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د ليويانو کتاب ‐ د تورات شريف درېم
کتاب

پېژندلو

د ليويانو کتاب د تورات درېم کتاب دے. دا د انسان د رهنماي په حقله د حضرت
موس عليه السالم په وسيله ليلے شوے دے او په دې ک د عبادت او پرهيزاره

ژوند تېرولو په حقله د خُدائ پاک تعليمات موجود دى. د ليويانو په کتاب ک د ژوند
د طور طريقو، خوراک اک، د عبادت د هداياتو او د مذهب رواجونو په تفصيل سره

ذکر شوے دے. دا ه چ زمون د ژوند هره برخه کۀ هغه اخالق، جسمان يا
روحان وى هغه د خُدائ پاک په نظر ک ډېر اهميت لرى. په دې ک بنيادى پېغام دا

دے چ خُدائ پاک په خپله مقدس دے او هغه دا غواړى چ د هغۀ مخلوق دې هم
مقدس وى. په دې کتاب ک مون دا هم مطالعه کۇو چ خُدائ پاک په خپله د وين د

ده ول ناه د پاکولو شرط قربان ناهونو فديه مهيا کوى. د سره د توېدلو په وسيل
چ د مرګ په بدل ک مرګ دے. د حفظ کولو دپاره د ليوى ۲۰: ۲۶ آيت، ”تاسو به

مقدس ش او صرف زما به ش ،ه چ زۀ مال خُدائ يم او زۀ مقدس يم. ما تاسو
“.رف زما اوستاسو ص چ ى يد نورو قومونو نه جدا ک

سوزېدون نذرانه

ول يو او دا اصته آواز وک نه موس حضورۍ د خېم خُدائ د خپل  مال  ۱
 هر کله چ اسرائيليان خپل قربان پېش کوى نو دا اصول به ياد ورته وودل. 
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نذران پېش کوى، نو هغه به د سوزېدون ناور قربان کله يو کس د يو چ ،سات
 کۀ هغه خپل اروے د سوزېدون نذران په توه پېش  .يا چېلے راول  دپاره
کوى، نو هغه دې 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 په خولۀ ک حاضر کى، نو
 هغه کس به خپل الس ورله په سر کېدى او دا به مال خُدائ به دا قبول کى. 

 هغه به هلته  .او دا به د هغۀ دپاره کفاره ش ے شقبول ک ک ترې نه په قربان
غويے حالل کى او د هارون د خاندان امامان به مال خُدائ ته هغه وينه پېش کى او

چ د خېم د دروازې په خولۀ ک کومه قرباناه ده د هغ لورو واړو طرفونو ته
  بيا به د هغه ناور نه رمن وباس او حص حص به ي کى،  دې وشيندى. 
 هغوئ او امامان به په قرباناه باندې لر سم کېدى او په لرو به اور بل کى. 
ناور کولم  د هغه به د ناور حص، سره د سر او واز په اور باندې کېدى. 
ه چ ،اه باندې وسوزوىۀ په قربان مام به دا هراو ا لے شاو پتُونان دې ووين

 کۀ هغه  .ۀ ل خُدائ باندې خوشبو په مال د دې نذران په اور سوزېدون
کس د و يا د چېلو د رم نه ۀ پېش کوى، نو هغه دې خامخا نر وى چ هي عېب

 هغه به دا د قرباناه په شمال طرف حاللوى او د هغ وينه به په ک نۀ وى. 
صکله هغه کس دا ح  چ امامان د قرباناه لورو واړو طرفونو ته وشيندى. 

حص کى، نو امامان به د دې ول حص سره د سر او واز په اور باندې کېدى.
مال مام به دا قرباناو ا او پتُونان په اوبو ووين  هغه کس به د دې کولم

خُدائ ته پېش کى او په قرباناه باندې به ي وله وسوزوى. په اور سوزېدون د دې
وک يو مارغۀ د سوزېدون  کۀ  .ۀ ل خُدائ باندې خوشبو په مال نذران
 امام به دا په نذران په توه پېش کوى، نو هغه دې يوه ووشته يا کونتره وى. 

قرباناه باندې پېش کى، د هغ  به تاو کى او سر به ي په قرباناه باندې
 هغه دې د دې  .ولے شاه په اړخ باندې ووينه دې د قربان وسوزوى او د هغ
ججوره او په ججوره ک چ ۀ وى هغه دې لرې کى او دا دې د قرباناه نمرخاتۀ
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 هغه دې دا مارغۀ د وزرو نه  .ايرې اچولے ش طرف ته وغورزوى چرته چ
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
.ۀ ل باندې

نذران د غل

 کله چ وک مال خُدائ ته يوه د غل نذرانه پېش کوى، نو هغه دې ۀ اوړۀ  ۲
 د هارون د خاندان وى. د زيتُونو تېل او خوشبودار لوبان دې په ک واچوى، 

ولو لوبانو نه راواخل ے د اوړو، د تېلو او سره دمام به يو مومامانو له دې راوړى. اا
او په قرباناه به ي وسوزوى، دا يوه داس نذرانه ده چ خوشبو ي په مال خُدائ

 د غل د نذران نه پات شوې برخه به د امامانو وى، دا به ډېره  .ۀ ل باندې
مقدسه لے ش ،ه چ دا مال خُدائ ته په اور سوزېدون نذران نه اخستے

 کۀ دا نذرانه رو وى چ په تنور ک پخه شوې وى، نو دا دې د شوې ده. 
خمبيرې 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 وى چ د زيتُونو تېل ورباندې لولے
باندې پخه شوې وى، دا به د داس په تبخ وى چ  کۀ هغه نذرانه رو شوى وى. 

اوړو نه تياره شوې وى چ د زيتُونو تېل په ک  وى خو چ خمبيره په ک نۀ
 چ کله ي د يوې نذران په توه پېش کوئ نو دا چورى کئ او نور تېل وى. 

 کۀ هغه نذرانه داس رو وى چ په تبخ باندې پخه شوې وى، ورباندې واچوئ. 
خُدائ ته د غل  دا مال نو هغه دې د اوړو او زيتُونو د تېلو نه تياره شوې وى. 

 امام  .اه ته يوسقربان ئ او هغه به يپېش ک مام ته يه راوړئ او اپه تو نذران
به د ن په توه يوه برخه ترې نه واخل چ دا وله مال خُدائ ته پېش کے شوې

ده او هغه به دا په قرباناه باندې وسوزوى. په اور سوزېدون د دې نذران خوشبو په
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 د غل د نذران نه پات شوې برخه به د امامانو وى، دا  .ۀ ل خُدائ باندې مال
نذران خُدائ ته په اور باندې سوزېدون دا مال ه چ ،لے ش به ډېره مقدسه

 چ د غل کوم نذران تاسو مال خُدائ ته پېش کوئ په نه اخستے شوې ده. 
نذرانه ک خُدائ ته په اور سوزېدون دې هم خمبيره نۀ وى، مال يوه نذرانه ک

 تاسو چ هر کال لَو کوئ نو د خپل فصل چ کله هم خمبيره يا شات وانۀ چوئ. 
 وړومب غله مال خُدائ ته راوړئ، خو دا دې په قرباناه باندې نۀ ش سوزولے. 
ه د خُدائ پاک او ستاسو په مينمال ه چ ،ه اچوئپه هره نذرانه باندې مال د غل
 چ کله تاسو ک د لوظ نه ده. (تاسو په خپلو ولو نذرانو خامخا ماله اچوئ.) 
د خپل رېبلے شوى فصل د وړومب غل نذرانه مال خُدائ ته راوړئ، نو وريت شوې
 د زيتُونو تېل په ک ور کئ او لوبان دان يا مېده شوى اوړۀ ورته پېش کوئ. 
 امام به ل اوړۀ او ۀ تېل او ورسره ول لوبان هم وسوزى او دا ورباندې واچوئ. 

به مال خُدائ ته په اور سوزېدون نذران د ن په توه وى.

نذران د سالمت

 کله چ وک خپل يو اروے د سالمت د نذران په توه پېش کوى، نو هغه  ۳
 هغه کس به خپل الس دې يو داس غويے يا غوا وى چ هي عېب په ک نۀ وى. 
د هغه ناور په سر کېدى او د مال خُدائ د حضور مقدس خېم د دروازې په خولۀ

ک به ي حالل کى. د هارون د خاندان امامان به هغه وينه د قرباناه لورو واړو
 او هغه دې د هغه ناور دا حص مال خُدائ ته په اور طرفونو ته وشيندى 

 سوزېدون نذران په توه پېش کى. په دې ک به په کولمو باندې وله وازه، 
 پتور او په هغ باندې چ ومره وازه وى او د اين ۀ حصه هم وى. 
امامان به دا هر ۀ د سوزېدون نذرانو سره په قرباناه باندې وسوزوى. په اور

 کۀ چرې د رم نه  .ۀ ل خُدائ باندې خوشبو په مال د دې نذران سوزېدون
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هي ه، خو چ کۀ هغه نر وى يا ،ۀ پېش کولے ش هپه تو د نذران د سالمت
 نو هغه دې خپل الس  کۀ يو کس يو ُورے پېش کوى،  عېب په ک نۀ وى. 

ورله په سر کېدى او د خېم مخ ته دې هغه حالل کى. امامان به د هغۀ وينه د
 او مال خُدائ ته دې د هغه قرباناه په لورو واړو طرفونو باندې وشيندى 

ناور دا حص په اور سوزېدون نذران په توه پېش کى يعن د ول لم وازه چ د
مال د هُوک سره نزدې پرې کے شوې وى، هغه وله وازه چ په کولمو پرته وى،
 بيا به  پتور او هغه وازه چ ورباندې پرته وى او د اين ۀ حصه هم. 

 کۀ يو امام دا هر ۀ په اور سوزېدون نذران په توه مال خُدائ ته وسوزوى. 
 هغه دې خپل الس ورله په سر کېدى او د خېم مخ ته دې کس چېل پېش کوى، 
 حالله کى. امامان به د دې وينه د قرباناه په لورو واړو طرفونو باندې وشيندى 

او مال خُدائ ته دې دا حص په اور سوزېدون نذران په توه پېش کى يعن هغه
 پتور او هغه وازه چ ورباندې پرته وله وازه چ په کولمو باندې پرته وى، 

 امام به دا هر ۀ په اور سوزېدون نذران په توه وى او د اين ۀ حصه هم. 
وسوزوى، دا به په مال خُدائ باندې يو ۀ لېدونے بوئ وى. د قربان وله وازه د
 يو بن اسرائيلے به هم وازه او وينه نۀ ش خوړلے، بن اسرائيل مال خُدائ ده. 

.ول به دا قانون د تل دپاره من ى نوچرته هم اوسي چ

ناهونو دپاره نذران سره د شوو په غلط

 چ بن اسرائيلو ته ووايه چ کۀ وک  مال خُدائ موس ته حم وکو   ۴
.ى، نو هغه به دا قانون منمونه مات کخُدائ ح سره د مال ى او په غلطناه وک

 کۀ چرې مشر امام ناه وکى او د هغ په ذريعه خلق 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
 هغه به سخے د مقدس خېم دروازې خول ته راول، او په سر به ته قربان کى. 
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 ورته خپل الس کېدى، او د مال خُدائ په حضور ک به ي هلته حالل کى. 
 هغه به خپله  .دننه يوس ته به ي او خېم ه وينه واخلل مام د سخبيا به مشر ا
 وبه کى او دا دې اووۀ له د مقدس پدې مخ ته وشيندى.  ډ وته په وينه ک

بيا به هغه له وينه په خېمه ک د خوشبوي د قرباناه په رو باندې ولوى. هغه به
د خېم ى، کومه چتوئ ک اه په بېخ کنذرانو قربان شوې وينه د سوزېدون پات

 هغه به د دې سخ نه وله وازه واخل، هغه وازه د دروازې په خولۀ ک ده. 
 پتور او کومه وازه چ ورباندې پرته وى او د کومه چ په کولمو باندې وى، 
 امام به دا وازه واخل او د سوزېدون نذرانو په قرباناه باندې اين ۀ حصه. 

به ي وسوزوى، هم هغه شان له چ کوم عمل د سالمت د نذران دپاره حالل شوى
دننن ،ه، سر، پوله غو ،رمن  خو هغه به د دې ناور واز سره کوى. 

 دا هر ۀ به د خېمو نه بهر هغه پاک ائ ته يوس چرته اندامونه سره د کولمو، 
 کۀ چ ايره غورزولے کيى، نو هلته دې ي هغه د لرو په اور باندې وسوزوى. 

چرې د اسرائيلو ول قوم ناه وکى او په غلط سره د مال خُدائ د حمونو نه د يو
 بيا چ نه د ناه پته ورته ول، نو قوم به د  ،ار شناه م ماتولو په وجهح

خُدائ د حضور مقدس هغوئ به دا د مال .ه يو سخے راولپه تو ناه د نذران
 د قوم مشران به د دې په سر خپل السونه کېدى او سخے دې  ،ته راول خېم

 مشر امام به د سخ له وينه واخل او خېم ته به ي دننه  .ے شهلته حالل ک
وبه کى او هغه دې اووۀ له د مال خُدائ ډ وته دې په وينه ک  خپله  ،يوس

 هغه به له وينه د خوشبوي د په حضور ک د پدې په مخ وشيندى. 
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،
 بيا به هغه د سخ وله وازه کومه چ د خېم د دروازې په خولۀ ک ده. 

 هغه به د دې سخ سره هم هغه شان وکى 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
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 بيا به هغه سخے د خېمو نه بهر  .ى او هغوئ به معاف شناه دپاره کفاره ادا ک
يوس او وبه ي سوزوى، له نه چ هغه د خپل ناه دپاره پېش کے شوے

 کۀ يو مشر ناه وکى او سخے سوزوى. دا نذرانه د قوم د ناه د کفارې دپاره ده. 
  ،ار شناه م ماتولو په وجهمونو نه د يو حخُدائ د ح سره د مال په غلط

چ ه يو چېلے راولپه تو نذران نو هغه به د خپل ،ناه پته ورته ول د خپل او چ
 هغه به خپل الس د چېل په سر کېدى او د قرباناه هي عېب په ک نۀ وى. 

هغه طرف ته به ي حالل کى، چرته چ د سوزېدون نذران ناور حاللولے ش. دا
وبه کى، ډ ناور په وينه ک وته د مام به خپله ا د ناه د لرې کولو نذرانه ده. 

دا دې د قرباناه په رونو پورې ولوى او پات شوې وينه دې د قرباناه په بېخ
 بيا به هغه د دې وله وازه په قرباناه باندې وسوزوى، له نه ک توئ کى. 

چ هغه د سالمت د نذران دپاره حالل شوى ناور وازه سوزوى. داس به امام د
 کۀ يو عام کس ناه  .ى او هغه به معاف شناه کفاره ادا ک هغه مشر دپاره د

وکى او په غلط سره د مال خُدائ د حمونو نه د يو حم ماتولو په وجه ناهار
ه يوه چېلپه تو نذران نو هغه به د خپل ،ناه پته ورته ول ه دن  نو چ  ،ش

 هغه به خپل الس د دې په سر کېدى او د راول چ هي عېب په ک نۀ وى. 
قرباناه په هغه طرف به ي حالله کى، چرته چ د سوزېدون نذران دپاره ناور

وبه کى، دا به د قرباناه ډ ناور په وينه ک وته د دې مام به خپله ا حالليى. 
 په رونو پورې ولوى او پات شوې وينه به د قرباناه په بېخ ک توئ کى. 
بيا به هغه وله وازه ترې نه لرې کى، له نه چ د سالمت د نذران دپاره حالل
شوى ناور نه لرې کولے ش او هغه به دا په قرباناه باندې وسوزوى ه چ په

مال خُدائ دا خوشبو ۀ ل. نو داس به امام د هغه کس د ناه کفاره ادا کى او
 کۀ يو کس د ناه د نذران دپاره د و نه ۀ راول، نو هغه دې  .هغه به معاف ش
 هغه به خپل الس د دې په سر کېدى او يوه ه وى چ هي عېب په ک نۀ وى. 
د قرباناه په هغه طرف به ي حالله کى، چرته چ د سوزېدون نذران دپاره ناور
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وبه کى، د قرباناه په ډ ناور په وينه ک وته د مام به خپله ا حالليى. 
رونو پورې دې دا وينه ولوى او پات شوې وينه به هغه د دې په بېخ ک توئ کى.
 بيا به هغه د دې وله وازه لرې کى، له نه چ د سالمت د نذران دپاره حالل

شوى ناور نه 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

.ى او هغه به معاف شدپاره کفاره ادا ک

د ناه د نذرانو ورکولو حاالتونه

واه وک د ى. کۀلے کي ضرورى ناه نذران د  په دې حاالتو ک  ۵
ورکولو دپاره عدالت ته وغوتلے ش او هغه معلومات نۀ ورکوى چ ۀ ي ليدل يا
 کۀ وک په غلط سره يو  .الو شوى، نو هغۀ ته دې د خپلو بدو سزا م اورېدل

حرام يز له الس وروړى، له چ يو م مردار ناور له، نو هغه ناپاک او ناهار دے
 کۀ وک په غلط سره د انسان چ نه ورته پته ول چ هغۀ دا خطا کې ده. 

يو ناپاک ائ يا يز له الس وروړى، خو چ نه ورته پته ول چ هغۀ دا خطا
 کۀ وک بغېر د سوچ کولو نه کې ده نو هغه په دې سره ناپاکه او ناه ار دے. 
قسم وخورى، چ دا قسم د هر يز په حقله وى کۀ قسم ۀ وى او يا بد وى، نو هغه

 کله چ يو ناپاکه او ناهار دے چ نه ورته پته ول چ هغۀ ۀ کى دى. 
 او د خپل ناه په جرمانه کس ناه وکى، نو هغه دې خامخا د ناه اقرار وکى، 
ک به هغه خامخا يوه ه يا چېل مال خُدائ ته د نذران په توه راول. امام به د
 کۀ هغه کس ه يا چېل نۀ ش اخستلے، هغه کس د ناه دپاره کفاره ادا کى. 

نو هغه به د خپل ناه په بدل ک دوه ووشت يا دوه کونترې راوړى، يوه به د ناه
 هغه به دا امام له راوړى، نو د نذران دپاره او بله به د سوزېدون نذران دپاره وى. 

وړومب به مارغۀ د ناه د نذران دپاره پېش کى. د دې  به تاو کى خو چ سر
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اه په يو طرف باندې وشيندى، پاتۀ وينه دې د قربان  او  ترې نه بېل نۀ ش
شوې وينه دې د قرباناه په بېخ ک وولے ش. دا د ناه د لرې کولو دپاره يوه

 بيا د اصولو په مطابق هغه دوېم مارغۀ دې د سوزېدون نذران په توه نذرانه ده. 
پېش کى. داس به امام د هغه کس د ناه دپاره کفاره ادا کى کومه چ هغۀ کې ده

يا دوه کونترې هم نۀ ش وشتو  کۀ هغه کس دوه  .او هغه به معاف ش
راوړلے، نو هغه به يو کلو اوړۀ د ناه د نذران په توه راوړى. هغه دې په دې ک د

 هغه کس به دا امام زيتُونو تېل يا خوشبوئ نۀ اچوى، ه چ دا د ناه نذرانه ده. 
له راوړى، امام به يو موے ترې نه د ن په 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 وسوزوى. دا يوه داس نذرانه ده چ ناه لرې کوى. 

