د ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺘﺎب ‐ د ﺗﻮرات ﺷﺮﻳﻒ ﻠﻮرم ﮐﺘﺎب
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اوﻟﻪ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى

۱

 د دوﯦﻢ ﮐﺎل د دوﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﭘﺮﯦﻮدو ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ


 ”ﺗﮥ او ﻫﺎرون د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وى او ﭼ ﺟﻨ
ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐئ .د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴ 
 د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ راوﻏﻮاړه ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد وﮐى۵ “.۱۶-دا ﻫﻐﻪ ﺳى دى ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان
ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
دى ،ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ دﭘﺎره د ﻗﻮم ﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى دى ﻳﻌﻨ د روﺑﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﻟﻴﺼﻮر د ﺷﺪِﻳﻮر زوئ ،د
ﺷﻤﻌﻮن د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺳﻠﻮﻣاﯦﻞ د ﺻﻮرىﺷﺪى زوئ ،د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻧﺤﺸﻮن د ﻋﻤﻧﺪاب زوئ ،د ﻳﺴﺎﮐﺎر د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ
ﻧﺘﻨاﻳﻞ د ﺿﻌﺮ زوئ ،د زﺑﻮﻟﻮن د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﻟﻴﺎب د ﺣﻴﻠﻮن زوئ ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﻟﻴﺴﻤﻊ د ﻋﻤﻴﻬﻮد زوئ ،د ﻣﻨﺴ د
ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻤﻠاﯦﻞ د ﻓﺪاﻫﺼﻮر زوئ ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﺑِﺪان د ﺟﺪﻋﻮﻧ زوئ ،د دان د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﺧﻴﻌﺰر د ﻋﻤﺷﺪى زوئ،
د آﺷﺮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻓﺠﻌاﯦﻞ د ﻋﺮان زوئ ،د ﺟﺎد د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﻟﻴﺎﺳﻒ د دﻋﻮاﯦﻞ زوئ ،د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﺧﻴﺮع د ﻋﻴﻨﺎن زوئ.
۱۷د دې دوﻟﺴﻮ ﺳو ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون۱۸ ،د دوﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم راﻏﻮﻧ ﮐو او
د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ د ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻟﻴﻞ .د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮل او وﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮل ﭼ ﻋﻤﺮ
ﻳ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو۱۹ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ورﮐے وو .د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ،ﻣﻮﺳ
ﺧﻠﻖ وﺷﻤﯧﺮل۲۰ .۴۶-ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳى ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت وو او ﭼ ﺟﻨ ﻳ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮل ،ﺷﺮوع د روﺑﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ وﺷﻮه ،ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺸﺮ زوئ وو .ﻮل ﺷﻤﯧﺮ
دا دے .د روﺑﻴﻦ اوﻻد ﺷﭙ ﻠﻮﯦﺖ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د ﺷﻤﻌﻮن اوﻻد ﻳﻮ ﮐﻢ ﺷﭙﯧﺘﮥ زره او درې ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو،
د ﺟﺎد اوﻻد ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ زره ﺷﭙ ﺳﻮه او ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ۇو ،د ﻳﻬﻮداه اوﻻد ﻠﻮر اوﻳﺎ زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د
ﻳﺴﺎﮐﺎر اوﻻد ﻠﻮر ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د زﺑﻮﻟﻮن اوﻻد اووۀ ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ
اوﻻد ﻠﻮﯦﺖ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د ﻣﻨﺴ اوﻻد دوه دﯦﺮش زره او دوه ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ اوﻻد ﭘﻴﻨﮥ
دﯦﺮش زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د دان اوﻻد دوه ﺷﭙﯧﺘﮥ زره او اووۀ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د آﺷﺮ اوﻻد ﻳﻮ ﻠﻮﯦﺖ زره او
ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،د ﻧﻔﺘﺎﻟ اوﻻد درې ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو .دا ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﺷﭙ ﻻﮐﻪ درې زره او
ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ۇو۴۷ .د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ۇو ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى۴۸ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ”۴۹ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻫﻐﻪ ﺳو ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى ﮐﻮې ﭼ ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻣﮥ ﺷﺎﻣﻠﻮه.
۵۰ﺧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ او د دې د ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐه .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﯧﻤﻪ او د دې ﺳﺎﻣﺎن وړى،
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮى او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺑﻪ ﺧﯧﻤ ﻟﻮى۵۱ .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﯧﻤ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ اوړئ ﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺧﯧﻤﻪ راﻮﻟﻮى او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﻮى ﺎئ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻮى .ﺑﻞ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷ ﻧﻮ وﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ.
۵۲او ﻧﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﯧﻤ ودروى ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه وى او د ﺧﭙﻠ ﺟﻨې ﻻﻧﺪې ﺑﻪ وى.
۵۳ﺧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﯧﻤ وﻟﻮى ،ﭼ ﻮک ﻧﺰدې راﻧﮥ ﺷ ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ زۀ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻢ۵۴ “.ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے
وو.

ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮل

۲

 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﮐﯧﻤﭗ ﺟﻮړوى ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﺳے ﺑﻪ د
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل .


ﺧﭙﻞ ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې ﺧﯧﻤﻪ ودروى .ﺧﯧﻤ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻟﻮﻟﮯ ﺷ۳ .۹-ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ،ﭼ
ﻮک د ﻳﻬﻮداه د ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﮐ ﺧﯧﻤ ودروى ،د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا
دى .د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻧﺤﺸﻮن زوئ د ﻋﻤﻧﺪاب ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻠﻮر اوﻳﺎ زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠ
ﻣﺸﺮ ﻧﺘﻨاﻳﻞ زوئ د ﺿﻌﺮ ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻠﻮر ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺎب زوئ د
ﺣﻴﻠﻮن ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ اووۀ ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى .دا ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﭙ اﺗﻴﺎ زره او ﻠﻮر
ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى .د ﻳﻬﻮداه ﻟﺮ ﺑﻪ ﻣﺨ روان وى۱۰ .۱۶-ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ ،ﻮک ﭼ د روﺑﻴﻦ د ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﮐ ﺧﯧﻤ ودروى ،د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى .د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺼﻮر زوئ
د ﺷﺪِﻳﻮر ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﭙ ﻠﻮﯦﺖ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﺳﻠﻮﻣاﯦﻞ زوئ د ﺻﻮرىﺷﺪى،
د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﻮ ﮐﻢ ﺷﭙﯧﺘﮥ زره او درې ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺎﺳﻒ زوئ د دﻋﻮاﯦﻞ ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻴﻨﮥ
ﻠﻮﯦﺖ زره ﺷﭙ ﺳﻮه ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن دى .دا ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﻳﻮ ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن
دى .دوﯦﻢ ﺑﻪ د روﺑﻴﻦ ﻟﺮ روان وى۱۷ .ﺑﻴﺎ دې د اوﻟﻨﻮ دوه ﻟﺮو او د وروﺳﺘﻨﻮ دوه ﻟﺮو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻟﻴﻮﻳﺎن روان
ﺷ ﭼ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﻳﻮﺳ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روان وى ﭼ ﻨﻪ ﺧﯧﻤ ودروى ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ
ﺎئ د ﺧﭙﻠ ﺟﻨې ﻻﻧﺪې وى۱۸ .۲۴-ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ،ﻮک ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﮐ ﺧﯧﻤ ودروى ،د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى .د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺴﻤﻊ زوئ د ﻋﻤﻴﻬﻮد ،د ﻗﺒﻴﻠ
ﺷﻤﯧﺮ ﻠﻮﯦﺖ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻤﻠاﯦﻞ زوئ د ﻓﺪاﻫﺼﻮر ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ دوه دﯦﺮش زره
او دوه ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺑِﺪان زوئ د ﺟﺪﻋﻮﻧ ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن
دى .دا ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥ زره او ﺳﻞ ﮐﺴﺎن دى .درﯦﻢ ﺑﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻟﺮ روان وى۲۵ .۳۱-ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ،
ﻮک ﭼ د دان د ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ ﺧﯧﻤ ودروى ،د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى .د دان ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺧﻴﻌﺰر زوئ د ﻋﻤﺷﺪى ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ دوه ﺷﭙﯧﺘﮥ زره او اووۀ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د آﺷﺮ
ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻓﺠﻌاﯦﻞ زوئ د ﻋﺮان ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﻮ ﻠﻮﯦﺖ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى ،د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺧﻴﺮع
زوئ د ﻋﻴﻨﺎن ،د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ درې ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى .دا ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻳﻮ ﻻک اووۀ ﭘﻨﻮس زره او
ﺷﭙ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن دى .ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ د دان ﻟﺮ روان وى۳۲ .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻟﺮو ﺷﻤﯧﺮ ﺷﭙ ﻻﮐﻪ درې زره ﭘﻴﻨﮥ
ﺳﻮه او ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮل۳۳ .ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ
ﺣﻢ ﮐے وو ،ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ وﻧﮥ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮل۳۴ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو .ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠ ﺟﻨې ﻻﻧﺪې ﺧﯧﻤ ودروﻟ او ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه روان
وو.

د ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون زاﻣﻦ

۳

 دا د ﻫﺎرون او د ﻣﻮﺳ د ﺧﺎﻧﺪان د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﺒﺮه ده ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻮﺳ ﺳﺮه


 د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮوﻧﻪ ﻏﻮړ
 د ﻫﺎرون ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو ،ﻧﺪب ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ وو ،اﺑﻴﻬﻮ ،اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ .
ﺧﺒﺮې وﮐې .

 ﺧﻮ ﻧﺪب او اﺑﻴﻬﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ووژﻟﮯ ﺷﻮل ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ
ﮐے ﺷﻮل او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷﻮل ،
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ اور ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐ اﺟﺎزت ﻧﮥ وو .د ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ اوﻻد ﻧﮥ وو ،ﻧﻮ اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ د ﺧﭙﻞ
ﭘﻼر ﻫﺎرون ﭘﻪ ژوﻧﺪون ﮐ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ذﻣﻪ وارى
 ”د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﺰدې راوﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ د ﻫﺎرون اﻣﺎم دﭘﺎره ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻣﻘﺮر
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﻮى او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﻮل ﻗﻮم دﭘﺎره ﺑﻪ ذﻣﻪ وارى ﭘﻮره ﮐﻮى .
ﮐه .
 ﻟﻴﻮﻳﺎن د
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او د ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ذﻣﻪ وارى ﭘﻮره ﮐﻮى .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﮐې ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره وﻗﻒ ﺷﻮى دى .
 ﻧﻮ
ذﻣﻪ وارى ﭘﻮره ﮐى ،ﺑﻞ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ د ورﻧﺰدې ﮐﯧﺪﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ “.
 ”ﻟﻴﻮﻳﺎن دې اوس زﻣﺎ ﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﺮان
 -
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ووژل ،ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺸﺮ زوئ او وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻨﺎور وﻗﻒ ﮐے ﺷﻮل ﭼ زﻣﺎ ﺷ .ﺧﻮ اوس د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ زﻣﺎ ﺷ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى
 ﭼ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﮐﻮرﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴ ،ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو 

 او ﻣﻮﺳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻫﻐﻮئ
ﻧﺮ دې وﺷﻤﯧﺮى ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وى ،
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴﻞ۱۷ .۲۰-د ﻟﻴﻮى درې زاﻣﻦ ۇو ،ﺟﻴﺮﺳﻮن ،ﻗُﻬﺎت او ﻣﺮارى ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ۇو ﮐﻮﻣ ﻗﺒﻴﻠ ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎدﻳى .د ﺟﻴﺮﺳﻮن دوه زاﻣﻦ ۇو ،ﻟﺒﻨ او ﺳﻤﻌ .د ﻗُﻬﺎت ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو ،ﻋﻤﺮام ،اﺿﻬﺎر ،ﺣﺒﺮون او

ﻋﺰىاﯦﻞ ،او د ﻣﺮارى دوه زاﻣﻦ ۇو ،ﻣﺤﻠ او ﻣﻮﺷ .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎدﻳى .
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﻧﺮان ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ اووۀ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ
ﻟﺒﻨ او ﺳﻤﻌ دواړه د ﺟﻴﺮﺳﻮن ﻗﺒﻴﻠ وې .
 د
 ﺟﻴﺮﺳﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺧﯧﻤ ودروﻟ ،
ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو .
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ دﻧﻨﻨ ﭘدې ،ﭘﺎﺳﻨ ﭘدې ،د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ
اﻟﻴﺎﺳﻒ ﺳﺮه ﭼ د ﻻاﯦﻞ زوئ او د ﺟﻴﺮﺳﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو .
 د ﻫﻐﻪ ﭘدو ﭼ د ﺧﯧﻤ د درﺑﺎر او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وې او درﺑﺎر
دروازې د ﭘدې د ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ذﻣﻪ وار ۇو ،
 ﻋﻤﺮام ،اﺿﻬﺎر،
ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د دروازې ﭘدې .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﺪﻣﺖ ذﻣﻪ وار ۇو ﭼ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮﻟﻮ .
 د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺮاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺗﮥ زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ
ﺣﺒﺮون او ﻋﺰىاﯦﻞ ﻠﻮر واړه ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ د ﻗُﻬﺎت د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ۇو .
 د
 ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎﻧﻮ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺧﯧﻤ ودروﻟ ،
د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو .
 د ﻫﻐﻮئ ذﻣﻪ وارى د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻞ ۇو ﻳﻌﻨ د ﻟﻮظ
اﻟﻴﺼﻔﻦ ﺳﺮه ﭼ د ﻋﺰىاﯦﻞ زوئ او د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو .
ﺻﻨﺪوق ،ﻣﯧﺰ ،ډﻳﻮټ ،ﻗﺮﺑﺎنﺎه ،د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻮ ﭼ اﻣﺎﻣﺎن ﻳ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى او زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ د
 د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ د ﻫﺎرون اﻣﺎم
ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘده .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﺪﻣﺖ ذﻣﻪ وار ۇو ﭼ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮﻟﻮ .
 د ﻣﺤﻠ او ﻣﻮﺷ
زوئ اﻟﻋﺰر وو .د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وه ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
 د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺮاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﭙ زره او دوه ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ ﻳﻮه
دواړه ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ د ﻣﺮارى د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ وې .
 ﻣﺮارﻳﺎﻧﻮ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺧﯧﻤ ودروﻟ ،د ﺻﻮرىاﯦﻞ ﺳﺮه ﭼ د
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو .

