﻮې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر
ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﮐﺎل ُورے د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره او ﻳﻮه ﮐﻮﻧﺘﺮه ﻳﺎ ﻳﻮه ﻮﻮﺷﺘﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره
 اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى او د ﻫﻐ د ﻧﺎﭘﺎﮐ د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او د
راوړى .
وﻳﻨ د ﺑﻬﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷ .دا ﻫﻐﻪ اﺻﻮل دى ﭼ ﻳﻮه ﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻠ ﻳﺎ د ﺟﻴﻨ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ﺿﺮور ﮐﻮى.
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻳﻮ ُورے ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه د ﮐﮐﻮړو ﺟﻮړه ﻳﺎ د ﮐﻮﻧﺘﺮو دوه ﺑﭽ راوړى ،ﻳﻮه ﺑﻪ د

ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وى او ﺑﻠﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وى او اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐ د ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷ.

د ﺮﻣﻨ د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن

۱۳

 ﮐﮥ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺮﻣﻦ زﺧﻢ وى ﻳﺎ ﭘﺳﻮب ﻳﺎ داﻧﻪ وى
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل .


ﭼ د دې دا ﻳﺮه وى ﭼ د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ﺟﻮړه ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎم ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷ.
 اﻣﺎم ﺑﻪ زﺧﻢ وﻮرى او ﮐﮥ ﭘﻪ دې ﮐ وﯦﺘﮥ ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮى وى او زﺧﻢ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوب ﺎرﯦﺪو ،ﻧﻮ دا د

 ﺧﻮ ﮐﮥ زﺧﻢ ﺳﭙﻴﻦ وى او د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوب
ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده او اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﮐﺲ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ دے .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﻪ اووﻣﻪ
ﻧﮥ ﺎرى او وﯦﺘﮥ ﻫﻢ ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮى ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د اووۀ ورﻮ دﭘﺎره د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﺟﺪا وﺳﺎﺗ .
ورځ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ وﻮرى او ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ زﺧﻢ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺎرى او ﺧﻮر ﺷﻮے ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﻧﻮرو اووۀ
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ وﻮرى او ﮐﮥ زﺧﻢ اوچ ﺷﻮے وى او ﺧﻮر ﺷﻮے ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ورﻮ دﭘﺎره ﺟﺪا وﺳﺎﺗ .
ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﮐﺲ ﭘﺎک دے ،دا ﺑﺲ ﺻﺮف زﺧﻢ دے .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دې ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ.
 ﺧﻮ ﮐﮥ د اﻣﺎم د ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ زﺧﻢ ﺧﻮرﻳى او اﻣﺎم اﻋﻼن ﮐے وى ﭼ دا ﭘﺎک دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د اﻣﺎم ﭘﻪ

 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ وﻮرى او ﮐﮥ دا ﺧﻮر ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک دے،
ﻣﺨ ﺑﻴﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳى .
 اﻣﺎم ﺑﻪ دے وﻮرى .ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﮐﮥ د ﭼﺎ د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى وى ،ﻧﻮ اﻣﺎم ﻟﻪ ﺑﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷ ،
دا د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده .
 دا د ﺟﺬام ﻳﻮه ﺑﻴﻤﺎرى ده ﭼ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ده.
ﺮﻣﻦ زﺧﻢ ﺳﭙﻴﻦ وى ﮐﻮم ﭼ وﯦﺘﮥ ﺳﭙﻴﻨﻮى او د ﭘﻴﭗ ﻧﻪ ډک وى ،
اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﻧﺎﭘﺎک دے ،د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮرو ﻧﻪ د ﺟﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺎره ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ دے.

 ﮐﮥ د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ﺧﻮرﻳى او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻳ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﭘﻮرې ﭘ ﮐے وى ،ﮐﻮم ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼ اﻣﺎم ﺗﻪ ﺎرى ،

ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ وﻮرى .ﮐﮥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ دا ﺑﻴﻤﺎرى د ﻫﻐﮥ د ﻮل وﺟﻮد ﻧﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى
 ﺧﻮ ﭼ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ
ﭼ دا ﭘﺎک دے .ﮐﮥ دې ﺑﻴﻤﺎرۍ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻮل وﺟﻮد ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک دے .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻣﺎم دا ﮐﻮﻻو زﺧﻢ وﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﻧﺎﭘﺎک
ﮐﻮﻻو زﺧﻢ ﺎره ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ زﺧﻢ روغ ﺷ او ﺑﻴﺎ
دے .د ﮐﻮﻻو زﺧﻢ ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ دا د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﺎﭘﺎک دے .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ وﻮرى .ﮐﮥ زﺧﻢ ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک دے او اﻣﺎم ﺑﻪ
ﺳﭙﻴﻦ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ،
 او ﮐﮥ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﺳﻮب ﻳﺎ ﺳﻮر ﺑﺨﻦ
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ داﻧﻪ وى ﭼ روﻏﻪ ﺷﻮى وى 
اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﭘﺎک دے .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻮرى او ﮐﮥ داﻧﻪ د
ﻳﺎ ﺳﭙﻴﻦ ﺑﺨﻦ داغ راﺎره ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ داﻧﻪ وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا اﻣﺎم ﺗﻪ وﺎﺋ .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوﺑﻪ ﺎرى او وﯦﺘﮥ ﭘﻪ ﮐ ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮى وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ دے .دا د ﺟﺬام

 ﺧﻮ ﮐﮥ اﻣﺎم دا وﻮرى او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ وﯦﺘﮥ ﺳﭙﻴﻦ
ﺑﻴﻤﺎرى ده ﭼ ﭘﻪ داﻧﻪ ﮐ ﺷﺮوع ﺷﻮې ده .
ﺷﻮى ﻧﮥ دى او دا د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوﺑﻪ ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ ﭼ دا اوﭼﻪ ﺷﻮې وى ،ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ اووۀ ور د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﺟﺪا
 ﺧﻮ ﮐﮥ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 ﮐﮥ داغ ﺧﻮر ﺷ ،ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ دے ،دا د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻳﻮه ﻧﻪ ده .
ﮐى .

ﺎئ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷ او ﺧﻮر ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ دا د داﻧ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﻧﻪ ده او اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﮐﺲ ﭘﺎک دے .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻮرى .ﮐﮥ ﭘﻪ داﻧﻪ ﮐ
ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺳﻮزﯦﺪﻟﮯ وى ،ﮐﮥ دا ﮐﭽﻪ ﻏﻮﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺳﺮه ﺑﺨﻨﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺷ ،
وﯦﺘﮥ ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮى وى او دا د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوﺑﻪ ﺎرى ،دا د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده ﭼ د ﺳﻮزﯦﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮې
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ دې ﮐ وﯦﺘﮥ ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮى ﻧﮥ وى او د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ
ده او اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﻧﺎﭘﺎک دے .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اووﻣﻪ
ډوﺑﻪ ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ ﭼ اوﭼﻪ ﺷﻮې وى ،ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ اووۀ ورﻮ ﭘﻮرې د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ داغ ﭘﻪ
ورځ ﺑﻴﺎ وﻮرى او ﮐﮥ دا ﺧﻮرﻳى ،ﻧﻮ دا د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده او اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﻧﺎﭘﺎک دے .
ﺧﭙﻞ ﺎئ اﻳﺴﺎر ﺷ او ﺧﻮر ﻧﮥ ﺷ او اوچ ﺷ ،ﻧﻮ دا د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ﻧﮥ ده .اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﭘﺎک دے ،ﻪ
 اﻣﺎم ﺑﻪ دا
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﺳى ﻳﺎ  ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﺎ زﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې زﺧﻢ وى ،
ﭼ داﺳ ﺗﺶ د ﺳﻮزﯦﺪﻟ ﺎئ ﻧﻪ وى .
وﻮرى .ﮐﮥ ﭼﺮې د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوب ﺎرى او وﯦﺘﮥ ﭘﻪ ﮐ زﯦ ﺑﺨﻦ او ﻧﺮى ﺎرى ،ﻧﻮ دا د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده
 ﮐﮥ ﭼﺮې اﻣﺎم ﻫﻐﻪ وﻮرى ،ﮐﮥ زﺧﻢ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوب ﻧﮥ
او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﮐﺲ ﻧﺎﭘﺎک دے .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺎرى ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﮐ ﺗﻮر وﯦﺘﮥ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا د اووۀ ورﻮ دﭘﺎره د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى .
اووﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻪ زﺧﻢ ﺑﻴﺎ وﻮرى او ﮐﮥ دا ﺧﻮر ﺷﻮے ﻧﮥ وى او ﭘﻪ دې ﮐ زﯦ ﺑﺨﻦ وﯦﺘﮥ ﻧﮥ وى او د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ د زﺧﻢ د ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﻮر ﺳﺮ ﮐﻞ ﮐى .اﻣﺎم ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ د ﻧﻮرو اووۀ ورﻮ دﭘﺎره ﺟﺪا
ډوب ﻧﮥ ﺎرى ،
 ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ اﻣﺎم ﻫﻐﻪ زﺧﻢ وﻮرى او ﮐﮥ دا ﺧﻮر ﺷﻮے ﻧﮥ وى او د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ډوب ﻧﮥ
ﮐى .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ
ﺎرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﭘﺎک دے .ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ وﻮرى .ﮐﮥ زﺧﻢ ﺧﻮر ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﭘﺎک دے او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ زﺧﻢ ﺧﻮر ﺷ ،
 ﺧﻮ ﮐﮥ د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ زﺧﻢ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ زﯦ ﺑﺨﻦ وﯦﺘﮥ وﻮرى ،ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺎره ﻧﺎﭘﺎک دے .

ﺧﻮر ﺷﻮے ﻧﮥ وى او ﺗﻮر وﯦﺘﮥ ﭘﻪ ﮐ ﺷﻮى وى ،ﻧﻮ زﺧﻢ روغ ﺷﻮے دے او اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک دے .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ وﻮرى .ﮐﮥ داﻏﻮﻧﻪ اوچ او ﺳﭙﻴﻦ وى ،ﻧﻮ دا ﺑﺲ
ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮ ﺳى ﻳﺎ  ﭘﻪ ﺮﻣﻦ ﺳﭙﻴﻨ داﻧ وى ،
 ﮐﮥ د ﻳﻮ ﺳى ﻣﺨﯧﻨ ﻳﺎ وروﺳﺘﻨ د
 -
ﺻﺮف ﻳﻮه ﺮﻣﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﺮﻣﻦ ﺑﺎﻧﺪې راﺧﺘﻠ ده ،ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭘﺎک دے .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺎئ ﻨﺠﮯ وى ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﭙﻴﻦ
ﺳﺮ وﯦﺘﮥ ﻏﻮرزﯦﺪﻟ وى ،ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐﻴى .

 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻮرى او ﮐﮥ زﺧﻢ ﺳﻮر ﺑﺨﻦ ﺳﭙﻴﻦ وى ،
ﻳﺎ ﺳﻮر ﺑﺨﻦ ﺳﭙﻴﻦ زﺧﻢ ﺎره ﺷ ،ﻧﻮ دا د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده .
 د ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼ د ﺟﺬام
ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک دے ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ده .
ﺑﻴﻤﺎرى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺷﻠﯧﺪﻟ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﻧﺪى ،ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ ﺑﻪ ﺑﺒﺮ ﭘﺮﯦدى ،ﺧﻮﻟﮥ او ﭘﻮزه دې ﭘﻪ ﮐى او ﭼﻐ دې
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ دا ﺑﻴﻤﺎرى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ
وﻫ” ،زۀ ﻧﺎﭘﺎک ﻳﻢ ،زۀ ﻧﺎﭘﺎک ﻳﻢ “.
ﺑﻬﺮ ،د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﻟﺮې اوﺳﻴى.

ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ او ﺮﻣﻦ ﮐ د ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻗﺎﻧﻮن
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﭙو د وروﺳﺘﻮاﻟ ﭘﺸﻢ وﻟ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د وړۍ ﻳﺎ د ﮐﺘﺎن وى ﻳﺎ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺮﻣﻦ ﺑﺎﻧﺪې وى ﻳﺎ ﭘﻪ داﺳ ﮥ
 -

 ﮐﮥ دا ﭘﺸﻢ ﺷﻴﻦ ﺑﺨﻦ ﻳﺎ ﺳﻮر ﺑﺨﻦ وى ،دا ﻳﻮ ﺧﻮرﯦﺪوﻧﮯ ﭘﺸﻢ دے او دا
ﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ وى ﭼ د ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ﺟﻮړ وى ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﭘﻪ
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻳ وﻮرى او ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮ اووۀ ورﻮ ﭘﻮرې ﺟﺪا ﮐﯧدى .
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ اﻣﺎم ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ ﺷ .