ناه دپاره کفاره ادا کى چ په دې 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.

ناه د تاوان نذران د

 کۀ يو کس په غلط سره داس ناه  مال خُدائ موس ته دا اصول وودل. 

وکى او د هغه قيمت په ورکولو ک ناکام ش چ کوم مال خُدائ ته پېش کول ۇو،
خُدائ ته راول يا چېلے مال  ه يو داسپه تو ناه د تاوان د نذران نو هغه به د

چ هي عېب په ک نۀ وى. د دې قيمت به د منلے شوى معيار په مطابق مقررولے
 هغه به خامخا هغه پېس ورکوى چ د کومو په ورکولو ک ناکام شوے وى  .ش

او شل فيصده دې زيات هم ورکى. هغه به دا پېس امام له ورکى او امام به د هغه
 کۀ  .ى او هغه کس به معاف شناور پېش ک دپاره ناه د تاوان د نذران کس د

وک يوه داس ناه وکى چ په غلط سره د مال خُدائ د حمونو نه يو حم
 هغه به خامخا امام ته د ناه مات کى، نو هغه ناهار دے او جرمانه به ورکوى. 
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د تاوان د نذران په توه يو  يا چېلے راول چ هي عېب په ک نۀ وى. د دې
قيمت به د منلے شوى معيار په مطابق مقررولے ش. امام به د هغۀ د ناه دپاره کفاره

 دا د  .ے شې وى او هغه به معاف کسره ک هغۀ په غلط ى کومه چادا ک
هغ د ناه د تاوان نذرانه ده کومه چ هغۀ د مال خُدائ خالف کې وى.

 کۀ وک د مال خُدائ خالف  مال خُدائ موس ته دا اصول وودل.   ۶
داس ناه وکى، له چ د يو اسرائيل امانت واپس ورنۀ کى، يا د چا نه ۀ يز

 يا کۀ يو ورک شوے يز پ کى، يا وک دوکه کى، نو يوه نذرانه به ورکى، 
پېدا کى او د هغ په حقله دروغ ووائ او داس قسم وخورى چ هغۀ دا نۀ دے

 کله چ يو کس په داس طريقه ناه وکى، هغۀ چ ۀ يز هم د - موندلے. 
غال 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

يا چېلے راول  عېبهب مام له يو داس هغه دې ا فيصده زيات به هم ورکوى. 
چ مال خُدائ ته ي د ناه د تاوان د نذران په توه پېش کى. د دې قيمت به د

 امام به د هغه کس د ناه دپاره کفاره  .منلے شوى معيار په مطابق مقررولے ش
.ى او هغه به معاف شادا ک

نذران سوزېدون

 چ هارون او د هغۀ زامنو ته د  بيا مال خُدائ موس ته حم وکو 

سوزېدون نذرانو په حقله دا اصول وايه. يوه سوزېدون نذرانه به وله شپه په
 بيا به امام خپله د  .او اور دې بل وساتلے ش ودلے شاه باندې پرېقربان

نه پات نذران اه باندې د سوزېدونے واغوندى، په قربانوغه او د کتان جانکتان چ
 بيا دې جام شوې ايرې به لرې کى او د قرباناه په ن ک به ي واچوى. 
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 په قرباناه دې اور  .ائ ته يوس ى او ايرې دې د خېمو نه بهر يو پاکک بدل
بل وساتلے ش خو چ م نۀ ش. امام به هر سحر په دې باندې لر ږدى،

سوزېدون نذرانه به په دې سمه ږدى او د سالمت د نذران وازه دې ورباندې
.نۀ ش کله هم م او چ اه بل وساتلے ش اور دې خامخا په قربان سوزوى. 

نذران د غل

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

 بيا به هغه د و اوړو حضور ک د قرباناه په مخ د غل نذرانه پېش کى. 
چ تېل ورسره  وى او خوشبوئ ورباندې پرته وى د هغ نه دې يو موے واخل او
په قرباناه باندې به ي د يوې ن په توه وسوزوى چ دا وله مال خُدائ ته پېش
 امامان به هغه -  .ۀ ل خُدائ خوشبو په مال ے شوې ده. د دې نذرانک

،ائ ک او په مقدس ے شپخه ک شوې برخه وخورى. د دې نه به پتيره رو پات
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
 په راتلون ولو وختونو نذران او د ناه د تاوان د نذران په شان ډېره مقدسه ده. 

ک د هارون د اوالد هر يو نارينه مال خُدائ ته په اور سوزېدون نذران نه خپله
برخه د همېشه دپاره خوړلے ش. هر وک يا هر يز چ د هغ سره ول نو هغه به

 په کومه ورځ چ  بيا مال خُدائ موس ته دا اصول وودل.   .هم مقدس ش
د هارون د خاندان يو امام مقررولے ش نو هغه به يو 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
 دا به په تېلو ک  ش، په تبخ به پاخۀ کے ش او چورى به  .ام کما

کے ش او د غل د نذران په توه به پېش کے ش، د دې خوشبو په مال خُدائ
 په راتلون ولو وختونو ک به د هارون د اوالد هر يو کس دا نذرانه  .ۀ ل
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تياروى کوم چ د مشر امام په توه خدمت کوى. مال خُدائ ته د پېش کے شوې
 د امام د غل د نذران يوه برخه به هم نۀ  .وله وسوزولے ش ه دا بهپه تو قربان

.وله به خامخا سوزولے ش ،خوړلے ش

ناه نذران د

 هارون او د هغۀ زامنو ته د ناه د  و چم وکته ح خُدائ موس  بيا مال

خُدائ په حضور ک ناور به د مال ناه د نذران ايه. دول ودپاره دا اص نذران
حاللولے ش، چرته چ د سوزېدون نذران دپاره ناور حالليى. دا يوه ډېره مقدسه

ائ ک کوى هغه به دا په مقدس ناور قربان دا مام چ کوم ا نذرانه ده. 
 هر وک يا هر يز وخورى چ هغه د مال خُدائ د حضور د خېم دربار دے. 
،لے شناور په وينه ول د کۀ جام .نو هغه به هم مقدس ش سره ول د هغ چ
ک  د خاورې په کوم لو  .لے شوين ائ ک نو هغه به خامخا په مقدس

چ غوه يشولے شوې وى هغه دې مات کے ش او کۀ د زېو لوے استعمال
 د امامانو  .ے شال کدې کن او په اوبو ک لے ششوے وى، نو هغه دې وم
 خو کۀ د کوم ناور وينه د کورنو هر نر دا نذرانه خوړلے ش، دا ډېره مقدسه ده. 
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

ناه د تاوان نذران د

  د ناه د نذرانو د ورکولو دپاره دا اصول دى، کوم چ ډېرې مقدس دى.   ۷
نذران د سوزېدون ى، چرته چناور به هلته حاللي دپاره ناه د تاوان د نذران د
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 د دې  .ولو طرفونو وشيندلے ش اه پهى او د دې وينه دې د قربانناور حاللي
وله وازه دې په قرباناه باندې پېش کے ش، لم، هغه وازه چ په کولمو پرته وى،

 امام به  پتور او هغه وازه چ ورباندې پرته وى او د اين ۀ حصه هم. 

هغه ول مال خُدائ ته په اور سوزېدون نذران په توه په قرباناه وسوزوى. دا د
 د امامانو د کورنو هر نر کس دا خوړلے ش، خو دا به ناه د تاوان نذرانه ده. 

 د ناه خامخا په يو مقدس ائ ک خوړلے ش ،ه چ دا ډېره مقدسه ده. 
نذران او د ناه د تاوان نذران دواړو دپاره يو شان اصول دى، غوه د هغه امام ده
 امام چ د چا دپاره سوزېدون نذرانه پېش کوى نو د هغه چ کفاره ادا کوى. 
 د غل هره يوه نذرانه کومه چ په تنور ک يا ناور رمن به د هغه امام وى. 

 خو لو يا په تبخ پخيى هغه د امام ده چا چ خُدائ پاک ته دا پېش کې ده. 
د غل هغه ول نذران چ پخ شوې نۀ وى، کۀ په تېلو غوړې وى يا سپورې وى، هغه

.مامانو دى او يو برابر دې په هغوئ باندې وويشلے شولو ا د هارون د خاندان د

نذران د سالمت

.خُدائ ته پېش کولے ش مال چ ول دى کومد نذرانو دپاره اص  دا د سالمت
 کۀ يو کس دا نذرانه د شران 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 شوى وى يا د و اوړو نه پخه شوې داس رو چ د زيتُونو تېل
 د دې نه عالوه، هغه دې خمبيره پخ شوې رو هم پېش ورسره  شوى وى. 

 هغه دې د هر قسم رو يوه يوه حصه د خاص برخ په توه مال خُدائ کى. 
اه سره ياو د قربان ناور وينه واخل د مام دى کوم چى، دا د هغه اته پېش ک

 د سالمت د نذران غوه دې خامخا هم په هغه ورځ وخوړلے ش چ په وشيندى. 
  .نۀ ش يز پات نه هي ى، تر بل سحر پورې دې د هغکي کومه ورځ هغه قربان
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کۀ يو کس د قسم پوره کولو يا د خپل رضاکارانه نذران په توه، د سالمت نذرانه
ۀ پات خو چ ى نو په هغه ورځ دې خوړلے شدا په کومه ورځ پېش کي راوړى، چ
 ۀ غوه چ پات وى نو هغه دې په درېمه  .وى نو هغه به په بله ورځ خوړلے ش

 کۀ د سالمت نذران نه ۀ په درېمه ورځ هم وخوړلے ش، نو  .ورځ وسوزولے ش
خُدائ 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 وک هم دا وخورى نو هغۀ ته به د خپلو بدو
نو دا دې نۀ ش ،يز پورې ول ه په يو ناپاک کۀ چرې دا غو  .الو شسزا م

خوړلے، بل ودې سوزولے ش. چ وک پاک وى نو هغه دا پات شوې غوه
 خو کۀ وک پاک نۀ وى او د سالمت نذران غوه وخورى کومه  ،خوړلے ش

ے شوې وى، نو هغه به نور د خُدائ پاک د خلقو نه نۀ شخُدائ ته پېش ک مال چ
 کۀ يو کس ناپاک يز له الس وروړى، کۀ هغه ناپاک د بن آدم يا د ناور لے. 

خُدائ د خلقو نه نۀ ش ه وخورى، نو هغه به نور د مالغو وى او د دې نذران
 کوم چ د بن اسرائيلو دپاره  مال خُدائ موس ته دا اصول وودل  لے. 

 يو ناور چ په خپل مرګ م وى دى، د اروو، و، يا د چېلو وازه مۀ خورئ. 
يا کۀ نل ناورو وژلے وى د هغۀ وازه به نۀ خورئ، خو هغه د ۀ بل مقصد دپاره
 کۀ وک د يو ناور وازه وخورى کوم چ مال خُدائ ته په  .استعمالېدے ش

اور سوزېدون نذران په توه پېش کېدے شوه نو هغه کس به نور د خُدائ پاک د
 بن اسرائيل چ چرته هم اوسيى، هغوئ دې هيله هم د خلقو نه نۀ ش لے. 

 هر وک چ وينه وخورى نو هغه به نور د مارغانو يا د ناورو وينه نۀ خورى. 
 بيا مال خُدائ موس ته دا اصول وودل خُدائ پاک د خلقو نه نۀ ش لے. 

 کوم چ د بن اسرائيلو دپاره دى. هر وک چ يوه د سالمت نذرانه پېش کوى نو

 هغه دې دا په د هغ يوه برخه به د خاص تُحف په توه مال خُدائ ته پېش کوى، 
خپلو السونو په اور سوزېدون نذران په 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 پېش کى. 
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 د ناور امام به وازه په قرباناه باندې وسوزوى، خو هغه سينه به د امامانو وى. 
 هغه امام له  ،مام ته ورکولے شه اپه تو ے پتُون به د يوې برخ وروستونے

 د ناور سينه يوه خاص تُحفه کوم چ وينه او د سالمت نذران وازه پېش کوى. 
ده او ے پتُون يوه خاص برخه ده چ مال خُدائ ي د بن اسرائيلو نه اخل او

امامانو له ي ورکوى. نو داس به اسرائيليان په راتلون ولو وختونو ک دا امامانو له
 دا مال خُدائ ته په اور سوزېدون نذران برخه ده چ هارون او د هغۀ ورکوى. 
 مال زامنو له ورکے شوه چ په کومه ورځ هغوئ د امامانو په توه مقرر شول. 

بن ے وو چم ورکل حکله هغوئ په تېلو سره مسح ک خُدائ په هغه ورځ چ
 دا اصول د سوزېدون نذرانو دپاره اسرائيل به دا برخه همېشه امامانو له ورکوى. 

دى، د غل نذرانو دپاره، د ناه نذرانو، د ناه د تاوان د نذرانو، د مقررولو نذرانو او د
 هلته په بيابان ک د سينا په غرۀ باندې، مال خُدائ سالمت د نذرانو دپاره دى. 

خپل سرائيلو ته وفرمائيل چا ل او هغۀ بنمونه ورکله دا ح په هغه ورځ موس
نذران راوړئ.

د حضرت هارون او د هغۀ د زامنو مقرر کېدل

 ”هارون او د هغۀ زامن او د امامانو  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۸
لباس، د غوړولو تېل، د ناه نذران دپاره سخے، دوه ان او د پتيرې رو وکرۍ

ول قوم راوغواړه چ ته د دروازې خول خېم  او زما د حضور مقدس راوړه. 
 موس هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ حم ورکے  “.ش هلته راغون
 نو موس هغوئ ته وفرمائيل، ”زۀ چ ۀ وو او چ کله ول قوم هلته راغون شو، 
هارون او د هغۀ زامن مخ  موس کوم مال خُدائ د دې حم راکے دے.“ 
 هغۀ هارون ته هغه قميص او چوغه راوستل او هغوئ له ي په اوبو غسل ورکو. 

ورواغوستله او د مال نه ي پ ورله تاو که. هغه پېش بند ي ورواغوستلو او په يو ۀ
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 هغۀ ورله د لارى شوى کمربند سره ي ونلولو چ د هغۀ د مال نه تاو وو. 
 هارون ته ي پے ورپه سين جېب ولولو او اُوريم او تميم ي په ک کېودل. 
سر کو او د دې مخ ته ي د سرو زرو ل ولولو چ دا د وقف کولو مقدسه نه وه،
 بيا موس د غوړولو هم هغه شان چ نه مال خُدائ هغۀ ته حم ورکے وو. 

تېل واخستل او د مال خُدائ د حضور په مقدسه خېمه او چ په هغ ک ۀ هم ۇو
 هغۀ ۀ په هغ باندې ي ولول، نو هغۀ دا هر ۀ مال خُدائ ته مخصوص کل. 
تېل اووۀ له په قرباناه، د دې په سامان او د وينلو په ان او د دې په بېخ باندې

 موس د هارون په سر وشيندل، د دې دپاره چ دا مال خُدائ ته وقف کى. 
 بيا،  .وقف ش و چورله غوړ ک ۀ تېل واچول او سر ي باندې د غوړولو دپاره

ورواغوستل، د هغوئ د مال نه ي راوستل او قميصونه ي د هارون زامن مخ موس
پ تاو کې او وپ ي ورپه سر کې، هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم

 بيا موس د ناه د نذران دپاره هغه سخے راوستو او هارون او د هغۀ ورکے وو. 
ۀ وينه ي و اودا حالل ک  موس زامنو د دې په سر باندې خپل السونه کېودل. 
وله، د دې دپاره چرونو پورې ول اه پهد قربان سره ي وت واخستله او د خپل
وقف ي کى. بيا هغۀ پات شوې وينه د قرباناه په بېخ ک توئ که. نو دا ي وقف

 موس په کولمو پرته وله وازه، د اين ۀ حصه، که او د دې کفاره ي ادا که. 
پتور سره د هغه واز چ ورباندې پرت وى، دا هر ۀ ي واخستل او په

 خو هغۀ سخے، سره د رمن، غو او د کولمو قرباناه باندې ي وسوزول. 
يوړو او د خېمو نه بهر ي وسوزولو، هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم ورکے

 بيا، موس د سوزېدون نذران دپاره  راوستلو او هارون او د هغۀ زامنو وو. 
 موس دا حالل کو او د دې وينه ي د قرباناه خپل السونه د دې په سر کېودل. 
 هغۀ دا  حص حص کو او د هغۀ - په لورو واړو طرفونو باندې وشيندله. 
ي  شوے ول پات ه او نورل او سر، وازپه اوبو ووين اندامونه او پتُونان ي دننن
په قرباناه باندې وسوزولو، هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم ورکے وو. دا
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سوزېدون نذرانه يوه په اور تيارېدون نذرانه وه او د دې بوئ په مال خُدائ ۀ
 بيا موس دوېم  راوستلو، کوم چ د امامانو د مقررولو دپاره وو او ولېدو. 

 موس دا حالل کو او هارون او د هغۀ زامنو خپل السونه د دې په سر کېودل. 
ۀ وينه ي واخستله او د هارون د  غوږ په نرم ائ، د هغۀ د  الس په غه وته
 بيا هغۀ د هارون زامن مخ او د هغۀ د  پ په غه وته باندې ي ولوله. 

راوستل او ۀ وينه ي د هغوئ د  غوږونو په نرمو ايونو، د هغوئ د  السونو په
غو وتو او د هغوئ د  پو په غو وتو پورې ولوله. بيا موس هغه پات شوې

 هغۀ وازه، لم، هغه وله وينه د قرباناه په لورو واړو طرفونو باندې وشيندله. 
چ سره د هغه واز تورصه، پۀ ح اندامونو پرته وى، د اين په دننن ه چواز

 بيا هغۀ د پتيرې رو د وکرۍ نه يوه ورباندې پرته وى او ے پتُون واخستلو. 
رو واخستله کومه چ مال خُدائ ته وقف شوې وه، يوه غوړه رو او يوه نرۍ
 هغۀ دا هر ۀ د رو راواخستله او د واز او د  پتُون دپاسه ي کېودله. 
هارون او د هغۀ د زامنو په السونو ک کېودل، نو هغوئ دا د يوې خاص تُحف په

 موس دا هر ۀ د هغوئ نه واخستل او په توه مال خُدائ ته پېش کل. 
قرباناه باندې ي، د سوزېدون نذران دپاسه، د مقررولو نذران په توه وسوزول. دا

 بيا موس په اور سوزېدون نذرانه وه او د دې بوئ په مال خُدائ ۀ ولېدو. 
هغه سينه واخستله او مال خُدائ ته ي د يوې خاص تُحف په توه پېش که. دا د
موس د مقررولو په  ک حصه وه. موس هر ۀ هم هغه شان وکل چ نه

 موس د سر غوړولو ۀ تېل او ۀ وينه د قرباناه مال خُدائ حم ورکے وو. 
نه واخستله او په هارون او د هغۀ په زامنو او د هغوئ په جامو ي وشيندله. داس هغۀ

 موس هارون او د هغۀ هغوئ او د هغوئ جام مال خُدائ ته مخصوص کې. 
زامنو ته وفرمائيل، ”دا غوه د مال خُدائ د حضور خېم خول ته يوس، وې يشوئ
او د هغ رو سره ي وخورئ کومه چ د مقررولو نذران په وکرۍ ک ده، هم هغه
 کومه غوه يا رو چ پات وى نو شان چ نه مال خُدائ حم کے دے. 
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 اووۀ ور به تاسو د خېم د دروازې خول نه نۀ ، چ ستاسو هغه وسوزوئ. 
خُدائ مون ل نو مالۀ وک نن مون  چ د مقررولو رسمونه پوره شوى نۀ وى. 