 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ ،درﺷﻠﻮ ،ﺳﺘﻨﻮ ،ﭘﻮ او د دې ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ
اﺑﺧﯧﻞ زوئ او د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو .
 ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﻨﻮ ،ﭘﻮ،
ذﻣﻪ وار ﻣﻘﺮر ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﺪﻣﺖ ذﻣﻪ وار ۇو ﭼ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮﻟﻮ .
 ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣﻘﺪﺳ
ﻣﻮږو او د درﺑﺎر د ﺑﻬﺮﻧ رﺳﻮ د ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ذﻣﻪ وار ۇو .
ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﯧﻤ ودروﻟ .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ذﻣﻪ وار ۇو ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﮐﯧﺪﻟﻮ .ﺑﻞ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون د
ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ د دې د ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐے وے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷﻮ .
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮم ﺷﻤﯧﺮ وﮐو ﻫﻐﻪ ﻮل ﻧﺮان دووﻳﺸﺖ زره ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ زﻣﺎ دى .ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﺮ ﻣﺸﺮ زوئ ﻧﻮم
 -

وﻟﻴﻪ ،ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وى .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ زۀ دا د دﻋﻮې ﺳﺮه واﻳﻢ ﭼ ﻮل ﻟﻴﻮﻳﺎن زﻣﺎ دى.
 ﻣﻮﺳ ﻫﻢ
زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .زۀ دا ﻫﻢ واﻳﻢ ﭼ د ﻮﻟﻮ وړوﻣﺒﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮو ﺎروو ﭘﻪ ﺎئ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺎروى زﻣﺎ دى “.
 ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ ﻳ وﺷﻤﯧﺮل 
 ﺑﻴﺎ
ﻋﻤﺮ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دووﻳﺸﺖ زره دوه ﺳﻮه او درې اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ۇو .
 ”اوس د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻟﻴﻮﻳﺎن وﻗﻒ ﮐه ﭼ زﻣﺎ ﺷ او د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﺧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د وړوﻣﺒﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮو ﺎروو ﭘﻪ ﺎئ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺎروى وﻗﻒ ﮐه .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 د ﻫﺮ ﻳﻮ دﭘﺎره د
ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ دوه ﺳﻮه او درې اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن زﻳﺎت دى ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﻳﺎت زاﻣﻦ واﭘﺲ اﺧﻠ .

 -
 او دا ﭘﯧﺴ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ورﮐه “.
ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﻨﮥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ورﮐه ،
 او د ﻣﺎﻟ
ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل او د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﻳ واﺧﺴﺘﻠ ﭼ ﻳﻮ زر درې ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﺷﭙﯧﺘﮥ وې 
ﺧُﺪائ د ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ورﮐې.

د ﻗُﻬﺎت د ﻗﺒﻴﻠ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ذﻣﻪ وارۍ

۴

 ”د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎن دى .ﻫﻐﻮئ دې ﻗﺒﻴﻠﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


 او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې وﻟﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ د دﯦﺮﺷﻮ
ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ او ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان وﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ ،
 د ﻫﻐﻮئ
ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وى او ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﮐﯧﻤﭗ د وړﻟﻮ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ د ډﯦﺮو ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻞ وى “.
وﺧﺖ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ،د ﻟﻮظ د ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘده ﺑﻪ راﮐﻮزه ﮐى او د ﻟﻮظ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﺮﻣﻨ ﻳﻮه ﮥ ﻮﻪ واﭼﻮى ،د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﮐﭙه ﺑﻪ دﭘﺎﺳﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﮐى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﮐﭙه ﺧﻮره ﮐى
ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮره ﮐى او د وړﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزوﺎن وردﻧﻨﻪ ﮐى .
ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رو وى او ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﻟﻮ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،د ﻧﺬراﻧﻮ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧﻮ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه ﺳﺮه ﮐﭙه ﺧﻮره ﮐى ،د ﺮﻣﻨ
دﭘﺎره ﻣﻨ ﮐﯧدى .ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ رو ﭘﺮﺗﻪ وى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﻳﻮه ﮐﭙه واﺧﻠ او
ﻳﻮه ﮥ ﻮﻪ دې ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮى او د وړﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزوﺎن وردﻧﻨﻪ ﮐى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا او د دې ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د
ډﻳﻮټ ،ډﻳﻮې ،ﺳﺮﭘﻮﻮﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻌ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ ﻮل ﻟﻮ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د
ﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮥ ﻮﻪ ﮐ ﺗﺎو ﮐى او ﭘﻪ وړوﻧ ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﻪ ﻳ ﮐﯧدى ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې وړﻟﮯ ﺷ .

ﺳﺮو زرو ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﮐﭙه ﺧﻮره ﮐى ،د ﺮﻣﻨ ﻳﻮه ﮥ ﻮﻪ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮى او د وړﻟﻮ دﭘﺎره
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻟﻮ واﺧﻠ ﭼ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى ،د
ﺑﺎزوﺎن ﺑﻪ وردﻧﻨﻪ ﮐى .
آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﭙه ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺎو ﮐى ،د ﺮﻣﻨ ﻳﻮه ﮥ ﻮﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې واﭼﻮى او ﭘﻪ وړوﻧ ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ اﻳﺮه ﻟﺮې ﮐى او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ د ﮐﺎﺳﻨ رﻧ ﮐﭙه ﺧﻮره ﮐى .
ﮐﯧدى .
ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯧدى ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى .ﻟﻪ د اور ﻟﻮ ،د ﻏﻮ دﭘﺎره درې ﻏﺎ،
 ﮐﻠﻪ
ﺑﯧﻠﭽ او ﺎﻧﻮﻧﻪ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﺮﻣﻨ ﻳﻮه ﮥ ﻮﻪ واﭼﻮى ،د وړﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزوﺎن وردﻧﻨﻪ ﮐى .
ﭼ د ﺧﯧﻤﻮ د وړﻟﻮ وﺧﺖ راﺷ او ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ دا او د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن راوﻧﻐﺎړى ﻧﻮ ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎن ﺑﻪ د ﻣﻘﺪس ﺳﺎﻣﺎن
وړﻟﻮ دﭘﺎره راﺷ .ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﺳﺎﻣﺎن ﻟﻪ ﻮﺗ ﻧﮥ وروړى ،ﻨ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ .دا ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ د ﻫﻐ د وړﻟﻮ ذﻣﻪ
 د ﻫﺎرون اﻣﺎم زوئ اﻟﻋﺰر ﺑﻪ د
وارى د ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎﻧﻮ ده ،ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ وړﻟﮯ ﺷ .
ﻮﻟ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ او د ډﻳﻮو دﭘﺎره د ﺗﯧﻠﻮ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻮ ،د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻠﻮ او ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ
 ”ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎن
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ذﻣﻪ وار وى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮى دى .
 ﭼ ډﯦﺮو ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې راﺷ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻣۀ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو د ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ
ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ 
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎن ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ
زاﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﻨﻪ  او ﻫﺮ ﺳى ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮى ﭼ ﮥ ﻴﺰ ﺑﻪ وړى .
ﻻړل او اﻣﺎﻣﺎن ﻳ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ د وړﻟﻮ ﺗﻴﺎرے ﮐﻮى ،ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ“.

د ﺟﻴﺮﺳﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ذﻣﻪ وارۍ
 ”د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐه ﭼ ﺟﻴﺮﺳﻮﻧﻴﺎن دى ،ﻫﻐﻮئ دې ﻗﺒﻴﻠﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،

 او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې وﻟﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ
ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ او ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان وﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ ،
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې
ﺗﺮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وى او ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ،د دې دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﭘده ،د دې دﭘﺎﺳﻪ د  ﺮﻣﻨ ﻮﻪ ،د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ
ﺳﺎﻣﺎن د وړﻟﻮ ذﻣﻪ وار وى ﻳﻌﻨ 
 د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ او ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د درﺑﺎر ﭘدې او رﺳ ،درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د دروازې ﭘدې او ﻫﻐﻪ ﻮل
ﭘده ،
ﺳﺎﻣﺎن ﭼ د دې ﭘﻪ ودروﻟﻮ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ذﻣﻪ وارۍ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮى ﭼ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ
 ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺟﻴﺮﺳﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ورﮐﻮى او د ﻫﻐﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻮرى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻳ ﺳﺮ
ﻟﺮى .
 ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ د ﺟﻴﺮﺳﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ذﻣﻪ
ﺗﻪ رﺳﻮﻟ دى ﮐﮥ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ورﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى دى .
وارۍ دا دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا د ﻫﺎرون اﻣﺎم زوئ اﺗﻤﺮ د ﻮدﻧ ﻻﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮى“.

د ﻣﺮارﻳﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ ذﻣﻪ وارۍ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐه ﭼ د ﻣﺮارﻳﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ دى ،ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ

 او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ د دﯦﺮﺷﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې
او ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان وﺷﻤﯧﺮه ،
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ ،درﺷﻠﻮ،
وى او ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 او د ﺳﺘﻨﻮ ،ﭘﻮ ،ﻣﻮږو او د ﺧﯧﻤ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د درﺑﺎر د ﭘدو رﺳﻮ ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻮل
ﺳﺘﻨﻮ او د ﭘﻮ وړﻟﻮ ذﻣﻪ وار وى ،
ﺳﺎﻣﺎن د وړﻟﻮ ذﻣﻪ وار وى ﭼ د دې ﭘﻪ ودروﻟﻮ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ذﻣﻪ وار وى ﮐﻮم ﭼ
 دا د ﻣﺮارﻳﺎﻧﻮ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د ﺧﺪﻣﺖ ذﻣﻪ وارۍ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﺎرون اﻣﺎم زوئ اﺗﻤﺮ د
ورﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى وى .

ﻮدﻧ ﻻﻧﺪې دا ﮐﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮى“.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى
۳۴۴۸-ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻳ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ او ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ
ﺧﺎﻧﺪان وﺷﻤﯧﺮل ،ﭼ ﻣﻌﻠﻮم ﮐى ﭼ ﻮﻣﺮه ﺳى ﺷﺘﻪ ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وى او ﭼ ﭘﻪ
ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .دوه زره اووۀ ﺳﻮه او ﭘﻨﻮس ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎن ۇو ،دوه زره ﺷﭙ ﺳﻮه او دﯦﺮش ﺟﻴﺮﺳﻮﻧﻴﺎن ۇو
او درې زره او دوه ﺳﻮه ﻣﺮارﻳﺎن ۇو .دا ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ اﺗﮥ زره ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه او اﺗﻴﺎ ﮐﺴﺎن ۇو۴۹ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے د ﻫﻐﻪ ﺣﻢ
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﮐے وو ،او د ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ورﮐے
وو ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ د وړﻟﻮ او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې.

ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺧﻠﻖ

۵

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐه ﭼ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ﻟﺮى
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


ﻳﺎ ﻳ د ﺑﺪن د ﻳﻮ ﺎئ ﻧﻪ اوﺑﮥ  او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻣى ﺳﺮه د ﻟﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻮے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻐﻪ د ﺧﯧﻤﻮ
 ﻧﺮ ﻳﺎ ﻪ ﭼ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ وﻟﯧه ،ﭼ ﺧﯧﻤ ﭘﻠﻴﺘ ﻧﮥ ﮐى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﻧﻪ وﺷى .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل او داﺳ ﺧﻠﻖ ﻳ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐل.
ﮐ اوﺳﯧم “.