 اﻣﺎم ﺑﻪ دا وﺳﻮزوى ،ﻪ ﭼ دا ﻳﻮ
اووﻣﻪ ورځ ﺑﻴﺎ وﻮرى او ﮐﮥ ﭘﺸﻢ ﭘﺮې ﺧﻮر ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﻧﺎﭘﺎک دے .
 ﺧﻮ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ دا وﻮرى او اﻣﺎم ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﭘﺸﻢ ﭘﻪ
ﺧﻮرﯦﺪوﻧﮯ ﭘﺸﻢ دے ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ اور ﺧﺘﻤﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺣﻢ وﮐى ﭼ دا دې ووﻳﻨﻠﮯ ﺷ او د ﻧﻮرو اووۀ ورﻮ دﭘﺎره دې ﺟﺪا
ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮر ﺷﻮے ﻧﮥ دے ،
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دا وﻮرى او ﮐﮥ ﭘﺸﻢ ﺧﭙﻞ رﻧ ﻧﮥ وى ﺑﺪل ﮐے او ﺧﻮر ﺷﻮے ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،دا ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﭘﺎک دے،
وﺳﺎﺗ .
 ﺧﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻳ وﻮرى ،ﭼ ﭘﺸﻢ اوچ ﺷﻮے وى،
ﺧﺮاﺑﺘﻴﺎ ﮐﮥ د دې ﻣﺨ ﺗﻪ وى ﻳﺎ ﺷﺎ ﺗﻪ وى ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ وﺳﻮزوئ .
 ﮐﮥ ﭘﺸﻢ ﺑﻴﺎ راﺮﻨﺪ ﺷ او ﺧﻮرﻳى ،ﻧﻮ د دې ﻣﺎﻟ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﻫﻐﻪ ﮐﭙې ﻳﺎ ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﻮې ﺣﺼﻪ وﺷﻠﻮى .
 ﻧﻮ دا
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ دا ﻴﺰ ووﻳﻨ او داﻏﻮﻧﻪ ورک ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﺑﻴﺎ ووﻳﻨ او دا ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
ﺑﻪ دا ﻴﺰ وﺳﻮزوى .
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﮐﭙه د ﭘﺸﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﺸﻢ ﭘﻪ وړۍ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﻪ وى ،ﻳﺎ د ﻟ ﻳﺎ د وړۍ ﭘﻪ ﮐﭙه وى ،ﻳﺎ د ﺮﻣﻨ ﺟﻮړ ﺷﻮى
ﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪې وى ،ﻧﻮ د دې ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ دا ﭘﺎک دى او ﮐﮥ ﻧﺎﭘﺎک دى.

د ﺮﻣﻨ د ﺑﻴﻤﺎرو ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ

۱۴

 دا اﺻﻮل د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ دﭘﺎره دى ﭼ د ﺟﺬام د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﻪ روغ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ 


 او اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ
ﺷﻮے وى .ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ اﻋﻼن وﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ ،
 ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺣﻢ وﮐى ﭼ دوه ﺣﻼل ﻣﺎرﻏﺎن دې د دِﻳﺎر د
ﺑﻬﺮ ﺑﻮ او وﺑﻪ ﻳ ﻮرى .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ روغ ﺷﻮے وى ،
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﻢ وﮐى ﭼ ﻳﻮ ﻣﺎرﻏﮥ دې
ﻟﺮ د ﻳﻮې ُې ﺳﺮه ،ﻳﻮ د ﺗ ﺳﻮر ﺗﺎر او د وﯦﻠﻨ ﺑﻮ ﺳﺮه راوړﻟﮯ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﻣﺎرﻏﮥ د دِﻳﺎر د ﻟﺮ ،د ﺗ
د ﺧﺎورې ﻟﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺣﻼل ﮐے ﺷ ﭼ د ﭼﻴﻨ ﺗﺎزه اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ وى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ﻠﻪ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ
ﺳﻮر ﺗﺎر او د وﯦﻠﻨ ﺳﺮه ،د ﻫﻐﮥ ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ ډوب ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺣﻼل ﺷﻮے وى .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪى ﮐﻮم ﭼ د ﺟﺬام د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ دا ﮐﺲ ﭘﺎک دے .ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ ،ﻮل وﯦﺘﮥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐى او
ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﻣﺎرﻏﮥ آزاد ﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ واﻟﻮ .
 ﭘﻪ
ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى ،ﻧﻮ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺷ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ور د ﺧﭙﻠ ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ اوﺳﻴى .
اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ،ږﻳﺮه ،ورو او د ﺑﺪن ﻧﻮر ﻮل وﯦﺘﮥ ﮐﻞ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ
 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوه ُورى او ﻳﻮه ورۍ ﭼ د ﻳﻮ ﮐﺎل وى او ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ
وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ
وى ،درې ﮐﻠﻮ اوړۀ ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى او د ﻟﻴﺮ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ دې راوړى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻳﻮ ُورے او د ﺗﯧﻠﻮ د ﻟﻴﺮ
او دا ﻧﺬراﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .
درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﻳﻮﺳ او دا ﺑﻪ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا د اﻣﺎم دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ُورے ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﺣﻼل ﮐى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ او د
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻨﺎور ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ ﺷ .دا ﻪ ﭼ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧﻪ ،د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻣﺎم ده او ډﯦﺮه
 اﻣﺎم ﺑﻪ د ُورى ﻟه وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د  ﻏﻮږ ﭘﻪ ﻧﺮم ﺎئ ﭘﻮرې ،د ﻫﻐﮥ د  ﻻس ﭘﻪ ﻏ
ﻣﻘﺪﺳﻪ ده .
 اﻣﺎم ﺑﻪ
ﻮﺗ ﭘﻮرې او د ﻫﻐﮥ د  ﭘ ﭘﻪ ﻏ ﻮﺗ ﭘﻮرې دې وﻟﻮى د ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼ اﻋﻼن ﮐﻴى ﭼ دا ﭘﺎک دے .
 د ﺧﭙﻞ  ﻻس ﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ډوﺑﻪ ﮐى
د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻟ ﺗﯧﻞ واﺧﻠ او د ﺧﭙﻞ ﺲ ﻻس ﭘﻪ ﺗﻠ ﮐ ﺑﻪ ﻳ واﭼﻮى ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮥ ﺗﯧﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻻس ﭘﻪ ﺗﻠ ﮐ دى او
او ﻟ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ اووۀ ﻠﻪ وﺷﻴﻨﺪى .
ﮥ د ُورى وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د  ﻏﻮږ ﭘﻪ ﻧﺮم ﺎئ ﭘﻮرې ،د ﻫﻐﮥ د  ﻻس ﭘﻪ ﻏ ﻮﺗ ﭘﻮرې او د ﻫﻐﮥ د 
 د ﻫﻐﮥ د ﻻس ﭘﻪ ﺗﻠ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﭘﺎﺗ
ﭘ ﭘﻪ ﻏ ﻮﺗ ﭘﻮرې وﻟﻮى ﭼ د ﮐﻮم ﮐﺲ اﻋﻼن ﮐﻴى ﭼ دا ﭘﺎک دے .

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ
ﺷﻮى ﺗﯧﻞ دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﮐﺲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮى .ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ادا ﮐى .
 او دا ﺑﻪ
ﭘﯧﺶ ﮐى او د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ادا ﮐى .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻨﺎور ﺣﻼل ﮐى 
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ
د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐى .ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
ﻏﺮﻳﺐ وى او ﻧﻮر ﮥ ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ د ﮐﻔﺎرې ادا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دې ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ُورے د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،دا ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د اﻣﺎم دﭘﺎره ﻳﻮه ﺧﺎص ﺗُﺤﻔﻪ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﮐﻠﻮ اوړۀ ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوه ﻮﻮﺷﺘ ﻳﺎ دوه
ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى ،دا د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره او د ﻟﻴﺮ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ راوړى .
 د ﻫﻐﮥ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻪ
ﮐﻮﻧﺘﺮې ﻫﻢ راوړى ،ﻳﻮه د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره او ﻳﻮه ﺑﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وى .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ُورے او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ واﺧﻠ او ﻣﺎﻟ
ﻫﻐﻪ دا د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ راوړى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ُورے ﺣﻼل ﮐى او د دې ﮥ وﻳﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﻳﻮې ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د اﻣﺎم دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐى .
واﺧﻠ او د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د  ﻏﻮږ ﭘﻪ ﻧﺮم ﺎئ ﭘﻮرې ،د  ﻻس ﭘﻪ ﻏ ﻮﺗ ﭘﻮرې او د ﻫﻐﮥ د  ﭘ ﭘﻪ ﻏ ﻮﺗ ﭘﻮرې
 او د ﺧﭙﻞ  ﻻس د ﻳﻮې ﻮﺗ ﺳﺮه ﺑﻪ ﮥ ﺗﯧﻞ د
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻟ ﺗﯧﻞ د ﺧﭙﻞ ﺲ ﻻس ﭘﻪ ﺗﻠ ﮐ واﭼﻮى 
وﻟﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮥ ﺗﯧﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮى ﭼ ﻨﻪ ﻳ وﻳﻨﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ اووۀ ﻠﻪ وﺷﻴﻨﺪى .
ﻟﻮﻟ وه ،د ﻫﻐﮥ د  ﻏﻮږ ﭘﻪ ﻧﺮم ﺎئ ﭘﻮرې ،د ﻫﻐﮥ د  ﻻس ﭘﻪ ﻏ ﻮﺗ ﭘﻮرې ،او د ﻫﻐﮥ د  ﭘ ﭘﻪ ﻏ ﻮﺗ
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻠ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺗﯧﻞ دى ﻫﻐﻪ دې د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺳﺮ واﭼﻮى او داﺳ ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره
ﭘﻮرې .
 دا ﺑﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﻮﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﮐﻮﻧﺘﺮه ﭘﯧﺶ ﮐى ،
ادا ﮐى .
ﺳﺮه ،د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا
 دا ﻗﺎﻧﻮن د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره دے ﭼ د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ﻟﺮى ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﺎﮐﻮاﻟ دﭘﺎره ﻋﺎﻣ ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ.
ﮐى .

ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ د وروﺳﺘﻮاﻟ ﭘﺸﻢ
 او د ﻫﻐﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا اﺻﻮل ﻳ ورﺗﻪ وﻮدل ﭼ
 -
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ 

ﺧﻮرﯦﺪوﻧ ﭘﺸﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وى) .دا اﺻﻮل د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ۇو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠ وے ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ
ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﯧﺪﻟﮯ ،ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻳ ﺷ (.ﮐﮥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ اﻣﺎم ﭘﺸﻢ
ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﭘﺸﻢ راوﺳﺘﮯ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ  او د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﻪ واﺋ .
ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﻫﻠﺘﻪ ور ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺣﻢ وﮐى ﭼ ﻫﺮ ﮥ دې د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻮل
 او ﭘﺸﻢ ﺑﻪ وﻮرى .ﮐﮥ ﭘﻪ دې ﮐ ﺷﻴﻦ
ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ اﻋﻼن ﮐے ﺷ .ﻧﻮ د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دې اﻣﺎم ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺷ 
 ﭘﻪ
 اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻧﻪ ﻻړ ﺷ او اووۀ ور ﺑﻪ ﻳ ﺑﻨﺪ وﺳﺎﺗ .
ﺑﺨﻦ ﻳﺎ ﺳﻮر ﺑﺨﻦ داﻏﻮﻧﻪ وى ﭼ دﯦﻮال ﺧﺮاﺑﻮى ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺣﻢ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎ دې ﻟﺮې
اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ راﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ وﻮرى .ﮐﮥ ﭘﺸﻢ ﺧﻮر ﺷﻮے وى ،
 ﺑﻴﺎ دې ﻫﻐﻪ
ﮐے ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺸﻢ ﺎرى او د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﺎئ ﮐ دې وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .
 ﭼ ﮐﻮم ﮐﺎ ﻟﺮې
دﻧﻨﻪ ﻮل دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ وﺗﺮاﺷ او ﻫﻐﻪ راﻏﻮرزﯦﺪﻟ ﺧﺎوره دې د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﺎئ ﺗﻪ ﻳﻮړے ﺷ .
 د ﮐﺎﻮ
ﮐے ﺷﻮى وى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ دې ﻧﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐے ﺷ او دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ دې ﭘﻪ ﻧﻮې ﺧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﯧﻮ ﮐے ﺷ .
 ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻻړ ﺷ او وﺑﻪ
د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ او دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ د ﺗﺮاﺷﻠﻮ او ﻟﯧﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺸﻢ راﺎره ﺷ ،
 ﻫﻐﻪ ﮐﻮر دې ﺧﺎﻣﺨﺎ وران ﮐے ﺷ او د دې ﮐﺎ ،ﻟﺮ او د
ﻳ ﻮرى .ﮐﮥ ﭘﺸﻢ ﺧﻮر ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ ﮐﻮر ﻧﺎﭘﺎک دے .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
دې ﻮﻟ ﺧﺎورې دې د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﺎئ ﺗﻪ ﻳﻮړے ﺷ .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ ﻤﻠ ﻳﺎ ﭘﻪ ﮐ ﺧﻮراک وﮐى ﻧﻮ
ﺗﺎﻟﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .

 ﮐﮥ ﮐﻠﻪ اﻣﺎم د دې ﮐﺘﻠﻮ ﻟﻪ راﺷ او د ﮐﻮر د ﺑﻴﺎ ﻟﯧﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﺸﻢ راﺮﻨﺪ ﺷﻮے ﻧﮥ وى،
ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﻳﻨ .
 د ﮐﻮر د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوه ﻣﺎرﻏﺎن،
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼن وﮐى ﭼ ﮐﻮر ﭘﺎک دے ،ﻪ ﭼ ﭘﺸﻢ ورک ﺷﻮے دے .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﺎرﻏﮥ د ﺧ ﻳﻮ ﻟﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺣﻼل ﮐى ﭼ د
د دِﻳﺎر ﻟﺮﮯ ،ﻳﻮ ﺗ ﺳﻮر ﺗﺎر او د وﯦﻠﻨ ﻳﻮه ﺎﻧﻪ واﺧﻠ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دِﻳﺎر ﻟﺮﮯ ،د وﯦﻠﻨ ﺎﻧﻪ ،ﺗ ﺳﻮر ﺗﺎر او ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﻣﺎرﻏﮥ واﺧﻠ او دا
ﭼﻴﻨ ﺗﺎزه اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ وى .
ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺣﻼل ﺷﻮى ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ او ﭘﻪ ﺗﺎزه اوﺑﻮ ﮐ ډوب ﮐى .او دا وﻳﻨﻪ او اوﺑﮥ دې ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې اووۀ ﻠﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﮐﻮر د ﻣﺎرﻏﮥ د وﻳﻨ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ،د ﺗﺎزه اوﺑﻮ او ژوﻧﺪى ﻣﺎرﻏﮥ ،د دِﻳﺎر ﻟﺮ ،د وﯦﻠﻨ او د ﺳﻮر ﺗﺎر
وﺷﻴﻨﺪى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﻣﺎرﻏﮥ آزاد ﮐى ﭼ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ واﻟﻮ .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﮐﻮر د
ﺳﺮه ﭘﺎک ﮐى .
 د زﺧﻤﻮﻧﻮ،
 -
 دا ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرۍ او ﺧﺎرﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے ،
ﭘﺎﮐﻮاﻟ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او دا ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﻴﺰ ﭘﺎک ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎک وى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﭘﺳﻮب ،ﻳﺎ داﻧﻮ ،او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﻳﺎ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ د ﭘﺸﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے .
ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ.