 تاسو به د له د دې کولو حم راکے دے، چ ستاسو د ناه کفاره ادا کو. 
مقدس خېم د دروازې په خولۀ ک اووۀ شپ او ور پات کېئ، هغه کار به کوئ

د کوم چ مال خُدائ حم کے دے. کۀ تاسو داس ونۀ کئ نو مۀ به ش .ه
 نو هارون او چ دا هغه ۀ دى د کوم چ مال خُدائ ما له حم راکے دے.“ 

د هغۀ زامنو هغه هر ۀ وکل له نه چ مال خُدائ د موس په ذريعه حم
ورکے وو.

حضرت هارون قربان پېش کول

 د مقررولو د رسمونو نه پس په اتمه ورځ، هارون، د هغۀ زامن او د بن اسرائيلو  ۹
 هغۀ هارون ته وفرمائيل، ”يو سخے او يو  روان که مشران موس راوغوتل. 

ناه د نذران ه، سخے دپېش ک خُدائ ته ي نۀ وى او مال عېب په ک هي چ
 بيا اسرائيلو ته ووايه چ د ناه د دپاره دے او  د سوزېدون نذران دپاره دے. 

نذران دپاره يو چېلے، د يو کال سخے او د يو کال ُورے بو چ هي عېب په
 او يو غويے او يو  به د ک نۀ وى، دا به د سوزېدون نذران دپاره وى، 

سالمت د نذران دپاره وى. هغوئ به دا مال خُدائ ته قربان کى، د غل نذرانه به هم
وى چ تېل ورسره  وى. هغوئ به خامخا داس کوى ه چ مال خُدائ به نن

 هغوئ هر ۀ د مقدس خېم مخ ته راوړل چ نه هغوئ ته رنديى.“ 
 موس حم کے وو او د مال خُدائ د عبادت دپاره ول قوم هلته راغون شو. 

ئ، نو چۀ وک دا هر ے دے چم درکخُدائ تاسو له ح وفرمائيل، ”مال موس
 بيا هغۀ هارون ته وفرمائيل، ”قرباناه  “.اره ش د هغۀ د حضور جالل تاسو ته

ته الړ شه او د ناه نذرانه او سوزېدون نذرانه پېش که چ ستا او د خلقو دپاره
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کفاره ادا ش. د خلقو دپاره نذرانه پېش که او د هغوئ دپاره کفاره ادا که، هم هغه
 هارون قرباناه ته الړو او د خپل شان چ نه مال خُدائ حم کے دے.“ 

 د هغۀ زامنو وينه راوړه ان دپاره ي يو سخے د ناه د نذران په توه حالل کو. 
وبه که، له ي د قرباناه په رو پورې ولوه او ډ وته په دې ک او هغۀ خپله
 بيا هغۀ د ناه د نذران نه پات شوې وينه ي د قرباناه په بېخ ک توئ که. 
اه باندې وسوزول، هم هغه شان چصه په قربانۀ ح او د اين توره، پواز

 خو هغۀ غوه او رمن د کېمپ نه نه مال خُدائ موس ته حم ورکے وو. 
نذران سوزېدون د هغۀ د خپل و کوم چحالل ک ناور ي  هغه بهر وسوزوله. 

دپاره وو. د هغۀ زامنو هغۀ له وينه راوړه، نو هغۀ د قرباناه په لورو واړو طرفونو
 بيا هغوئ هغۀ له د سوزېدون نذران يوه يوه حصه سره د سر باندې وشيندله. 

 بيا هغۀ دننن اندامونه او پتُونان ورکه او هغۀ دا په قرباناه باندې وسوزول. 
 ووينل او په قرباناه باندې ي د پات شوې سوزېدون نذران دپاسه وسوزول. 

د هغ نه پس، هغۀ د خلقو نذران پېش کې. چېلے ي بوتلو کوم چ د خلقو د ناه
دپاره پېش کولے شو، حالل او پېش ي کو، هم هغه شان چ نه ي د خپل ناه

 هغۀ د سوزېدون نذران دپاره ناور هم راوستلو او د دپاره پېش کے وو. 
 هغۀ د غل نذرانه پېش که، هغۀ يو موے اوړۀ اصولو په مطابق ي پېش کو. 
واخستل او په قرباناه باندې ي وسوزول. دا د هرې ور سوزېدون نذران نه

 هغۀ غويے او  د خلقو دپاره د سالمت نذران په توه حالل کل. د عالوه وه. 
هغۀ زامنو هغۀ له وينه راوړه او هغۀ د قرباناه په لورو واړو طرفونو باندې واچوله.

ناورو په سينو ي  د هغه  ،واخستل صواال ح د واز  او ي هارون د غو
دپاسه کېودل او هر ۀ ي قرباناه ته راوړل. هغۀ وازه په قرباناه باندې وسوزوله

 او هغه سين او ے پتُون ي مال خُدائ ته د امامانو دپاره د خاص تُحف په

قربان ول کله هارون  چ توه پېش کې، نه چ موس حم کے وو. 
ختم کې، هغۀ خپل السونه د خلقو طرف ته اوږدۀ کل او د هغوئ دپاره ي برکت
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 موس او هارون د مال خُدائ مقدس خېم ته دننه وغوتو او بيا راکوز شو. 
الړل او چ راووتل، نو د خلقو دپاره ي برکت وغوتلو او د مال خُدائ جالل ولو

 نااپه مال خُدائ اور راولېلو او دې اور په قرباناه باندې خلقو ته رند شو. 
د واز واال حص او سوزېدون نذرانه پوره وسوزوله. چ خلقو دا وليدل، نو هغوئ

ولو چغ کې او سجده ي وکه.

د دوو امامانو وژلے کېدل

 نو د هارون زامنو ندب او ابيهو، هر يو خپل مجمر واخستلو او ژوندى  ۱۰
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 دې د پېش
 نو نااپه مال خُدائ اور راولېلو او دې اور هلته د کولو حم نۀ وو ورکے. 
 بيا موس هارون ته مال خُدائ په حضور ک هغوئ وسوزول او مۀ شول. 

وفرمائيل، ”د مال خُدائ مطلب دا وو کله چ هغۀ وفرمائيل، هر وک چ زما
خدمت کوى هغوئ دې خامخا زما د پاکوال عزت کوى، زۀ به خپلو خلقو ته خپل جالل

 موس ميسائيل او الصفن، د عزىاېل رند کم.“ خو هارون غلے پات شو. 
زامن راوغوتل، عزىاېل د هارون ترۀ وو او موس هغوئ ته وفرمائيل، ”دلته راش او

 نو د خپل ترۀ د زامنو مى د مقدس خېم نه يوس او د کېمپ نه بهر ي کېدئ.“ 
يوړل، هم هغه شان چ د جامو نه ونيول او د خېمو نه بهر ي ى يهغوئ راغلل او م

 بيا موس هارون او د هغۀ زامنو العزر او اتمر ته نه موس حم ورکے وو. 
ئ چاره ک وشلوئ چ جام خپل او نۀ چ تۀ ببر مۀ ساتوفرمائيل، ”خپل وې

په غم غمژن ي. کۀ تاسو داس وکل، نو مۀ به ش. او مال خُدائ به ول قوم ته په
کوم مرګ چ په دې غم غمژن ش سرائيلو ته اجازت دے چا خو نورو بن .قهر ش
 د مقدس خېم د دروازې د خول نه مۀ د مال خُدائ د اور په وجه شوے دے. 
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 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  نو مال خُدائ هارون ته وفرمائيل، 

زامن زما د حضور مقدس خېم ته مۀ را، کۀ تاسو داس وکل، نو مۀ به ش. دا
 تاسو خامخا د قانون د همېشه دپاره دے چ ستاسو ول اوالد به پرې عمل کوى. 

هغه يزونو په مين ک فرق کوئ ۀ چ د خُدائ پاک دى يا ۀ چ د عام استعمال
 تاسو دپاره دى او د هغه يزونو په مين ک چ کوم پاک دى او کوم ناپاک دى. 
 بن اسرائيلو ته هغه ول قانون واي کوم چ ما د موس په ذريعه درکے دے.“ 

موس هارون او د هغۀ دوه پات شوو زامنو، العزر او اتمر ته وفرمائيل، ”د غل هغه
نذرانه واخل کومه چ مال خُدائ ته په اور سوزېدون نذران نه پات شوې ده، پتيره

رو د دې سره پخه کئ او د قرباناه په خوا ک ي وخورئ، ه چ دا نذرانه
 دا په مقدس ائ ک وخورئ، دا مال خُدائ ته په اور ډېره مقدسه ده. 

سوزېدون نذرانه ک ستا او ستا د زامنو حصه ده. دا هغه ۀ دى چ مال خُدائ
 خو تاسو او ستاسو خاندان هغه سينه او پتُون خوړلے ش ما ته حم کے دے. 

کوم چ د امامانو دپاره مال خُدائ ته د خاص 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  .ستاسو ش ے شوې دى چنه درک د نذرانو د برخ سرائيلو د سالمتا بن
پتُون او سينه به په هغه وخت راوړے ش چ کله وازه په اور سوزېدون نذران په

توه مال خُدائ ته پېش کيى. دا برخ به همېشه دپاره ستاسو او ستاسو د بچو وى،
د چېل ناه نذران د  موس هم هغه شان چ نه مال خُدائ حم کے دے.“ 

په حقله تپوس وکو او خبر شو چ هغه خو سوزولے شوے دے. په دې باندې هغه
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 ”د ناه نذرانه تاسو په مقدس  ،ه چوک تنه يتمر ته په قهر شو او پوعزر او الا
ائ ک ول ونۀ خوړله؟ دا ډېره مقدسه ده او دا مال خُدائ تاسو له د دې دپاره
درکې ده چ د کفارې ادا کولو په ذريعه د مال خُدائ په نظر ک د قوم ناهونه
 چ د دې وينه مقدس خېم ته وړلے شوې نۀ وې، نو تاسو له په کار  .لرې ش
 هارون په ۇو چ هغه قربان مو هلته خوړلے، چ نه ما حم درکے وو.“ 

جواب ک وفرمائيل، ”کۀ ما د ناه نذرانه خوړل وے، نو مال خُدائ به قبوله کې
وے ۀ؟ خلقو نن په خپله د ناه نذرانه مال خُدائ ته پېش که او هغوئ خپله

 چ کله سوزېدون نذرانه هم راوړه، خو بيا هم دا مصيبتونه ما ته راپې شول.“ 
موس دا واورېدل، نو د هغۀ تسل وشوه.

حالل او حرام ناور

د بن  کوم چ  مال خُدائ موس او هارون ته دا اصول وودل   ۱۱
 چ د  ناور خوړلے ش ے هر هغهېدونر هسرائيلو دپاره ۇو. تاسو په زما

 خو تاسو دا ناور -  ،بېل وى او بيا بيا شخوند وه و سومونه په ميند پ هغ
مۀ خورئ، يعن اوښ، نل سوه، يا عامه سوه. دا به ناپاک لے ش، دا بيا بيا
 خنزير مۀ خورئ. دا به شخوند وه، خو د دې سومونه ي په مين بېل نۀ دى. 
خامخا ناپاک لے ش، د دې د پو نوکونه په مين بېل وى، خو بيا بيا شخوند نۀ

 دا ناور مۀ خورئ يا چ مۀ وى نو الس به هم نۀ وروړئ، دا ناپاک دى.  .وه
 خو  تاسو هغه هر قسم کبان خوړلے ش کوم چ وزر او په رمن پترى لرى، 

 داس د اوبو بل هر يو يز چ وزر او په رمن پترى نۀ لرى هغه نۀ ش خوړلے. 
داس يزونه به ستاسو دپاره حرام وى. تاسو به هيله هم د دې غوه نۀ خورئ يا کۀ

 تاسو هر هغه يز مۀ خورئ کوم چ په اوبو مۀ وى نو الس به هم نۀ وروړئ. 
 دا هغه مارغان دى چ تاسو - ک اوسيى او وزر او په رمن پترى نۀ لرى. 
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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
 الوتون حشرات ناپاک دى، تاسو د دې نه کرکه بطحه، مالچرچ يا اپېرک. 
 تاسو کېرړى، د  .وپونه وه او ر وپه پ نه چ  خو بغېر د هغ وکئ، 
 خو نور ول واړۀ يزونه چ وزر لرى  .لخان خوړلے شلخان او نور مم قحط

 دا ناور ستاسو - او په زمه باندې په پو ر دا به ستاسو دپاره حرام وى. 
دپاره ناپاک دى، هر وک چ دې مو ناورو ته الس 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 الس وروړى يا ي يوس، نو هغه به خامخا
 ړنده مه، - خپل جام وين، خو هغه به بيا هم تر ماامه پورې ناپاک وى. 
عامه مه، منکان او سمسېره، کربوړے او هر قسم چرم به خامخا ناپاک لے
 دا ستاسو دپاره ناپاک دى. چ دا مۀ وى او هر وک چ الس وروړى نو  .ش

 او يا کۀ دا مۀ وى او په ۀ يز باندې هغه به تر ماامه پورې ناپاک وى. 
وغورزيى، نو هغه به ناپاک وى. هغه يز کۀ د لر نه جوړ وى، کپه، رمن، يا

،ے شغوپه ک يز به په اوبو ک ى. هغهيز دپاره هم استعمالي وى، کۀ هر بوج
 کۀ دا مۀ شوى ناور د خاورو په خو دا به بيا هم تر ماامه پورې ناپاک وى. 

لو ک وغورزيى، په هغ ک چ هر ۀ وى نو هغه به ناپاک وى، نو تاسو هغه
 هر هغه خوراک کوم چ په عامه توه خوړلے ش، خو کۀ په لوے مات کئ. 
دې خوراک باندې د هغه لو نه اوبۀ توئ کے شوې وى، نو هغه خوراک به ناپاک
 کۀ دا وى او په داس لو ک چ د لو ۀ هم وى نو هغه به ناپاک وى. 
ى نو هغه به ناپاک وى، کۀ هغه د خۀ باندې راوغورزي ناور په هر ۀ شوىم

 خو چينه يا ډي به پاکه وى،  ،ے وى نو ماتولے به شلو نغرے وى يا د پخل
 کۀ دا په خو کۀ بل هر وک دې مو ناورو له الس وروړى نو هغه به ناپاک وى. 
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 خو کۀ تخم هغه تخم باندې وغورزيى کوم چ کرلے کيى، نو تخم به پاک وى. 
په اوبو ک پستولے ش او دا قسم م ناور ورباندې راوغورزيى، نو تخم به ناپاک

 کۀ يو حالل ناور م ش، کۀ هر وک ورله الس وروړى نو هغه به تر وى. 
 کۀ هر وک د دې ناور ۀ غوه وخورى، نو هغه به ماامه پورې ناپاک وى. 

وک چ امه پورې ناپاک وى، هرخو هغه به بيا هم تر ما ،وين جام خامخا خپل
دا مۀ ناور يوس نو هغه به خامخا خپل جام ووين، خو هغه به بيا هم تر ماامه

،ر ه باندېپه زم ناور مۀ خورئ کوم چ ول  تاسو هغه پورې ناپاک وى. 
 د دې  .ر وو باندې او يا په ډېرو پلورو پ ه باندې، يا پهپه خې ه چ ل

 زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم په خوړلو باندې خپل انونه مۀ ناپاکه کوئ. 
 زۀ مال خُدائ او تاسو خپل انونه پاک او مقدس سات ،ه چ زۀ مقدس يم. 
يم چا چ تاسو د مصر مل نه راوويستل چ زۀ ستاسو خُدائ پاک يم، تاسو خامخا

 نو دا د ناورو او مارغانو په حقله قانون مقدس اوس ،ه چ زۀ مقدس يم. 
.ر هپه زم ى او چاوسي په اوبو ک يز په حقله چ دے، د هغه هر ژوندى

 چ تاسو د پاک او ناپاک او د حالل او حرام په مين ک فرق وکئ.

د ماشوم د پېدا کېدو نه پس د  پاکوالے

 کوم چ د بن اسرائيلو  بيا مال خُدائ موس ته دا اصول وودل   ۱۲
دپاره دى. د يو زوئ پېدا کېدو نه پس ه تر اووۀ ورو پورې ناپاکه وى، هم هغه شان

 په اتمه ورځ به ماشوم چ نه د مياشتن بيمارۍ په دوران ک ناپاکه وى. 
 نو ه دې درې دېرش ور نور هم انتظار کوى، ترو چ هغه  .ے شسنت ک
يز له الس نۀ وروړى او نۀ به مقدس پاک به هغه هي نو په دې دوران ک .پاکه ش
 د يوې لور پېدا کېدو نه خېم ته ورننو چ تر و پورې هغه پاکه شوې نۀ وى. 

پس ه تر وارلسو ورو پورې هم هغه شان ناپاکه وى، چ نه د مياشتن بيمارۍ
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په دوران ک ناپاکه وى. او د پوره پاکېدو دپاره به هغه شپ شپېتۀ ور نور هم انتظار
 چ کله د هغ د ناپاکوال وخت ختم ش نو هغه پاکه ش، کۀ د هغ زوئ کوى. 

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
 امام به د هغ نذرانه مال خُدائ ته پېش کى او د هغ د نذران دپاره راوړى. 

ناپاک د لرې کولو دپاره به کفاره ادا کى او د 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
.ى او هغه به پاکه شلرې کولو دپاره کفاره ادا ک د ناپاک مام به د هغاو ا

د رمن د بيمارۍ په حقله قانون

 کۀ د چا په  بيا مال خُدائ موس او هارون ته دا اصول وودل.   ۱۳
رمن زخم وى يا پسوب يا دانه وى چ د دې دا يره وى چ د دې نه به له د جذام

 امام به  .مام ته راوستلے شنو هغه به د هارون د خاندان ا ،بيمارى جوړه ش
زخم وورى او کۀ په دې ک وېتۀ سپين شوى وى او زخم د ېرچاپېره رمن نه

ډوب ارېدو، نو دا د جذام بيمارى ده او امام به اعالن وکى چ دا کس ناپاکه دے.
 خو کۀ زخم سپين وى او د ېرچاپېره رمن نه ډوب نۀ ارى او وېتۀ هم

 امام  .و دپاره د نورو نه جدا وساتمام به هغه د اووۀ ورسپين شوى نۀ وى، نو ا
به په اوومه ورځ هغه بيا وورى او کۀ د هغۀ په خيال ک زخم هم هغه شان ارى او

 امام به په  .و دپاره جدا وساتد نورو اووۀ ور خور شوے نۀ وى، نو هغه به ي
اوومه ورځ هغه بيا وورى او کۀ زخم اوچ شوے وى او خور شوے نۀ وى، نو هغه به

رف زخم دے. نو هغه کس دې خپلدا کس پاک دے، دا بس ص ى چعالن وکا
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 خو کۀ د امام د کتلو نه پس زخم خوريى او  .او هغه به پاک ش ووين جام
امام اعالن کے وى چ دا پاک دے نو هغه به خامخا د امام په مخ بيا

 امام به هغه بيا وورى او کۀ دا خور شوے وى، نو امام به اعالن حاضريى. 
 کۀ د چا د جذام بيمارى وى، نو وکى چ هغه ناپاک دے، دا د جذام بيمارى ده. 
 امام به دے وورى. کۀ د هغۀ په رمن زخم سپين وى  ،مام له به راوستلے شا
 دا د جذام يوه بيمارى ده چ د ډېر کوم چ وېتۀ سپينوى او د پيپ نه ډک وى، 

وخت نه ده. امام به اعالن وکى چ دا ناپاک دے، د هغۀ د نورو نه د جدا کولو
 کۀ د جذام بيمارى خوريى او ضرورت نشته، ه چ هغه په اره ناپاکه دے. 
 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 اعالن وکى چ دا پاک دے. کۀ دې بيمارۍ سره د هغۀ ول

 خو چ د کوم وخت نه کوالو زخم وجود سپين شوے وى، نو هغه پاک دے. 
 کله چ امام دا کوالو زخم وورى، نو هغه به اره ش، نو هغه به ناپاک وى. 