د ﺟﺮم ﭘﻪ وﺟﻪ ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪل
 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻧﺮ ﻳﺎ ﻪ د ﭼﺎ ﺧﻼف
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،

 ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه اﻗﺮار
ﺟﺮم وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺼﻮروار وى ،
وﮐى او ﭼ د ﭼﺎ ﺧﻼف ﻳ ﺟﺮم ﮐے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻟﻪ دې ﭘﻮره ﺗﺎوان ورﮐى او ﺷﻞ ﻓﻴﺼﺪه دې زﻳﺎت ﻫﻢ ورﮐى.
 ﮐﮥ د ﻣﻈﻠﻮم ﮐﺲ ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮان ﻧﮥ وى ﭼ د ﺟﺮم ﺗﺎوان ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ ،ﻧﻮ د ﺟﺮم ﺗﺎوان ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم اﻣﺎم

 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭼ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻟﻪ ورﮐے ﺷ ،د دې ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻣﺠﺮم د ﮐﻔﺎرې دﭘﺎره ﻳﻮ  ﻫﻢ وى .
 ﻫﺮ ﻳﻮ اﻣﺎم ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ د ﺎن دﭘﺎره ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﮐے
ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻣﺎم وى .
ﺷﻮې وى“.

ﻳﻮ ﺷﻤﻦ ﺧﺎوﻧﺪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ۱۲۱۴-ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﺋ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﺷﻤﻦ ﺷ ﭼ ﺧﭙﻠ

 ورﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې ده او د ﺑﻞ ﺳى ﺳﺮه ﻳ زﻧﺎ ﮐې ده او د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻋﺰﺗ ﻳ ﮐې ده ،ﺧﻮ ﮐﮥ د ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﻘﻴﻦ
ﭘﻮخ ﻧﮥ وى ،او ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﻫﻐﮥ  دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠ وى ،ﻮاه ﻫﻢ ﻧﮥ وى او ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﭘﻮرې ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮې ﻫﻢ ﻧﮥ
 ﭘﻪ داﺳ
وى ،ﻳﺎ داﺳ وﺷ ﭼ ﻳﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺴ ﺷﻤﻦ ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﻐ ﺑوﻓﺎﺋ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﮐې .
دواړو ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺳے ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ اﻣﺎم ﻟﻪ ﺑﻮ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﻠﻮ د اورﺑﺸﻮ اوړۀ ﻫﻢ ﻳﻮﺳ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د
زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﻧﮥ اﭼﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ اﭼﻮى ،ﻪ ﭼ دا ﻧﺬراﻧﻪ د ﺷﻤﻦ ﺧﺎوﻧﺪ د ﻃﺮف ﻧﻪ ده ،دا د دې دﭘﺎره

 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ وړاﻧﺪې راوﻟ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ ﻳ
ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ﭼ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺮﻨﺪ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻨول ﮐ ﮥ ﻣﻘﺪﺳ اوﺑﮥ واﭼﻮى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د درﺑﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟه
ودروى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د  وﯦﺘﮥ ﺧﻮارۀ ﮐى او د اوړو ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ د
ﺧﺎوره واﺧﻠ او ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳ واﭼﻮى ﭼ ﺗﺮﺧ ﺷ .
ﻫﻐ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﮐﯧدى .اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﺎم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ وﻧﻴﺴ ﭼ ﺗﺮﺧ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ دى .دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻫﻐﻪ ﻪ دې ﺗﻪ راﺿ ﮐى ﭼ داﺳ ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى،
ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ راوﻟ ﭼ ﮐﻮم ﻨﺎﻫﺎر وى .

 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎ زﻧﺎ ﮐې وى ،
”ﮐﮥ ﺗﺎ زﻧﺎ ﮐې ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﭼ دا اوﺑﮥ ﮐﻮم ﻟﻌﻨﺖ راوﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮى .
 دا اوﺑﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻟﻌﻨﺘ ﮐى .ﺗﺎ دې ﺷﻨه ﮐى او ﺳﺘﺎ ﺧﯧﻪ دې وﭘﺳﻮى .
ﺧﯧ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ او ﺳﺘﺎ ﺧﯧﻪ دې وﭘﺳﻮى او ﺗﺎ دې ﺷﻨه ﮐى “.ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ داﺳ وواﺋ” ،آﻣﻴﻦ .ﻫﻢ داﺳ
 د ﻫﻐ ﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم دا ﻟﻌﻨﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر وﻟﻴ او دا ﻟﻴﻞ ﺑﻪ د ﺗﺮﺧﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺟﺎم ﮐ ووﻳﻨ .
دې وﺷ “.
 اﻣﺎم ﺑﻪ د  د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ د اوړو د ﺷ
ﻣﺨ ﭼ ﭘﻪ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې دا اوﺑﮥ و ،ﮐﻮم ﭼ ﺳﺨﺖ درد راوﻟ ،
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم د
ﻧﺬراﻧﻪ واﺧﻠ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐى .
دې ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﻮﮯ واﺧﻠ ،دا ﺑﻪ د ﻧﺬراﻧ د ﻳﻮې ﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وى او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ وﺳﻮزوى .ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﻫﻐ زﻧﺎ ﮐې وى ،ﻧﻮ اوﺑﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺖ درد راوﻟ ،د ﻫﻐ ﺧﯧﻪ ﺑﻪ وﭘﺳﻴى
ﻪ ﺑﺎﻧﺪې اوﺑﮥ وﻮى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺎه وى ،ﻧﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﮥ
او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨه ﺷ .او د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻟﻌﻨﺘ ﺷ .
 دا ﻗﺎﻧﻮن د داﺳ واﻗﻌﻮ دﭘﺎره دے ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺳے ﻏﯧﺮت وﮐى او ﺷﻤﻦ
 -
رﺳﻴى او د ﻫﻐ ﺑﻪ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﺷ .
ﺷ ﭼ د ﻫﻐﮥ  زﻧﺎ ﮐې ده .ﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ودروﻟﮯ ﺷ او اﻣﺎم ﺑﻪ دا
 ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻪ د ﻨﺎه ﻧﻪ ﺧﻼص وى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻪ ﻨﺎﻫﺎره وى ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو
رﺳﻢ ادا ﮐى .
ﺷ.

د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻗﻒ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره اﺻﻮل

۶

 ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﺋ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﻳﺎ ﻪ د ﺧﺎص
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو 


 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره د ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺴﻢ وﮐى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى 
د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ او ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ ﺎن وﺳﺎﺗ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﻳﻮ ﻗﺴﻢ رس ﻫﻢ ﻧﮥ  ﭼ د اﻧﻮرو ﻧﻪ ﺟﻮړ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﭽﻪ اﻧﻮر او
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻗﻒ ﺷﻮى وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﻧﮥ اوچ اﻧﻮر ﺧﻮرى .
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ
ﺧﻮرى ﭼ د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻧﻪ را ،د اﻧﻮرو ﭘﻮﺳﺘﮯ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺧﻮرى .
ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﻗﺴﻢ ﻻﻧﺪې وى ،ﻧﻮ وﯦﺘﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ واړۀ ﮐﻮى .ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺴﻢ ﻧﻴﻪ ﭘﻮره ﺷﻮې ﻧﮥ وى ،ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
 د ﻫﻐﻮئ وﯦﺘﮥ د دې ﻧﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ دى ،ﻧﻮ
 -
وﻗﻒ دى او وﯦﺘﮥ ﺑﻪ ﭘﺮﯦدى ﭼ ﻟﻮئ ﺷ .
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣى ﺗﻪ ﻧﺰدې ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻼر ،ﻣﻮر ،ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ﻫﻢ وى .
 ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ وﻗﻒ ﺷﻮى وﯦﺘﮥ داﺳ
ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﻗﺴﻢ ﻻﻧﺪې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ دى .
ﻧﺎﭘﺎک ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ داﺳ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ وى ﭼ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻣ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ اووۀ ور اﻧﺘﻈﺎر وﮐى او ﺑﻴﺎ
 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ دوه ﻮﻮﺷﺘ ﻳﺎ دوه ﮐﻮﻧﺘﺮې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺑﻪ ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ ﮐﻞ ﮐى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻳﻮه د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى او ﺑﻠﻪ د
ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ دروازه ﮐ اﻣﺎم ﻟﻪ راوړى .
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﻪ ﮐﻔﺎره ادا ﮐى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣى ﺗﻪ د ﻧﺰدې ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎه ﮐې ده.

 او ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻗﻒ ﮐى .ﺗﯧﺮ ﺷﻮے
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ وﯦﺘﮥ ﺑﻴﺎ ﭘﺎک ﺷ 
وﺧﺖ ﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﻴى ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ وﻗﻒ ﺷﻮى وﯦﺘﮥ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻮى ۇو .د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﮐﺎل
 د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻢ ﭘﻮره ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا رﺳﻢ ادا
ُورے راوﻟ .
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې درې داﺳ ﻨﺎور ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ
ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ دروازې ﺗﻪ ورﺷ 
ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى ،د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورے ،ﻳﻮه ﮐﻠﻨﻪ ورۍ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﭘﺘﻴﺮې رو ﻳﻮه ډﮐﻪ ﻮﮐﺮۍ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐى ،د اوړو ډﺑﻠ رو ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﭘﻪ ﮐ  وى او
ﻳﻮ  .
ﻧﺮۍ ﻧﺮۍ رو ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮى وى او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه د ﻏﻠ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه وى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ  د
 اﻣﺎم ﺑﻪ دا ﻮﻟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮې ﮐى او د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .

ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى او د ﻫﻐﻪ ﭘﺘﻴﺮې رو ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ
 ﻫﻐﻪ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ دروازه ﮐ
ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻏﻠ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮې ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ د  د
ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ ﮐﻞ ﮐى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اور ﮐ ﺑﻪ ﻳ واﭼﻮى ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
اوږې ﻏﻮﻪ وﻳﺸﻮﻟﮯ ﺷ ،اﻣﺎم ﺑﻪ دا راواﺧﻠ او ﭘﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ ﭼ ﮐﻮﻣ رو دى د ﻳﻮې ډﺑﻠ او د ﻳﻮې ﻧﺮۍ رو ﺳﺮه
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم دا د ﻳﻮې ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ
ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐﻪ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﯧدى ﭼﺎ ﭼ ﻗﺴﻢ ﮐے وو .
ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،دا د اﻣﺎم دﭘﺎره ﻳﻮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ده ،د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه د  ﺳﻴﻨﻪ او ﭘﺘُﻮن د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د
 دا اﺻﻮل د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دﭘﺎره دى
اﻣﺎم دى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ وو ،ﻣﮯ ﻠﮯ ﺷ .
ﮐﻮم ﭼ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗﺴﻢ وﮐى .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻧﻮرې ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ وس وى.
ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﮐې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻮره ﮐﻮى.

د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮﮐﺖ
 ﭼ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ دې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮﺘﻠﻮ دﭘﺎره داﺳ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ 

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻧُﻮر ﭘﻪ
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دې وﺳﺎﺗ ،
واﺋ ،
 او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وى او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دې ﺳﻼﻣﺘ درﮐى “.
ﺗﺎﺳﻮ وﻠﻮى او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې رﺣﻢ وﮐى ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره زﻣﺎ ﻧﻮم اﺧﻠ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم“.

د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﺬراﻧ راوړل

۷

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ودرول ﭘﻮره ﮐل ،ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ او د دې


 ﺑﻴﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ،ﮐﻮم
ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ،ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د ﻫﻐ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐل او وﻗﻒ ﻳ ﮐل .

 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوړﻟ ،ﺷﭙ ﻟﻮﺋ ﺎډۍ او دوﻟﺲ ﻏﻮاﺋ ،د دوو
ﭼ د ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﻣﺸﺮان ۇو 
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﺎډۍ او د ﻫﺮ ﻣﺸﺮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﺣﺎﺿﺮ ﮐل ،
 ”دا ﺗُﺤﻔ ﻗﺒﻮﻟ ﮐه ﭼ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ،دا ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﻫﻐﮥ دوه ﺎډۍ او ﻠﻮر ﻏﻮاﺋ
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺎډۍ او ﻏﻮﻳﺎن ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐل .
ورﮐه ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮى “.
 او ﻠﻮر ﺎډۍ او اﺗﮥ ﻏﻮﻳﺎن ﻳ ﻣﺮارﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐل .دا ﻮل ﺧﺪﻣﺖ د ﻫﺎرون زوئ اﺗﻤﺮ د
ﺟﻴﺮﺳﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐل ،
 ﺧﻮ ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺎډۍ ﻳﺎ ﻏﻮﻳﺎن ورﻧﮥ ﮐل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮﻣﻮ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ
رﻫﻨﻤﺎﻳ ﻻﻧﺪې وﺷﻮ .

 ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻧﺬراﻧ راوړې .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ
ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوږو ﺑﺎﻧﺪې وړﻟﮯ ﺷﻮل .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ دوﻟﺲ ور
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻮل ،
ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى۱۲ “.۸۳-ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠ
ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى .ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻧﺤﺸﻮن زوئ د ﻋﻤﻧﺪاب ،ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ ورځ د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ
ﻧﺘﻨاﻳﻞ زوئ د ﺿﻌﺮ ،ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺎب زوئ د ﺣﻴﻠﻮن ،ﭘﻪ ﻠﻮرﻣﻪ ورځ د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺼﻮر
زوئ د ﺷﺪِﻳﻮر ،ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ ورځ د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﺳﻠﻮﻣاﯦﻞ زوئ د ﺻﻮرﺷﺪى ،ﭘﻪ ﺷﭙﻣﻪ ورځ د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺎﺳﻒ
زوئ د دﻋﻮاﯦﻞ ،ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺴﻤﻊ زوئ د ﻋﻤﻴﻬﻮد ،ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻤﻠاﯦﻞ زوئ د
ﻓﺪاﻫﺼﻮر ،ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺑِﺪان زوئ د ﺟﺪﻋﻮﻧ ،ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ د دان ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺧﻴﻌﺰر زوئ د
ﻋﻤﺷﺪى ،ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻤﻪ ورځ د آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻓﺠﻌاﯦﻞ زوئ د ﻋﺮان ،ﭘﻪ دوﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺧﻴﺮع زوئ د
ﻋﻴﻨﺎن .ﻫﺮه ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﭼ راوړﻟﮯ ﺷﻮه ﻣﻘﺪار ﻳ دا وو ،ﻳﻮ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺟﺎم ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻮ او ﻳﻮ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺎﻧ اﺗﮥ ﺳﻮه
ﺮاﻣﻪ ،دا د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ۇو ،دا دواړه د اوړو ﻧﻪ ډک ۇو او ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  ۇو ،دا د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ۇو ،ﻳﻮ
د ﺳﺮو زرو ﻟﻮﮯ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﻟﺲ ﺮاﻣﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﻪ ډک ۇو ،ﻳﻮ ﺳﺨﮯ ،ﻳﻮ  او د ﻳﻮ ﮐﺎل ُورے ،دا د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ۇو ،ﻳﻮ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وو ،او دوه ﻏﻮﻳ ،ﭘﻴﻨﮥ ان ،ﭘﻴﻨﮥ ﭼﯧﻠ او ﭘﻴﻨﮥ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى د
ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ۇو۸۴ .۸۸-ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻧﺬراﻧ راوړې ﻫﻐﻪ ﻮﻟ دا دى .دوﻟﺲ د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او دوﻟﺲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺎﻧﻮﻧﻪ ،دا ﻮل اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﮐﻠﻮ ۇو ،دوﻟﺲ د ﺳﺮو زرو ﻟﻮ ،دا ﻮل ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻮ
ۇو ﭼ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﻪ ډک ۇو ،دوﻟﺲ ﻏﻮﻳ ،دوﻟﺲ ان او دوﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،ورﺳﺮه د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﻳﻮړﻟﮯ ﺷﻮې،
دا د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ۇو ،دوﻟﺲ ﭼﯧﻠ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ۇو ،او ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻏﻮﻳ ،ﺷﭙﯧﺘﮥ ان ،ﺷﭙﯧﺘﮥ ﭼﯧﻠ ،ﺷﭙﯧﺘﮥ
ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،دا د وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ۇو۸۹ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه
ﺧﺒﺮې وﮐى ،ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﭼ د ﻟﻮظ د ﺻﻨﺪوق د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ او د دوه وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ
ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮐﻮﻟ.

د ډﻳﻮو ﮐﯧﻮدل

۸

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


 ﻫﺎرون ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل او ډﻳﻮې ﻳ داﺳ ﮐﯧﻮدې ﭼ د
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ داﺳ ﮐﯧدى ﭼ د ډﻳﻮټ ﻣﺨ ﺗﻪ رﺎ ورﮐﻮى “.
 د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﯧﺨﻪ ﭘﻮرې ډﻳﻮټ د ﻮﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ وو ،ﻫﻢ د ﻫﻐ ﻧﻘﺸ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ
ډﻳﻮټ ﻣﺨ ﺗﻪ رﺎ وه .

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﻮدﻟ وه.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ او وﻗﻒ ﮐﯧﺪل
 ﻃﺮﻳﻘﻪ دا
 ”ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐه او ﻫﻐﻮئ ﭘﺎک ﮐه ،
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

ده ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺎﮐﻮاﻟ اوﺑﮥ وﺷﻴﻨﺪه او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻮل ﺑﺪن ﮐﻞ ﮐى او ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺳﺨﮯ او د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره اوړۀ ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى دا ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ واﺧﻠ ،او د ﻨﺎه
ﭘﺎک ﺷ .
 ﺑﻴﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم راﻏﻮﻧ ﮐه او ﻟﻴﻮﻳﺎن زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﻣﺨ
ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻏﻮﻳﮯ ﺑﻮ .
 او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ د ﺧﺎص
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دې ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﮐﯧدى ،
ودروه .

 ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د دوو ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﮐﯧدى،
ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى .
ﻳﻮ ﺑﻪ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او ﺑﻞ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻔﺎره
 ﻧﻮ
 ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﻗﻒ ﮐه او ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان ﺟﻮړ ﮐه .
ادا ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭘﺎک او وﻗﻒ ﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﺪﻣﺖ
ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺷ .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻟﻴﻮﻳﺎن زﻣﺎ دى او ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف زﻣﺎ
دﭘﺎره ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺗﻠﮯ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻮل ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ ووژل ،ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺸﺮ زوئ او ﻫﺮ ﻳﻮ
دى .
 اوس زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ وړوﻣﺒﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮو زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺎئ
وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻨﺎور ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐو .
 او ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ د ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﻟﻴﻮﻳﺎن اﺧﻠﻢ ،
ﺧﯧﻤﻪ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺧﺪﻣﺖ وﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺪس ﺎئ
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون او ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن وﻗﻒ ﮐل ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻧﺰدې راﺷ ﻧﻮ ﭼ وﺑﺎ ﻳ ﻫﻼک ﻧﮥ ﮐى “.
 ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐل او ﺟﺎﻣ ﻳ ووﻳﻨﻠ او ﻫﺎرون
ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو .
 ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل .ﻫﺎرون د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﮐﻔﺎره ادا ﮐه .
ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو .ﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ د ﺧﺪﻣﺖ
 ”د ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﻻړل .
 او ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﭘﻨﻮس
ﻋﻤﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻴﻮے ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ذﻣﻪ وارى ادا ﮐﻮى ،
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮى ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ
ﮐﺎﻟﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى ادا ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮئ“.

د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اﺻﻮل

۹

 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ د وﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،د دوﯦﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ اوﻟﻨ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د


 ”د دې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ ،د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ،
 -
ﻣﻮﺳ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ د ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮى “.
 او د اوﻟﻨ ﻣﻴﺎﺷﺘ د ﻮارﻟﺴﻤ ور ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ
ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ وﮐى ،
 ﺧﻮ ﮥ ﺧﻠﻖ ﻧﺎﭘﺎک ۇو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣى ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟ
وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻧﺎﭘﺎک
ۇو او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﮯ .ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﻟﻪ ﻻړل 
ﻳﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣى ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟ ﻳﻮ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه وﻟ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺷﺮﻳﯧﺪﻟﮯ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
 ﻣﻮﺳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺻﺒﺮ وﮐئ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺣﻢ
ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐو؟“ 
 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد د ﻣى
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﻣﻼو ﺷ “.
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزت دے
ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﻳ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﺮې ﺳﻔﺮ ﮐ ﻳ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮل ﻏﻮاړئ ،
ﭼ دا ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ وروﺳﺘﻮ وﮐئ ،ﻳﻌﻨ د دوﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ د ﻮارﻟﺴﻤ ور ﭘﻪ ﻣﺎﺎم .دا اﺧﺘﺮ د ﭘﺘﻴﺮې رو او ﺗﺮﺧﻮ
 د ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﻧﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ د ﺑﻞ ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ او ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﻨﺎورو ﻫُوﮐ ﻣﺎت ﻧﮥ
ﺑﻮﻮ ﺳﺮه وﮐئ .
 ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﭘﺎک وى او ﻟﺮې ﺳﻔﺮ ﮐ ﻧﮥ وى او ﻫﻐﻪ د ﻓﺴﺤ
ﮐئ .د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ د ﻮﻟﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﮐئ .
اﺧﺘﺮ وﻧﮥ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﻧﮥ ﮐه .ﻫﻐﮥ

 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﻣﺴﺎﻓﺮ اوﺳﻴى ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮل ﻏﻮاړى،
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا د ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮى .ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺑﻞ ﻣﻠ وى ﻳﺎ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وى ﻧﻮ د
دواړو دﭘﺎره ﻳﻮ ﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮن دے“.

د ورﻳ ﺳﺘﻦ او د اور ﺳﺘﻦ
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ودروﻟﮯ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ورﻳ راﻏﻠﻪ او ﺧﯧﻤﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐه .ورﻳ ﺑﻪ د
 -

 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﻳ د ﺧﯧﻤ ﻧﻪ اوﭼﺘﻪ ﺷﻮه ،ﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ روان ﺷﻮل او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ
ﺷﭙ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪه .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺧﯧﻤ وړﻟ
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﺧﯧﻤ ودروﻟ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ورﻳ راﮐﻮزه ﺷﻮې وه .
او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﻪ ﻳ ودروﻟ .ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭼ ورﻳ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړه وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ
 ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ ورﻳ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ډﯦﺮ وﺧﺖ دﭘﺎره وﻻړه وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﻣﻨﻠﻮ
ﮐ اﻳﺴﺎر ۇو .
 ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ورﻳ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ور د ﺧﯧﻤ دﭘﺎﺳﻪ اﻳﺴﺎره وه ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ،
او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺗﻠﻞ .
 ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ورﻳ ﺻﺮف د ﻣﺎﺎم
ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اﻳﺴﺎرﯦﺪل ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﮐﮥ ورﻳ ﺑﻪ دوه
ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې اﻳﺴﺎره وه ،ﭼ ﻨﻪ ﺑﻪ ورﻳ اوﭼﺘﻪ ﺷﻮه ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐو .
ور ،ﻣﻴﺎﺷﺖ ،ﮐﺎل ،ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ دﭘﺎﺳﻪ وﻻړه وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ورﻳ اوﭼﺘﻪ ﺷﻮه،
 ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ورﮐى ۇو ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﯧﻤ
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ .
ودروﻟ او وړﻟ.

د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺑﻴﻞ

۱۰

 ”د ﯧﺪﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ دوه ﺑﻴﻠ ﺟﻮړې ﮐه ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 ﮐﻠﻪ ﭼ دواړه ﺑﻴﻠ وﻏﻳى ،ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ زﻣﺎ د
ﺎئ راﻏﻮﻧوﻟﻮ او د ﺧﯧﻤﻮ د وړﻟﻮ د ﺧﺒﺮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﺑﻴﻞ وﻏﻳى ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ دروازه ﮐ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه راﻏﻮﻧ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﻟﻨ آواز وﻏﻳى ،ﻧﻮ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ ﺧﯧﻤ
ﺻﺮف د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ﺳﺘﺎ ﻧﻪ راﻏﻮﻧﻳى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﺑﻴﻞ وﻏﻳى ،ﻧﻮ د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ ﺧﯧﻤ ﻳﻮﺳ .ﭼ ﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﻟﻨ آواز ﻏﻳى ﻧﻮ
وړى .
 د ﻫﺎرون
 د ﻗﻮم د راﻏﻮﻧوﻟﻮ د ﺧﺒﺮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺑﻴﻠ ﻏوﻟﮯ ﺷ .ﺧﻮ دا آواز ﺑﻪ ﻟﻨ ﻧﮥ وى .
ﺧﯧﻤ ﺑﻪ وړﻟﮯ ﺷ ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
اﻣﺎﻣﺎن زاﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻞ ﻏوى .دا ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻨﻠﮯ ﺷ .
ﺟﻨ وى او دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻨ آواز ﺑﻪ د ﺧﻄﺮې ﺑﻴﻞ وﻏوئ .زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
 د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ،د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو او
ﭘﺎک ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد وﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐم .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻘﺮرو اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او ﺧﭙﻠ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دې
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﻠ ﻏوئ .د ﺑﻴﻞ آواز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻟﻮظ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐى ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻮل
 د دوﯦﻢ ﮐﺎل د دوﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ورځ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راوﺗﻠ ۇو ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د


 او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺳﻴﻨﺎ د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ روان ﺷﻮل .ورﻳ د ﻓﺎران ﭘﻪ ﺻﺤﺮا
ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ورﻳ اوﭼﺘﻪ ﺷﻮه ،
 او ﻫﺮ ﻞ ﭼ
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐو ،
ﮐ اﻳﺴﺎره ﺷﻮه .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﺪې ۇو .ﻮک ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ د ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې ۇو ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ
 او
 ﻧﺘﻨاﻳﻞ زوئ د ﺿﻌﺮ د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو ،
اول روان ﺷﻮل ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﻧﺤﺸﻮن زوئ د ﻋﻤﻧﺪاب وو .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﯧﻤﻪ راﮐﻮزه ﮐے ﺷﻮه او د ﺟﻴﺮﺳﻮن او ﻣﺮارى ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ رواﻧ
اﻟﻴﺎب زوئ د ﺣﻴﻠﻮن د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو .
 ﺑﻴﺎ ،ﻮک ﭼ د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ د ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ روان
ﺷﻮې ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﯧﻤﻪ وړﻟﻪ .
 اﻟﻴﺎﺳﻒ
 د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﺳﻠﻮﻣاﯦﻞ زوئ د ﺻﻮرىﺷﺪى وو ،
ﺷﻮل ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺼﻮر زوئ د ﺷﺪِﻳﻮر وو .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎن روان ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﺳﺎﻣﺎن وړﻟﻮ .ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ
زوئ د دﻋﻮاﯦﻞ د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو .
 ﺑﻴﺎ ،ﻮک ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠ د ﻟﺮ د ﺟﻨې ﻻﻧﺪې
د ﺧﯧﻤﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﺧﯧﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ودروﻟﮯ ﺷﻮې وه .
 د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻤﻠاﯦﻞ زوئ د
ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ روان ﺷﻮل ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺴﻤﻊ زوئ د ﻋﻤﻴﻬﻮد وو .
 ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ،ﻮک ﭼ د دان ﻗﺒﻴﻠ د ﻟﺮ د
 او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺑِﺪان زوئ د ﺟﺪﻋﻮﻧ وو .
ﻓﺪاﻫﺼﻮر وو ،
ﺟﻨې ﻻﻧﺪې ۇو ،ﭼﺎ ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻟﺮو د وروﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ روان ﺷﻮل ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ د
 او د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ اﺧﻴﺮع زوئ د
 د آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻓﺠﻌاﯦﻞ زوئ د ﻋﺮان وو ،
ﻋﻤﺷﺪى زوئ اﺧﻴﻌﺰر وو .
 ﻧﻮ داﺳ ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ،ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ روان ۇو ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤ وړﻟ او ﺳﻔﺮ ﻳ
ﻋﻴﻨﺎن وو .
 ﻣﻮﺳ ﺧﭙﻞ او ﺣﻮﺑﺎب ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻳﺘﺮو ﻣﻴﺪﻳﺎﻧ زوئ وو” ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ رواﻧﯧو ﭼ
ﮐﻮﻟﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐى .ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺎﻟﺪار ﮐى ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ
 ﺣﻮﺑﺎب ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،زۀ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻢ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه
ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﯧه وﮐو “.
 ﻣﻮﺳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﭼﺮﺗﻪ
ﻳﻢ “.
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﺧﯧﻤ وﻟﻮو او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻻر ﺎﺋ .
راﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﺼﻪ وى“.