د ﺑﺪن ﻧﺎﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ

۱۵

 ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره دى .ﮐﮥ د ﺳى د ذﮐﺮ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل 


 ﭼ ﭘﻪ
 ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ د ذﮐﺮ ﻧﻪ اوﺑﮥ رواﻧ وى ﻳﺎ ﺑﻨﺪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
ﻧﻪ ﮥ اوﺑﮥ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اوﺑﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐ دى ،

 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺑﺴﺘﺮې ﻟﻪ
ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﻫﻐﻪ ﻤﻼﺳﺘﻠﮯ وى ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳے ﻧﺎﺳﺖ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ
ﻻس وروړى 
 ﮐﮥ ﻮک ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ ﻻس وروړى ﭼ د ﮐﻮم ﻧﻪ اوﺑﮥ  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
وﮐى او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﭼ د ﮐﻮم ﺳى د ذﮐﺮ ﻧﻪ اوﺑﮥ  ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى .

ﻳﻮ ﭘﺎک ﮐﺲ ﺗﻮﮐﺎ اوﺗُﻮﮐ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻫﺮ
ﭘﻪ ﮐﻮم زﻳﻦ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳے ﮐﯧﻨ ﭼ د ﮐﻮم ﺳى د ذﮐﺮ ﻧﻪ ﭼ اوﺑﮥ  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻮﺗ وروړى ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺳے ﻧﺎﺳﺖ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .ﮐﮥ ﻮک ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ﻴﺰ ﻳﻮﺳ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﺳے ﻧﺎﺳﺖ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ
 د ﮐﻮم ﺳى د ذﮐﺮ ﻧﻪ ﭼ اوﺑﮥ  ﮐﮥ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﮥ وى وﻳﻨﻠ او ﭼﺎ ﻟﻪ ﻮﺗ وروړى ،ﻧﻮ
ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﻫﻐﻪ ﺳے ﮐﮥ د
ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .
 د ﮐﻮم
ﺧﻮ ﻟﻮ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﮯ ﺷ او ﮐﮥ د ﻟﺮ ﻟﻮ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ وﻳﻨﻠﮯ ﺷ .
ﺳى ﭼ د ذﮐﺮ ﻧﻪ اوﺑﮥ  او ﻫﻐﻪ روغ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ اووۀ ور اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ
 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوه ﻮﻮﺷﺘ ﻳﺎ دوه
ووﻳﻨ او د ﭼﻴﻨ ﭘﻪ ﺗﺎزه اوﺑﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻏﺴﻞ وﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
 او اﻣﺎم ﺑﻪ د دې ﻧﻪ
ﮐﻮﻧﺘﺮې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ او اﻣﺎم ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐى .

ﻳﻮه د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او ﺑﻠﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺳى د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى .
 ﻫﺮ
ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﺳى ﻧﻪ ﻣﻨ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺑﺪن ووﻳﻨ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .
ﻴﺰ ﭼ د ﮐﭙې ﻳﺎ ﺮﻣﻨ ﻧﻪ ﺟﻮړ وى او ﻣﻨ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ وﻳﻨﻠﮯ ﺷ او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک

 د ﺳى او  د ﮐﻮرواﻟ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ دواړه ﻏﺴﻞ ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .
وى .
ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮې  ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرى وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ور ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى .ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻫﻐ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ

 د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ دوران ﮐ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨ ﻳﺎ ﻤﻠ ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک
ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .
وى۲۱ .۲۳-ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐ ﺑﺴﺘﺮې ﻳﺎ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﻫﻐ ﺳﺮه ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ ﮐ
ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
ﻤﻠ ﭼ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرى ﻳ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐ د ﻧﺎﭘﺎﮐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺎک دے او اووۀ ور ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى او ﻫﻐﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﻫﻢ
 ﮐﮥ د ﻳﻮې  د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻢ د ډﯦﺮو ورﻮ ﭘﻮرې وﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴى
ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ده ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻫﻐﻪ ﻤﻠ .
ﻳﺎ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ د ورﻮ ﻧﻪ اﺧﻮا ﻫﻢ د ﻫﻐ ﻧﻪ وﻳﻨﻪ ﺟﺎرى وى ،ﻧﻮ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺮې ﻧﻪ وﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴى ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ده،
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﻤﻠ او ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰ
ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ وى .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ دې ﻴﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک دے او ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ
ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨ ﻧﻮ دا ﻧﺎﭘﺎک دى .
 ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ وﻳﻨﻪ ﺑﻬﯧﺪل ﺑﻨﺪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ اووۀ
ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوه ﻮﻮﺷﺘ ﻳﺎ دوه ﮐﻮﻧﺘﺮې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪﺳ
ور اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻳﻮه د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او ﺑﻠﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ
ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ اﻣﺎم ﻟﻪ ﻳﻮﺳ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى .
ﺧﺒﺮدارے ورﮐه ﭼ ﻮک ﻧﺎﭘﺎک وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﺮې اوﺳﻴى ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺑﻋﺰﺗ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻴى،
 دا اﺻﻮل د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دى ﭼ د
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ده .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺑﻋﺰﺗ وﮐه ،ﻧﻮ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ .
 دا د داﺳ  ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دى ﭼ د ﻫﻐ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرى وى ،ﻳﺎ د ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ د
ذﮐﺮ ﻧﻪ ﻳ اوﺑﮥ ﻳﺎ ﻣﻨ ، 
ﻳﻮې  ﺳﺮه ﻤﻠ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى.

د ﻣﻌﺎﻓ ﻟﻮﻳﻪ ورځ

۱۶

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ د ﻫﺎرون د دوو زاﻣﻨﻮ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ اور


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ورور ﻫﺎرون ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ
ﭘﯧﺶ ﮐو ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮥ وو .
ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ د ﭘدې ﺷﺎ ﺗﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ورﻳ ﮐ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ
 ﻫﻐﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ
دﭘﺎﺳﻪ راﺎره ﮐﯧم .ﮐﮥ ﻫﻐﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
داﺧﻠﯧﺪﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻳﻮ ﺳﺨﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره او ﻳﻮ  د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره راوﻟ “.
اﺻﻮل وﻮدل .زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ دې ﻫﺎرون ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻏﺴﻞ وﮐى او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﺒﺎس دې واﻏﻮﻧﺪى ،د
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻟﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره دوه ﭼﯧﻠ او ﻳﻮ  د
ﮐﺘﺎن ﭼﻮﻏﻪ او ﺟﺎﻧ ،ﭘ او ﭘﮯ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او د ﻫﻐﮥ د
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ورﮐى .
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوه ﭼﯧﻠ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﺑﻮ .
ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻔﺎره ادا ﺷ .
ﭘﭽﻪ واﭼﻮى ،دوه ﺗﻴې ﺑﻪ راواﺧﻠ ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره“ ﻧﻪ واﭼﻮى او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ”ﻋﺰازﻳﻞ دﭘﺎره“ ﻧﻪ
 ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯧﻠﮯ ﺣﻼل ﮐى ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره د ﭘﭽ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮے وى او د ﻨﺎه د
واﭼﻮى .
 ﭼ ﮐﻮم ﭼﯧﻠﮯ د ﻋﺰازﻳﻞ دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮے وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ژوﻧﺪے
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﺎرون ﻏﻮﻳﮯ د
ﭘﯧﺶ ﮐﻴى او ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺑﻪ ﻋﺰازﻳﻞ ﺗﻪ وﺷﻟﮯ ﺷ ،ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه ﮐﻔﺎره ادا ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوه ﻣﻮ ﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان د ﻨﺎه دﭘﺎره د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ
ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﺠﻤﺮ د ﺑﻠﻮ ﺳﺎرو واﺧﻠ او زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ دﻧﻨﻪ راوړى .

ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮى او د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻟﻮﮯ ﺑﻪ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ ﭘ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا وﻧﮥ ﻮرى او
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻏﻮﻳ ﻟه وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او د ﺧﭙﻠ ﻮﺗ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ د ﺻﻨﺪوق د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ
ﻣ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭼﯧﻠﮯ د
وﺷﻴﻨﺪى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻟه د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﻣﺨ اووۀ ﻠﻪ وﺷﻴﻨﺪى .
ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻼل ﮐى ،وﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻳ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ راوړى ،د ﺻﻨﺪوق د ﮐﻔﺎرې ﭘﻪ ﺗﺨﺖ او ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د زﻳﺎت
ﻣﺨ ﺑﻪ ﻳ وﺷﻴﻨﺪى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻳ د ﻏﻮﻳ د وﻳﻨ ﺳﺮه ﮐى ۇو .
ﻣﻘﺪس ﺎئ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻧﺎﭘﺎﮐ او د ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ
 د ﻫﺎرون د
دﭘﺎره ﺧﺎﻣﺨﺎ داﺳ وﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﮐﯧﻤﭗ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﻻړه ده ،ﮐﻮم ﺎئ ﭼ ﻧﺎﭘﺎک دے .
ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺑﻬﺮ راوﺗﻠﻮ ﭘﻮرې ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﻫﻴ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د
ﻮک ﻧﮥ وى .ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﻫﻐﻪ د ﺎن ،د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان او د ﻮل ﻗﻮم دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮى ،
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﭘﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟه د ﻏﻮﻳ وﻳﻨﻪ او ﻟه د ﭼﯧﻠ وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او د
 ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻠ ﻮﺗ ﺳﺮه ﻟه وﻳﻨﻪ اووۀ ﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪى.
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې دې وﻟﻮى .
ﻧﻮ دا ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐى او ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﻳ ﮐى.

د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﮐﻔﺎرې ﭼﯧﻠﮯ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﺎرون د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﻮﻟ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا

 ﺧﭙﻞ
ﮐﻮل ﺧﺘﻢ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﭼﯧﻠﮯ ﭘﯧﺶ ﮐى ﭼ د ﻋﺰازﻳﻞ دﭘﺎره ﺧﻮښ ﺷﻮے وو .
دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﭼﯧﻠ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى او د ﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ،ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺳﺮﮐﺸﻮ اﻗﺮار ﺑﻪ وﮐى او دا ﺑﻪ د
 ﭼﯧﻠﮯ ﺑﻪ د ﺎن ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
ﭼﯧﻠ ﭘﻪ ﺳﺮ واﭼﻮى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے ﺳے دا ﭼﯧﻠﮯ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﺑﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ،زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ
ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻳﻮې ﻏﯧﺮاﺑﺎدې ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻧﻪ ﻣﺨ ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮم د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﮐﺘﺎن ﻟﺒﺎس اﻏﻮﺳﺘﮯ وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﺮﯦدى .
ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻏﺴﻞ وﮐى او ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ واﻏﻮﻧﺪى .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ او د ﺧﻠﻘﻮ
 د ﻨﺎور وازﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوى ﭼ د
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻔﺎرې دﭘﺎره ﺑﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .
 ﮐﻮم ﺳى ﭼ دا ﭼﯧﻠﮯ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻋﺰازﻳﻞ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ وى ﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ واﭘﺲ راﺗﻠﻮ ﻧﻪ
ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ده .
 ﮐﻮم ﻏﻮﻳﮯ او ﭼﯧﻠﮯ ﭼ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى
ﻣﺨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى .
ۇو ﭼ وﻳﻨﻪ ﻳ د ﻨﺎه د ﮐﻔﺎرې ادا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮې وه ،دا ﺑﻪ د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وړﻟﮯ ﺷ او
 ﻮک ﭼ دا وﺳﻮزوى ﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ واﭘﺲ راﺗﻠﻮ ﻧﻪ
ﺳﻮزوﻟﮯ ﺑﻪ ﺷ .ﺮﻣﻦ ،ﻏﻮﻪ او ﮐﻮﻟﻤ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
ﻣﺨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى.

د ﮐﻔﺎرې ورځ ﻟﻤﺎﻧﻞ
 دا اﺻﻮل ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره وى .د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ روژه

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ.
ﻧﻴﺴ او ﻫﻴ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ روژه ﻧﻴﺴ او ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ورځ وى .دا اﺻﻮل ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ

 ﮐﻮم ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭼ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺎئ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د
دﭘﺎره وى .

 او د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻮﻟ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ،ﻗﺮﺑﺎنﺎه ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د
ﮐﺘﺎن ﻟﺒﺎس واﻏﻮﻧﺪى 
 دا اﺻﻮل ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره وى .ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟ
ﻮل ﻗﻮم د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ادا ﮐى .
ﻨﺎه ﻧﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻴى .ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو.