اعالن وکى چ دا ناپاک دے. د کوالو زخم مطلب دا دے چ دا د جذام بيمارى ده او
 خو چ کله زخم روغ ش او بيا سپين ش، نو هغه کس به هغه کس ناپاک دے. 

 هغه به ي بيا وورى. کۀ زخم سپين شوے وى، نو هغه پاک دے  ،مام له الړ شا
 کۀ په يو کس دانه وى چ روغه شوى او امام به اعالن وکى چ دا پاک دے. 

 او کۀ د دې نه پس پسوب يا سور بخن يا سپين بخن داغ رااره ش چرته وى 
 امام به هغه وورى او کۀ دانه د  .ائمام ته ودانه وه، نو هغه به دا ا چ

وبه ارى او وېتۀ په ک سپين شوى وى، نو هغه به اعالن نه ډ رمن ېرچاپېره
 وکى چ دا ناپاکه دے. دا د جذام بيمارى ده چ په دانه ک شروع شوې ده. 

خو کۀ امام دا وورى او پته ورته ول چ په دې ک وېتۀ سپين شوى نۀ دى او دا
وبه نۀ وى، خو چ دا اوچه شوې وى، نو امام به هغه اووۀ نه ډ رمن ېرچاپېره د
 کۀ داغ خور ش، نو امام به اعالن وکى چ هغه ور د نورو نه جدا کى. 
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 خو کۀ دا په خپل ائ ک ايسار ش او ناپاکه دے، دا د بيمارۍ يوه نه ده. 
خور نۀ ش، نو دا د دان نه پات شوې نه ده او امام به اعالن وکى چ دا کس پاک
،ه سپينه يا سره بخنه سپينه ش کۀ يو کس سوزېدلے وى، کۀ دا کچه غو دے. 

 امام به هغه وورى. کۀ په دانه ک وېتۀ سپين شوى وى او دا د ېرچاپېره

وبه ارى، دا د جذام بيمارى ده چ د سوزېدو په وجه شروع شوې ده او نه ډ رمن
 خو کۀ په دې ک وېتۀ سپين شوى نۀ امام به اعالن وکى چ دا ناپاک دے. 
وبه نۀ وى، خو چ اوچه شوې وى، نو امام به هغه تر نه ډ رمن ېرچاپېره وى او د

 امام به هغه په اوومه ورځ بيا وورى او کۀ اووۀ ورو پورې د نورو نه جدا کى. 
 دا خوريى، نو دا د جذام بيمارى ده او امام به اعالن وکى چ دا ناپاک دے. 

خو کۀ داغ په خپل ائ ايسار ش او خور نۀ ش او اوچ ش، نو دا د جذام بيمارى نۀ
ده. امام به اعالن وکى چ دا پاک دے، ه چ داس تش د سوزېدل ائ نه

 امام به دا  کله چ د يو سى يا  په سر يا زنه باندې زخم وى،  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 او هغه به اعالن وکى چ دا کس ناپاک دے.

 کۀ چرې امام هغه وورى، کۀ زخم د ېرچاپېره رمن نه ډوب نۀ ارى، خو تر

اوسه پورې په ک تور وېتۀ نۀ وى نو هغه به دا د اووۀ ورو دپاره د نورو نه جدا
 امام به په اوومه ورځ هغه زخم بيا وورى او کۀ دا خور شوے نۀ وى او په کى. 

 نو هغه دې ک زې بخن وېتۀ نۀ وى او د ېرچاپېره رمن نه ډوب نۀ ارى، 
کس به د زخم د ائ نه بغېر نور سر کل کى. امام به ي بيا د نورو اووۀ ورو دپاره

 په اوومه ورځ به بيا امام هغه زخم وورى او کۀ دا خور شوے نۀ وى او جدا کى. 
د ېرچاپېره رمن نه ډوب نۀ ارى، نو هغه به اعالن وکى چ دا پاک دے. هغه

ى چعالن وککله هغه ا  خو چ  .او هغه به پاک ش ووين جام کس به خپل
 امام به هغه بيا وورى. کۀ زخم خور  ،نه پس زخم خور ش دا پاک دے او د هغ

شوے وى، نو هغۀ ته ضرورت نشته چ زې بخن وېتۀ وورى، هغه کس اره
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 خو کۀ د امام په خيال ک زخم خور شوے نۀ وى او تور وېتۀ په ناپاک دے. 
 ک شوى وى، نو زخم روغ شوے دے او امام به اعالن وکى چ هغه پاک دے. 
 امام به هغه کس وورى. کۀ چ کله د يو سى يا  په رمن سپين دان وى، 

رمن باندې راختل په ه ده چرم رف يوهداغونه اوچ او سپين وى، نو دا بس ص
 کۀ د يو سى مخېن يا وروستن د سر وېتۀ - ده، هغه کس پاک دے. 

 خو چ کوم ائ نجے وى غورزېدل وى، نو د دې په وجه هغه نۀ ناپاکه کيى. 
کۀ په هغ باندې سپين يا سور بخن سپين زخم اره ش، نو دا د جذام بيمارى ده.
 نو امام به اعالن وکى  امام به هغه وورى او کۀ زخم سور بخن سپين وى، 

 د کوم کس چ هغه ناپاک دے، ه چ د هغۀ په سر باندې د جذام بيمارى ده. 
چ د جذام بيمارى وى نو هغه به خامخا شلېدل جام اغوندى، خپل وېتۀ به ببر

 پرېدى، خولۀ او پوزه دې په کى او چغ دې وه، ”زۀ ناپاک يم، زۀ ناپاک يم.“ 
چ تر کوم پورې د هغۀ دا بيمارى وى نو هغه به ناپاک وى او هغه به د خېمو نه 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 -

 کۀ دا رمن باندې وى يا په داس ۀ يز باندې هم وى چ د رمن نه جوړ وى، 
پشم شين بخن يا سور بخن وى، دا يو خورېدونے پشم دے او دا به خامخا امام ته

 امام به ي وورى او هغه يز به تر اووۀ ورو پورې جدا کېدى.  .ودلے ش
 هغه به دا په اوومه ورځ بيا وورى او کۀ پشم پرې خور شوے وى، نو هغه يز

 امام به دا وسوزوى، ه چ دا يو خورېدونے پشم دے کوم چ به ناپاک دے. 
 خو، کۀ هغه دا وورى او امام ته پته ول چ پشم په  .خامخا په اور ختمولے ش
 هغه به حم وکى چ دا دې ووينلے ش او هغه يز باندې خور شوے نۀ دے، 
ورى او کۀ پشم خپل رن بيا به هغه دا و  .و دپاره دې جدا وساتد نورو اووۀ ور
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ے او خور شوے هم نۀ وى، دا بيا هم ناپاک دے، خرابتيا کۀ د دې مخنۀ وى بدل ک
 خو چ بيا ي وورى، چ پشم اوچ ته وى يا شا ته وى تاسو هغه يز وسوزوئ. 

 کۀ شوے وى، نو هغه دې د هغه کپې يا رمن نه خرابه شوې حصه وشلوى. 
 کۀ هغه دا پشم بيا رارند ش او خوريى، نو د دې مال به دا يز وسوزوى. 
 نو دا  .او دا به پاک ش هغه به دا بيا ووين ،او داغونه ورک ش يز ووين

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

ول د هغه کس د پاکوال دا اص  بيا مال خُدائ موس ته وفرمائيل   ۱۴
چ عالن وشپه کومه ورځ ا د جذام د بيمارۍ نه روغ شوے وى. چ دپاره دى چ

 او امام به هغه د خېمو نه بهر بو او  ،مام له بوتلے شهغه پاک دے، نو هغه به ا
 نو امام به حم وکى چ دوه حالل وبه ي ورى. کۀ هغه کس روغ شوے وى، 
مارغان دې د دِيار د لر د يوې ُې سره، يو د ت سور تار او د وېلن بو سره

 بيا به امام حم وکى چ يو مارغۀ دې د خاورې لو دپاسه حالل  .راوړلے ش
، هغه به ژوندے مارغۀ د دِيار د لر کے ش چ د چين تازه اوبۀ په ک وى. 

د ت سور تار او د وېلن سره، د هغۀ مارغۀ په وينه ک ډوب کى کوم چ حالل
 هغه به اووۀ له هغه وينه په هغه سى باندې وشيندى کوم چ د جذام شوے وى. 

د بيمارۍ نه پاکولے ش او بيا به هغه اعالن وکى چ دا کس پاک دے. هغه به
جام  هغه کس به خپل  .والو په هوا ک ى چژوندے مارغۀ آزاد ک

ووين ،ول وېتۀ به کل کى او غسل به وکى، نو پاک به ش. بيا هغه خېمو ته تلے
 په اوومه ورځ به هغه بيا ش، خو هغه به اووۀ ور د خپل خېم نه بهر اوسيى. 
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ووين جام ى، هغه به خپلتۀ کل کول وې او د بدن نور خپل سر، ږيره، ورو
 په اتمه ورځ به هغه دوه ُورى او يوه  .ى، نو هغه به پاک شاو غسل به وک

ورۍ چ د يو کال وى او هي عېب په ک نۀ وى، درې کلو اوړۀ چ د زيتُونو تېل
 امام به هغه کس او ورسره  وى او د لير درېمه حصه د زيتُونو تېل دې راوړى. 
 بيا به  .ته يوس د دروازې خول خېم خُدائ د حضور مقدس د مال دا نذران
امام يو ُورے او د تېلو د لير 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 نذران په توه پېش
ناه نذران د ى چرته چحالل ک ائ ک ُورے په هغه مقدس  هغه به کى. 
او د سوزېدون نذران دپاره ناور حاللولے ش. دا ه چ د ناه د تاوان نذرانه، د

 امام به د ُورى له وينه ناه د نذران په شان د امام ده او ډېره مقدسه ده. 
واخل او د هغه کس د  غوږ په نرم ائ پورې، د هغۀ د  الس په غ وت پورې
او د هغۀ د  پ په غ وت پورې دې ولوى د کوم کس چ اعالن کيى چ دا

به ي ک س الس په تل او د خپل تېل واخل مام به د زيتُونو ل ا پاک دے. 
به هلته د مال ى او لوبه ک ډ وته به په دې ک الس   د خپل واچوى، 

د هغۀ د الس په تل ۀ تېل چ  هغه به خُدائ په حضور ک اووۀ له وشيندى. 
ک دى او ۀ د ُورى وينه واخل او د هغه کس د  غوږ په نرم ائ پورې، د

هغۀ د  الس په غ وت پورې او د هغۀ د  پ په غ وت پورې ولوى چ د
کوم پات چ ک  د هغۀ د الس په تل کوم کس اعالن کيى چ دا پاک دے. 
شوى تېل دى هغه به د دې کس په سر باندې ولوى. نو د هغۀ د پاکوال کفاره به ادا

 بيا به امام د ناه نذرانه پېش کى او د پاکوال کفاره به ادا کى. د هغ نه کى. 
نذران  او دا به د غل پس، هغه به د سوزېدون نذران دپاره ناور حالل کى 

سره په قرباناه باندې پېش کى. نو امام به د پاکوال کفاره ادا کى او هغه کس به
 کۀ هغه غريب وى او نور ۀ نۀ ش اخستلے، نو د هغۀ د پاکوال د  .پاک ش

کفارې ادا کولو دپاره دې هغه يو ُورے د ناه د تاوان د نذران په توه پېش کى، دا
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به مال خُدائ ته د امام دپاره يوه خاص تُحفه وى. هغه به صرف يو کلو اوړۀ چ د
زيتُونو تېل ورسره  وى، دا د غل د نذران دپاره او د لير درېمه حصه د زيتُونو تېل
 هغه به دوه ووشت يا دوه کونترې هم راوړى، يوه د ناه نذران دپاره راوړى. 
 د هغۀ د پاکوال په اتمه ورځ به هغه دا د او يوه به د سوزېدون نذران دپاره وى. 

 امام به ُورے او د مقدس خېم د دروازې په خولۀ ک امامانو له راوړى. 
زيتُونو تېل واخل او مال خُدائ ته به ي د يوې خاص تُحف په توه د امام دپاره پېش

 او د هغه کس د ۀ وينه به واخل ى او د دېُورے حالل ک  هغه به کى. 
وت په غ پ  پورې او د هغۀ د وت الس په غ  ائ پورې، د غوږ په نرم

 او د خپل  امام به ل تېل د خپل س الس په تل ک واچوى  پورې ولوى. 
 الس د يوې وت سره به ۀ تېل د مال خُدائ په حضور ک اووۀ له وشيندى.
 هغه به ۀ تېل هم په هغه ايونو پورې ولوى چ نه ي وينه لول وه، د هغۀ د

پ  پورې، او د هغۀ د وت الس په غ  ائ پورې، د هغۀ د غوږ په نرم 
 د هغۀ په تل ک چ کوم پات شوى تېل دى هغه دې د هغه په غ وت پورې. 

 بيا به هغه يوه ووشته کس په سر واچوى او داس به د پاکوال کفاره ادا کى. 
 دا به د ناه د نذران په توه او هغه بله د غل د نذران سره، يا کونتره پېش کى، 

د سوزېدون نذران په توه پېش کى. نو امام به د مال خُدائ په حضور ک د
 دا قانون د هغه چا دپاره دے چ د جذام هغه کس د پاکوال کفاره ادا کى. 

بيمارى لرى خو د خپل پاکوال دپاره عام نذران نۀ ش اخستلے.

په کورونو ک د وروستوال پشم

 او د هغه کورونو په حقله دا -  بيا مال خُدائ موس او هارون ته وفرمائيل 

اصول ي ورته وودل چ 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
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ول چ مال خُدائ د هغۀ په کور پشم راوستے دے، نو هغه به خامخا  او د دې
 نو چ کله امام پشم ليدلو له هلته ور نو هغه به حم  .مام ته وائپه حقله به ا
وکى چ هر ۀ دې د هغه کور نه بهر وويستلے ش، هس نه چ د هغه کور ول

 او پشم  مام کور ته ورشنو د دې نه وروسته دې ا .ے شعالن کسامان ناپاکه ا
 به وورى. کۀ په دې ک شين بخن يا سور بخن داغونه وى چ دېوال خرابوى، 

 په اوومه ورځ به هغه  .بند وسات به ي او اووۀ ور مام به د هغه کور نه الړ شا
ى چم وک هغه به ح واپس راش او بيا به ي وورى. کۀ پشم خور شوے وى، 

هغه کا دې لرې کے ش چ په کومو باندې پشم ارى او د ار نه بهر په يو
 بيا دې هغه دننه ول دېوالونه وتراش او هغه  .دې وغورزولے ش ائ ک ناپاک

کوم کا  چ  .ائ ته يوړے ش ار نه بهر يو ناپاک خاوره دې د راغورزېدل
لرې کے شوى وى نو د هغ په ائ دې نور استعمال کے ش او دېوالونه دې په

 د کاو د لرې کولو او دېوالونو د تراشلو او لېولو نه  .ے شه باندې لېو کنوې خ
 نو امام به الړ ش او وبه ي ورى.  ،اره شپشم را پس کۀ بيا په هغه کور ک

ے ش هغه کور دې خامخا وران ک کۀ پشم خور شوے وى، نو کور ناپاک دے. 
او د دې کا، لر او د دې ول خاورې دې د ار نه بهر يو ناپاک ائ ته يوړے

 هر وک چ هغه کور ته دننه الړ ش کله چ هغه تاله وى نو هغه به تر  .ش
 هر وک چ په دې کور ک مل يا په ک خوراک ماامه پورې ناپاک وى. 
 کۀ کله امام د دې کتلو له راش او د کور  .وين جام ى نو خامخا به خپلوک

د بيا لېولو نه پس پشم رارند شوے نۀ وى، نو هغه به اعالن وکى چ کور پاک
 د کور د پاکولو دپاره، هغه به دوه مارغان، د دے، ه چ پشم ورک شوے دے. 
 هغه به يو مارغۀ د خ  .ه واخلان يوه سور تار او د وېلن ے، يو تدِيار لر

 بيا به هغه د دِيار يو لو دپاسه حالل کى چ د چين تازه اوبۀ په ک وى. 
لرے، د وېلن انه، ت سور تار او هغه ژوندے مارغۀ واخل او دا به د هغه حالل

شوى مارغۀ په وينه ک او په تازه اوبو ک ډوب کى. او دا وينه او اوبۀ دې په کور
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 نو هغه به دا کور د مارغۀ د وين په ذريعه، د تازه اوبو او باندې اووۀ له وشيندى. 
 بيا به هغه ژوندى مارغۀ، د دِيار لر، د وېلن او د سور تار سره پاک کى. 

ژوندے مارغۀ آزاد کى چ د ار نه بهر په هوا ک والو. نو داس هغه به د کور
 دا قانون د جذام بيمارۍ او  .ى او دا به پاک شدپاره کفاره ادا ک د پاکوال

 د زخمونو، پسوب، يا دانو، او يا په جامو يا کورونو - خارت په حقله دے، 
 کۀ يو يز پاک يا ناپاک وى نو په دې قانون به فېصله ک د پشم په حقله دے. 

.کولے ش

د بدن ناپاکوالے

د بن  کوم چ  بيا مال خُدائ موس او هارون ته دا اصول وودل   ۱۵
 کۀ اسرائيلو دپاره دى. کۀ د سى د ذکر نه ۀ اوبۀ وو، نو هغه اوبۀ ناپاک دى، 
 چ په کومه بستره هغه د هغۀ د ذکر نه اوبۀ روان وى يا بند وى نو هغه ناپاک وى. 

 هر وک مالستلے 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 چ د هغۀ بسترې له الس وروړى 

سے ناست وى نو هغه به جام ووين او غسل به وکى او تر ماامه پورې به
 کۀ وک هغه سى له الس وروړى چ د کوم نه اوبۀ  نو هغه به ناپاک وى. 
 خامخا خپل جام ووين او غسل به وکى او تر ماامه پورې به ناپاکه وى. 

چ د کوم سى د ذکر نه اوبۀ  کۀ هغه په يو پاک کس توکا اوتُوک، نو هغه کس
 په به خامخا جام ووين او غسل به وکى او تر ماامه پورې به ناپاک وى. 

کوم زين چ هغه سے کېن چ د کوم سى د ذکر نه چ اوبۀ  نو هغه زين به
 هر وک چ هر هغه يز له وت وروړى چ په کوم باندې هغه سے ناپاک وى. 