د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﺮۀ ﺳﻴﻨﺎ ﻧﻪ روان ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ درې ور ﺳﻔﺮ وﮐو .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق

 ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﺧﯧﻤ وړﻟ ،ﻧﻮ د
ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺗﻠﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د دﻣ ﮐﻮﻟﻮ ﺎئ ﭘﯧﺪا ﮐى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق روان ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ور ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﻳ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎﺳﻪ وه .
”ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﺎﻪ ،ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐه او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐه ﭼ
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ودرﯦﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺑﺷﻤﯧﺮه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ
وﺗﺘ “.
ﺷﻪ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮل

۱۱

 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐل ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا واورﯦﺪل ،ﻧﻮ


ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻳ اور راوﻟﯧﻟﻮ او اور د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺑﻞ وو او د ﮐﯧﻤﭗ ﺑﻬﺮﻧ اړخ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻳ وﺳﻮزوﻟﻪ.
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم
 ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐ ﮐې ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ﻧﻮ اور ﻗﻼر ﺷﻮ .


ﺗﺒﻴﻌﺮه ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اور د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭗ ﮐ ﻟﯧﺪﻟﮯ وو.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ اوﻳﺎ ﻣﺸﺮان ﺧﻮﻮل
 د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮥ ﻣﺴﺎﻓﺮو د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ .د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت زړۀ وﺷﻮ او ﻫﻢ داﺳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

 ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﭼ ﻣﻮﻧ ﮐﻮم ﮐﺒﺎن
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺖ ﺷﺮوع ﮐو او وې وﺋﻴﻞ” ،ﮐﺎش ﭼ ﻟه ﻏﻮﻪ ﺧﻮ وے .
ﻏﻮﺘﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ ﺧﻮړل او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻔﺖ ﻣﻼوﯦﺪل .ﻫﻐﻪ ﺑﺎدرﻧ ،ﻫﻨﺪواﻧ ،ﻨﺪاﻧﻪ ،ﭘﻴﺎز او اوږه راﻳﺎده ﮐئ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺧﻮړل؟
 ﺧﻮ اوس ﻣﻮﻧ د دې ﻧﻪ ﭘﻮزې ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ،د ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻮر ﻫﻴ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﺑﺲ دا ﻣﻦ دى ﭼ ﻫﺮه ورځ زﻣﻮﻧ ﻣﺨ ﺗﻪ ﭘﺮاﺗﮥ

 دا د ﺷﭙ د ﭘﺮﺧ ﺳﺮه د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
 -
 ﻣﻦ د دﻴﺎ د ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن واړۀ ۇو او رﻧ ﻳ زﯦ ﺑﺨﻦ وو .
وى “.
ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ د دې راﻮﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﻠﻞ ،دا ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻟﻨﺮۍ ﮐ ﻮل ﻳﺎ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﭽﻦ ﮐ اوړۀ
ﺟﻮړول او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻳﺸﻮل ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺮۍ رو ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺨﻮﻟ .د دې ﺧﻮﻧﺪ داﺳ وو ﻟﻪ ﭼ رو د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﺨ
 ﻣﻮﺳ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ واورﯦﺪل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻴﻠ ﻗﺒﻴﻠ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ دروازو ﮐ وﻻړ ۇو .ﻫﻐﻪ
ﺷﻮې وى .
 او ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک
ﭘﺮﯦﺸﺎن وو ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو ،
 ﻫﻐﻮئ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻧﮥ دى ﭘﯧﺪا ﮐى
وﻟ ﮐﻮې؟ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ وﻟ ﻧﺎرﺿﺎ ﻳ؟ ﺗﺎ د دې ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ذﻣﻪ وارى ﻣﺎ ﻟﻪ وﻟ راﮐې ده؟ 
او ﻧﮥ زﻣﺎ ﺑﭽ دى .زۀ دې وﻟ د ﻳﻮې ﺧﺪﻣﺘﺎرې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻢ ﭼ د ﭘﻴﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻢ ﭼ ﺗﺎ ﻳ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر
 زۀ دې ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻏﻮﻪ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ ورﮐم؟ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ژاړى او زﻣﺎ ﻧﻪ
ﻧﻴﮥ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده؟ 
 ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ
 زۀ ﻳﻮا د دې ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ذﻣﻪ وارى ﻧﮥ ﺷﻢ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،دا ﺑﻮج زﻣﺎ دﭘﺎره ډﯦﺮ دروﻧﺪ دے .
ﻏﻮﻪ ﻏﻮاړى .
ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻮې ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه او ﻣﺎ ووژﻧﻪ ،ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻳ ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻏﻢ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اوﻳﺎ ﻣﺸﺮان راﺟﻤﻊ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى

 زۀ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې راﺷﻢ او
وى ،ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ راوﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ودرﻳى .
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐم او ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮم روح ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐے دے د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟ واﺧﻠﻢ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐم .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 اوس ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد ﮐﻮى او ﭼ د دې ﺧﻠﻘﻮ ذﻣﻪ وارى واﺧﻠ ،ﻧﻮ دا ذﻣﻪ وارى ﺑﻪ ﻳﻮا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﮥ وى .
وواﻳﻪ ،ﭼ د ﺳﺒﺎ دﭘﺎره ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﻏﻮﻪ ﻣﻼو ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ژړا اورﯦﺪﻟ ده
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﺎش زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻟه ﻏﻮﻪ وے او ﭼ زﻣﻮﻧ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﮥ وو .اوس ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺑﻠ ﻮﻟﻪ
 دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺻﺮف ﻳﻮ دوه ،ﭘﻴﻨﮥ ﻳﺎ ﻟﺲ ﺷﻞ ور ﺧﻮرئ ،
ﻟﻪ ﻏﻮﻪ درﮐى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرئ .
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرئ ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻮزو ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راو او زړۀ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺗﺮې ﻣﻮړ ﺷ .ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ وﺷ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﭙﺎوے ﮐے دے ﮐﻮم ﭼ دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دے او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﺷﺎﻳﺖ ﮐے دے ﭼ ﻣﻮﻧ
 ﻣﻮﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺷﭙ ﻻﮐﻪ ﺧﻠﻖ دى او ﺗﮥ واﺋ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ
وﻟ ﻣﺼﺮ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ دے “.
 ﺎروى او ې دې د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺣﻼﻟ ﮐے ﺷ ﮥ؟ وﻟ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻏﻮﻪ ورﮐې؟ 
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ د ﻃﺎﻗﺖ ﮥ ﺣﺪ ﺷﺘﻪ؟ ﺗﮥ ﺑﻪ زر وﻮرې
ﻮل ﮐﺒﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣوﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ وى؟“ 
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺑﻬﺮ ووﺗﻠﻮ او ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ
ﭼ ﻣﺎ ﮥ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻴى او ﮐﮥ ﻧﮥ ﮐﻴى “.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .ﻫﻐﮥ اوﻳﺎ ﻣﺸﺮان راﺟﻤﻊ ﮐل او د ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳ ودرول .
ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې وﮐې .ﮐﻮم روح ﻳ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ورﮐے وو د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﻟ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﻫﻐﻪ اوﻳﺎ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې روح ﻧﺎزل ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .ﺧﻮ
 د ﻫﻐﻪ اوﻳﺎ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ دوه ﻣﺸﺮان ،اﻟﺪاد او ﻣﻴﺪاد ،ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ۇو او د ﻣﺎﻟ
د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﺎ داﺳ وﻧﮥ ﺷﻮل .

ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﺗﻠ ﻧﮥ ۇو .او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې روح ﻧﺎزل ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې
 ﻳﻮ ﻮان ﻣﻨه ﮐه ﭼ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ اﻟﺪاد او ﻣﻴﺪاد ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې ﮐﻮى.
ﺷﺮوع ﮐې .
 ﺑﻴﺎ د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع ،ﮐﻮم ﭼ د ﻮاﻧ د وﺧﺖ ﻧﻪ د ﻣﻮﺳ ﻣﺪد ﮐﻮوﻧﮯ وو ،ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻧﯧﻪ

 ﻣﻮﺳ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﯧﺮت ﮐﻮې ﮥ؟ زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ روح ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﻊ ﮐه “.
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان واﭘﺲ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ ﻻړل.
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ورﮐى او ﻮل د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ “.

ﻣزان
 ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻫﻮا راوﺳﺘﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ د ﺳﻤﻨﺪر د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻣزان راوړل ،ﭼ د زﻣ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺰ اوﭼﺖ اﻟﻮﺗﻞ .دا

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ورځ او ﺷﭙﻪ او ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ
ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې او د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻟﺮې ﻟﺮې ﭘﻮرې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .
ﻮﻟﻪ ورځ ،ﺧﻠﻘﻮ ﻣزان راوﻧﻴﻮل ،ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ د زرو ﮐﻠﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﮥ ۇو راﻧﻴﻮﻟ .ﻫﻐﻮئ دا د اوﭼﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻮﻟﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻻ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ ډﯦﺮه ﻏﻮﻪ وه ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻳ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﻮارۀ ﮐل .
 د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ”د ﻻﻟﭽﻴﺎﻧﻮ ﻗﺒﺮوﻧﻪ“ ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺦ ﮐل د ﮐﻮﻣﻮ ﭼ
ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ وﺑﺎ راوﻟﯧﻟﻪ .
 ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺣﺼﻴﺮوت ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐو او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل.
ﻏﻮ ﺗﻪ زړۀ ﺷﻮے وو .

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﺧﻼف د ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون او ﺑﺑ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻐﺎوت

۱۲

 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ،
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﻳﻮه ﺣﺒﺸ ﻪ وادۀ ﮐه ،ﻧﻮ ﻣﺮﻳﻢ او ﻫﺎرون ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻋﺘﺮاض وﮐو .


”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﺮف د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﺒﺮې ﮐې دى ﮥ؟ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ دى ﮐې ﮥ؟“ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮥ

 ﻣﻮﺳ ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﺳے وو ،ﻫﻐﻪ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻋﺎﺟﺰ وو.
ووﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ واورﯦﺪل .
 ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون او ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ درې واړه ﺑﻬﺮ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ “.ﻧﻮ

 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ورﻳ ﭘﻪ ﺳﺘﻦ ﮐ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻮ ،د ﺧﯧﻤ ﭘﻪ دروازه ﮐ ودرﯦﺪﻟﻮ او ﻫﺎرون او ﻣﺮﻳﻢ
ﻫﻐﻮئ ﻻړل ،
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻏﻮږوﻧﻮ
ﻳ راوﻏﻮﺘﻞ .ﻫﻐﻮئ دواړه وروړاﻧﺪې ﺷﻮل ،
واورئ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان وى ،ﻧﻮ زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ ﺮﻨﺪوم او زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د
 ﺧﻮ زۀ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻮﺳ ﺳﺮه داﺳ ﻧﮥ ﮐﻮم ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم .
 ﻧﻮ زۀ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ،ﺻﻔﺎ او واﺿﺤﻪ ﺧﺒﺮې ورﺳﺮه ﮐﻮم ،ﻫﻐﮥ زۀ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻳﻢ.
ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐے دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ ،او
ﺗﺎﺳﻮ دا ﺟﺮأت ﻨﻪ ﮐﻮئ ﭼ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ؟“ 
 او ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺧﯧﻤ ﻧﻪ ورﻳ اوﭼﺘﻪ ﺷﻮه ،ﻧﻮ د ﻣﺮﻳﻤ ﺮﻣﻦ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﺷﻮه او د واورې ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻻړو 
 ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﺷﺎن ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺷﻮه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﺎرون ورﺗﻪ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ وې ﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐ ﺮﻣﻦ ﭘﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ وه ،
 د ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻪ داﺳ ﮥ ﻣﮥ ﺟﻮړوه ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زﻣﻮﻧ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ دا ﺳﺰا ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻣﮥ راﮐﻮه .
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو ﭼ” ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻫﻐﻪ روﻏﻪ
ﻣﺎﺷﻮم ﻣ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وى او ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻮﻪ ﻳ ﻧﮥ وى “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭘﻼر ورﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺗُﻮﮐﻠﮯ وے ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﺑﻪ اووۀ ور ﺧﭙﻞ ﺷﺮم ﻧﮥ وو ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐه “.
 ﻣﺮﻳﻢ اووۀ ور د
ﮐے ﮥ؟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې اووۀ ور د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐے ﺷ او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ راوﻟ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د
ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐے ﺷﻮه او ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ وه راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮې ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﻔﺮ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
ﺣﺼﻴﺮوت ﻧﻪ ﻻړل او د ﻓﺎران ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ.

ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن

۱۳

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


 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻮئ د ﻓﺎران د
د ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﻟﯧه ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ وﻮرى ،ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم “.
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا ۇو ﻳﻌﻨ
ﺻﺤﺮا ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻟﯧل ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ۇو .
 د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﮐﺎﻟﺐ زوئ د
 د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﺳﺎﻓﻂ زوئ د ﺣﻮرى ،
د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﺳﻤﻮع زوئ د زﮐﻮر ،
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ،
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﻫﻮﺳﻴﻊ زوئ د ﻧﻮن ،
 د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،اﺟﺎل زوئ د ﻳﻮﺳﻒ ،
ﻳﻔُﻨﻪ ،
 د دان
 د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﺟﺪى زوئ د ﺳﻮﺳ ،
 د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﺟﺪىاﯦﻞ زوئ د ﺳﻮدى ،
ﻓﻠﻄ زوئ د رﻓُﻮ ،
 د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﻧﺤﺒ زوئ د ۇﻓﺴ،
 د آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﺳﺘُﻮر زوئ د ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ ،
ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﻋﻤاﯦﻞ زوئ د ﺟﻤﻠ ،
 دا ﻫﻐﻪ ﺳى دى ﭼ ﻣﻮﺳ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﺟﺎﺳﻮﺳ دﭘﺎره وﻟﯧل .ﻫﻐﮥ د
 د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،ﺟﻴﻮاﯦﻞ زوئ د ﻣﺎﮐ .

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻮئ ﻟﯧل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د دې ﺎئ ﻧﻪ د
ﻧﻮن د زوئ ﻫﻮﺳﻴﻊ ﻧﻮم ﻳﺸﻮع ﺗﻪ ﺑﺪل ﮐو .
 وې ﻮرئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ رﻧﻪ ﻣﻠ دے ،ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ
ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻻر ﻻړ ﺷ او ﺑﻴﺎ د ﮐﻨﻌﺎن ﻏﺮﻳﺰې ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ .
 وې ﻮرئ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﮥ ده او ﮐﮥ ﮥ
ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺗه دى او ﮐﮥ ﮐﻤﺰورى دى ،ﻟ دى او ﮐﮥ ډﯦﺮ دى .
 وﻮرئ
ﻧﮥ ده او ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اوﺳﻴى ﻳﺎ ﭘﻪ داﺳ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﺎو وى .
ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ زرﺧﯧﺰه او ﮐﮥ ﺷﺎړه ده او وﻧ ﺑﻮ ﭘﻪ ﮐ ﺷﺘﻪ او ﮐﮥ ﻧﺸﺘﻪ .او ﺗه ﺷ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﯧﻮه ﮐﻴى ﻟه ﺗﺮې
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳى د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻃﺮف ﻻړل او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻳ د
ﻧﻪ راوړئ “.دا ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺳﻢ وو ﭼ اﻧﻮر ﭘﻪ ﭘﺨﯧﺪو ﺷﺮوع ۇو .
 ﻫﻐﻮئ اول د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮﺧ ﺗﻪ
ﺻﻴﻦ ﺻﺤﺮا ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ رِﺣﻮب ﭘﻮرې وﮐﺘﻠﻮ ،ﭼ د ﺣﻤﺎت درې ﺗﻪ ﻧﺰدې دے .
ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﺣﺒﺮون ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د اﺧﻴﻤﺎن ،ﺳﻴﺴ او ﺗﻠﻤ ﻗﺒﻴﻠ اوﺳﯧﺪﻟ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻨﺎﻗﻴﺎن ۇو او د دﯦﻮاﻧﻮ د ﻧﺴﻞ
 ﻫﻐﻮئ د اﺳﺎل وادۍ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او
اوﻻد وو .ﺣﺒﺮون د ﻣﺼﺮى ﺎر ﺿﻌﻦ ﻧﻪ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨ آﺑﺎد ﮐے ﺷﻮے وو .
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه ﺎﻧﻪ راﻣﺎﺗﻪ ﮐه ﭼ د اﻧﻮرو ﻳﻮه ﻏﻨﭽﻪ ورﺑﺎﻧﺪې وه او دوﻣﺮه درﻧﻪ وه ﭼ دا دوو ﺳو ﭘﻪ ﻳﻮ ډاﻧ ﺑﺎﻧﺪې
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وادۍ ﺑﺎﻧﺪې ”اﺳﺎل“ ﻳﻌﻨ د
ﻳﻮ ﺧﻮا ﺑﻞ ﺧﻮا راﻮړﻧﺪه ﮐه او ﻳﻮ ﻳ وړﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ ﮥ اﻧﺎر او اﻳﻨﺮ ﻫﻢ ﻳﻮړل .
 ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻠﻮﯦﺘﻮ ورﻮ د
اﻧﻮرو ﻏﻨﭽﻪ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدے ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻠﺘﻪ د اﻧﻮرو ﻏﻨﭽﻪ ﺷﻮﮐﻮﻟ وه .
 او ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ د ﻓﺎران ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻗﺎدِس ﺗﻪ
ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن راواﭘﺲ ﺷﻮل 

راﻏﻠﻞ .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ورﻟﻪ راوړو ﭼ ﮥ ﻳ ﻟﻴﺪﻟ ۇو او ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه ﻳ ورﺗﻪ وﻮدﻟﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻳ راوړې وه .
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ
ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﮐﺘﻠﻮ ﭼ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد وو او دا ﻳ ﻟه ﺷﺎن ﻣﯧﻮه ده .
اوﺳﯧﺪوﻧ ﺗه دى او د ﻫﻐﻮئ ﺎروﻧﻪ ﻏ دى او د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎو دى .او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﻮﻧ ﻫﻠﺘﻪ د دﯦﻮاﻧﻮ
 ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ اوﺳﻴى ،ﺣﺘﻴﺎن ،ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن او اﻣﻮرﻳﺎن د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
اوﻻد ﻫﻢ وﻟﻴﺪو .
 ﮐﺎﻟﺐ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻏﻠ ﮐل ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د
اوﺳﻴى ،او ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د ﺳﻤﻨﺪر او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه اوﺳﻴى “.
ﻣﻮﺳ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮل او وې وﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐو او وې ﻧﻴﺴﻮ ،ﻪ ﻣﻮﻧ ﮥ ﺗه ﻳﻮ او
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳو ووﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ د ﮐﺎﻟﺐ ﺳﺮه ﺗﻠ ۇو” ،ﻧﻪ .ﻣﻮﻧ ﺗه ﻧﮥ ﻳﻮ ﭼ ﺣﻤﻠﻪ
ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮے ﻣﻮﻧﺪے ﺷُﻮ “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻏﻠﻂ
ورﺑﺎﻧﺪې وﮐو ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻃﺎﻗﺘﻮر دى “.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮر ﮐو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻴﺪﻟﮯ وو .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ دوﻣﺮه ﮥ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ
 او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﻧ دﯦﻮان ﻫﻢ وﻟﻴﺪل ،ﭼ د ﻋﻨﺎق
اوﺳﯧﺪوﻧ ﺧﻠﻖ ﻳ وﺧﻮرى .ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﻣﻮﻧ وﻟﻴﺪل ﻮل ﻟﻮړ ﻟﻮړ ۇو ،
اوﻻد دے .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ داﺳ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪل ﻟﻪ ﭼ ﻣﻠﺨﺎن ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻢ داﺳ ﺎرﯦﺪﻟﻮ“.

د ﺧﻠﻘﻮ ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮل

۱۴

 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ وﮐو او وې وﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل .


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ وﻟ
ډﯦﺮه ﮥ وے ﭼ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﺎ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣۀ وے .
ﺑﻮ؟ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷُﻮ او زﻣﻮﻧ  او ﺑﭽ ﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ .دا ﺑﻪ ﮥ ﻧﮥ وى ﮥ ﭼ واﭘﺲ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺧﻮښ ﮐو او ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷُﻮ “.
ﻻړ ﺷُﻮ؟“ 
 او د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع او ﮐﺎﻟﺐ د ﻳﻔُﻨﻪ زوئ ﭼ د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ را ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ .
 او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻮم ﻣﻠ
ﮐﺘﻠﮯ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ دوه ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ 
 ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ رﺿﺎ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﭼ ﻣﻮﻧ وﮐﺘﻠﻮ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮥ ﻣﻠ دے .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﻣﮥ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ
ﺗﻪ ﭼ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد وى او ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ راﮐى .
ﮐﻮم ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل ﻣﻮﻧ ﺗﻪ آﺳﺎن دى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے او ﻫﻐﻪ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ
 ﻮل ﻗﻮم وﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى ،ﺧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ
ﺷﺴﺖ ورﮐے دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺑﭻ ﮐﻮل ،ﻧﻮ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ “.
ﺧﻠﻘﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺟﻼل د ﺧﯧﻤ دﭘﺎﺳﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى؟ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮥ ﮐﻮى ،اﺮ

 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ وﺑﺎ راوﻟﻢ او ﻫﻼک ﺑﻪ ﻳ ﮐم ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﻳﻮ
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﺎ ډﯦﺮې ﻣﻌﺠﺰې ﮐې دى؟ 
 ﺧﻮ ﻣﻮﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ
داﺳ ﻗﻮم ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺟﻮړ ﮐم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر وى “.
 ﻧﻮ
د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه دا ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى ،
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې ﻣﻠ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ وواﺋ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺨ ﻧﻪ دا اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ ﻳ ،او ﭼ ﮐﻠﻪ
ﺳﺘﺎ ورﻳ زﻣﻮﻧ دﭘﺎﺳﻪ وﻻړه وى ﻧﻮ ﺗﮥ راﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺎرﯦې او ﭼ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ د ور د ورﻳ ﭘﻪ ﺳﺘﻦ ﮐ او د ﺷﭙ د
 اوس ﮐﮥ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺧﻠﻖ ووژﻧ ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪﻟ دى ﻧﻮ
اور ﭘﻪ ﺳﺘﻦ ﮐ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮې .
 ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ووژل ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮥ وو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻟﻪ ﺑﻮ ﭼ ﺗﺎ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وواﺋ 
 ﻧﻮ اوس ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ او ﻫﻐﻪ ﮥ وﺎﻳﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻳ د
د ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې ده .
 زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﻧﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧم او زۀ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ او
ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې ده ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
وﻓﺎدارى ﺎﻳﻢ او زﻳﺎﺗﮯ او ﺑﻐﺎوت ﻣﻌﺎف ﮐﻮم .ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﻨﺎه ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎه ﺳﺰا ﺑﻪ د درﯦﻢ او ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ
 او اوس ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻟﻮﺋ او ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د دې
ﭘﻮرې ﺟﺎرى وى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎه ﻣﻌﺎف ﮐه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ د راوﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﻌﺎف ﮐﻮې “.
 ﺧﻮ زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات او ﺟﻼل ﻗﺴﻢ وى د ﮐﻮم ﺟﻼل ﻧﻪ
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ د وﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻣﻌﺎف ﮐل .
 ﭼ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺟﻼل او ﻫﻐﻪ
ﭼ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ډﮐﻪ ده ،
ﻣﻌﺠﺰې ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟ دى ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﮐې دى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ د ﺻﺒﺮ اﻣﺘﺤﺎن اﺧﺴﺘﮯ دے
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﺷ د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
او زﻣﺎ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ ﻳ اﻧﺎر ﮐے دے .
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﮐﺎﻟﺐ د
ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے دے .ﻫﻐﻪ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ و ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﺳﭙﺎوے ﮐے دے .
ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دے او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ دے ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻟﻪ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او

 ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ وادﻳﺎﻧﻮ ﮐ اوس ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن او ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن اوﺳﻴى .ﺳﺒﺎ واﭘﺲ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﺷ 
ﮐ د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﺷ“.

د ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل
 ”دا ﺧﺮاب ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې زﻣﺎ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮى؟ ﻣﺎ دا
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

 اوس ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا ﺟﻮاب ورﮐه ،زۀ ژوﻧﺪے ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ،ﭼ
ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت اورﯦﺪﻟ دى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐم ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﺋﻴﻠ دى .
ﺻﺤﺮا ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﭘﺮاﺗﮥ وى .ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ ﮐے دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ
 ﻣﺎ دا وﻋﺪه ﮐې وه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧئ ،ﺧﻮ د ﮐﺎﻟﺐ او ﻳﺸﻮع ﻧﻪ
ﻧﮥ و ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت وى .
 ﺗﺎﺳﻮ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ورﻧﻨﻪ و .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ ﺑﻪ ﻠﻮﯦﺖ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣۀ ﺷ .
ﺗﻪ راوﻟﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐے دے .
ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻳى ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺧﺮى ﮐﺲ ﻫﻢ ﻣ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼوﻳى ،د ﻫﻐﻪ ﻠﻮﯦﺘﻮ ورﻮ د ﻫﺮې ور دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل وى
ﺷ .
 ﺑﺷﻪ ﭼ زۀ
ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﮐ ﺗﯧﺮې ﮐې دى .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ .
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺮاﺑﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه داﺳ وﮐم ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ﻳ .ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﺷ .زۀ ،ﻣﺎﻟ
 ﻣﻮﺳ ﭼ ﮐﻮم ﺳى د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻟﯧﻟ ۇو ﭼﺎ ﭼ ﻏﻠﻂ ﺧﺒﺮ راوړو ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ
 -
ﺧُﺪائ دا واﻳﻢ “.
 ﭘﻪ
ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ وﮐو ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دې ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺑﺎ راوﺳﺘﻠﻪ او ﻫﻐﻮئ ﻣۀ ﺷﻮل .
ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﮐ ﺻﺮف ﻳﺸﻮع او ﮐﺎﻟﺐ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮل.

د ﻣﻠ د ﻧﻴﻮﻟﻮ وړوﻣﺒﮯ ﮐﻮﺷﺶ
 ﺑﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﻏﻤﮋن ﺷﻮل .

ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ روان ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﭼ د ﮐﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎﻟ
 ﺧﻮ ﻣﻮﺳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .ﻣﻮﻧ دا ﻣﻨﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﮐې ده “.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮥ  .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻧﮥ دے او ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ
ﺧُﺪائ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ او ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژﻟﮯ
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ درﮐى .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زړور روان
ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻧﮥ وى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐے دے “.
 ﺑﻴﺎ
ۇو ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ وﺧﯧﮋى ،اﺮ ﭼ ﻧﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق او ﻧﮥ ﻣﻮﺳ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ورﺳﺮه ﺗﻠﮯ وو .
ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن او ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐو او د ﺣﺮﻣﻪ ﭘﻮرې ﻳ وزﻏﻠﻮل.

د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن

۱۵

 ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮى
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ 


 ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ ،ه ،ﻳﺎ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﺎ د ﻳﻮې
ﮐﻮم ﻳ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ .

ﻣﻨﺘ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ د ﻧﺬراﻧ ،ﻳﺎ د رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ ﻳﺎ د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺮرو اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐ د ﻳﻮې ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳﻮ  ﻳﺎ ﭼﯧﻠﮯ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د
 -
ﺷ ،د دې ﻧﺬراﻧﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻫﺮ ﻳﻮ ﻨﺎور ﺳﺮه ﻳﻮ ﮐﻠﻮ اوړۀ راوړى ﭼ ﻳﻮ ﻟﻴﺮ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ  ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ،ﻧﻮ دوه ﮐﻠﻮ اوړۀ ﭼ
 وى ،دا ﺑﻪ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وى ،ﻳﻮ ﻟﻴﺮ ﻣﮯ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﻫﻢ وى .
 ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺮ ﻣﮯ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﻫﻢ وى .د دې
ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺮ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى ،دا ﺑﻪ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﺎ د ﻳﻮې ﻣﻨﺘ ﭘﻮره
ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 د درې ﮐﻠﻮ اوړو د ﻏﻠ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯧﺶ
ﮐﻮﻟﻮ د ﻧﺬراﻧ ﻳﺎ د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ،
 دوه ﻟﻴﺮه ﻣﮯ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﻫﻢ وى .د دې ﻧﺬراﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻴى ﭼ دوه ﻟﻴﺮه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى ،
 د ﻨﺎورو د
 دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻏﻮﻳُ ، ،ورى ،ﻳﺎ ﭼﯧﻠ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 د ﻣﻠ ﻮل اﺻﻠ ﭘﯧﺪاﺋﺸ ﺧﻠﻖ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻮه ﭘﻪ اور
ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻮﻟﮯ ﺷ .
 او ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﮐﻮى ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﮐﺲ وى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﻟ وﺧﺖ ﻳﺎ د ډﯦﺮ وﺧﺖ دﭘﺎره اوﺳﯧﺪوﻧﮯ وى ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻏﻮاړې ﭼ ﭘﻪ اور

ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﭼ د ﭼﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻟ ،ﻧﻮ ﺿﺮور ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن اﺻﻮل ﻣﻨ .
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ،ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪوﻧ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دا اﺻﻮل ﻣﻨ .ﺗﺎﺳﻮ او ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮن او اﺻﻮل وى .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻳ ،
 ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻓﺼﻞ ﻧﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮئ ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﭘﻪ
ورﮐﻮﻟﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ رو ﭘﺨﻮئ ،ﻧﻮ د ﻧﻮې ﻏﻠ د وړوﻣﺒ ﭘﯧې رو ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص
ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .دا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ ﺻﻔﺎ ﺷﻮې ﻏﻠﻪ د ﺧﺎص
 ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ رو ﭘﺨﻮئ ﻧﻮ دا ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ
ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﭘﻪ دې اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﺎﮐﺎم ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ
ورﮐﻮئ .
 او ﻓﺮض ﮐئ ﮐﮥ راﺗﻠﻮﻧ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﺎﮐﺎم ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ
ورﮐى دى ،
 ﮐﮥ ﻳﻮه داﺳ ﻏﻠﻄ ﺷﻮې وى ﭼ ﻗﻮم ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وى ﻟﯧﺪﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ د
ذرﻳﻌﻪ ﺣﻢ ﮐے دے ،
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ ،دا ﺑﻪ د ﻣﻌﻴﺎرى ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ او د ﻠﻮ
 اﻣﺎم ﺑﻪ د ﻗﻮم دﭘﺎره
ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
ﮐﻔﺎره ادا ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﺷﻮے وو او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﻪ اور
 ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪوﻧ د ﭘﺮدى ﻣﻠ
ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوړه .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻨﺎه وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻮل ﭘﻪ دې ﻏﻠﻄ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
 اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐى ،ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ
د ﻳﻮ ﮐﺎل ﭼﯧﻠ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
 دا اﺻﻮل د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺷﺎن دى ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻨﺎه
ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻨﺎه ﮐې وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ
وﮐى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ وى ﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪوﻧﮯ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐﺲ وى .
ﻗﺼﺪاً ﻨﺎه وﮐى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻳﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ وى ،ﻧﻮ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻋﺰﺗ ﮐې ده او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د وﯦﻨﺎ ﺳﭙﺎوے ﮐے دے او ﻗﺼﺪاً ﻳ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺣﻢ ﻣﺎت ﮐے دے .ﻧﻮ
وژﻟﮯ ﺷ ،
ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وار دے.

د ﺳﺒﺖ ور د ﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ دﭘﺎره ﺳﺰا
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻻ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ۇو ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﺳے وﻟﻴﺪے ﺷﻮ ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻳ ﺧﺸﺎک راﻮﻟﻮﻟﻮ .

 او ﻗﯧﺪ ﮐے ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮥ وﮐے ﺷ.
ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون او ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮ ،
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺳے دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺳﻨﺴﺎر

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

ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ د ﻮړﻧﺪو ﻣﺰو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن
 ﭼ” ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻮﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺰى راﻮړﻧﺪ ﮐئ او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ 

 ﭼ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ
ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺰى ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻳﻮ د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﺗﺎر وﻟﻮئ .داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﻮئ .
ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻣﺰى ﻮرئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ درﻳﺎدﻳى او ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ اوړئ او د ﺧﭙﻠﻮ
 ﻫﻐﻪ ﻣﺰى ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا درﻳﺎدوى ﭼ زﻣﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺳﺘﺮﻮ او زړۀ ﭘﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﭘﺴ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺮ .
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭘﻮره ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﻳ .
ﻳﻢ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻗﻮرح ،داﺗﻦ او اﺑﻴﺮام ﺑﻐﺎوت
 د اﺿﻬﺎر زوئ ﻗﻮرح ،ﭼ د ﻗُﻬﺎﺗﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻴﻮے وو ،ﻫﻐﮥ د ﻣﻮﺳ د ﻣﺸﺮۍ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو .د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ
 -

ﻧﻪ ﻳ درې ﺳى راﺑﯧﻞ ﮐل ،داﺗﻦ ،اﺑﻴﺮام ،ﭼ د اﻟﻴﺎب زاﻣﻦ ۇو او اُون ﭼ د ﭘﻠﺖ زوئ وو او ورﺳﺮه دوه ﻧﻴﻢ ﺳﻮه ﻧﻮر
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﭘﻪ ﻣﺨ راﺑﯧﻞ ﺷﻮل او ورﺗﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻢ ۇو ،دا ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺸﺮان ﭼ ﻗﻮم ﺧﻮښ ﮐى ۇو .
ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى ﻳ .ﻮل ﻗﻮم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ دى او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﻮﻟﻮ ﻣﻞ دے .ﻧﻮ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ دا واورﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﭘﻣﺨ
ﻣﻮﺳ ،ﺗﮥ وﻟ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻮم ﻧﻪ ﺎن اوﭼﺖ ؟“ 
 او ﻗﻮرح او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮو ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺎﺋ ﭼ ﻮک د ﻫﻐﮥ دى او
ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .
 ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ
 -
ﻮک ﻣﻘﺪس دى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﻧﺰدې ﭘﺮﯦدى ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﺧﻮښ ﮐے وى .
ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﻣﻠﺮى د اور وړﻟﻮ ﻟﻮ واﺧﻠ ،ﺑﻞ ﺳﺎرۀ ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮئ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤ واﭼﻮئ او
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮﺳ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ وﻮرو ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮک ﺧﻮښ ﮐى دى .ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى
 ﺗﺎﺳﻮ دا وړه ﺧﺒﺮه  ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ
 ﻣﻮﺳ ﻗﻮرح ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ،واورئ .
ﻳ “.
د ﻧﻮر ﻗﻮم ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى ﻳ ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ وﮐئ او ﭼ د ﻗﻮم ﻣﺪد او

 ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ او ﻧﻮرو ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ دا ﻋﺰت درﮐے دے او اوس ﺗﺎﺳﻮ دا واﻳ ﭼ د ﻫﻐﮥ اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﺷ .
ﺧﺪﻣﺖ وﮐئ؟ 
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﺎرون ﺧﻼف ﻏﻮرﯦئ ،دا ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻏﻮرﯦﺪل دى او دا ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د ﻗﺒﻴﻠ
 دا ﮥ وړه ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﻣﻮﻧ
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ داﺗﻦ او اﺑﻴﺮام راوﻏﻮﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻧﮥ درﺣﻮ .
ﺳﺮﮐﺸ ده “.
ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد ﻣﻠ ﻧﻪ د دې دﭘﺎره راوﻳﺴﺘﻠ ﻳﻮ ﭼ ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣﻮ ووژﻧ؟ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې روب اﭼﻮل
 ﺑﻠﻪ دا ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻫﻢ راﻧﮥ وﺳﺘﻠﻮ ﭼ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد دے او ﻧﮥ دې ﭘ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ راﮐل
ﻏﻮاړې ﮥ؟ 
 ﻣﻮﺳ ډﯦﺮ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ
ﭼ زﻣﻮﻧ ﺷ .دا ﺧﻠﻖ ړاﻧﺪۀ دى ﮥ ﭼ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى؟ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ درﺣﻮ “.