د وﻳﻨ ﺧﻮړل ﺣﺮام دى
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-
 ﻫﺎرون د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ او ﻮﻟﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﺋ .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ 


 ﮐﮥ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﮐﺲ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ ،ﻳﻮ ُورے ،ﻳﺎ ﻳﻮ ﭼﯧﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر

ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺣﻼل ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎت ﮐے وى .ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ ﺗﻮئ ﮐې ده
 د دې ﺣﻢ ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐﻮم ﻨﺎور ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻣﯧﺪان
او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
ﮐ ﺣﻼﻟﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﻟ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ اﻣﺎم ﻟﻪ راوﻟ او
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ
د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻼﻟﻮى .

ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪى او د ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺟﻮړﯦﺪو دﭘﺎره دې وازﻪ وﺳﻮزوى ،ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې دا ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮥ ﻟ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻧﻮره ﺑوﻓﺎﺋ ﻧﮥ ﮐﻮى ﭼ ﺧﭙﻞ ﻨﺎور د ﭼﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪوﻧﻮ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
 ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻳﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ د
ﮐى .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ دا اﺻﻮل ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﻨ .
 او د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺳﻴى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻪ ﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى 
 ﻫﺮ ﻳﻮ
ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻧﮥ وړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻳﺎ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﮐﺲ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺳﻴى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرى ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ وى ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د
 د ﻫﺮ ژوﻧﺪى ﻴﺰ ژوﻧﺪ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ دے او دا ﻪ ﻣﺎﻟ
ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے دے ﭼ ﻮﻟﻪ وﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻮئ ﮐے ﺷ ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه ﮐﻔﺎره ادا ﺷ ،دا وﻳﻨﻪ ده ﭼ د
 دا ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮى .
 ﻫﺮ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻳﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐﺲ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺳﻴى ﮐﮥ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرى ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ وى .
د ﻳﻮ ﻨﺎور ﻳﺎ ﻣﺎرﻏﮥ ﺎر وﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺣﻼل وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د دې وﻳﻨﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻮئ ﮐى او ﭘﻪ ﺧﺎوره ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ
 د ﻫﺮ ژوﻧﺪى ﻴﺰ ژوﻧﺪ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ دے ،ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐى .
 ﻫﺮ ﻮک ،ﮐﮥ
ﻏﻮﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ وى ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺎ وﺧﻮړﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
ﻫﻐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ وى ﻳﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐﺲ ،ﮐﮥ ﻫﻐﮥ د ﻳﻮ داﺳ ﻨﺎور ﻏﻮﻪ وﺧﻮړﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣ وى ﻳﺎ ﻨﻠ
ﻨﺎورو وژﻟﮯ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ ،ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 ﮐﮥ ﻫﻐﮥ داﺳ وﻧﮥ ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ.
ﭘﺎک ﺷ .

ﻧﺎروا ﺟﻨﺴ ﺗﻌﻠﻘﺎت
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 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﻨﻪ ﭼ د ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻮل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧﺪﻟ او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﮥ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻮئ ﻨﻪ ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﺧﻠﻖ ﻳ ﮐﻮى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻮﻢ .

 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ
ﮐﻮئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 ﻫﻴ ﻮک دې د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه زﻧﺎ ﻧﮥ ﮐﻮى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﭙﺎوے ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر ده .د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ
ﻳﻢ .
 د ﺧﭙﻠ ﺳﻪ
 د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻧﻮرو ﻮ ﺳﺮه زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﺳﭙﺎوے دے .
داﺳ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮئ .
 د ﺧﭙﻠ ﻧﻤﺴ ﺳﺮه
ﻳﺎ ﻧﺎﺳﻪ ﺧﻮر ﺳﺮه زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻟﻮﻳﻪ ﺷﻮې وى ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ .
 د ﺧﭙﻠ ﻧﺎﺳﻪ ﺧﻮر ﺳﺮه زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﻫﻐ ﺳﭙﺎوے ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﺎوے دے .
 د ﺧﭙﻞ ﺗﺮۀ د 
 د ﺧﭙﻠ ﺗﺮور ﺳﺮه زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻳﺎ د ﻣﻮر وﻳﻨﻪ ده .
 -
ﺧﻮر ده .
 د ﺧﭙﻠ اﻧور ﺳﺮه زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ،
ﺳﺮه د زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﭙﺎوے ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺮۀ ﻪ ده .
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 د ﺧﭙﻠ ورﻧﺪارې ﺳﺮه زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ورور ﺳﭙﺎوے دے .
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د زوئ ﻪ ده .
د ﻳﻮې  ﺳﺮه ﻤﻠ ﻧﻮ د ﻫﻐ د ﻟﻮر ﻳﺎ د ﻫﻐ د ﻧﻤﺴ ﺳﺮه ﻫﻢ زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧ دى ،دا ﺑﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ د
 د ﺧﭙﻠ ﻴﻨ ﺳﺮه وادۀ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐ ﺧﻮر ﻳﻌﻨ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻪ ژوﻧﺪۍ وى .
ﻳﻮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ وى .
 د ﺑﻞ ﺳى د  ﺳﺮه ﻣﮥ ﻤﻠ ،د
ﻳﻮې  ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرى وى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻣﮥ ﻤﻠ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى .
 د ﺧﭙﻞ اوﻻد ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ د ﻣﻮﻟ ﺑﺖ دﭘﺎره ﻣﮥ ورﮐﻮئ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ
ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﺷ .
 ﻳﻮ ﻧﺮ دې ﻫﻢ د
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ﻪ ﭼ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے ﮐﻮئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﻳﻮ ﻧﺮ دې د ﻳﻮ ﻨﺎور ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ
ﺑﻞ ﻧﺮ ﮐﺲ ﺳﺮه ﺟﻨﺴ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،دا ﻳﻮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ دے .
 د دې ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﻧﺎﭘﺎک ﮐﻮى ،ﻳﺎ ﻳﻮه ﻪ دې د ﻳﻮ ﻨﺎور ﺳﺮه د زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮥ ﮐﻮى ،دا ﻳﻮ ﻨﺪه ﻋﻤﻞ دے .
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ داﺳ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﮐل ،ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳ
 د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﺎﭘﺎک ﮐو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐه ﭼ ﺧﭙﻞ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ وﺷى .
 ﻫﻐﻮئ دا ﻮل ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻳ ﻧﺎﭘﺎک ﮐو ،ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﻧﮥ ﮐئ.
 -
اوﺳﯧﺪوﻧ وﺷى .
ﮐﮥ ﻫﻐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ وى ﻳﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐﺲ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷى ،ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﻏﯧﺮﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﺷل ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻫﻠﺘﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،

 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻫﺮ ﻮک دا ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ “.
اوﺳﯧﺪل .
او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭼ ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ درﮐم ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ رِواﺟﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﻣﮥ  ﮐﻮم ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،او د ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐﻮئ .زۀ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ“.

اﺧﻼﻗ او ﻣﺬﻫﺒ ﻗﺎﻧﻮن

۱۹

 ”د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﻘﺪس اوﺳ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ دې د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮى او د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﺎﻧ،
ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺪس ﻳﻢ .
 زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﮥ اوړئ او د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ ﮐﻮئ،
ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﻢ درﮐے دے .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ
ﻣﺠﺴﻤ ﻣﮥ ﺟﻮړوئ او ﻣﮥ ﻳ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ
دﭘﺎره ﻳﻮ ﻨﺎور ﺣﻼﻟﻮئ ،ﻣﺎ ﭼ ﮐﻮم اﺻﻮل درﺗﻪ ﻮدﻟ دى د ﻫﻐ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮم .
ورځ ﻨﺎور ﺣﻼل ﺷ ﻏﻮﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻳﺎ ورﭘﺴ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .ﮥ ﻏﻮﻪ ﭼ د درﯦﻤ ور ﭘﻮرې

 ﻪ ﭼ دا ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ده او ﮐﮥ ﻮک دا وﺧﻮرى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﮥ
ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ،
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ دا وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻨﺎه ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﺎړه وى ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﮥ ﺳﭙﺎوے ﻳ ﮐے دے ﭼ ﻣﺎﻟ
ﮐم .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻓﺼﻞ رﯦﺒ ،ﻧﻮ ﻓﺼﻞ د ﭘﻮ ﺗﺮ
ﺧُﺪائ ،ﺗﻪ وﻗﻒ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 ﺧﭙﻠﻮ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻏﺎړو ﭘﻮرې ﻣﮥ رﯦﺒ او ﭼ ﮐﻮم وږى د ﻟَﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ د ﻫﻐ رﯦﺒﻠﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻣﮥ ور .
واﭘﺲ ﻣﮥ ور ﭼ ﻫﻐﻪ اﻧﻮر راﻮل ﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى وى ﻳﺎ ﻏﻮرزﯦﺪﻟ وى ،دا ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺗﻪ ﭘﺮﯦدئ .زۀ
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د دروﻏﻮ ﻗﺴﻢ
 ﻏﻼ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،دروغ ﻣﮥ واﻳ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﮥ دوﮐﻪ ﮐﻮئ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دې د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ اراده ﻧﮥ وى ،دا ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے وى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ.
 ﻳﻮ ﮐﻮڼ
 ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﻣﮥ دوﮐﻪ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻏﻼ ﻣﮥ ﮐﻮئ .د ﻳﻮ ﻣﺰدور ﻣﺰدورى ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﻣﮥ اﻳﺴﺎروئ .

ﮐﺲ ﺗﻪ ﯧﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ او د ﻳﻮ ړوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺨ داﺳ ﮥ ﻴﺰ ﻣﮥ ږدئ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى .زﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ ،زۀ
 د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﮥ اﺧﻠ ،ﭼ د ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﻃﺮﻓﺪارى
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 د ﻫﻴﭽﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دروغ ﻣﮥ ﺧﻮروئ او ﮐﻠﻪ ﭼ د ﭼﺎ
وﮐئ ﻳﺎ د ﻣﺎﻟﺪار ﮐﺲ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﮐﻮئ .
 د ﻧﻮرو ﺧﻼف
د ژوﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ وى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮاﻫ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﭻ ﮐﯧﺪے ﺷ ﻧﻮ ﻮاﻫ ورﮐئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 د ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ
ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﮐﻴﻨﻪ ﻣﮥ ﺳﺎﺗ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺘﻢ ﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ ﺷ .
ﺑﺪل ﻣﮥ اﺧﻠ ﻳﺎ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﮐﻴﻨﻪ ﻣﮥ ﺳﺎﺗ ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﻪ ﻨﺎور ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺎل ﮐى .ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﮐ دوه ﻗﺴﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﮥ
ﻳﻢ .
 ﮐﮥ ﻳﻮه وﻳﻨﻪ د ﻳﻮ ﺳى ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى دوﯦﻤﻪ ﻪ وى ﺧﻮ ﭼ
ﮐﺮئ .د دوه ﻗﺴﻤﻪ ﺗﺎر ﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﺟﺎﻣ ﻣﮥ اﻏﻮﻧﺪئ .
ﻻ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮې ﻧﮥ وى ﭼ آزاده ﺷ ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳے د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻠ ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﺧﻮ وژﻟﮯ ﺑﻪ ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د
ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه وﻳﻨﻪ وى .
 او اﻣﺎم ﺑﻪ د دې ﺳﺮه د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﻨﺎه ﻟﺮې ﺷ او ﺧُﺪائ
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ  راوﻟ ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ او د ﻣﯧﻮې ﻫﺮ ﻗﺴﻢ وﻧﻪ ﻫﻢ وﮐﺮئ ،ﻧﻮ داﺳ و
ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى .
 ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل ﺑﻪ ﻮﻟ ﻣﯧﻮې ﻣﺎ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه د درﯦﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ده .ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرئ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻢ ﮐﺎل ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮې ﺧﻮړے ﺷ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻫﺮ ﮥ وﮐل ،ﻧﻮ
ﻳﻌﻨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺮاﻧﻪ ﮐ وﻗﻒ ﮐئ .
 داﺳ ﻏﻮﻪ ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ
ﺳﺘﺎﺳﻮ وﻧ ﺑﻪ زﻳﺎﺗ ﻣﯧﻮې وﻧﻴﺴ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 د ﻣى ﭘﻪ
 د ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻻﻧﺪې وﯦﺘﮥ ﻣﮥ ﮐﻠﻮئ او ږﻳﺮه ﻣﮥ ﻟﻨوئ .
وى .ﻓﺎل ﻣﮥ ﻮرئ او ﮐﻮډې ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻮ ﻧﻪ ﮐﻨﺠﺮې ﻣﮥ ﺟﻮړوى
ﻏﻢ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﻣﮥ ﻏﻮﻮئ او ﻣﮥ ﭘﻪ ﮐ داﻏﻮﻧﻪ ﺟﻮړوئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
او ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د د ﻫﻐﻮئ ﺑﻋﺰﺗ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻨ ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ور واوړى او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ ډک
 د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
 د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﺎﻧ او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻋﺰت ﮐﻮئ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﺷ .
ﻧﺼﻴﺤﺖ اورﯦﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﮥ ور ﭼ د ﻣو د روﺣﻮﻧﻮ ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮى .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐل ﻧﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻪ ﺷ .زۀ ﻣﺎﻟ
 د ﺑﻮډاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﺎﯧئ او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻋﺰت ﮐﻮئ .زﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﭘﻪ
 د ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﻣﮥ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى .
ﻳﻢ .
ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ .ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻠ
 د ﻧﺎپ ،ﺗﻮل ،ﻳﺎ د ﻣﻘﺪار د ﻏﻠﻄﻮ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻴ
ﮐ ﻣﺴﺎﻓﺮ وئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠ ،ﺻﺤﻴﺢ وزﻧﻮﻧﻪ او ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﭘﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او
ﻮک ﻣﮥ ﻏﻮﻟﻮئ .
 زﻣﺎ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.
ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ .

د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺳﺰاﺎﻧ

۲۰

 ”اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﺲ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى او ﻣ ﺑﻪ
 ﮐﮥ ﻮک د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﺗﻪ ورﮐى او زﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐى او زﻣﺎ د
ﻳ ﮐى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻗﻮم ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے وﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﺦ واړوم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﻪ ،د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟ
ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﺎن ﻧﺎﺟﺎﻪ ﮐى ﭼ ﮥ ﻳ ﮐى وى او ﻫﻐﻪ وﻧﮥ وژﻧ ،
ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوم ﭼ زﻣﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐى او د ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت وﮐى .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻧﻪ
 ﮐﮥ ﻮک د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ اورﯦﺪﻟﻮ ﻟﻪ ور ﭼ د ﻣو د روﺣﻮﻧﻮ ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺦ
ﻢ .
 ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ وﻗﻒ ﮐئ او ﻣﻘﺪس اوﺳ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
واړوم او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻢ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
 زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻨ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻘﺪس ﮐﻮم “.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 ﮐﮥ
اﺻﻮل وﻮدل .ﮐﮥ ﻮک ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﻳﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ ﯧﺮې وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ ،او ﺧُﻮن ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه وى .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﭘﻼر د  ﺳﺮه ﻤﻠ او د
ﻳﻮ ﺳے د ﺑﻞ ﺳى د  ﺳﺮه زﻧﺎ وﮐى ﻧﻮ دوئ دواړه ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د
ﭘﻼر ﺳﭙﺎوے وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے او ﻪ دواړه ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ ﺧُﻮن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه دے .

ﺧﭙﻠ اﻧور ﺳﺮه ﻤﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دواړه دې ووژﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﮐے دے او ﺧُﻮن ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه دے .
ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺑﻞ ﺳى ﺳﺮه ﺟﻨﺴ ﺗﻌﻠﻘﺎت وﺳﺎﺗ ،ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺷﺮﻣﻨﺎک ﮐﺎر ﮐے دے او دواړه ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﻳﻮه ﻪ او د ﻫﻐ ﻣﻮر وادۀ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ درې واړه ﺑﻪ ﭘﻪ اور ﮐ ﺳﻮزوﻟﮯ
ﺧُﻮن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه دے .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﻨﺎور
ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ د داﺳ ﮐﺎر اﺟﺎزت ﻧﮥ وى .
 ﮐﮥ ﻳﻮه ﻪ د ﻨﺎور ﺳﺮه د ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐى ،ﻧﻮ
ﺳﺮه زﻧﺎ وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے او ﻨﺎور ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻠ ﺳﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﻪ ﺧﻮر ﺳﺮه وادۀ
ﻫﻐﻪ او ﻨﺎور ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ ﺧُﻮن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه دے .
وﮐى او ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﭙﺎوے وﮐى ،ﻧﻮ دا ﻳﻮ د ﺑﺷﺮﻣ ﮐﺎر دے او ﻫﻐﻮئ دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ وﺷﻟﮯ ﺷ ،ﻫﻐﮥ د
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﻳﻮې  ﺳﺮه د ﻫﻐ د
ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﺳﭙﺎوے ﮐے دے او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻤﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دواړه ﺑﻪ د ﻗﻮم ﻧﻪ ﺷﻟﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اﺻﻮل
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺧﻮر ﺳﺮه ﻳﺎ د ﭘﻼر ﺧﻮر ﺳﺮه ﻤﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا
ﻣﺎت ﮐى دى .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻠ ﺗﺮۀ  ﺳﺮه ﻤﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺗﺮۀ ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى ،ﻧﻮ ذﻣﻪ وارى ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻣﻼو ﺷ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﺧﭙﻠﻪ ورﻧﺪاره وادۀ ﮐى او ورور ﻳ ژوﻧﺪے وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه وى ،او ﺑاوﻻده ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ
ﺑاوﻻده ﻣۀ ﺷ .ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐﺎر ﮐے دے او ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ورور ﺳﭙﺎوے ﮐے دے .
 د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻣﻨ ،ﻧﻮ داﺳ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻪ وﻧﮥ ﺷﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﻣﻠ ﻟﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ راوﻟﻢ .
ﭘﻪ رِواﺟﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﻣﮥ  ﮐﻮم ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ .زۀ د
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ
ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮم .
ﺷ ﭼ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐم .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺣﻼﻟﻮ او ﺣﺮاﻣﻮ ﻨﺎورو او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﺮق وﮐئ .ﺣﺮام ﻨﺎور او ﺣﺮام
ﺟﺪا ﮐى ﻳ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﺷ او ﺻﺮف
ﻣﺎرﻏﺎن ﻣﮥ ﺧﻮرئ .ﻣﺎ ورﺗﻪ ﻧﺎﭘﺎک وﺋﻴﻠ دى او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا وﺧﻮرئ ﻧﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻪ ﺷ .
زﻣﺎ ﺑﻪ ﺷ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زۀ ﻣﻘﺪس ﻳﻢ .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى ﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺮف زﻣﺎ

 ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﻳﺎ ﻪ ﭼ د ﻣو ﻳﺎ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮى ﻫﻐﻪ دې ﺳﻨﺴﺎر ﮐے ﺷ ﭼ ﻣۀ ﺷ ،ﻮک
اوﺳ .
ﭼ دا ﮐﺎر ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧُﻮن ذﻣﻪ وار وى“.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ

۲۱

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﻫﺎرون د ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮان ﻣ


 ﺧﻮ د دې ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻧﺰدې
ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐ ﺷﺮﻳﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ ﻧﺎﭘﺎک ﮐﻮى ،

 ﻫﻐﻪ دې د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ
 ﻳﺎ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺧﻮر ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﻴى .
ﺧﭙﻠﻮان وى ﻟﻪ ﻣﻮر ،ﭘﻼر ،زوئ ،ﻟﻮر ،ورور ،
 ﻳﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ
ﻣﺮګ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﺎﭘﺎک ﻧﮥ ﮐى ﭼ د وادۀ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮان ﺷﻮے وى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس وى او ﭼ
ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻠﻮى ،ﻧﮥ ﺑﻪ ږﻳﺮه ﻟﻨوى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﻏﻮﻮى ﭼ دا ﺎره ﮐى ﭼ ﻏﻢ ﮐﻮى .
 ﻳﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ د
زﻣﺎ ﻧﻮم ﺳﭙ ﻧﮥ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﻘﺪس وى .
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﮐﻨﺠﺮې  ﺳﺮه وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻳﺎ ﭼ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﻧﮥ وى او ﻳﺎ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﻮې وى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس دے .
اﻣﺎم ﻣﻘﺪس  ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،زۀ ﻣﻘﺪس ﻳﻢ او زۀ ﺧﭙﻞ
 ﮐﮥ د ﻳﻮ اﻣﺎم ﻟﻮر ﮐﻨﺠﺮه ﺷ ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ اور ﮐ
ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪس ﮐﻮم .
 د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮى دى او ﻫﻐﻪ ﭘﺎک ﺷﻮے دے ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﺒﺎس
ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
-
واﻏﻮﻧﺪى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ ﺑﺒﺮ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ﻧﮥ ﺑﻪ ﺷﻠﯧﺪﻟ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﻧﺪى ﭼ دا ﺎره ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﻢ ژړا ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮے دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ ﻧﺎﭘﺎک ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ

 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮې داﺳ
ﭘﺮﯦدى او ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻣے وى ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻫﻢ وى .
 ﮐﻮﻧه ﻳﺎ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﻮې ﻪ ﻳﺎ ﻳﻮه ﮐﻨﺠﺮه ﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ وادۀ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ دې
ﺟﻴﻨ ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮى ﭼ ﭘﺎﮐﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ وى ،
 ﻨ ،د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک
ﺻﺮف د ﻳﻮې داﺳ ﺟﻴﻨ ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮى ﭼ ﭘﺎﮐﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ وى او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ وى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
وى ،ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎک وى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻏﻮره ﮐے دے “.
 ”ﻫﺎرون ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى،
ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ،
 داﺳ ﻳﻮ ﺳے ﻫﻢ دا
ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ﮥ ﻋﯧﺐ ﻟﺮى .ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻋﻤﻞ ﮐﻴى .

ﻧﺬراﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ داﺳ ﻋﯧﺐ ﻟﺮى ﻟﻪ ﻮک ﭼ ړوﻧﺪ ،ﻮډ ،ﮐﻮږ ﻣﺨﮯ ﻳﺎ ﻣﻌﺬُور وى ،
 ﭼ ﭘﻪ ﻣﻼ ﻳ ﮐﺐ وى ﻳﺎ ﻣﻨﺪرے وى ،ﻮک ﭼ د ﺳﺘﺮﻮ ﻳﺎ د ﺮﻣﻨ ﮥ
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻻس ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﻪ ﻮډ وى ،
 د ﻫﺎرون د اوﻻد داﺳ ﻳﻮ اﻣﺎم ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ
ﺑﻴﻤﺎرى ﻟﺮى ،او ﻳﺎ ﭼ ﺧﺼ وى .
 ﺧﻮ داﺳ ﮐﺲ ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ،ﻳﻌﻨ
ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ﮥ ﻋﯧﺐ ﻟﺮى .
 ﺧﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺪن
ﻫﻐﻪ دواړه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﺬراﻧﻪ او ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ،
ﮐ ﮥ ﻋﯧﺐ ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻣﻘﺪﺳ ﭘدې ﺗﻪ او ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻧﮥ را .ﻫﻐﻪ دې دا ﻣﻘﺪس ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐﻮى،
 ﻧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﻮﺳ ﻫﺎرون ﺗﻪ ،د ﻫﺎرون زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ او
ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زۀ ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺪس ﮐﻮم “.
ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ.

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻗﺒﻠﯧﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ

۲۲

 ”ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ
ﻣﮥ ﮐﻮئ ،او د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻧﺬراﻧﻮ اﺣﺘﺮام ﮐﻮئ ﮐﻮﻣ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻮى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﺎﭘﺎک وى او ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻧﺬراﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې را ﮐﻮﻣ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐې وى ،ﻫﻐﻪ دې ﺑﻴﺎ
 د
ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﮐ ﺧﺪﻣﺖ وﻧﮥ ﮐى .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﻫﺎرون د اوﻻد ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ دا ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى وى ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺪن ﻧﻪ ﮥ و ﭼ
ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﭘﺎک ﺷﻮے ﻧﮥ وى .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ اﻣﺎم ﻧﺎﭘﺎک دے ﭼ ﻫﻐﻪ داﺳ ﮥ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﻣى ﺳﺮه

 ﻳﺎ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﻨﺎور ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﮐﺲ ﻟﻪ ﻻس وروړى .
د ﻟﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ذﮐﺮ ﻧﻪ اوﺑﮥ و 
ﻫﺮ ﻳﻮ اﻣﺎم ﭼ ﻧﺎﭘﺎک ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ﭼ ﺗﺮﻮ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک دے او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﮐﻮﻣ ﭼ د
ﭘﻮرې ﻳ ﻏﺴﻞ ﻧﮥ وى ﮐے .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د داﺳ ﻨﺎور ﻏﻮﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣ وى ﻳﺎ ﻨﻠ ﻨﺎورو وژﻟﮯ وى ،ﭘﻪ دې
ﻫﻐﮥ ﺧﻮراک دے .
 ﻮل اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﻮدﻟ دى .ﻨ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻨﺎﻫﺎر
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .

ﺷ او ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺪﺳﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺳﭙ ﮐﺘﻠ دى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زۀ ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺪس ﮐﻮم .
ﺻﺮف د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺲ دا ﻧﺬراﻧ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﺑﻞ ﻮک ﻳ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د اﻣﺎم ﮐﺮه ﻣﯧﻠﻤﻪ وى ﻳﺎ ﻳ
 ﺧﻮ د اﻣﺎم ﻏﻼﻣﺎن ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ اﺧﺴﺘ وى ﻳﺎ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
ﻣﺰدور وى .
 ﮐﮥ د اﻣﺎم ﻟﻮر د ﻳﻮ داﺳ ﺳى ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ اﻣﺎم ﻧﮥ وى
ﺧﻮراک ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ اﻣﺎم ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر ﮐﻮﻧه ﻳﺎ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﻮې وى ﭼ د ﻫﻐ ﺑﭽ ﻧﮥ وى او
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻪ ﺑﻪ دا ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ .
ﻫﻐﻪ واﭘﺲ راﻏﻠ وى او د ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دا ﺧﻮراک ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﭘﻼر ﺗﻪ د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻼو
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻧﮥ وى او د
ﺷﻮے وى .ﺻﺮف د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺲ دا ﺧﻮراک ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .
ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﮥ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه وﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ اﻣﺎم ﺗﻪ د دې ﭘﻮره ﻗﻴﻤﺖ او ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه ﺗﺎوان ﻫﻢ ورﮐﻮى.
 ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻧﺬراﻧﻮ د ﺧﻮړﻟﻮ اﺟﺎزت ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ورﺗﻪ
 اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ د دې ﻧﺬراﻧﻮ ﺳﭙﺎوے ﻧﮥ ﮐﻮى ،

ﻧﮥ ﺷ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ،ﮐﮥ داﺳ وﺷ ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻨﺎﻫﺎر ﺷ او ﺳﺰا ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او
 ”ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ او ﻮﻟﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
زۀ ﻧﺬراﻧ ﻣﻘﺪﺳ ﮐﻮم “.
اﺻﻮل وﺎﻳﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪوﻧﮯ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ
 دا ﻨﺎور ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻧﺮ وى  ،ﻳﺎ
ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ ﻳﺎ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻪ وى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﮐ دې ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ داﺳ ﻨﺎور ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ
ﭼﯧﻠﮯ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى د دې دﭘﺎره ﭼ دا ﻧﺬراﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى،
ﭼ ﮥ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ وى ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دا ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى .

ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ ﻳﺎ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻪ وى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﮐ ﺑﻪ ﮥ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى ،دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ داﺳ ﻨﺎور ﻣﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ړوﻧﺪ ،ﻮډ ،ﻳﺎ ﻧﺎﺳﻮر ﺷﻮے زﺧﻢ ﭘﻪ ﮐ وى ،ﻳﺎ ﻳ ﭘﻪ ﺮﻣﻦ ﮐ ﭘﻤﻨﻮاﻟﮯ
 د رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ
ﻳﺎ ﺧﺎرﺖ وى .داﺳ ﻨﺎور ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
ﺗﻮﻪ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﻨﺎور ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻨ وى ﻳﺎ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻞ ﻧﮥ ﻟﺮى ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ ﮐ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ داﺳ ﻨﺎور ﻣﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ،ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،زﺧﻤ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﺎ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﻗﺒﻠﯧﺪوﻧﮯ ﻧﮥ وى .
 ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ داﺳ
ﺧﺼ ﺷﻮے وى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ د دې ﻗﺴﻢ ﻧﺬراﻧﻮ اﺟﺎزت ﻧﮥ وى .
-
ﻨﺎور ﻣﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ د ﻳﻮ ﭘﺮدى ﺳى ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮے وى .داﺳ ﻨﺎور ﻋﯧﺒﮋن ﻠﮯ ﺷ او ﻗﺒﻠﯧﺪوﻧ ﻧﮥ وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳﺨﮯُ ،ورے ﻳﺎ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ ﭘﯧﺪا ﺷ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ اووۀ ور د ﻣﻮر ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﮯ ،ﺧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ

 ﻳﻮه ﻏﻮا او د ﻫﻐ ﺳﺨﮯ ﻳﺎ ه او د ﻫﻐُ ورے ﻳﺎ ﻳﻮه
ﭘﺲ دا ﺑﻪ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺒﻠﯧﺪوﻧﮯ وى .

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺷﺮاﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﭼﯧﻠ او د ﻫﻐ ﺑﭽﮯ ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﻣﮥ ﺣﻼﻟﻮئ .
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې دا وﺧﻮرئ او د دې ﻫﻴ ﻫﻢ ﺑﻠ ور ﺗﻪ ﻣﮥ
اﺻﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮل ﺷ ،
 زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے ﻣﮥ ﮐﻮئ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﭘﺮﯦدئ “.
 او ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ
ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دې دا اﻗﺮار وﮐى ﭼ زۀ ﻣﻘﺪس ﻳﻢ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻘﺪس ﮐﻮم ،
ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﻢ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

ﻣﺬﻫﺒ اﺧﺘﺮوﻧﻪ

۲۳

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د ﻣﺬﻫﺒ اﺧﺘﺮوﻧﻮ دﭘﺎره دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺷﭙ ور ﺷﺘﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ ﮐ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﻳﺎد
دې ﮐ ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷ .
ﺳﺎﺗ اووﻣﻪ ورځ د ﺳﺒﺖ ورځ ده ،ﭼ د آرام دﭘﺎره ده .ﭘﻪ دې ورځ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ او د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧﯦئ .د ﺳﺒﺖ ورځ
 د دې اﺧﺘﺮوﻧﻮ اﻋﻼن ﭘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮئ.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ده ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ اوﺳﯧئ .

د ﻓﺴﺤ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ
 ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ د ﭘﺘﻴﺮې
 د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ،د د اوﻟﻨ ﻣﻴﺎﺷﺘ د ﻮارﻟﺴﻤ ور د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻴى .

 د دې ورﻮ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺒﺎدت
رو اﺧﺘﺮ ﺷﺮوع ﮐﻴى او اووۀ ور ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻤﺒﻴﺮه رو ﻧﮥ ﺧﻮرئ .
 اووۀ ور ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ
دﭘﺎره راﻏﻮﻧﯦئ او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻫﺮه ورځ ﮐﻮئ .
ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ .ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ زﻣ ﻟﻪ ورﺷ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى او ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ ورﯦﺒ،
 -
ورځ ﮐﻮئ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﺧﺎص ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﺗﺮ ﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﻮ وړوﻣﺒﮯ ﯧے اﻣﺎم ﻟﻪ وروړئ .
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﺼﻞ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ د ﻳﻮ ﮐﺎل
ﻗﺒﻮل ﺷ .اﻣﺎم ﺑﻪ دا د ﺳﺒﺖ ﭘﺴ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﭘﯧﺶ ﮐى .
 ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺳﺮه دوه ﮐﻠﻮ ﮥ اوړۀ
ُورے ﻫﻢ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐئ ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ .د دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې
 ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﺬراﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻧﮥ وى
ﮥ ﻟ .ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻴﺮ د ﻣﻴﻮ ﻧﺬراﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐئ .
راوړې ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐ د ﻧﻮې ﻏﻠ رو ،ورﻳﺘ ﺷﻮې ﻳﺎ ﮐﭽﻪ داﻧ ﻣﮥ ﺧﻮرئ .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل اوﻻد ﺑﻪ
دا اﺻﻮل ﻣﻨ.

د ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ
 ﺳﺒﺖ ﭘﺴ ور ﻧﻪ ﭘﻮره اووۀ ﻫﻔﺘ وﺷﻤﯧﺮئ ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﻪ ورځ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ ﯧے ﻣﺎﻟ

 د اوؤم ﺳﺒﺖ د ور ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﭘﻪ ﭘﻨﻮﺳﻤﻪ ورځ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﻮى ﻓﺼﻞ ﻳﻮه
ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره راوړئ .
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﺎﻧﺪان دې دوه دوه رو راوړى او دا دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ
ﺑﻠﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ .
ﮐى .ﻫﺮه ﻳﻮه رو دې ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮې د دوه ﮐﻠﻮ ﻮ اوړو ﻧﻪ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې وى او دا ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د وړوﻣﺒ رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮى
 او ﻗﻮم دې د دې رو ﺳﺮه اووۀ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ او دوه ان ﭘﯧﺶ
ﻓﺼﻞ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .

ﮐى ،ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .دا ﺑﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،ﺳﺮه د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ او د ﻣﻴﻮ د ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه ﻣﺎﻟ
 ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او دوه
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .د دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ رو د دوو ورو ﺳﺮه د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﺧﺎص
ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐئ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻫﺮه ورځ ﮐﻮئ او د
ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐى .دا ﻧﺬراﻧ ﻣﻘﺪﺳ دى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧﯦئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ اوﺳﻴى دا اﺻﻮل دې ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻨ .
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻓﺼﻞ رﯦﺒ ،ﻧﻮ ﻓﺼﻞ د ﭘﻮ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮرې ﻣﮥ رﯦﺒ او ﭼ ﮐﻮم وږى ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐ رﯦﺒﻠﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻣﮥ
ور ،دا د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﻣﺴﺎﻓﺮو دﭘﺎره ﭘﺮﯦدئ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ.

د ﻧﻮى ﮐﺎل اﺧﺘﺮ
 د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ د آرام ﺧﺎص ورځ ﻣﺎﻧ او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻴﻞ وﻏﻳى ﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧ
 -

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻫﺮه ورځ ﮐﻮئ“.
ﺷ .

د ﮐﻔﺎرې ورځ
 ”د دې اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﮐﻔﺎرې ده ،دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻴ ﮐﺎر ﻣﮥ
ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎع وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ روژه ﻧﻴﺴ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
 ﻫﺮ ﻮک
ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﮐﻔﺎرې ورځ ده او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وړاﻧﺪې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻴى .
 او ﮐﮥ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮥ
ﭼ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮥ وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 د ﻫﻐ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ اوﺳﻴى دا اﺻﻮل د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دى .
ﮐﺎر وﮐو ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .
ﻣﻴﺎﺷﺘ د ﻧﻬﻤ ور د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﻧﻪ د ﻟﺴﻤ ور د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﭘﻮرې دا ﺧﺎص ورځ ﻣﺎﻧ ،ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺗﺎﺳﻮ
روژه ﻧﻴﺴ.

د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ
 د دې ورﻮ ﭘﻪ
 د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ ﺷﺮوع ﮐﻴى او دا ﺑﻪ اووۀ ور وى .
 -

 اووۀ ور ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮه
وړوﻣﺒ ورځ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻫﺮه ورځ ﮐﻮئ .
ورځ ﻳﻮه ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻴﺎ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷ او ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ
 دا ﻣﺬﻫﺒ اﺧﺘﺮوﻧﻪ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﮐئ .دا د ﻋﺒﺎدت ورځ ده او ﭼ ﻫﻴ ﮐﺎر ﭘﻪ ﮐ وﻧﮥ ﮐئ .
درﻧﺎوى ﮐ ﮐﻮئ ﭼ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧﯦئ او ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ
 دا اﺧﺘﺮوﻧﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﺳﺒﺖ د
ﻧﺬراﻧ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ او د ﻣﻴﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ورځ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .
ورﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه دى او دا ﻧﺬراﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﺎﻣﻮ ﺗُﺤﻔﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه دى ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻨﺘ ﭘﻮره ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻧﺬراﻧﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻧﻪ ﻓﺼﻞ ورﯦﺒ ،ﻧﻮ اووۀ ور دا
رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻮ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ورﮐﻮئ .
اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ ،ﭼ د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺮوع ﮐﻴى .اوﻟﻪ ورځ او اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻪ د آرام ﮐﻮﻟﻮ ﺧﺎص ور
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﺧﭙﻠﻮ وﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮه ﮥ ﻣﯧﻮه وﺷﻮﮐﻮئ ،د ﮐﺠﻮرو ﺎﻧ او د ﭘﺎﻮ واﻻ د وﻧﻮ ﺎﻧ او د ﺳﻴﻨﺪ د ﻏﺎړې
وى .
 دا اووۀ ور ﮐﻮئ.
ﻧﻪ د ﺧﺎروﻟﻮ وﻧ واﺧﻠ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐ اﺧﺘﺮ وﮐئ .

 ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اووۀ ور ﭘﻪ ﺟﻮﻧو ﮐ اوﺳﻴى،
ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺑﻪ دا اﺻﻮل ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻨ .
 ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دې ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﺟﻮﻧو ﮐ اوﺳﻴى ﭼ ﮐﻠﻪ

 ﻧﻮ داﺳ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا
ﻳ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے “.
اﺻﻮل وﻮدل ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐ ﻣﺬﻫﺒ اﺧﺘﺮوﻧﻪ وﮐى.

د ډﻳﻮو ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮل

۲۴

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐه ﭼ د ډﻳﻮو دﭘﺎره ډﯦﺮ ﮥ ﺳﻮﭼﻪ د
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


 ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﺎم دا ډﻳﻮې ﺑﻠﻮى او
زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ راوړى ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ دى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﺮ وﺧﺖ رﺎ وى .
ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳ ﺑﻠ ﺳﺎﺗ ،ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﭘدې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ دى ،دا ډﻳﻮټ
 ﻫﺎرون ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ډﻳﻮو ﺧﻴﺎل
ﭘﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ دے .دا اﺻﻮل دې ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻨﻠﮯ ﺷ .
ﺳﺎﺗ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﻪ ډﻳﻮټ ﺑﺎﻧﺪې دى او دې ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺎم ﮐﻮى ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻫﺮ
وﺧﺖ ﺑﻠﻴى.

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو
 ﭘﻪ دوه ډﯦﺮو ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧده ﭼ د
 دوﻟﺲ ﮐﻠﻮ ﮥ اوړۀ واﺧﻠﻪ او دوﻟﺲ رو ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺨ ﮐه .

ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮے دے ،ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ دے او ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ډﻳﺮى ﮐ
 ﭘﻪ ﻫﺮ ډﻳﺮى ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﺳﻮﭼﻪ ﻟﻮﺑﺎن واﭼﻮه ،دا ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ د ﻳﻮې
ﺷﭙ ﺷﭙ رو وى .
 د ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ،رو دې ﺧﺎﻣﺨﺎ د
ﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ د رو ﭘﻪ ﺎئ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .
 دا رو د ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷ .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره دا ﻟﻮظ دے .
اوﻻد ده او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﺧﻮرى ،ﻪ ﭼ دا د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ
ﻳﻮه ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺨﻠﻮق د اﺣﺘﺮام ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن
 ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻣﺼﺮے او ﻣﻮر ﻳ اﺳﺮاﺋﻴﻠ وه ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ وو او د دان د ﻗﺒﻴﻠ د دِﺑﺮى
 -

ﻟﻮر وه .دې ﺳى ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ د ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﺳﺮه ﺟه وﮐه .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻨﻠﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮم ﺑﻋﺰﺗ وﮐه ،ﻧﻮ
 ﻫﻐﻪ ﻳ ﻗﯧﺪ ﮐو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺎﺋ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮥ
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،
 ”دا ﺳے د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮ .ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻨﻞ اورﯦﺪﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
وﮐى .
 ﺑﻴﺎ
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﺳﺮ د ﻮاﻫ ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﯧدى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮل ﻗﻮم ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى .
 او وﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﮐﻨﻞ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ 
وژﻟﮯ ﺷ .ﻫﺮ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻳﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐﺲ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﮐﻨﻞ وﮐى ﻧﻮ ﻮل
 او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻳﻮ ﻨﺎور ووژﻧ ﻧﻮ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻗﺘﻞ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ ،
ﻗﻮم دې ﻫﻐﻪ ووژﻧ .
 ﮐﮥ ﻮک ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ زﺧﻤ ﮐى ،ﻫﻐﮥ ﭼ
ﺗﺎوان ﺑﻪ ﻳ ﺧﺎﻣﺨﺎ ورﮐﻮى .دا اﺻﻮل د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د ژوﻧﺪ واﻻ دى .