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
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 د کوم سى د ذکر نه چ اوبۀ  کۀ هغۀ وکى او تر ماامه پورې به ناپاک وى. 
جام وروړى، نو هغه کس به خامخا خپل وت او چا له لخپل السونه نۀ وى وين

 هغه سے کۀ د ووين او غسل به وکى، خو هغه به تر ماامه پورې ناپاک وى. 
خو لو له الس وروړى نو دا به ماتولے ش او کۀ د لر لو له الس وروړى نو
 د کوم سى چ د ذکر نه اوبۀ  او هغه روغ ش نو د  .لے شخامخا به وين
هغ نه پس، هغه به خامخا اووۀ ور انتظار کوى او بيا به خپل جام ووين او د

 په اتمه ورځ به هغه دوه  .ى او هغه به پاک شبه غسل وک په تازه اوبو ک چين
ووشت يا دوه کونترې د مال خُدائ د حضور مقدس خېم د دروازې خول ته
 او امام به د دې نه يوه د ناه د نذران په توه او يوس او امام له به ي ورکى. 

بله د سوزېدون نذران په توه پېش کى، چ د هغه سى د پاکوال کفاره ادا کى.
 کله چ د يو سى نه من وو، نو هغه به خامخا خپل ول بدن ووين او هغه به

نه جوړ وى او من رمن ې ياد کپ يز چ  هر تر ماامه پورې ناپاک وى. 
 د ورباندې پرېو نو خامخا به وينلے ش او تر ماامه پورې به ناپاک وى. 

سى او  د کوروال کولو نه پس به خامخا دواړه غسل کوى او هغوئ به تر
 چ کله د يوې  مياشتن بيمارى وى، نو هغه به ماامه پورې ناپاک وى. 

اووۀ ور ناپاکه وى. هر وک چ هغ له الس وروړى نو هغه به تر ماامه پورې
 د مياشتن بيمارۍ په دوران ک چ هغه په هر يز باندې کېن يا ناپاک وى. 
 هر وک چ د هغ بسترې يا هر هغه يز له الس - مل نو دا به ناپاک وى. 

وروړى چ په کوم باندې هغه ناسته وى نو هغه به خامخا خپل جام ووين او غسل
 کۀ يو سے د هغ سره په داس وخت به وکى او تر ماامه پورې به ناپاک وى. 

ک مل چ مياشتن بيمارى ي وى، نو هغه د هغ د ناپاک په وجه ناپاک دے او
  .مل هغه به ناپاک وى او هغه بستره هم ناپاکه ده په کومه باندې چ اووۀ ور

کۀ د يوې  د مياشتن بيمارۍ نه بغېر هم د ډېرو ورو پورې وينه بهيى يا د
پورې چ نه وينه جارى وى، نو تر کوم و نه اخوا هم د هغبيمارۍ د ور مياشتن
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ترې نه وينه بهيى هغه ناپاکه ده، له چ نه د مياشتن بيمارۍ په وخت ک وى.
 په دې دوران ک چ هغه په کومه بستره مل او په ۀ يز باندې کېن نو دا

 هر وک چ دې يزونو له الس وروړى نو هغه ناپاک دے او خامخا ناپاک دى. 
 چ به خپل جام ووين او غسل به وکى، هغه به تر ماامه پورې ناپاک وى. 

د هغ نه وينه بهېدل بند ش نو هغه به خامخا اووۀ ور انتظار کوى او بيا به هغه پاکه
خُدائ د مقدس يا دوه کونترې د مال وشتو  په اتمه ورځ به هغه دوه  .ش

ناه د نذران مام به د دې نه يوه د ا  .مام له يوسا د دروازې په خولۀ ک خېم
دپاره به د پاکوال ى، نو د هغه پېش کپه تو نذران ه او بله د سوزېدونپه تو

 مال خُدائ موس ته وفرمائيل چ بن اسرائيلو له خبردارے کفاره ادا کى. 
خُدائ د حضور مقدس ى، نو د مالوک ناپاک وى هغه به لرې اوسي ه چورک

خېم بعزت به نۀ کيى، کومه چ د خېمو په مين ک ده. کۀ هغوئ بعزت وکه،
، اوبۀ يا من د ذکر نه ي ى په حقله دى چول د هغه س دا اص  .ۀ به شنو م
 دا د داس  په حقله دى چ د هغ مياشتن بيمارى وى، يا د يو سى په حقله

چ د يوې  سره مل کومه چ ناپاکه وى.

د معاف لويه ورځ

ته د هارون د دوو زامنو د مرګ نه پس وفرمائيل چ خُدائ موس  مال  ۱۶
 کله هغوئ مال خُدائ ته هغه اور پېش کو کوم چ خُدائ پاک ته قبول نۀ وو. 

مال خُدائ وفرمائيل، ”خپل ورور هارون ته ووايه چ هغه به صرف په 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 دپاسه رااره کېم. کۀ هغۀ نافرمان وکه، نو هغه به ووژلے
 هغه زيات مقدس ائ ته د هغ نه پس داخلېدلے ش چ يو سخے د ناه د  .ش
 بيا مال خُدائ دا اصول  “.دپاره راول نذران د سوزېدون  دپاره او يو نذران
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وودل. زيات مقدس ائ ته ننوتلو نه مخ دې هارون خامخا غسل وکى او د
 د بن اسرائيلو امامانو لباس دې واغوندى، د کتان چوغه او جان، پ او پے. 

قوم به هارون له د ناه د نذران دپاره دوه چېل او يو  د سوزېدون نذران دپاره
 هغه به يو غويے د نذران په توه پېش کى چ د هغۀ د خپل ناه او د ورکى. 

 بيا به هغه دوه چېل د مال خُدائ د مقدس خېم د  .هغۀ د خاندان کفاره ادا ش
 هلته به هغه پچه واچوى، دوه تيې به راواخل، په يوه  .ته بو دروازې خول

 باندې به ”مال خُدائ دپاره“ نه واچوى او په بله به ”عزازيل دپاره“ نه واچوى. 
هارون به هغه چېلے حالل کى چ د مال خُدائ دپاره د پچ په ذريعه خوښ کے
 چ کوم چېلے د عزازيل شوے وى او د ناه د نذران په توه به ي پېش کى. 

دپاره خوښ کے شوے وى هغه به مال خُدائ ته ژوندے پېش کيى او په بيابان
 چ کله هارون  .ناه کفاره ادا ش د خلقو د چ ،لے شبه عزازيل ته وش ک

 غويے د خپل ناه او د خپل خاندان د ناه دپاره د نذران په توه قربان کى، 
هغه به دوه مو ه خوشبوئ او د قرباناه نه يو مجمر د بلو سارو واخل او زيات

خُدائ په حضور ک  هغه به هلته د مال مقدس ائ ته به ي دننه راوړى. 
خوشبوئ په اور باندې واچوى او د خوشبوي لوے به د لوظ صندوق د کفارې تخت

 هغه به د غوي له وينه واخل او  .به نۀ ش ورى او م ى نو هغه به دا ونۀک پ
د خپل وت سره به ي د صندوق د کفارې تخت نمرخاتۀ طرف ته وشيندى او بيا به
 د هغ نه پس، له د لوظ صندوق د کفارې تخت په مخ اووۀ له وشيندى. 

هغه به چېلے د خلقو دپاره د ناه د نذران په توه حالل کى، وينه به ي زيات مقدس
ائ ته راوړى، د صندوق د کفارې په تخت او په مخ به ي وشيندى، هم هغه شان

 نو په دې کولو سره به هغه د زيات 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 دپاره خامخا داس وکى، ه چ هغه د کېمپ په
 د هارون د پاکوال کفاره ادا کولو مين ک والړه ده، کوم ائ چ ناپاک دے. 
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دپاره زيات مقدس ائ ته ننوتلو نه واخله د هغۀ د بهر راوتلو پورې، هلته به په خېمه
ک هي وک نۀ وى. چ په کوم وخت هغه د ان، د خپل خاندان او د ول قوم

 بيا به هغه خامخا د سوزېدون نذرانو دپاره بهر قرباناه ته دپاره کفاره ادا کوى، 
الړ 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 قرباناه په ولو رونو پورې دې ولوى. 
اووۀ له په قرباناه باندې وشيندى. نو دا به د بن اسرائيلو د ناهونو نه پاکه کى او

مقدسه به ي کى.

د ناهونو د کفارې چېلے

مقدس ول خُدائ د حضور د ائ، د مال کله هارون د زيات مقدس  چ

خېم او د قرباناه د پاکوال کفاره ادا کول ختم کى، نو هغه به مال خُدائ ته هغه
 خپل دواړه السونه ژوندے چېلے پېش کى چ د عزازيل دپاره خوښ شوے وو. 
به د چېل په سر کېدى او د ولو بدو عملونو، ناهونو او بن اسرائيلو د سرکشو اقرار
به وکى او دا به د چېل په سر واچوى. بيا به يو مقرر شوے سے دا چېلے بيابان ته

 چېلے به د ان سره د هغوئ ول ناهونه په بيابان ک يوې غېرابادې  .بو
 نو بيا به هارون مقدس خېم ته ننو، زيات مقدس ائ ته د  .ته يوس عالق

ننوتلو نه مخ هغۀ چ کوم د امامانو د کتان لباس اغوستے وو نو هغه به وباس او
 هغه به په يو مقدس ائ ک غسل وکى او خپل جام به هلته به ي پرېدى. 
واغوندى. د هغ نه پس، هغه به بهر الړ ش او د خپلو ناهونو او د خلقو ناهونو لرې
 د ناور وازه به په قرباناه کولو کفارې دپاره به سوزېدون نذرانه پېش کى. 

 کوم سى چ دا چېلے په بيابان باندې وسوزوى چ د ناه د نذران دپاره ده. 
جام هغه به خپل عزازيل له بوتلے وى نو کېمپ ته واپس راتلو نه مخ ک

 کوم غويے او چېلے چ د ناه د نذران دپاره ووين او غسل به وکى. 

https://pashtobibles.org/


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

استعمال شوى 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 سوزولے به ش .رمن، غوه او
 وک چ دا وسوزوى نو کېمپ ته واپس راتلو نه  .ۀ به سوزولے ش هر کولم

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

 په هغه ورځ به هغوئ سره مهاجر خلق به خامخا روژه نيس او هي کار به نۀ کوى. 
 چ په  .او هغوئ به پاک ش کفاره ادا ش ناهونو نه د پاکوال ولو د هغوئ د

کومه ورځ باندې هغوئ روژه نيس او کار نۀ کوى نو هغه به يوه ډېره مقدسه ورځ وى.
 کوم مشر امام چ د پالر په ائ مقرر شوے دا اصول به د همېشه دپاره وى. 

 او د وى، هغه به د پاکوال کفاره ادا کى. هغه به د امامانو د کتان لباس واغوندى 
زيات مقدس ائ، د مال خُدائ د حضور ول مقدس خېم، قرباناه، د امامانو

 دا اصول به د همېشه دپاره وى. په کال او د ول قوم د پاکوال کفاره به ادا کى. 
ک يو ل به خامخا د اسرائيلو د ول 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

 هارون د هغۀ زامنو او ولو  و چم وکته ح خُدائ موس  بيا مال  ۱۷
 کۀ يو اسرائيلے کس يو غويے، يو ُورے، يا يو -  .ائول وسرائيلو ته دا اصا
چېل مال خُدائ ته د نذران په توه د مال خُدائ د حضور مقدس خېم د دروازې

خول نه بغېر په هر ائ ک حالل کى نو هغۀ به قانون مات کے وى. هغۀ وينه
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 د دې حم توئ کې ده او هغه به نور د خُدائ پاک د خلقو نه نۀ ش لے. 
مطلب دا دے چ اسرائيلو کوم ناور په کوالو مېدان ک حاللول نو هغوئ به هغه

مال خُدائ ته راول. هغوئ به دا د مقدس خېم د دروازې په خولۀ ک امام له
مام به هغه وينه د مقدس ا راول او د سالمت د نذرانو په توه به ي حاللوى. 

اه په طرفونو باندې وشيندى او د خوشبوئد قربان د دروازې په خولۀ ک خېم
  .ۀ ل خُدائ باندې دا خوشبو ه وسوزوى، په مالجوړېدو دپاره دې واز

اسرائيليان دې د مال خُدائ سره نوره بوفائ نۀ کوى چ خپل ناور د چېلو په
شان ارېدونو پيريانو ته قربان کى. اسرائيل به په راتلون ولو وختونو ک دا

 يو اسرائيلے يا د پردى مل هر يو کس چ د هغوئ سره  .ول خامخا مناص
 او د مقدس اوسيى چ هغه يوه سوزېدون نذرانه يا بله ۀ قربان پېش کوى 

خېم د دروازې خول ته ي مال خُدائ ته د پېش کولو دپاره رانۀ وړى نو هغه کس به
 هر يو اسرائيلے يا د بل مل کس چ د نور د خُدائ پاک د خلقو نه نۀ ش لے. 
هغوئ سره اوسيى کۀ هغه غوه خورى چ وينه ال په ک وى، نو مال خُدائ به د
 د هر ژوندى يز ژوند هغۀ خالف ش او هغه به نور د هغۀ د خلقو نه نۀ ش لے. 
په وينه ک دے او دا ه مال 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 ناهونو کفاره ادا
 دا ه مال خُدائ بن اسرائيلو ته فرمائيل دى چ نۀ به هغوئ او نۀ به د کوى. 
 هر يو اسرائيلے يا د هغوئ سره مهاجر هغه غوه خورى چ وينه ال په ک وى. 

پردى مل کس چ د هغوئ سره اوسيى کۀ د يو ناور يا مارغۀ ار وکى کوم
چ حالل 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 کى. 
فرمائيل دى چ هغوئ به هغه غوه نۀ خورى چ وينه ال په ک وى خو کۀ چا

 هر وک، کۀ هغه اسرائيلے وخوړله نو هغه به نور د هغۀ د خلقو نه نۀ ش لے. 
وى يا د پردى مل کس، کۀ هغۀ د يو داس ناور غوه وخوړله چ هغه په خپل
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مرګ م وى يا نل ناورو وژلے وى نو هغه به خامخا خپل جام ووين، غسل
 کۀ هغۀ داس  .امه پورې به هغه ناپاک وى خو بيا به پاک شى او تر مابه وک

.الو شل، نو هغۀ ته به د خپلو بدو سزا مونۀ ک

ناروا جنس تعلقات

زۀ مال ،سرائيلو ته ووايه چا  ”بن  مال خُدائ موس ته وفرمائيل،   ۱۸
 تاسو هغه شان کارونه مۀ کوئ نه چ د مصر د خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 
ه چن او تاسو هغه شان کار هم مۀ کوئ تاسو اوسېدل خلقو کول، چرته چ لم
 تاسو به زما حمونه من او زما د کنعان خلق ي کوى، چرته چ زۀ تاسو بوم. 

 تاسو زما په شريعت په قانون به عمل کوئ. زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 
او حمونو عمل کوئ، هر وک چ پرې عمل کوى نو هغوئ به د دې په سبب پائ. زۀ
  هي وک دې د خپلوانو سره زنا نۀ کوى. زۀ مال خُدائ يم.  مال خُدائ يم. 
د خپل مور سره زنا کولو په وجه د خپل پالر سپاوے مۀ کوئ، هغه ستاسو مور ده. د

 د خپل پالر د نورو و سره خپل مور سره به هيله داس غلط کار نۀ کوئ. 
 د خپل سه يا ناسه خور سره زنا زنا مۀ کوئ، دا ستاسو د پالر سپاوے دے. 
 د خپل  .ائ ک لويه شوې وى يا په بل مۀ کوئ، کۀ هغه ستاسو په کور ک

 د خپل نمس سره زنا مۀ کوئ، د هغ سپاوے ستاسو خپل سپاوے دے. 
 د خپل ترور - ناسه خور سره زنا مۀ کوئ، ه چ هغه ستاسو خور ده. 

  د خپل ترۀ د سره زنا مۀ کوئ، ه چ هغه ستاسو د پالر يا د مور وينه ده. 
سره د زنا کولو په وجه د هغۀ سپاوے مۀ کوئ، ه چ هغه ستاسو د ترۀ ه ده.
 د خپل ورندارې  د خپل انور سره زنا مۀ کوئ، هغه ستاسو د زوئ ه ده. 

 تاسو د يوې  چ سره زنا مۀ کوئ، دا ستاسو د خپل ورور سپاوے دے. 
سره مل نو د هغ د لور يا د هغ د نمس سره هم زنا مۀ کوئ، ه چ هغوئ
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 د خپل ين سره وادۀ مۀ کوئ چ کله ستاسو خپلوان دى، دا به يو بد عمل وى. 
 چ کله د يوې  مياشتن بيمارى د هغ خور يعن ستاسو ه ژوندۍ وى. 
 د بل سى د  سره مۀ وى نو د هغ سره مۀ مل ه چ هغه ناپاکه وى. 

 د خپل اوالد يو کس هم د مول بت  .په وجه به تاسو ناپاک ش د هغ ،مل
دپاره مۀ ورکوئ چ د هغۀ په عبادت ک استعمال ش ه چ په داس کولو سره د

 يو نر دې هم د بل نر خپل خُدائ پاک د نوم سپاوے کوئ. زۀ مال خُدائ يم. 
 يو نر دې د يو ناور سره زنا کس سره جنس تعلقات نۀ سات، دا يو بد عمل دے. 

کولو په وجه خپل ان نۀ ناپاک کوى، يا يوه ه دې د يو ناور سره د زنا کولو
 د دې عملونو په وجه خپل انونه مۀ ناپاکه کوشش نۀ کوى، دا يو نده عمل دے. 
مال ل، هغه غېرقومونه چانونه ناپاک ک خپل غېرو قومونو داس ه چ ،کوئ
 د هغوئ عملونو هغه مل ناپاک کو او خُدائ به ي ستاسو نه مخ وشى. 
 هغوئ دا - مال خُدائ هغه مل له سزا ورکه چ خپل اوسېدون وشى. 
ول حرام کارونه وکل او هغه مل ي ناپاک کو، خو چ تاسو داس ونۀ کئ. کۀ

هغه اسرائيلے وى يا د پردى مل کس چ ستاسو سره اوسيى، نو تاسو ول به د
 نو هغه مل به تاسو نۀ شى، له مال خُدائ په قانون او حمونو عمل کوئ، 

 تاسو ته چ نه ي غېرقومونه وشل کوم چ ستاسو نه مخ هلته اوسېدل. 
ى نو هغه به نور د خُدائ پاک د خلقو نه نۀ شوک دا حرام کارونه وک هر پته ده چ
 او مال خُدائ وفرمائيل، ”زۀ چ کوم حمونه درکم په هغ عمل کوئ لے.“ 
ک لپه هغه م ستاسو نه مخ کوم چ  مۀ او د هغه خلقو په رِواجونو پس

انونه مۀ ناپاکه کوئ. زۀ مال اوسېدل، او د هغه غلطو کارونو کولو په وجه خپل
خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم.“
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اخالق او مذهب قانون

 ”د اسرائيلو قوم ته ووايه،  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۱۹
 ستاسو هر مقدس اوس ،ه چ زۀ مال خُدائ، ستاسو خُدائ پاک مقدس يم. 