 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻫوﮐﮯ ﻣﺎت ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻫوﮐﮯ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﮯ
ﮥ ﻫﻢ ﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﮐﻴى .
ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﺳﺘﺮﻪ وﺑﺎﺳ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﺳﺘﺮﻪ ﺑﻪ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻏﺎښ ﻣﺎت ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻏﺎښ ﺑﻪ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳﻮ
ﻣﺎﺗﻮﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻞ ﮐﺲ زﺧﻤ ﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻴى .
 دا ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ
ﻨﺎور ووژﻧ ﻧﻮ ﺗﺎوان ﺑﻪ ﻳ ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ووژﻧ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ .
دﭘﺎره دے ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ وى ﻳﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐﺲ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺳے د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼﺎ ﭼ ﮐﻨﻞ ﮐى ۇو
ﭘﺎک ﻳﻢ “.
او ﺳﻨﺴﺎر ﻳ ﮐو .ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو.

اوؤم ﮐﺎل

۲۵

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﺣﻢ ﻳ ورﮐو ﭼ ،


وﺎﻳﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﺮ اوؤم
 ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﭘ وﮐﺮئ ،ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د اﻧﻮرو ﺎﻧ ﻗﻴﻨﭽ ﮐئ او
ﮐﺎل ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﻣﮥ ﮐﺮئ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل دې زﻣﻪ ﺷﺎړه ﭘﺎﺗ ﺷ .دا ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮے ﮐﺎل وى .ﺧﭙﻞ ﭘ
ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻏﻮﻧ ﮐئ .
 ﻫﻐﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﮥ رﯦﺒ ﭼ د ﮐﺮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻣﮥ ﮐﺮئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ د اﻧﻮرو ﺎﻧ ﻣﮥ ﻗﻴﻨﭽ ﮐﻮئ .
راﺷﻴﻦ ﮐﻴى او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ اﻧﻮر ﻣﮥ راﻮﻟﻮئ ﭼ ﺎﻧ ﻳ ﻗﻴﻨﭽ ﺷﻮى ﻧﮥ وى ،دا ﻫﻐﻪ ﮐﺎل دے ﭼ زﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﮐ زﻣﻪ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮې ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ،ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐ ﭘﻮره آرام ﮐﻮى .
 داﺳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروو دﭘﺎره او
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ،ﻣﺰدوراﻧﻮ او د ﻣﺴﺎﻓﺮو دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى ،ﺧﻮراک ﻣﻼو ﺷ ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د ﻨﻠ ﻨﺎورو دﭘﺎره ﻫﻢ .زﻣﻪ ﭼ ﻫﺮ ﮥ راﺷﻨﮥ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ.

د واﭘﺲ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎل
 ﻧﻮ د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ ﻳﻌﻨ د ﮐﻔﺎرې
 اووۀ ﻠ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ وﺷﻤﯧﺮئ ﭼ ﻳﻮ ﮐﻢ ﭘﻨﻮس ﮐﺎﻟﻪ ﺟﻮړﻳى .

 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻨﻮﺳﻢ ﮐﺎل ﺧﺎص و او د ﻣﻠ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د آزادۍ
ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﮯ ﺷ .
اﻋﻼن وﮐئ .ﭘﻪ دې ﮐﺎل ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺧﺮڅ ﺷﻮى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﺻﻠ ﻣﺎﻟ ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺗﻪ واﭘﺲ ﻣﻼوﻳى او ﻫﺮ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﭘ ﻧﮥ ﮐﺮئ ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﻮک ﭼ د ﻏﻼم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺮڅ ﺷﻮے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ .
ﻓﺼﻞ رﯦﺒ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﺷﻴﻦ ﺷﻮے وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻪ اﻧﻮر راﻮﻟﻮئ ﭼ ﺎﻧ ﻳ ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮې ﻧﮥ
 ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎل ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺪس وى ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﮥ ﺧﻮرئ ﭼ ﭘﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﺷﻨﮥ ﮐى وى .
وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻨﺪار
دې ﮐﺎل ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺧﺮڅ ﺷﻮى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ اﺻﻠ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .
 ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻳ د ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ورور ﺑﺎﻧﺪې زﻣﻪ ﺧﺮﻮئ ﻳﺎ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﻠ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ دوﮐﻪ ﻣﮥ ورﮐﻮئ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﮐ د واﭘﺲ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎل ﻧﻪ ﻣﺨ ﻮﻣﺮه ﻓﺼﻞ ﮐﻴى .
ډﯦﺮ وى ،ﻧﻮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻳ اوﭼﺖ وى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗ وى ،ﻧﻮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻢ وى ،ﻪ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﺧﺮﻴى
 ﺧﭙﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﮥ دوﮐﻪ ﮐﻮئ ،ﺧﻮ د
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ وى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﮐ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ .ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ.

د اوؤم ﮐﺎل دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮل
 ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه اوﺳﯧئ .

 ﺧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ
ﭘﯧﺪا ﮐﻮى او د ﺧﻮراک ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ درﺗﻪ ﻣﻼوﻳى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻏﻮاړئ او ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﺑﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ .

ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ﭘ وﻧﮥ ﮐﺮﻟﮯ ﺷ او ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل ﺑﻪ ﮥ ﺧﻮرو .

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﭙم ﮐﺎل ﻫﻐﻪ زﻣ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ د دوه ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﮥ ډﯦﺮ ﺧﻮراک ﭘﯧﺪا ﮐى .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﺗﻢ ﮐﺎل ﺧﭙﻞ ﭘ ﮐﺮئ ،ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺷﭙم ﮐﺎل ﺗﺎﺳﻮ ﮥ رﯦﺒﻠ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺧﻮرئ او ﭘﻪ ﻧﻬﻢ ﮐﺎل
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺧﻮرئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﺗﻢ ﮐﺎل ﮐﺮئ او رﯦﺒ.

د ﺟﺎﺋﻴﺪاد واﭘﺲ ورﮐﻮل
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻣﮥ ﺧﺮﻮئ ،ﻪ ﭼ زﻣﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮥ ده ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ده او ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن

 ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﻪ ﺧﺮﻴى ،ﻧﻮ د دې د اﺻﻠ ﻣﺎﻟ د واﭘﺲ
ﻳ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ دا اﺟﺎزت وى ﭼ ﺻﺮف ﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻏﺮﻳﺐ ﺷ او زﻣ ﺧﺮﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﻨﻠﮯ ﺷ .
 ﮐﮥ د ﭼﺎ ﺧﭙﻠﻮان ﻧﮥ وى ﭼ دا واﭘﺲ واﺧﻠ ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ وروﺳﺘﻮ ﻣﺎﻟﺪار ﺷ او
ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮان ﺑﻪ زﻣﻪ واﭘﺲ اﺧﻠ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎل ﮐ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺖ ورﮐﻮى ﭼﺎ ﭼ اﺧﺴﺘ
ډﯦﺮې ﭘﯧﺴ وﻟﺮى ﭼ دا واﭘﺲ واﺧﻠ .

وى ،دا ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ د واﭘﺲ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﭘﺎﺗ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ دﭘﺎره وى ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ واﭘﺲ ﺷ .
ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ډﯦﺮې ﭘﯧﺴ ﻧﮥ وى ﭼ زﻣﻪ واﭘﺲ واﺧﻠ ﻧﻮ دا ﺑﻪ د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﻳﻮ دﯦﻮال ﻟﺮوﻧ ﺎر ﮐ ﮐﻮر ﺧﺮڅ
ﻗﺒﻀﻪ ﮐ وى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎل دې دا ﺧﭙﻞ اﺻﻠ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ
ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د دې د ﺧﺮﯧﺪو د ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒ ﻮل ﮐﺎل د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺣﻖ ﻟﺮى .
ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐ واﭘﺲ واﻧﮥ ﺧﻠ ﻧﻮ د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺣﻖ د ﻫﻐﮥ د ﻻس ﻧﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺑﻪ د اﺧﺴﺘﻮﻧ او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد د
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﺑدﯦﻮاﻟﻪ ﮐﻠﻮ ﮐ دى ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره وى ،دا ﺑﻪ د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎل ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻴى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﭘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻴى ،د دې اﺻﻠ ﻣﺎﻟ دا ﺣﻖ ﻟﺮى ﭼ دا واﭘﺲ واﺧﻠ او دا ﺑﻪ د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ
 ﺧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻫﺮ وﺧﺖ دا ﺣﻖ ﻟﺮى ﭼ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد واﭘﺲ واﺧﻠ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
واﭘﺲ ﺷ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﻟﻴﻮے ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺧﺮڅ ﮐى او واﭘﺲ واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﻧﻮ د واﭘﺲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎل
ﺷﻮے وى .
ﮐ ﺑﻪ دا ﺧﺎﻣﺨﺎ واﭘﺲ ﺷ ،ﻪ ﭼ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﮐﻮروﻧﻪ دى دا د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د
 ﺧﻮ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﯧﺪان ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺮﻴى ،دا د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ذاﺗ ﺟﺎﺋﻴﺪاد دے .
دے.

ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐﻮل
 ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪوﻧﮯ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ دوﻣﺮه ﻏﺮﻳﺐ ﺷ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ ﺷ ﺳﺎﺗﻠﮯ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ د

 د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﮐﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐﺲ ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﻪ ﻫﻴ ﺳﻮد ﻣﮥ اﺧﻠ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ او ﺧﭙﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺎن ﺳﺮه ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦدئ .
ﭼ ﮐﻮﻣ ﭘﯧﺴ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺳﻮد ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﮥ اﺧﻠ او ﭼ ﮐﻮم ﺧﻮراک ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐئ د ﻫﻐ ﻪ

 دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ دے ،ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ﭼ د
ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﮥ اﺧﻠ .
ﮐﻨﻌﺎن زﻣﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى ﭼ د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى.

د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ آزادول
 ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪوﻧﮯ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ دوﻣﺮه ﻏﺮﻳﺐ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻮ ﻏﻼم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ

 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻳﻮ ﻣﺰدور ﭘﻪ ﺷﺎن وى او د واﭘﺲ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ
ﺧﺮڅ ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻏﻼم ﮐﺎر ﻧﮥ اﺧﻠ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻻړ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﻼﻣﺎن دى او ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ،ﻫﻐﻮئ
ﻧﻴﮥ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺗﻪ ﺑﻪ راﺳﺘُﻮن ﺷ .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ
 د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ .
دې د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﮥ ﺧﺮﻴى .
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮو اوﻻد ﻫﻢ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ
ﺿﺮورت وى ،ﻧﻮ د ﺧﻮاوﺷﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
 او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى .ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﺮاث ﺷ ،
ﺗﻪ د ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪى وى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭽﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮى .ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ
 ﻓﺮض ﮐئ ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى او ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪار ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
وﻃﻨﺪار ورور ﺳﺮه ﻇﻠﻢ وﻧﮥ ﮐئ .
 د ﻫﻐﮥ د
ﺧﭙﻞ وﻃﻨﺪار ورور ﻏﺮﻳﺐ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐى .
 ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ ﺗﺮۀ ،د ﺗﺮۀ زوئ ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ ﺑﻞ
ﺧﺮﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دا ﺣﻖ ﻟﺮى ﭼ واﭘﺲ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ورور 

ﻳﻮ ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮان ﻫﻐﻪ واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .ﻳﺎ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ آزادى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ اﺧﺴﺘﮯ وى د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﺸﻮره ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﺮﯧﺪو د وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻮ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ وﺷﻤﯧﺮى او ﭼ ﮐﻮﻣ ﭘﯧﺴ ﻳﻮ ﻣﺰدور ﺗﻪ ورﮐﻮﻟﮯ ﮐﻴى د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻼﺻﯧﺪو

 د ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﺮﯧﺪو د ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ورﮐﻮى ،
 -
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺮر ﺷ .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ داﺳ ﮥ
ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺰدور ﮐے ﺷﻮے وو .د ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﻳﻮ
ﻃﺮﻳﻘﻪ آزاد ﻧﮥ ﮐے ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ ﺑﻪ د واﭘﺲ ورﮐﻮﻟﻮ د ﮐﺎل ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﺎل ﺧﺎﻣﺨﺎ آزاد ﮐے ﺷ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻏﻼم ﻧﮥ وى ،ﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﻼﻣﺎن دى .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ،
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے“.

د ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ

۲۶

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺘﺎن ،ﻣﺠﺴﻤ ،د ﮐﺎﻮ ﺳﺘﻨ ،ﻳﺎ داﺳ ﮐﺎ ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐئ.


 زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻨ او د ﻫﻐﻪ ﺎئ درﻧﺎوے ﮐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى.
زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ او زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧدئ ،
زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮ وى
ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ ﺑﺎران وروم ،ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى او وﻧ ﺑﻪ ﻣﯧﻮې وﻧﻴﺴ .
ﭼ د اﻧﻮرو د راﻮﻟﻮﻟﻮ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺑﻞ ﮐﻮئ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ اﻧﻮر راﻮﻟﻮئ ﭼ د ﻏﻠ ﮐﺮﻟﻮ وﺧﺖ
راورﺳﻴى .د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻣﻼوﻳى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻏﻮاړئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻣﻦ ژوﻧﺪ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ آرام درﮐم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺧﻮب ﮐﻮئ .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﮐﻮئ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟ ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻨ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻨﺎور ﻟﺮې ﮐم او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺟﻨ ﻧﮥ وى .