يو کس دې د خپل مور او پالر عزت کوى او د سبت ورځ مان، چ نه ما حم
 زما نه مۀ اوړئ او د بتانو درکے دے. زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 
عبادت مۀ کوئ، مجسم مۀ جوړوئ او مۀ ي عبادت کوئ. زۀ مال خُدائ ستاسو

 کله چ تاسو د سالمت نذران دپاره يو ناور حاللوئ، ما چ کوم خُدائ پاک يم. 
 چ په کومه اصول درته ودل دى د هغ خيال سات او زۀ به هغه نذرانه قبلوم. 
.ورځ باندې خوړلے ش هم په هغه ورځ يا ورپس ه به يغو ناور حالل ش ورځ

 ه  ،وى نو هغه به خامخا سوزولے ش پورې پات ور د درېم ه چۀ غو
 هر چ دا ناپاکه ده او کۀ وک دا وخورى، نو زۀ به هغه نذرانه قبوله نۀ کم. 

اوے يۀ سپ د هغه ه چ ناه به د هغۀ په غاړه وى دا وخورى نو وک چ
 کے دے چ مال خُدائ، ته وقف ۇو، نو هغه به نور زما د خلقو نۀ ش لے. 

کله چ تاسو د خپلو پو فصل رېب، نو فصل د پو تر غاړو پورې مۀ رېب او چ کوم
 خپلو د انورو باغونو ته  .رېبلو له واپس مۀ ور وى نو د هغ ږى د لَو نه پاتو

واپس مۀ ور چ هغه انور راول کئ کوم چ پات شوى وى يا غورزېدل وى، دا
 غال مۀ غريبانانو او مسافرو ته پرېدئ. زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 

 زما په نوم د دروغو قسم مۀ خورئ کوئ، دروغ مۀ واي او يو بل مۀ دوکه کوئ. 
اوے وى. زۀ مالستاسو د دې د پوره کولو اراده نۀ وى، دا به زما د نوم سپ چ

 خپل اونى مۀ دوکه کوئ او د هغۀ نه غال مۀ کوئ. خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 
 يو کوڼ کس ته ېرې مۀ کوئ د يو مزدور مزدورى تر سحره پورې مۀ ايساروئ. 
او د يو ړوند په مخ داس ۀ يز مۀ ږدئ چ په هغ باندې تيندک وخورى. زما

 د عدالت په فېصلو ک د نه يرېئ، زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 
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بانصاف نه کار مۀ اخل، چ د يو غريب طرفدارى وکئ يا د مالدار کس نه يرېئ،
 د هيچا په حقله دروغ مۀ خوروئ او کله چ د د خپل اونى سره انصاف کوئ. 

چا د ژوند مقدمه وى، کۀ هغه ستاسو د واه په وجه بچ کېدے ش نو واه ورکئ.
 د نورو خالف په زړۀ ک کينه مۀ سات، د هغوئ سره خپل زۀ مال خُدائ يم. 

 د هيچا نه بدل مۀ  .ار نۀ شناه د هغوئ په وجه ئ، نو چاختالفات ختم ک
اخل يا د چا سره په زړۀ ک کينه مۀ سات، د خپل اونى سره د خپل ان په شان
 زما په حمونو عمل کوئ. مختلف قسمه ناور مۀ مينه سات. زۀ مال خُدائ يم. 
پرېدئ چ يو بل مال کى. په يو پ ک دوه قسمه تخم مۀ کرئ. د دوه قسمه تار نه
 کۀ يوه وينه د يو سى منلے شوى دوېمه ه جوړې شوې جام مۀ اغوندئ. 

وى خو چ ال 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 ش ،ه چ هغه يوه وينه وى.

 هغه سے به د مال خُدائ د مقدس خېم د دروازې خول ته د ناه د تاوان د

 او امام به د دې سره د پاکوال کفاره ادا کى چ د  ،راول  ه يوپه تو نذران
 کله چ تاسو د کنعان هغه سى ناه لرې ش او خُدائ پاک به هغه معاف کى. 

مل ته ورننو او د مېوې هر قسم ونه هم وکرئ، نو داس و چ هغه مېوه د درېو
 په لورم کال به کالو پورې ناپاکه ده. په دې دوران ک به تاسو هغه نۀ خورئ. 
 خو په پينم کال ول مېوې ما يعن مال خُدائ ته په شرانه ک وقف کئ. 

.مېوې ونيس به زيات ل، نو ستاسو ونۀ وک کۀ تاسو دا هر .هغه مېوې خوړے ش
وينه ال په ک ه مۀ خورئ چغو  داس زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 
 د خپل سر ېرچاپېره الندې وېتۀ مۀ کلوئ وى. فال مۀ ورئ او کوډې مۀ کوئ. 
 د مى په غم ک خپل بدن مۀ غووئ او مۀ په ک داغونه او ږيره مۀ لنوئ. 

 د خپلو لوو نه کنجرې مۀ جوړوى او په دې کار کولو جوړوئ. زۀ مال خُدائ يم. 
سره د د هغوئ بعزت مۀ کوئ، ن نورو معبودانو ته به ور واوړى او هغه مل به د
 د سبت ورځ مان او د هغه ائ عزت کوئ چ چرته زما  .نه ډک ش بدعمل
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 د هغه خلقو نصيحت اورېدلو له مۀ ور چ د عبادت کيى. زۀ مال خُدائ يم. 
مو د روحونو مشورې ورکوى. کۀ تاسو داس وکل نو ناپاک به ش. زۀ مال خُدائ
 د بوډاانو په مخ پاېئ او د مشرانو عزت کوئ. زما ستاسو خُدائ پاک يم. 

 د هغه مسافرو سره بد سلوک مۀ کوئ کوم چ نه يرېئ، زۀ مال خُدائ يم. 
 د هغوئ سره د يو اسرائيل په شان سلوک کوئ او ستاسو په مل ک اوسيى. 

د هغوئ سره د خپل ان په شان مينه سات. ياد سات، تاسو هم په يو وخت ک د
 د ناپ، مصر په مل ک مسافر وئ. زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 

، صحيح تل تول، يا د مقدار د غلطو حسابونو لولو په وجه هي وک مۀ غولوئ. 
صحيح وزنونه او صحيح ناپونه استعمالوئ. زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم او ما
 زما ول قانون او حمونه من. زۀ مال خُدائ  .نه راوويستل لصر متاسو د م

يم.“

انناهونو دپاره سزا د

 ”اسرائيلو ته ووايه، کۀ ستاسو  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۲۰
يو خپل کس يا يو مسافر چ ستاسو سره اوسيى هغه د خپلو ماشومانو نه يو ماشوم

 کۀ مول بت ته پېش کى نو ول قوم به هغه سنسار کى او م به ي کى. 
وک د خپلو ماشومانو نه يو ماشوم مول بت ته ورکى او زما مقدسه خېمه ناپاکه

کى او زما د مقدس نوم سپاوے وکى، نو زۀ به ترې نه مخ واړوم او هغه به نور زما
ۀ ي ى چه کان ناجا  خو کۀ قوم په هغه کس باندې د خلقو نه نۀ ش لے. 
 نو زۀ به په خپله د هغه کس نه، د هغۀ د ول خاندان نه  ،ى وى او هغه ونۀ وژنک
او د هغه ولو نه مخ واړوم چ زما نافرمان وکى او د مول بت عبادت وکى. زۀ به
چ وک د هغه خلقو نصيحت اورېدلو له ور  کۀ هغوئ نور خپل خلق نه م. 
د مو د روحونو مشورې ورکوى، نو زۀ به د هغۀ نه مخ واړوم او زۀ به هغه نور د خپلو

https://pashtobibles.org/


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

 خپل انونه وقف کئ او مقدس اوس ،ه چ زۀ مال خُدائ خلقو نه نۀ م. 
 زما قانون ومن ،ه چ زۀ مال خُدائ يم او تاسو ستاسو خُدائ پاک يم. 

 مال خُدائ دا اصول وودل. کۀ وک خپل مور يا پالر ته ېرې مقدس کوم.“ 
 کۀ يو سے د بل وکى نو هغه به وژلے ش، او خُون به ي په خپله غاړه وى. 
 کۀ يو سے د پالر د  .ى نو دوئ دواړه به وژلے شسره زنا وک  ى دس

.ه دواړه به وژلے ش ے اوى، نو هغه ساوے وکاو د پالر سپ مل سره 
 کۀ يو سے د خپل انور سره مل، نو هغوئ د هغوئ خُون په خپله غاړه دے. 

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

 کۀ يو سے يوه دے او دواړه به ووژلے ش. د هغوئ خُون په خپله غاړه دے. 
ه او د هغ مور وادۀ کى، نو هغوئ درې واړه به په اور ک سوزولے ش ه

چ هغوئ ډېر بد عمل کے دے، ستاسو په مين ک به د داس کار اجازت نۀ وى.
  .ناور به وژلے ش ے اوى، نو هغه سناور سره زنا وک ے د کۀ يو س

کۀ يوه ه د ناور سره د غلط کار کولو کوشش وکى، نو هغه او ناور به ووژلے
 کۀ يو سے د خپل سه يا ناسه خور ش. د هغوئ خُون په خپله غاړه دے. 
سره وادۀ 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 خپل خور سپاوے کے دے او هغوئ
د مياشتن سره د هغ  ے د يوې کۀ يو س  .الو شته دې د خپلو بدو سزا م

بيمارۍ په دوران ک مل، نو هغوئ دواړه به د قوم نه شلے ش ،ه چ هغوئ د
 کۀ يو سے د خپل مور خور سره يا د پالر پاکوال په حقله اصول مات کى دى. 
 کۀ يو سے د  .الو شنو هغوئ ته دې خامخا د خپلو بدو سزا م ،مل خور سره
خپل ترۀ  سره مل، نو هغه د خپل ترۀ سپاوے کوى، نو ذمه وارى به د هغوئ
 کۀ يو سے خپله ورنداره وادۀ کى او  .ۀ شاوالده به مپه خپله غاړه وى، او ب

ورور ي ژوندے وى، نو هغوئ به باوالده مۀ ش. هغۀ يو ناپاکه کار کے دے او هغۀ
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 مال خُدائ وفرمائيل، ”زما ول قانون او د خپل ورور سپاوے کے دے. 
حمونه ومن، نو داس د کنعان مل نه به ونۀ شلے ش کوم مل له چ زۀ تاسو

 د هغه خلقو په رِواجونو پس مۀ  کوم چ هلته اوسيى، هغه غېرقومونه راولم. 
به ترې نه وباسم نو تاسو به هغه مل ته ورننو. زۀ د هغوئ د ولو بدو عملونو په

لهغه م ې ده چ خو ما ستاسو سره وعده ک وجه د هغوئ نه کرکه کوم. 
ستاسو خپل ش چ زرخېز او آباد وى او هغه به زۀ تاسو له درکم. زۀ مال خُدائ

 نو تاسو خامخا د  .ى يستاسو خُدائ پاک يم او ما تاسو د نورو قومونو نه جدا ک
حاللو او حرامو ناورو او مارغانو په مين ک فرق وکئ. حرام ناور او حرام

.تاسو دا وخورئ نو ناپاک به ش دى او چ مارغان مۀ خورئ. ما ورته ناپاک وئيل
 تاسو به مقدس ش او صرف زما به ش ،ه چ زۀ مال خُدائ يم او زۀ مقدس

 هر يو  .رف زما اوستاسو ص چ ى ييم. ما تاسو د نورو قومونو نه جدا ک
چ ے شسار کو يا د پيريانو مشورې ورکوى هغه دې سند م ه چ ے ياس

مۀ ش ،وک چ دا کار کوى نو هغه به د خپل خُون ذمه وار وى.“

د امامانو پاکوالے

 بيا مال خُدائ موس ته حم وکو چ د هارون د خاندان امامانو ته  ۲۱
ووايه، ”کله چ د هغوئ يو خپلوان م ش نو د هغۀ په جنازه ک شريېدو په وجه به
 خو د دې نه بغېر چ هغه ي نزدې خپلوان وى له امام خپل ان نۀ ناپاک کوى، 

  يا پېغله خور چ د هغۀ په کور ک اوسيى.  مور، پالر، زوئ، لور، ورور، 
هغه دې د هغه چا په مرګ ک خپل ان ناپاک نۀ کى چ د وادۀ په ذريعه د هغۀ
 يو امام به هم د خپل سر يوه حصه هم نۀ کلوى، نۀ به ږيره خپلوان شوے وى. 

 هغه به مقدس لنوى او نۀ به خپل بدن غووى چ دا اره کى چ غم کوى. 
وى او چ زما نوم سپ نۀ کى. هغه ما ته په اور باندې تيارېدون نذرانه پېش کوى،
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سره وادۀ نۀ کوى يا چ  مام به د کنجرې يو ا نو هغه دې خامخا مقدس وى. 
 خلق به خامخا امام پېغله نۀ وى او يا طالقه شوې وى ه چ هغه مقدس دے. 

نذرانه پېش کوى. زۀ مال هغه ما ته په اور باندې تيارېدون ه چ ، مقدس
،مام لور کنجره ش کۀ د يو ا خُدائ يم، زۀ مقدس يم او زۀ خپل خلق مقدس کوم. 

 د  .سوزولے ش اوے کوى، نو هغه به خامخا په اور کهغه د خپل پالر سپ
مشر امام په سر باندې د غوړولو تېل اچولے شوى دى او هغه پاک شوے دے چ د

امامانو لباس واغوندى، نو هغه به خپل وېتۀ ببر نۀ پرېدى نۀ به شلېدل جام اغوندى
 هغه ما ته وقف شوے دے او هغه به - چ دا اره کى چ هغه غم ژړا کوى. 
خپل ان نۀ ناپاک کوى او نۀ به زما د مقدس خېم بعزت کوى چ هغه پرېدى او
 هلته الړ ش چ چرته مے وى، تر دې پورې کۀ هغه ي خپل مور او پالر هم وى. 
 کونه يا طالقه شوې هغه به د يوې داس جين سره وادۀ کوى چ پاکه پېغله وى، 

ه يا يوه کنجره ه به نۀ وادۀ کوى. هغه دې صرف د يوې داس جين سره وادۀ
 ن، د هغۀ بچ به ناپاک کوى چ پاکه پېغله وى او هغه ي د خپل قبيل نه وى. 
وى، په کار دى چ هغوئ پاک وى. زۀ مال خُدائ يم او ما هغه د امام په توه غوره
 ”هارون ته ووايه، ستا د  ،و چم وکته ح خُدائ موس  مال کے دے.“ 

اوالد هغه يو کس به هم په اور تيارېدون نذرانه ما ته نۀ پېش کوى، کوم چ په بدن
 ک ۀ عېب لرى. په دې خبرو به په راتلون ولو وختونو ک عمل کيى. 

داس يو سے هم دا نذرانه نۀ ش پېش کولے چ هغه په بدن ک داس عېب لرى
 وک چ په الس يا په په له وک چ ړوند، وډ، کوږ مخے يا معذُور وى، 
رمن و يا دد ستر وک چ ،ب وى يا مندرے وىک په مال ي  چ وډ وى، 
 د هارون د اوالد داس يو امام هم ما ته په ۀ بيمارى لرى، او يا چ خص وى. 

 خو داس اور تيارېدون نذرانه نۀ ش پېش کولے چ په بدن ک ۀ عېب لرى. 
کس په اور باندې تيارېدون نذرانه خوړلے ش چ ما ته پېش کيى، يعن هغه دواړه

 خو نذران په اور تيارېدون مقدسه نذرانه او په اور تيارېدون ډېره مقدسه نذرانه، 
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ه چ هغه په بدن ک ۀ عېب لرى، نو هغه دې مقدس پدې ته او قرباناه ته
نزدې نۀ را. هغه دې دا مقدس ايونه نۀ ناپاکه کوى، ه چ زۀ مال خُدائ يم او
 نو دا هغه ۀ دى چ موس هارون ته، د هارون زامنو ته زۀ هغوئ مقدس کوم.“ 

او ولو بن اسرائيلو ته وفرمائيل.

نذران خُدائ پاک ته قبلېدون

 ”هارون او د هغۀ زامنو ته  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۲۲
اوے مۀ کوئ، او د مقدسو نذرانو احترام کوئ کومووايه، تاسو زما د مقدس نوم سپ
 هغوئ ته ووايه چ کله ستاسو د چ اسرائيل ما ته وقف کوى. زۀ مال خُدائ يم. 

اوالد يو کس ناپاک وى او مقدسو نذرانو ته نزدې را کوم چ اسرائيلو ما ته وقف
کې وى، هغه دې بيا هيله په قرباناه ک خدمت ونۀ کى. په راتلون ولو

 د هارون د اوالد يو کس هم وختونو ک به په دې عمل کوئ. زۀ مال خُدائ يم. 
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 الس وروړى چ هغه د يو مى سره د لېدو په وجه ناپاک وى يا د هغۀ د ذکر
 هر يو  يا کۀ هغه يو ناپاک ناور يا ناپاک کس له الس وروړى.   نه اوبۀ و
امه پورې ناپاک وى، خو بيا به هم هغه مقدسنو هغه به تر ما ناپاک ش مام چا

کله نمر پرېو  چ نذران نۀ ش خوړلے چ ترو پورې ي غسل نۀ وى کے. 
نو هغه پاک دے او بيا هغه مقدس نذران خوړلے ش، کوم چ د هغۀ خوراک دے.

 هغه به د داس ناور غوه نۀ خورى چ په خپل مرګ م وى يا نل ناورو

 ول امامان به هغه اصول وژلے وى، په دې به هغه ناپاک ش. زۀ مال خُدائ يم. 
من کوم چ ما ودل دى. ن، هغوئ به ناهار ش او مۀ به ش ،ه چ هغوئ

 مقدسو اصولو ته سپ کتل دى. زۀ مال خُدائ يم او زۀ هغوئ مقدس کوم. 
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صرف د امامانو د خاندان کس دا نذران خوړلے ش، بل وک ي نۀ ش خوړلے کۀ
 خو د امام غالمان، چ هغه ي په پېسو هغه د امام کره مېلمه وى يا ي مزدور وى. 

پېدا شوى وى، نو هغوئ هغه خوراک خوړلے ش په خپل کور ک وى يا ي اخست
 کۀ د امام لور د يو داس سى سره وادۀ وکى چ هغه کوم چ امام ته مالويى. 

 خو کۀ د هغۀ لور امام نۀ وى نو هغه ه به دا مقدس نذران نۀ ش خوړلے. 
کونه يا طالقه شوې وى چ د هغ بچ نۀ وى او هغه واپس راغل وى او د پالر په
کور ک اوسيى نو هغه دا خوراک خوړلے ش چ کوم ي پالر ته د امام په توه
 کۀ يو  .مامانو د خاندان کس دا خوراک خوړلے شرف د االو شوے وى. صم

کس د امامانو د خاندان نه نۀ وى او د مقدس نذران نه ۀ په غلط سره وخورى، نو
 امامان به 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 د دې نذرانو سپاوے نۀ کوى، 

نو هغه خلق به ورته نۀ ش پرېودلے، کۀ داس وش نو د دې په وجه به هغه کس
ناهار ش او سزا به ورته مالو ش. زۀ مال خُدائ يم او زۀ نذران مقدس کوم.“

 ”هارون او د هغۀ زامنو ته او ولو  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال

اسرائيلو ته دا اصول وايه. کله چ يو اسرائيلے يا په بن اسرائيلو ک اوسېدونے
مسافر يوه سوزېدون نذرانه پېش کوى، کۀ هغه يوه منته يا رضاکارانه نذرانه وى، نو
 دا ناور به خامخا نر وى،  يا چېلے په هغه ناور ک دې هي عېب نۀ وى. 

 کۀ  .دا نذرانه ستاسو نه قبوله ش نۀ وى د دې دپاره چ عېب په ک هي چ
تاسو يو داس ناور پېش کوئ چ ۀ عېب په ک وى، نو مال خُدائ به دا نۀ
 کله چ وک مال خُدائ ته د سالمت نذرانه پېش کوى، کۀ هغه يوه قبلوى. 

منته يا رضاکارانه نذرانه وى، نو په هغه ناور ک به ۀ عېب نۀ وى، دا د دې دپاره
 مال خُدائ ته داس ناور مۀ پېش کوئ چ ړوند، وډ، يا ناسور  .قبوله ش چ
شوے زخم په ک وى، يا ي په رمن ک پمنوالے يا خارت وى. داس ناور په

 د رضاکارانه قرباناه باندې په اور تيارېدون نذران په توه مۀ پېش کوئ. 
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نذران په توه تاسو داس ناور پېش کولے ش چ هغه لن وى يا کۀ هغه صحيح
خُدائ ته داس  مال شل نۀ لرى، خو دا به په منته ک قبلېدونے نۀ وى. 
کولو يا ويستلو په وجه خص ولو، پرې کولو، زخم په ناور مۀ پېش کوئ چ

 په اور شوے وى. ستاسو په مل ک به د دې قسم نذرانو اجازت نۀ وى. 
تيارېدون نذران په توه داس ناور مۀ پېش کوئ چ د يو پردى سى نه اخستے
 کله چ يو - شوے وى. داس ناور عېبژن لے ش او قبلېدون نۀ وى. 
سخے، ُورے يا د چېل بچے پېدا ش، نو دا به اووۀ ور د مور نه نۀ ش لرې

 کولے، خو د هغ نه پس دا به په اور تيارېدون نذران په توه قبلېدونے وى. 
يوه غوا او د هغ سخے يا ه او د هغ ُورے يا يوه چېل او د هغ بچے په يوه

 کله چ تاسو مال خُدائ ته د شران قربان پېش کوئ، نو په ورځ مۀ حاللوئ. 
 هم په هغه ورځ باندې دا وخورئ  ،به تاسو قبول ش ولو عمل کوئ نو داسهغه اص

 مال خُدائ وفرمائيل، ”زما حمونه او د دې هي هم بل ور ته مۀ پرېدئ.“ 
 زما د مقدس نوم سپاوے مۀ کوئ، ول اسرائيليان دې من، زۀ مال خُدائ يم. 

 او ما دا اقرار وکى چ زۀ مقدس يم. زۀ مال خُدائ يم او زۀ تاسو مقدس کوم، 
تاسو د مصر مل نه راوويستل چ ستاسو خُدائ پاک شم. زۀ مال خُدائ يم.“

مذهب اخترونه

سرائيلو ته د مذهبا  ”بن  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۲۳
  .ش هغوئ د عبادت دپاره راغون په دې ک ايه چول واخترونو دپاره دا اص

ستاسو سره شپ ور شته چ خپل کار په ک کولے ش، خو ياد سات اوومه ورځ
د سبت ورځ ده، چ د آرام دپاره ده. په دې ورځ کار مۀ کوئ او د عبادت دپاره

 د دې راغونېئ. د سبت ورځ د مال خُدائ ده، چ تاسو چرته هم اوسېئ. 
اخترونو اعالن په مقرر شوو وختونو باندې کوئ.
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د فسح کولو اختر

رېواتو نه شروع  د فسح اختر، د د اولن مياشت د وارلسم ور د نمرپ

 په پينلسمه ورځ د پتيرې رو اختر شروع کيى او اووۀ ور به تاسو کيى. 
 د دې ورو په اوله ورځ به تاسو د عبادت دپاره خمبيره رو نۀ خورئ. 

 اووۀ ور راغونېئ او هغه يو کار هم مۀ کوئ چ تاسو ي هره ورځ کوئ. 
مال خُدائ ته په اور تيارېدون 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 ورځ کوئ. 
کله چ تاسو هغه زم له ورش کومه چ مال خُدائ تاسو له درکوى او تاسو خپل
 هغه به دا مال خُدائ ته د يوې فصل ورېب، نو وړومبے ېے امام له وروړئ. 
خاص نذران په توه پېش کى، تر و چ تاسو قبول ش. امام به دا د سبت پس په
 په کومه ورځ چ تاسو د فصل نذرانه پېش کوئ، نو د يو کال بله ورځ پېش کى. 

 ُورے هم د سوزېدون نذران په توه قربان کئ چ هي عېب په ک نۀ وى. 
وى په اور تيارېدون  د زيتُونو تېل ورسره ۀ اوړۀ چ تاسو د دې سره دوه کلو

نذران په توه پېش کئ. د دې نذران خوشبوئ په مال خُدائ باندې ۀ ل. تاسو د
 ترو پورې چ تاسو دا نذرانه خُدائ دې سره يو لير د ميو نذرانه هم پېش کئ. 
پاک ته نۀ وى راوړې نو تر هغ د نوې غل رو، وريت شوې يا کچه دان مۀ خورئ.

.ول منول اوالد به دا اص ستاسو ولو وختونو ک په راتلون

د لَو کولو اختر

د هغه ورځ نه په کومه ورځ چ وشمېرئ يعن نه پوره اووۀ هفت ور  سبت پس

 د اوؤم سبت د تاسو د خپل فصل ېے مال خُدائ ته د پېش کېدو دپاره راوړئ. 
ور نه پس، په پنوسمه ورځ، مال خُدائ ته د نوى فصل يوه بله نذرانه پېش کئ.
 هر يو خاندان دې دوه دوه رو راوړى او دا دې مال خُدائ ته د خاص تُحف په
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توه پېش 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 فصل د نذران په توه پېش کيى. 

ى، چان پېش ک يے او دوهُورى، يو غو سره اووۀ يو کلن او قوم دې د دې رو
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 خُدائ ته پېش کيى. د دې نذران خوشبوئ په مال خُدائ

 يو چېلے د ناه د نذران په توه او دوه يو کلن ُورى د سالمت د  .ۀ ل باندې
 امام به رو د دوو ورو سره د امامانو دپاره د نذران په توه هم پېش کئ. 

 په هغه ورځ هغه يو کار خاص تُحف په توه هم پېش کى. دا نذران مقدس دى. 
ئ. ستاسو اوالد چېهره ورځ کوئ او د عبادت دپاره راغون تاسو ي هم مۀ کوئ چ

 کله چ تاسو د  .من ولو وختونو ک ول دې په راتلونى دا اصچرته هم اوسي
خپلو پو فصل رېب، نو فصل د پو تر غاړو پورې مۀ رېب او چ کوم وږى پات ش نو
دئ. زۀ مالدا د غريبانانو خلقو او مسافرو دپاره پرې ،رېبلو له واپس مۀ ور د هغ

خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم.

د نوى کال اختر

 د اووم مياشت په وړومب ورځ د آرام خاص ورځ مان او چ کله بيل -

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

د کفارې ورځ

 ”د دې اووم مياشت لسمه ورځ د  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال

او مال کفارې ده، دا به ستاسو دپاره يوه مقدسه اجتماع وى. تاسو به روژه نيس
 په هغه ورځ هي کار مۀ کوئ، ه خُدائ ته په اور تيارېدون نذرانه پېش کوئ. 
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چ هغه د کفارې ورځ ده او د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک وړاندې ستاسو کفاره ادا
 هر وک چ هم په هغه ورځ ۀ وخورى نو هغه به نور د خُدائ پاک د کيى. 

 او کۀ هر چا هم په هغه ورځ ۀ کار وکو، نو زۀ به په خپله خلقو نه نۀ ش لے. 
  ستاسو اوالد چ چرته هم اوسيى دا اصول د هغوئ دپاره دى.  هغه تباه کم. 

رېواتو پورې دا رېواتو نه د لسم ور د نمرپ د هغ مياشت د نهم ور د نمرپ
.تاسو روژه نيس په دې دوران ک ،خاص ورځ مان

د جونو اختر

 د جونو اختر د اووم مياشت په پينلسمه ورځ شروع کيى او دا به اووۀ -

 د دې ورو په وړومب ورځ د عبادت دپاره راغون ش او هغه يو کار ور وى. 
 اووۀ ور تاسو هره ورځ يوه په اور هم مۀ کوئ چ تاسو ي هره ورځ کوئ. 

تيارېدون نذرانه پېش کوئ. په اتمه ورځ بيا د عبادت دپاره راغون ش او په اور
 تيارېدون نذرانه پېش کئ. دا د عبادت ورځ ده او چ هي کار په ک ونۀ کئ. 

دا مذهب اخترونه دى چ تاسو ي د مال خُدائ په درناوى ک کوئ چ د عبادت
د غل ،نذران سوزېدون ،نذران ئ او په اور تيارېدونېائ راغون دپاره په يو

نذران، قربان او د ميو نذران په ک پېش کوئ، چ په خپله خپله ورځ پېش کيى.
 دا اخترونه د عامو سبت د ورو نه عالوه دى او دا نذران ستاسو د عامو تُحفو نه

پوره کېدلو نذرانو او ستاسو د هغه رضاکارانه نذرانو نه چ تعالوه دى، ستاسو د من
 کله چ تاسو د خپلو پو نه فصل ورېب، نو اووۀ تاسو ي مال خُدائ له ورکوئ. 

ور دا اختر کوئ، چ د اووم مياشت په پينلسمه ورځ باندې شروع کيى. اوله
 په هغه ورځ د خپلو ونو نه ډېره ورځ او اتمه ورځ به د آرام کولو خاص ور وى. 
ۀ مېوه وشوکوئ، د کجورو ان او د پاو واال د ونو ان او د سيند د غاړې نه د
خارولو ون واخل او د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک په درناوى ک اختر وکئ.
.من ولو وختونو ک ول په راتلونکوئ. ستاسو اوالد به دا اص  دا اووۀ ور
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 چ ستاسو اوالد ته دا  ول اسرائيل به اووۀ ور په جونو ک اوسيى، 

پته ول چ مال خُدائ اسرائيليان دې ته جوړ کل چ په جونو ک اوسيى
چ کله ي هغوئ د مصر مل نه راوويستل. هغه مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک
 نو داس موس بن اسرائيلو ته دا اصول وودل چ د مال خُدائ په دے.“ 

درناوى ک مذهب اخترونه وکى.

د ډيوو ساتنه کول

 ”بن اسرائيلو له حم ورکه  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۲۴
په مقدسه خېمه ک چ ۀ سوچه د زيتُونو تېل راوړى کوم د ډيوو دپاره ډېر چ

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

ک هر وخت بليى.

ے شوې روخُدائ پاک ته پېش ک

 په دوه ډېرو ک  دولس کلو ۀ اوړۀ واخله او دولس رو ترې نه پخ که. 

ي په هغه مېز باندې کېده چ د سوچه سرو زرو پترى ورباندې خېژولے شوے دے،
رو شپ شپ په هر ډيرى ک دے او چ خُدائ په حضور ک د مال کوم چ

 په هر ډيرى باندې ۀ سوچه لوبان واچوه، دا به مال خُدائ ته په اور وى. 
 د هر تيارېدون نذران د يوې ن په شان وى چ د رو په ائ پېش کيى. 
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سبت په ورځ په راتلونو ولو وختونو ک، رو دې خامخا د مال خُدائ په حضور
 دا رو د هارون او ک کېودلے ش. د بن اسرائيلو همېشه دپاره دا لوظ دے. 

د هغۀ د اوالد 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 پالر مصرے او مور ي اسرائيل وه چ د هغ نوم -

سرائيلد يو ا ى په خېمو کد دِبرى لور وه. دې س سلوميت وو او د دان د قبيل
سره جه وکه. هغۀ په کنلو ک د خُدائ پاک د نوم بعزت وکه، نو هغوئ هغه
 هغه ي قېد کو او مال خُدائ ته ي انتظار کولو چ هغوئ ته موس له بوتلو، 
 ”دا  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  مال وائ چ د هغۀ سره ۀ وکى. 

سے د خېمو نه بهر بو. هر چا چ د هغۀ کنل اورېدل وى نو هغه به خپل الس د
هغه سى په سر د واه ورکولو دپاره کېدى او بيا به ول قوم هغه سنسار کى.

 بيا اسرائيلو ته ووايه چ هر وک هم خُدائ پاک ته کنل وکى نو هغۀ ته به

 او وبه وژلے ش. هر يو اسرائيلے يا د پردى  الو شخامخا د خپلو بدو سزا م
مل کس چ ستاسو سره اوسيى چ هغه مال خُدائ ته کنل وکى نو ول قوم
 او هر وک  ،ى نو هغه به وژلے شقتل وک وک چ  هر  .دې هغه ووژن
چ د بل چا يو ناور ووژن نو تاوان به ي خامخا ورکوى. دا اصول د ژوند په بدل

 کۀ وک يو بل کس زخم کى، هغۀ چ ۀ هم کى وى ک د ژوند واال دى. 
 کۀ هغه يو هوکے مات کى، نو د هغۀ يو نو هم هغه شان عمل به ورسره کيى. 

،ه به ويستلے شنو د هغۀ يوه ستر ه وباسکۀ هغه يوه ستر ،وکے به ماتولے شه
کۀ هغه يو غاښ مات کى، نو د هغۀ يو غاښ به ماتولے ش. هغه چ نه هم بل کس

 هر وک چ يو زخم کى نو په بدل ک به د هغۀ سره هم هغه عمل کيى. 
ناور ووژن نو تاوان به ي ورکوى، خو هر وک چ يو انسان ووژن نو هغه به
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 دا قانون ستاسو د ولو دپاره دے، کۀ هغه اسرائيلے وى يا د پردى  .ووژلے ش
مل کس چ ستاسو سره اوسيى، ه چ زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم.“

 کله چ موس بن اسرائيلو ته دا وفرمائيل، نو هغوئ هغه سے د خېمو نه بهر

ل چسرائيلو هم هغه شان وکا و. نو بنک سار يى ۇو او سنل ککن بوتلو چا چ
نه مال خُدائ موس له حم ورکے وو.

اوؤم کال

 بيا مال خُدائ د سينا په غرۀ باندې موس ته وفرمائيل او حم ي ورکو  ۲۵
چ ته ورننو لتاسو هغه م ايه. کله چول وسرائيلو ته دا اصا  ”بن  ،چ

مال خُدائ ي تاسو له درکوى، د مال خُدائ د درناوى دپاره په هر اوؤم کال تاسو
 شپ کاله به تاسو خپل پ وکرئ، په باغونو ک به د انورو هغه زمه مۀ کرئ. 

 خو په اوؤم کال دې زمه شاړه ان قينچ کئ او فصلونه به راغون کئ. 
پات ش. دا به مال خُدائ ته وقف شوے کال وى. خپل پ مۀ کرئ او په خپلو باغونو

 هغه فصل مۀ رېب چ د کرلو نه بغېر په ک د انورو ان مۀ قينچ کوئ. 
قينچ ي ان ولوئ چور مۀ راى او د خپلو باغونو نه هغه انخپله راشين کي

 کۀ په هغه کال شوى نۀ وى، دا هغه کال دے چ زمه به په ک پوره آرام کوى. 
ک زمه کرلے شوې هم نۀ وى، خو د هغ نه به ستاسو دپاره، ستاسو نوکرانو،

 داس  ،الو شى، خوراک مستاسو سره اوسي مزدورانو او د مسافرو دپاره چ
ستاسو اروو دپاره او ستاسو په پو ک د نل ناورو دپاره هم. زمه چ هر ۀ

.ى نو هغه خوړلے شراشنۀ ک

د واپس ورکولو کال

 نو د اووم  اووۀ ل اووۀ کالونه وشمېرئ چ يو کم پنوس کاله جوړيى. 
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.ولے شل وغبي ک لول م د کفارې په ورځ به په په لسمه ورځ يعن مياشت
 نو تاسو پنوسم کال خاص و او د مل ولو خلقو ته د آزادۍ اعالن وکئ. په

دې کال هغه هر ۀ هم چ خرڅ شوى وى نو هغه به اصل مال يا د هغۀ اوالد ته
واپس مالويى او هر وک چ د غالم په توه خرڅ شوے وى نو هغه به خپل خاندان

 تاسو به خپل پ نۀ کرئ نۀ به هغه فصل رېب چ په خپله راشين  .ته واپس ش
شوے وى او نۀ به په باغونو ک هغه انور راولوئ چ ان ي پرې کے شوې نۀ
ۀ خورئ چ رف هغهول کال به ستاسو دپاره مقدس وى، تاسو به ص  هغه وى. 
 په دې کال هغه هر ۀ چ خرڅ شوى وى نو هغه به پو په خپله راشنۀ کى وى. 
 کله چ تاسو په خپل وطندار ورور باندې  .الو شته م مال واپس خپل اصل

 قيمت به ي د زمه خروئ يا ي ترې نه اخل، نو يو بل له دوکه مۀ ورکوئ. 
کالونو د شمېر په مطابق مقررولے ش چ په هغه زمه ک د واپس ورکولو کال نه
شوى کالونه ډېر وى، نو قيمت به ي  کۀ چرې پات مخ ومره فصل کيى. 

اوچت وى، خو کۀ صرف يو و کالونه پات وى، نو قيمت به ي کم وى، ه چ ۀ
هم خريى نو هغه د فصلونو د هغه شمېر په مطابق به وى چ په هغه زمه ک پېدا
 خپل اسرائيليان مۀ دوکه کوئ، خو د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک نه کيى. 

يرېئ. ه چ زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم.

د اوؤم کال دپاره د خُدائ پاک د خوراک بندوبست کول

 د مال خُدائ ول قانون او حمونه من، نو تاسو به هغه مل ک په امن سره

 هغه زمه به فصلونه پېدا کوى او د خوراک هغه هر ۀ به درته مالويى اوسېئ. 
 خو کېدے ش چ ستاسو نه چ تاسو ي غواړئ او په امن ک به ژوند تېروئ. 

يو کس تپوس وکى چ پ ونۀ کرلے ش او فصلونه راغون نۀ ش نو په اوؤم کال به
 مال خُدائ به په شپم کال هغه زم له برکت ورکى نو هغه زمه ۀ خورو. 

تاسو په اتم کال خپل پ  کله چ به د دوه کالونو دپاره ۀ ډېر خوراک پېدا کى. 
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کرئ، نو چ په شپم کال تاسو ۀ رېبل وى هغه به تر اوسه پورې خورئ او په نهم
.رئ او رېبتاسو په اتم کال ک ۀ خورئ کوم چ کال به هم تاسو هغه

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 ي چا ته چ دا اجازت وى چ صرف ه ترې نه
 کله چ زمه خريى، نو د دې د اصل مال د واپس اخستلو حق به  .واخل

 کۀ يو اسرائيلے غريب ش او زم خرولو ته مجبور ش، نو  .خامخا منلے ش
 کۀ د چا خپلوان نۀ وى چ دا  .ه واپس اخلولو نه نزدې خپلوان به زم د هغۀ د

واپس واخل نو کېدے ش وروستو مالدار ش او ډېرې پېس ولرى چ دا واپس
ى له قيمت ورکوى چا چبه خامخا هغه س حال ک  نو په داس  .واخل

کالونو دپاره وى، تر هغ وى، دا قيمت به د واپس ورکولو کال پورې د پات اخست
نۀ وى چ  خو کۀ د هغۀ سره ډېرې پېس  .ه واپس شهغۀ ته خپله زم پورې چ
زمه واپس واخل نو دا به د واپس اخستلو نه وروستو کال پورې د هغه سى په قبضه
 کۀ وک په يو دېوال  .ته واپس ش مال وى. په هغه کال دې دا خپل اصل ک

لرون ار ک کور خرڅ کى، نو هغه د دې د خرېدو د تاريخ نه واخله په هغه
 خو کۀ هغه ي په يو کال ک واپس وړومب ول کال د واپس اخستلو حق لرى. 