 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى او ﺳﻞ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻟﺴﻮ زرو ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى .ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐ ووژﻧ ،
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻈﺮ وﮐم او ډﯦﺮ اوﻻد ﺑﻪ درﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐم
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟه ﮐ ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮه ﻏﻠﻪ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زَړه ﻏﻠﻪ د دې دﭘﺎره وﻏﻮرزوئ ﭼ
ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐے دے .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ اوﺳﯧم او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﮐﻠﻪ
د ﻧﻮى ﻓﺼﻞ دﭘﺎره ﺎئ ﭘﯧﺪا ﺷ .
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻳ .
ﻫﻢ ﻧﻔﺮت وﻧﮥ ﮐم .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ﭼ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ آزاد ﺷ .ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﮐو ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻴ ﮐى وئ او د دې ﺟﻮﻪ ﻣ ﮐئ ﭼ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺮ“.

د ﺳﺮﮐﺸ ﺳﺰا
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻣﻨﻠﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻧﮥ ﻣﻨﻞ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .

 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐم .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐئ او زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ وﮐئ او زﻣﺎ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐئ ،
اﻓﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ ﻳﻌﻨ ﻻ ﻋﻼﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ او ﺗﺒ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ړاﻧﺪۀ ﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻨ ﺗﻨ ﮐم .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ وﮐﺮئ ،ﺧﻮ
ﻫﻴ ﻪ ﺑﻪ درﻧﮥ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷ او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﺮﻟ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ وﺧﻮرى.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮرئ او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ

 ﮐﮥ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ
ﺣﻮﻣﺖ وﮐى ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﻳﺮﯦئ ﭼ ﻮک درﭘﺴ ﻧﮥ وى ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨې وﻫ .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﺮور ﻣﺎت ﮐم،
ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺰا اووۀ ﭼﻨﺪه زﻳﺎﺗﻪ ﮐم .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﺤﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻴ
ﺑﺎران ﺑﻪ ﻧﮥ ورﻳى او ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣﻪ ﺑﻪ اوﭼﻪ ﺷ او د ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺷ .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زﻣﺎ
ﻓﺎﺋﺪه درﻧﮥ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى او ﺳﺘﺎﺳﻮ وﻧ ﺑﻪ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮئ او زﻣﺎ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺰا اووۀ ﭼﻨﺪه زﻳﺎﺗﻪ ﮐم .
ﻨﺎور دروﻟﯧم او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژﻧ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروى ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﮐﻢ ﮐم ﭼ
 ﮐﮥ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮئ،
ﺳﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﻮﺷ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺟﻨ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺷﻢ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻣﺨ ﻧﻪ اووۀ ﭼﻨﺪه زﻳﺎﺗﻪ ﺳﺰا درﮐم .

راوﻟﻢ ،زﻣﺎ د ﻟﻮظ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺰا ﺑﻪ درﮐم او ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ د اﻣﻦ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻻ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻋﻼﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ راوﻟﯧم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻮﻣﺖ وﮐى .
ﺧﻮراک ﺑﻨﺪ ﮐم ،ﻧﻮ د ﻟﺴﻮ ﮐﻮرﻧﻮ اوړۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎﻧ ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻴﺎروﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺧﺘﻢ ﺷ او ﭼ ﮐﻠﻪ
 ﮐﮥ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ او زﻣﺎ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮥ وﺧﻮرئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ اوږى ﻳ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺰا د ﻣﺨ ﻧﻪ اووۀ ﭼﻨﺪه زﻳﺎﺗﻪ ﮐم .
اﻧﺎر وﮐئ ،
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ
ﻟﻮږه ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﺑﻪ وﺧﻮرئ .
 زۀ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣى ﺑﻪ د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺳﺎه ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وروﻏﻮرزوم .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﮐم .
 زۀ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻨرې ﺟﻮړې ﮐم ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﺒﺎدت ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟ ﻧﮥ ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠ داﺳ ﺗﺒﺎه ﮐم ﭼ ﮐﻮم دﺷﻤﻨﺎن دا ﻣﻠ وﻧﻴﺴ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺗﺒﺎﻫ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻤﮋن ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻨ راوﻟﻢ او ﭘﻪ ﭘﺮدو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮯ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣ ﺗﻪ د اوؤم ﮐﺎل د آرام ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ور ﻧﮥ ﮐه ﭼ آرام وﮐى ﻧﻮ ﺗﺮ
 -
وران وﻳﺠﺎړ ﺷ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮم
ﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺟﻼوﻃﻦ ﻳ ﻧﻮ دا ﺑﻪ داﺳ ﭘﺮﺗﻪ وى او ﮥ آرام ﺑﻪ وﮐى .

ﮐﺴﺎن ﭼ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دوﻣﺮه وﻳﺮوم ﭼ د ﻫﻮا ﭘﻪ وﺟﻪ د ﭘﺎ د ﻣﻌﻤﻮﻟ ﮐﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺘ .ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ داﺳ ﻣﻨې وﻫ ﻟﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ وى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻧﺰدې ﻫﻴ دﺷﻤﻦ ﻧﮥ وى ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮرزﯦئ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دې
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻏﻮرزﯦئ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى ﺗﯧﺮ ﮐى ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮدى ﻣﻠ
ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ﻳ ﭼ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﺨ ودرﯦئ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﺮابﺗُﺮاب ﺷ،
ﮐ ﻣۀ ﺷ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ داﺳ وﺷ.

د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ دﭘﺎره اُﻣﻴﺪ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار وﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې

 او زۀ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧﻼف ﮐم او ﭼ ﻫﻐﻮئ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ وﻟﯧم .ﮐﮥ ﺑﻴﺎ
ده او زﻣﺎ ﺧﻼف ﻳ ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده ،
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ،اﺳﺤﺎق او
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد ﺳﺨﺖ زړوﻧﻪ ﻧﺮم ﺷ او د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او ﺳﺮﮐﺸ ﺳﺰا ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ ،
 اول
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﮐے ﻟﻮظ راﻳﺎد ﮐم او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﺑﻴﺎ ﺗﺎزه ﮐم ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ورﮐم .
ﺧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﻴى ،ﭼ دا د ﭘﻮره آرام ﻧﻪ ﮥ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن او
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻮره ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
رد ﮐﻮم ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻔﺮت ﮐﻮم او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﺑﯧﺨ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﺷ ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﺑﻴﺎ ﺗﺎزه ﮐم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐے وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .

ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ وﻮدﻟﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻣ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ،ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اوﺳﻢ “.
دا ﻮل ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ورﮐل.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗُﺤﻔﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن

۲۷

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﺧﺎص ﻣﻨﺘ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


ﭘﻮره ﮐﯧﺪو ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه آزاد ﮐے ﺷ۳ ،۷-ﮐﻮم ﭼ د
ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وى ﻳﻌﻨ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وى ،ﭘﻨﻮس د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
ﺳﻴ .ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻪ ،دﯦﺮش د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ .ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻮان ،ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د ﭘﻴﻨﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وى ،ﺷﻞ د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ .ﻮاﻧﻪ ﻪ ،ﻟﺲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ .ﻣﺎﺷﻮم ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د ﭘﻴﻨﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ وى ،ﭘﻴﻨﮥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
ﺳﻴ .ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ ،درې د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ .ﻫﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت وى ،ﭘﻴﻨﻠﺲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ.
ﻫﻐﻪ ﻪ ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت وى ،ﻟﺲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ۸ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻣﻨﺘﻪ ﻣﻨﻠ وى او ډﯦﺮ ﻏﺮﻳﺐ وى
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎرى ﻗﻴﻤﺖ ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دې اﻣﺎم ﻟﻪ راوﻟ او اﻣﺎم ﺑﻪ ﮐﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺮر ﮐى ،ﭼ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د
وس ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وى۹ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺘﻪ د ﻳﻮ ﻨﺎور وى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻗﺒﻠﯧﺪو ﻗﺎﺑﻞ وى ،ﻧﻮ داﺳ
ﺗُﺤﻔﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ده۱۰ ،او ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﭘﻪ ﺑﻞ ﻨﺎور ﻧﮥ ﺷ
ﺑﺪﻟﯧﺪﻟﮯ .ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ ﺑﺪل ﮐى ،ﻧﻮ داوړه ﻨﺎور ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى۱۱ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﺣﺮام وى ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻗﺒﻠﯧﺪو ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور اﻣﺎم ﻟﻪ ﺑﻮ۱۲ .اﻣﺎم ﺑﻪ د دې ﮥواﻟ او ﺑﺪواﻟ
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺮر ﮐى او دا ﺑﻪ آﺧﺮى ﻗﻴﻤﺖ وى۱۳ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دا واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻞ ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮه

ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه ﺳﯧﻮا ورﮐى۱۴ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻮى ،ﻧﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ د دې د ﮥواﻟ ﻳﺎ ﺑﺪواﻟ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ د دې ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺮر ﮐى او دا ﺑﻪ آﺧﺮى ﻗﻴﻤﺖ وى۱۵ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼﺎ ﭼ دا ﮐﻮر وﻗﻒ ﮐے وى او دا واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻞ
ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د دې ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮه ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺎت ورﮐى۱۶ .ﮐﮥ ﻮک د ﺧﭙﻠ زﻣ ﮥ ﺣﺼﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
وﻗﻒ ﮐﻮى ،ﻧﻮ د دې ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﮐ ﮐﺮل ﭘﻪ ﮐﺎر وى ،دا ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو ﻟﺲ ﺳﻴ د ﺷﻠﻮ ﮐﻠﻮ اورﺑﺸﻮ دﭘﺎره وى۱۷ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دا زﻣﻪ د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﮐﺎل ﺑﺎﻧﺪې وﻗﻒ ﮐى ،ﻧﻮ د دې
زﻣ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﻮره ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ۱۸ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ وﻗﻒ ﮐى ،اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺑﻴﻌﻪ د
ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺴﺎب ﮐى ﭼ د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺗﺮ راﺗﻠﻮﻧ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﺎﺗ وى او د ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ د ﮐﻤ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﻘﺮر ﮐى۱۹ .ﭼﺎ ﭼ دا زﻣﻪ وﻗﻒ ﮐې وى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دا واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻞ وﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د دې
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮه ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺎت ورﮐﻮى۲۰ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دا زﻣﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې
ﺧﺮﻪ ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺣﻖ ﻧﮥ ﺟﻮړﻳى ﭼ دا واﭘﺲ واﺧﻠ۲۱ .د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﺴ ﮐﺎل ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﮯ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷ ،دا ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وى۲۲ .ﮐﮥ ﻮک ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﮯ وﻗﻒ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﮥ اﺧﺴﺘﮯ وى۲۳ ،اﻣﺎم ﺑﻪ د
واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﺴ ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د دې د ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺪازه وﻟﻮى او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ
د دې ﻗﻴﻤﺖ ورﮐى ،دا ﭘﯧﺴ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷ۲۴ .د واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎل ﺑﻪ دا ﭘﮯ واﭘﺲ د دې اﺻﻠ ﻣﺎﻟ ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ
اوﻻد ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى۲۵ .ﻮل ﻗﻴﻤﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ۲۶ .ﭘﻪ ﻨﺎورو ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا
ﺷﻮى ﺑﭽ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى ،ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک دا ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻳﻮې رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﮥ ﺷ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ .ﻳﻮ ﺳﺨﮯ،
ُورے ﻳﺎ ﻳﻮ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى۲۷ ،ﺧﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻳﻮ ﺣﺮام ﻨﺎور د ﻣﻌﻴﺎرى ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮه ﺷﻞ
ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺎت ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .ﮐﮥ دا واﭘﺲ واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﻧﻮ دا دې ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺎرى ﻗﻴﻤﺖ
ﺧﺮڅ ﮐے ﺷ۲۸ .ﮐﻮم ﻴﺰ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﺷﺮط ﻧﻪ وﻗﻒ ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ دا ﻧﮥ ﺧﺮﻮﻟﮯ ﺷ
او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﻨ آدم ،ﻨﺎور ،ﻳﺎ زﻣﻪ وى ،دا ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى۲۹ .ﮐﮥ ﭘﻪ ﭼﺎ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺮګ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺷﻮې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷ او واﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ۳۰ .د زﻣ د ﻮل ﭘﯧﺪاوار ﻟﺴﻤﻪ
ﺣﺼﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ده ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻪ وى ﻳﺎ ﻣﯧﻮه وى۳۱ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ دا واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻞ ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻣﻨﻠﮯ
ﺷﻮى ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮه ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺎت ورﮐﻮى۳۲ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﺴﻢ ﺎروے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻨﺎور ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﺴﻢ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى۳۳ .ﻣﺎﻟ دې ﻨﺎورو ﻟﻪ داﺳ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮥ ورﮐﻮى ﭼ ﺧﺮاب ﻨﺎور ﺗﺮې ﺧﻮښ ﮐے ﺷ
او ﺑﺪﻟﻮﻟﮯ راﺑﺪﻟﻮﻟﮯ ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ .ﮐﮥ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻨﺎور ﭘﻪ ﺑﻞ ﻨﺎور ﺑﺪل ﮐو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دواړه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى او واﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﮥ
ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ۳۴ “.دا ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻪ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ورﮐل.
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