وانۀ خل نو د واپس اخستلو حق د هغۀ د الس نه الړ ش او هغه کور به د اخستون او
 خو د هغۀ د اوالد د همېشه دپاره وى، دا به د واپس اخستلو په کال نۀ واپس کيى. 
چ کوم کورونه په بدېواله کلو ک دى نو په هغوئ به د پو په شان کار کيى، د دې

او دا به د واپس اخستلو په کال ک دا واپس واخل دا حق لرى چ مال اصل
 خو، ليويان هر وخت دا حق لرى چ په ارونو ک خپل هغه  .واپس ش

 کۀ چرې يو ليوے په ارونو جائيداد واپس واخل چ هغوئ ته حواله شوے وى. 
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ک يو کور خرڅ کى او واپس وانۀ خستلے ش، نو د واپس کولو په کال ک به دا
خامخا واپس ش ،ه چ د ليويانو په خپلو ارونو ک چ کوم کورونه دى دا د

 خو د ليويانو د ارونو نه اسرائيلو په مين ک د هغوئ ذات جائيداد دے. 
ېرچاپېره مېدان به هيله نۀ خريى، دا د همېشه دپاره د هغوئ دے.

غريبانانو خلقو له قرض ورکول

 کۀ ستاسو سره يو نزدې اوسېدونے بن اسرائيلے دومره غريب ش چ خپل

لتاسو د پردى م ه چن هساتلے، نو تاسو خامخا د هغۀ مدد کوئ ل ان نۀ ش
 د هغوئ نه هي سود  .ش هغه ستاسو سره نزدې پات کس سره مدد کوئ، نو چ

مۀ اخل، د خُدائ پاک نه يرېئ او خپل اسرائيلے هم هغه شان ان سره نزدې
 تاسو چ کوم پېس هغوئ له قرض ورکئ نو د هغ سود اوسېدو ته پرېدئ. 
.ه ترې نه مۀ اخل ئ د هغکوم خوراک ورباندې خرڅ ک او چ ترې نه مۀ اخل
 دا د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک حم دے، چا چ تاسو د مصر د مل نه

راوويستل چ د 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
.ى، نو د هغۀ نه به د يو غالم کار نۀ اخله خرڅ کان په تاسو باندې د يو غالم په تو

 هغه به ستاسو سره د يو مزدور په شان وى او د واپس ورکولو تر کال پورې به

 په هغه وخت به هغه او د هغۀ بچ ستاسو نه الړ ش او خپل ستاسو خدمت کوى. 
 اسرائيليان د مال خُدائ  .ۀ جائيداد ته به راستُون شخاندان او د خپل پالر ني

غالمان دى او هغوئ ي د مصر مل نه راوويستل، هغوئ دې د نوکرانو په توه نۀ
 کۀ تاسو ته  د هغوئ سره ظلم مۀ کوئ خو د خُدائ پاک نه يرېئ.  خريى. 
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 تاسو د هغه  .د نوکرانو ضرورت وى، نو د خواوشا قومونو نه غالمان اخستلے ش
لستاسو په م ى. کوم چستاسو سره اوسي کوم چ مسافرو اوالد هم اخستلے ش
 او هغوئ خپلو بچو ته د ميراث  ،پېدا شوى وى نو هغه به ستاسو ميراث ش ک
په توه پرېودلے ش، ترو چ هغوئ ژوندى وى نو ستاسو د بچو خدمت به کوى.
ئ يو مسافر چ فرض ک خو چ تاسو د خپل وطندار ورور سره ظلم ونۀ کئ. 
خو کۀ ستاسو خپل وطندار ورور غريب ش ،ى او هغه مالدار شستاسو سره اوسي
 د هغۀ د او خپل ان په هغه مسافر يا د هغۀ د قبيل په يو کس باندې خرڅ کى. 
 خرېدو نه پس، هغه بيا هم دا حق لرى چ واپس واخستلے ش. د هغۀ يو ورور 

يا د هغۀ ترۀ، د ترۀ زوئ يا د هغۀ بل يو نزدې خپلوان هغه واپس اخستلے ش. يا کۀ هغه
 چا چ هغه  .نو هغه خپله آزادى په خپله اخستلے ش ،په خپله مالداره ش

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

 د پات -  .په بنياد به د هغۀ د خالصېدو قيمت مقرر ش ى د هغورکولے کي
 شوو کالونو د شمېر په مطابق به هغه خامخا د خرېدو د قيمت يوه حصه ورکوى، 

له چ هغه د کال په بنياد باندې مزدور کے شوے وو. د هغۀ مال به د هغۀ سره
 کۀ هغه په داس ۀ طريقه آزاد نۀ کے ش، نو هغه او د هغۀ بچ به ظلم نۀ کوى. 

 يو اسرائيلے به  .ے شد واپس ورکولو د کال نه پس په بل کال خامخا آزاد ک
همېشه دپاره غالم نۀ وى، ه اسرائيليان د مال خُدائ غالمان دى. هغۀ هغوئ د

مصر مل نه راوويستل، هغه مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک دے.“

د فرمانبردارۍ دپاره برکتونه

 مال خُدائ وفرمائيل، ”بتان، مجسم، د کاو ستن، يا داس کا مۀ  ۲۶
 زما د جوړوئ چ تاسو ورته سجده وکئ. زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. 
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ى. زۀ مالزما عبادت کي ائ درناوے کوئ چرته چ او د هغه سبت ورځ من
 کۀ تاسو زما د قانون په مطابق ژوند تېروئ او زما حمونو ته غاړه خُدائ يم. 

 نو زۀ به په صحيح وخت باران وروم، هغه زمه به فصلونه پېدا کى او کېدئ، 
 ستاسو فصلونه به دومره ډېر وى چ د انورو د راولولو  .به مېوې ونيس ون

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 مالويى چ تاسو ي غواړئ او په

ک ل زۀ به تاسو له ستاسو په م خپل مل ک به تاسو په امن ژوند کوئ. 
آرام درکم او تاسو به بغېر د يرې نه خوب کوئ. زۀ به د هغه مل خطرناک ناور

ريال ش او تاسو  تاسو به په خپلو دشمنانو ب لرې کم او هلته به نور جن نۀ وى. 
 ستاسو پينۀ کسان به سلو له شست ورکى او  ،ووژن ک به هغوئ په جن
سل کسان به لسو زرو له شست ورکى. ستاسو دشمنان به په جه ک شست

 زۀ به په تاسو نظر وکم او ډېر اوالد به درکم، زۀ به هغه لوظ پوره کم وخورى. 
 تاسو سره به دومره ډېره غله وى چ تاسو به هغه چ ما ستاسو سره کے دے. 
 زۀ به ستاسو  .ائ پېدا ش د نوى فصل دپاره زَړه غله د دې دپاره وغورزوئ چ

په مين ک زما په مقدسه خېمه ک اوسېم او زۀ به ستاسو نه کله هم نفرت ونۀ
  . زۀ به ستاسو مل يم، زۀ به ستاسو خُدائ پاک يم او تاسو به زما خلق ي کم. 
چ نه راوويستل لصر د متاسو د م خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم، چا چ زۀ مال

د غالم نه آزاد ش. ما هغه طاقت ختم کو چ تاسو ي ي کى وئ او د دې جوه
“.ر وپه اوچتو ستر ئ چک م

د سرکش سزا

 مال خُدائ وفرمائيل، ”کۀ تاسو زما حمونه ونۀ منل، نو تاسو ته به سزا مالو

 کۀ تاسو زما د حمونو منلو نه انار وکئ او زما د حمونو نه کرکه وکئ  .ش
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 نو زۀ به تاسو له سزا درکم. زۀ به په تاسو افتونه راولم او زما لوظ مات کئ، 
يعن ال عالجه 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
 زۀ به ستاسو نه مخ غالب ش او چ تاسو ۀ کرل وى نو هغوئ به ي وخورى. 
واړوم، نو تاسو به شست وخورئ او هغه خلق چ ستاسو نه نفرت کوى هغوئ به په
تاسو حومت وکى، تاسو به دومره يرېئ چ وک درپس نۀ وى بيا به هم منې
 کۀ د دې هر ۀ نه پس بيا هم ما ته غوږ ونۀ نيس، نو ستاسو د نافرمان په  .وه

 زۀ به ستاسو غرور مات کم، باران وجه زۀ به ستاسو سزا اووۀ چنده زياته کم. 
 ستاسو  .په شان به سخته ش او د کا ه به اوچه شى او ستاسو زمبه نۀ وري
ول محنت به تاسو له هي فائده درنۀ کى، ه چ ستاسو زمه به فصلونه نۀ کوى

 کۀ تاسو بيا هم زما مخالفت کوئ او زما د منلو نه  .به مېوه نۀ نيس او ستاسو ون
 زۀ به ستاسو مين ته انار کوئ، نو زۀ به ستاسو سزا اووۀ چنده زياته کم. 

خطرناک ناور درولېم او دا به ستاسو ماشومان ووژن، ستاسو اروى به تباه کى
 کۀ د دې هر  .ش پات کونه به مو خوشس م چاو ستاسو شمېر به دومره کم ک
 نو زۀ به هم ۀ نه پس هم زما خبرې ته غوږ ونۀ نيس او بيا هم زما مخالفت کوئ، 

 زۀ به ستاسو خالف شم او زۀ به تاسو له د مخ نه اووۀ چنده زياته سزا درکم. 
په تاسو يو جن 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 ال عالجه بيمارۍ راولېم او تاسو به زۀ
 زۀ به په تاسو 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

  .ۀ وخورئ، نو بيا به هم اوږى ي کله تاسو هر او چ سره به خوراک ختم ش
کۀ د دې هر ۀ نه پس هم زما خبرې ته غوږ ونۀ نيس او زما د منلو نه انار وکئ،
 نو زما قهر به ستاسو خالف ش او بيا به زۀ ستاسو سزا د مخ نه اووۀ چنده

 زۀ به  ستاسو لوږه به دومره زياته ش چ خپل بچ به وخورئ.  زياته کم. 
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ستاسو عالقائ عبادتخان تباه کم، ستاسو د خوشبوي قرباناه به ختمه کم او
ستاسو مى به د ستاسو په بساه بتانو باندې وروغورزوم. زۀ به ستاسو نه نفرت

 زۀ به ستاسو د ارونو نه کنرې جوړې کم، ستاسو د عبادت ايونه به وکم. 
م چتباه ک داس ل زۀ به ستاسو م تباه کم او ستاسو قربان به قبول نۀ کم. 

 زۀ به په  .باندې غمژن ش نو هغوئ به په دې تباه ونيس لکوم دشمنان دا م
تاسو جن راولم او په پردو ملونو ک به مو خوارۀ وارۀ کم. ستاسو مل به

 نو تاسو چ کله خپله -  .ارونه به وران ويجاړ ش او ستاسو ش خوشے پات
و پورې چ ى نو ترآرام وک ه چته د اوؤم کال د آرام ورکولو موقع ور نۀ ک زم

تاسو د دشمن په مل ک جالوطن ي نو دا به داس پرته وى او ۀ آرام به وکى.
 ستاسو کوم 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
 کله چ هي وک هم په تاسو پس نۀ وى نو تاسو به په يو بل به بيا هم غورزېئ. 

 باندې غورزېئ او تاسو به د دې جوه نۀ ي چ د دشمن په مخ ودرېئ. 
.ۀ شم ک لى، تاسو به پردى مبه تاسو ژوندى تېر ک لستاسو د دشمنانو م
 ستاسو کوم کسان چ ستاسو د دشمنانو په مل ک ژوندى پات وى هغوئ به

.وش ناه په وجه به داس ۀ دناه او ستاسو د پالر ني ستاسو خپل ،خرابتُراب ش

د راتلون وخت دپاره اُميد

 خو ستاسو اوالد به د خپلو ناهونو او د هغوئ د پالر نيۀ د ناهونو اقرار وکى،

 او زۀ ي د چ هغوئ زما سره بوفائ کې ده او زما خالف ي سرکش کې ده، 
خپل ان خالف کم او چ هغوئ د دشمنانو مل ته ولېم. کۀ بيا ستاسو د اوالد

 نو زۀ به د  ،الو شسزا ورته م ناه او سرکش او د خپل سخت زړونه نرم ش
يعقوب، اسحاق او ابراهيم سره خپل کے لوظ راياد کم او زۀ به خپل هغه لوظ بيا تازه
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 اول خو به هغه مل خامخا د هغ د کم چ خپلو خلقو له هغه مل ورکم. 
خلقو نه خال کيى، چ دا د پوره آرام نه ۀ خوند واخل او هغوئ ته به زما د قانون

 خو بيا هم، چ هغوئ ال د خپلو  .الو شمونو نۀ منلو په وجه پوره سزا ماو ح
نۀ رد کوم، نۀ به ترې نفرت کوم او نۀ به ي وى، نو زۀ به ي ک لدشمنانو په م

بېخ تباه کوم. هس نه چ د هغوئ سره زما لوظ مات ش، زۀ مال خُدائ د هغوئ
 زۀ به هغه لوظ بيا تازه کم چ ما د هغوئ د پالر نيۀ سره کے خُدائ پاک يم. 
وو کله چ ما ولو قومونو ته خپل طاقت وودلو چ خپل خلق م د مصر مل نه

 دا ول هغه قانون او راوويستل، چ زۀ مال خُدائ، د هغوئ خُدائ پاک اوسم.“ 
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

 ”بن اسرائيلو ته دا اصول  ،ته وفرمائيل چ خُدائ موس  بيا مال  ۲۷
وايه. کله چ د يو خاص منت په پوره کېدو ک يو کس مال خُدائ ته وقف

 کوم چ د منلے -  ،ے شى، نو هغه به د دې قيمت په ورکولو سره آزاد ککي
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
.و نه واخله تر شلو کالو پورې وى، شل د سپينو زرو سيد پين مر يع وان، چ

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
 کۀ يو کس منته منل وى او ډېر غريب وى  .زيات وى، لس د سپينو زرو سي
چ هغه معيارى قيمت نۀ ش ورکولے، نو هغه کس دې امام له راول او امام به کم
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 کۀ هغه منته د يو ناور قيمت مقرر کى، چ د هغه کس د وس په مطابق وى. 
تُحفه چ ه د قبلېدو قابل وى، نو داسپه تو خُدائ ته د يوې نذران مال وى چ

 او کۀ يو کس منته ومن نو هغه ناور مال خُدائ ته پېش کيى هغه مقدسه ده، 
په بل ناور نۀ ش بدلېدلے. کۀ چرې هغه بدل کى، نو داوړه ناور به د مال خُدائ

 خو کۀ هغه ناور حرام وى، کوم چ مال خُدائ ته د نذران په توه د وى. 
ۀوال مام به د دې ا  .مام له بوناور ا قبلېدو قابل نۀ وى، نو هغه کس به هغه

 کۀ هغه کس دا او بدوال په مطابق قيمت مقرر کى او دا به آخرى قيمت وى. 
 کله واپس اخستل غواړى، نو هغه به د دې قيمت سره شل فيصده سېوا ورکى. 

چ يو کس خپل کور مال خُدائ ته وقف کوى، نو امام به د دې د ۀوال يا بدوال په
 کۀ هغه کس چا چ دا مطابق د دې قيمت مقرر کى او دا به آخرى قيمت وى. 

کور وقف کے وى او دا واپس اخستل غواړى، نو هغه به خامخا د دې قيمت سره شل
 کۀ وک د خپل زم ۀ حصه مال خُدائ ته وقف فيصده زيات ورکى. 

کوى، نو د دې قيمت به د هغه تخم په مطابق مقررولے ش چ ومره په ک کرل په
 کۀ هغه کار وى، دا قيمت به د سپينو زرو لس سي د شلو کلو اوربشو دپاره وى. 

کس دا زمه د واپس اخستلو کال باندې وقف کى، نو د دې زم قيمت به پوره
 خو کۀ چرې هغه کس خپله زمه د دې نه وروستو وقف کى، امام  .ورکولے ش

به د هغ بيعه د هغه کالونو د شمېر په مطابق حساب کى چ د واپس اخستلو تر
 چا راتلون کال پورې پات وى او د کالونو د کم په وجه به کمه بيعه مقرر کى. 
چ دا زمه وقف کې وى کۀ هغه کس دا واپس اخستل وغواړى، نو هغه به خامخا د
 کۀ هغه کس دا زمه د مال خُدائ نه دې قيمت سره شل فيصده زيات ورکوى. 

واپس اخستلو نه مخ په بل چا باندې خره کى، نو د هغۀ حق نۀ جوړيى چ دا
 د واپس اخستلو پس کال به هغه پے د همېشه دپاره د مال خُدائ  .واپس واخل

 کۀ وک مال خُدائ ته يو پے وقف کوى چ هغۀ ش، دا به د امامانو وى. 
 امام به د واپس اخستلو پس کال پورې د کالونو د شمېر په مطابق د اخستے وى، 
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دې د قيمت اندازه ولوى او هغه کس به خامخا هم په هغه ورځ د دې قيمت ورکى، دا
ے واپس د دې اصل د واپس اخستلو په کال به دا پ  .خُدائ ش به د مال پېس

 ول قيمتونه به د منلے شوى معيار په مطابق مال يا د هغۀ اوالد ته مالويى. 
 په ناورو ک د ولو نه وړومب پېدا شوى بچ د مال خُدائ  .مقررولے ش
وى، نو هي وک دا هغۀ ته د يوې رضاکارانه نذران په توه نۀ ش پېش کولے. يو

 خو وړومبے پېدا شوے سخے، ُورے يا يو د چېل بچے دا د مال خُدائ وى، 
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
ۀ شرط نه وقف شوے وى، نو هي خُدائ ته بغېر د مال يز چ  کوم  .ش

وک به دا نۀ خرولے ش او نۀ به ي واپس اخستلے ش، کۀ هغه بن آدم، ناور، يا
 کۀ په چا باندې د مرګ فېصله زمه وى، دا به د همېشه دپاره د مال خُدائ وى. 
 د زم د ول شوې وى نو هغه به خامخا وژلے ش او واپس به نۀ ش اخستلے. 
 کۀ يو کس دا پېداوار لسمه حصه د مال خُدائ ده، کۀ هغه غله وى يا مېوه وى. 

واپس اخستل غواړى، نو هغه به خامخا د منلے شوى قيمت سره شل فيصده زيات
 هر يو لسم اروے د مال خُدائ دے. کله چ ناور شمېرلے ش، نو ورکوى. 
ترتيب نۀ ورکوى چ ناورو له داس دې  مال هر يو لسم به د مال خُدائ وى. 

خراب ناور ترې خوښ کے ش او بدلولے رابدلولے ي هم نۀ ش. کۀ هغۀ يو
خُدائ وى او واپس به نۀ ش و، نو بيا به دواړه د مالناور بدل ک ناور په بل

 دا هغه حمونه دى چ مال خُدائ موس له د سينا په غرۀ باندې د اخستلے.“ 
بن اسرائيلو دپاره ورکل.
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