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دوئ ﻧﺬراﻧ ﻣﮥ ﻗﺒﻠﻮه .ﻣﺎ دوئ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ ﮥ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ دے ورﮐے ،او ﻣﺎ د دوئ ﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﺧﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ دے
 ﻣﻮﺳ ﻗﻮرح ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ دوه ﻧﻴﻢ ﺳﻮه ﻣﻠﺮى ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ
ﺑﻮﺗﻠﮯ “.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺠﻤﺮ واﺧﻠ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮى او
راﺷ ،او ﻫﺎرون دې ﻫﻢ راﺷ .
 ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﺠﻤﺮ واﺧﺴﺘﻠﻮ ،ژوﻧﺪى ﺳﺎرۀ او د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻳ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐى “.
 ﺑﻴﺎ ﻗﻮرح ﻮل ﻗﻮم راﻏﻮﻧ ﮐو او
ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮﻟﻪ او د ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺳﺮه د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ودرﯦﺪل .
ﻫﻐﻮئ د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ودرﯦﺪل .ﻧﺎﺎﭘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺟﻼل ﻮل ﻗﻮم
 ”ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷ ،ﭼ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳ
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ ،
 ﺧﻮ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ژوﻧﺪ ﺗﮥ ورﮐﻮې .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ
ﺗﺒﺎه ﮐم “.
 ”ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ د ﻗﻮرح،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﮐﺲ ﻨﺎه وﮐى ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐﯧې ﮥ؟“ 

 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ داﺗﻦ او اﺑﻴﺮام ﻟﻪ روان ﺷﻮ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺷﻮل .
داﺗﻦ او اﺑﻴﺮام د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﻻړ ﺷ “.
ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې ﺧﺮاﺑﻮ ﺳو د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې اوﺳ او ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻫﻢ ﻻس ورﻧﮥ وړئ .ﻨ ،د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻗﻮرح ،داﺗﻦ او د اﺑﻴﺮام د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﻻړل .داﺗﻦ او اﺑﻴﺮام ﺑﻬﺮ راوﺗﻠ ۇو او
د ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ “.
 ﻣﻮﺳ
د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ د دروازو ﭘﻪ ﺧُﻠﻮ ﮐ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﺳﺮه ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ وړو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﻻړ ۇو .
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ د دې دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ دا ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ وﮐم او
 ﮐﮥ دا ﺳى د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣۀ
ﭼ ﻣﺎ ﮥ ﻫﻢ ﮐى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣ د ﺎن ﻧﻪ ﻧﮥ دى ﮐى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎر وﮐى او زﻣﻪ وﺷﻠﻴى او
ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ راﻟﯧﻟﮯ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﯧﺮ ﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ژوﻧﺪى ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ دې ﺳو د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﭙﺎوے ﮐے
 ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺗﯧﺮ ﮐل ،د ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﮥ ﭼ ﻨﻪ ﺧﺒﺮې ﺧﺘﻤ ﮐې ،ﻧﻮ د داﺗﻦ او اﺑﻴﺮام ﻻﻧﺪې زﻣﻪ وﺷﻠﯧﺪﻟﻪ ،
دے “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ژوﻧﺪى ﻻﻧﺪې ﻻړل ،ﺳﺮه
ﺧﺎﻧﺪان ،ﺳﺮه د ﻗﻮرح د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﺮو او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻟﺮل ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﮐل .
 ﻫﻠﺘﻪ ﭼ ﻮﻣﺮه اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ۇو
د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﺮل .زﻣﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې راﺑﻨﺪه ﺷﻮه او ﻫﻐﻮئ ﻓﻨﺎ ﺷﻮل .
 ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ژړا واورﯦﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﺗﺘﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫﻠ” ،ﺗﺘ .زﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﮐى “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ اور راوﻟﯧﻟﻮ او ﻫﻐﻪ دوه ﻧﻴﻢ ﺳﻮه ﺳى ﻳ وﺳﻮزول ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﭘﯧﺶ ﮐې وه.

د ﺳﺮﮐﺸ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره
 ”د ﻫﺎرون اﻣﺎم زوئ اﻟﻋﺰر ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺳى ﺳﻮزﯦﺪﻟ دى ﭼ د
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

 ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ د اور ﻟﻮ ﻟﺮې ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺳﺎرۀ دې د اور ﻟﻮﻮ ﻧﻪ ﻟ ﻟﺮې ووﻟ ،ﻪ ﭼ د اور ﻟﻮ ﻣﻘﺪس دى .
ﭼ دا ﻟﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪل ﻧﻮ ﻣﻘﺪس ﺷﻮل .ﻧﻮ د دې ﺳو د اور ﻟﻮ واﺧﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ د
ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣۀ ﺷﻮى دى ،وې ﻮه ﻧﺮى ﻧﺮى ﭘﺘﺮى ﺷﺎن ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺳﺮ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ
 ﻧﻮ اﻟﻋﺰر اﻣﺎم د اور ﻟﻮ واﺧﺴﺘﻞ او د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ
ﮐه .دا ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﺧﺒﺮدارۍ ﻳﻮه ﻧﻪ وى “.
 دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺧﺒﺮدارے
ورﮐل ،د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﭘﻮﻟﻮ د ﺳﺮ دﭘﺎره ﻧﺮى ﻧﺮى ﭘﺘﺮى ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐے ﺷﻮل .
وو ﭼ ﻮک د ﻫﺎرون اوﻻد ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺑﻞ ﻏﯧﺮ ﺳے ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻧﮥ را د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ وﺳﻮزوى .ﻨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻗﻮرح او د ﻫﻐﮥ د ﺳو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﺷ .دا ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﺷﻮل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ اﻟﻋﺰر ﻟﻪ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو.

د ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐﻮل
 د
 ﺧﻮ ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﻮل ﻗﻮم ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻏﻮرﯦﺪو او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ وژﻟ دى “.

ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺧﻼف راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ۇو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﯧﻤ ﻃﺮف ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ وې ﻟﻴﺪل
 ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﻻړل او د ﺧﯧﻤ
ﭼ ورﻳ ﺧﯧﻤﻪ ﭘﻪ ﮐې وه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺟﻼل راﺮﻨﺪ ﺷﻮے وو .
 ”د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻪ او زۀ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم“.
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﭘﻪ ﻣﺨ ودرﯦﺪل ،
 او ﻣﻮﺳ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻣﺠﻤﺮ واﺧﻠﻪ ،د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ ژوﻧﺪى
ﺧﻮ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ،
ﺳﺎرۀ واﭼﻮه او ﭘﻪ ﺳﺎرو ﺑﺎﻧﺪې ﻟه ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ واﭼﻮه .ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﻻړ ﺷﻪ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐه .زر ﺷﻪ.
 ﻫﺎرون ﺗﻪ ﭼ ﻨﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ دے او ﺗﺒﺎﻫ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮې ده “.
وﮐل ،ﺧﭙﻞ د اور ﻟﻮﮯ ﻳ واﺧﺴﺘﻠﻮ او د راﻏﻮﻧو ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ ﻳ ورﻣﻨه ﮐه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺗﺒﺎﻫ ﺷﺮوع وه،
 ﻫﻐﻪ د ﻣو او ژوﻧﺪو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ودرﯦﺪﻟﻮ او
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﭘﻪ ﺳﺎرو واﭼﻮﻟﻪ او د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐﻔﺎره ادا ﮐه .
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﻣۀ ﺷﻮل ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻮارﻟﺲ زره او اووۀ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ۇو ،دا د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻋﻼوه
ﺗﺒﺎﻫ ﺑﺲ ﺷﻮه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺒﺎﻫ ﺑﺲ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﺎرون د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ
ۇو ﮐﻮم ﭼ د ﻗﻮرح ﭘﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﮐ ﻣۀ ﺷﻮى ۇو .
ﮐ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون اﻣﺴﺎ

۱۷

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ دوﻟﺲ اﻣﺴﺎﺎﻧ درﮐى ﭼ د ﻫﺮې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


 او ﭘﻪ ﻳﻮه اﻣﺴﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﺎرون ﻧﻮم وﻟﻴﻪ ﭼ
ﻗﺒﻴﻠ د ﻣﺸﺮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻳﻮه وى .د ﻫﺮ ﺳى ﻧﻮم د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﻣﺴﺎ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻴﻪ 
 دا اﻣﺴﺎﺎﻧ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ
ﮐﻮﻣﻪ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره وى ،د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮه ﻳﻮه اﻣﺴﺎ وى .
 ﺑﻴﺎ ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮم ﺳے ﺧﻮښ ﮐے وى ﻧﻮ
ﻳﻮﺳﻪ او د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ﮐﯧده ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦم .
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ
د ﻫﻐﮥ اﻣﺴﺎ ﺑﻪ زرﻏﻮﻧﻪ ﺷ او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا ﻫﺮ وﺧﺖ ﻏﻮرﯦﺪل ﺑﻨﺪ ﮐم “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ داﺳ وﮐئ او د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﻮه اﻣﺴﺎ ورﮐه ،ﭼ د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻳﻮه وه ،دا ﻮﻟ دوﻟﺲ
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ اﻣﺴﺎﺎﻧ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
وې او ﭘﻪ دې دوﻟﺴﻮ اﻣﺴﺎﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﻮه اﻣﺴﺎ د ﻫﺎرون وه .
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﺎرون اﻣﺴﺎ وﻟﻴﺪه
د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ ﮐﯧﻮدې .
 ﻣﻮﺳ ﻮﻟ
ﭼ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره وه ،ﻫﻐﻪ زرﻏﻮﻧﻪ ﺷﻮې وه ،دې ﻏﻮ او ﻠﻮﻧﻪ ﮐى ۇو او ﭘﺎﺧﮥ ﺑﺎدام ﻳ ﻧﻴﻮﻟ ۇو .
 ﻣﺎﻟ
اﻣﺴﺎﺎﻧ ﻳﻮړې او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻮدﻟ ،ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ وﮐﺘﻞ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ واﭘﺲ واﺧﺴﺘﻠﻪ .
ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻫﺎرون اﻣﺴﺎ واﭘﺲ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ ﮐﯧده .ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دا د ﻧ ﭘﻪ
 ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ
ﺗﻮﻪ ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷ ،ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮرﯦﺪل ﺑﻨﺪ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ “.
 ﭼ ﻮک ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﺮﺑﺎد ﻳﻮ ،ﺗﺒﺎه ﻳﻮ .
ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو .
ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻧﺰدې ورﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﻮ ﻮل ﻣﺮګِ ﺣﺎل ﻳﻮ“.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ذﻣﻪ وارۍ

۱۸

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ،ﺳﺘﺎ زاﻣﻨﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ ﭼ د


ﻫﻐﻪ ﺟﺮم ﺗﻌﻠﻖ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ د ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮه وى ،ﺧﻮ د اﻣﺎﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ د ﮥ ﻨﺎه ﺳﺰا ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ
 د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه راوﻟﻪ ،ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ ﻣﺪد وﮐى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ او د ﺧﯧﻤ دﭘﺎره ﺧﭙﻠ ذﻣﻪ وارۍ ﭘﻮره ﮐﻮى ،ﺧﻮ
ﮐ ﭼ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻣﻘﺪس ﺳﺎﻣﺎن او ﻗﺮﺑﺎن ﺎه ﺗﻪ ﻧﮥ ور ﻧﺰدې ﮐﻴى .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ داﺳ وﮐل ،ﻧﻮ ﺗﮥ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮى او ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺑﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﺧﭙﻠ ﻮﻟ ذﻣﻪ وارۍ ﭘﻮره ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ
ووژﻟﮯ ﺷ .
 ﻳﻮا ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪس ﺎئ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ذﻣﻪ
اﺟﺎزت ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
 زۀ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻠﻮان ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺳﺘﺎ
وارۍ ﭘﻮره ﮐﻮئ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ زۀ ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐﯧم .
دﭘﺎره د ﻳﻮې ﺗُﺤﻔ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐى دى .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ دى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺧﭙﻠ ذﻣﻪ
 ﺧﻮ ﻳﻮا ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻐﻪ ذﻣﻪ وارۍ ﭘﻮره ﮐﻮئ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د زﻳﺎت
وارۍ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐى .
ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮى .دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ذﻣﻪ وارۍ دى ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د اﻣﺎﻣﺖ ﺗُﺤﻔﻪ درﮐې ده .ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺣﻘﺪار
ﻧﮥ وى او ﻧﺰدې راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ“.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ زﻣﺎ ﻮﻟ ﺧﺎص ﺑﺮﺧ درﮐﻮم ﭼ د ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دې ﻧﮥ ﺷ

 ډﯦﺮې ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ
ﺳﻮزوﻟﮯ .دا زۀ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻟﻪ درﮐﻮم ﭼ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ وى .
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﮥ ﺳﻮزوﻟﮯ ﮐﻴى ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دى ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ،د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ،د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧ .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ د
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ
ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د زاﻣﻨﻮ دى .
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭼ ﻧﻮرې ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ
ﺧﻮرئ او ﺻﺮف ﻧﺮان دا ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،دا ﻣﻘﺪس و .
ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وى .زۀ دا د راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺗﺎ ،ﺳﺘﺎ زاﻣﻨﻮ او ﺳﺘﺎ ﻟﻮﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم .ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ
 زۀ د وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪاوار ﺑِﻬﺘﺮﻳﻨﻪ ﺣﺼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم ﮐﻮﻣﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﺮ
ﭼ ﭘﺎک وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دا ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .
 دا ﻫﺮ ﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ دى .د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﭘﺎک وى
ﮐﺎل ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻟﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ،ﻣﮯ او ﻏﻠﻪ داﻧﻪ .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭼ ﻫﺮ ﻴﺰ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﺷﺮط ﻧﻪ وﻗﻒ ﺷﻮے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .
 ﻫﺮ ﻳﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻣﺎﺷﻮم ﻳﺎ ﻨﺎور ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وى .ﺧﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﺮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻣﺎﺷﻮم واﭘﺲ اﺧﻠ او ﻫﺮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻨﺎور ﺑﻪ ﻫﻢ واﭘﺲ اﺧﻠ ﮐﻮم ﭼ
 ﭼ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻮ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﺧﻮ د ﻏﻮاﺎﻧﻮ ،و او ﭼﯧﻠﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﺑﭽﮯ
واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،دا ﺑﻪ د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وى .
ﺑﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ زﻣﺎ وى او دا ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴى .وﻳﻨﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪئ او وازﻪ ﻳ ﭘﻪ
 د دې ﻏﻮﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ده ،ﻟﻪ د دې ﺳﻴﻨﻪ او
اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوئ ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .
 ﮐﻮﻣ ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ زۀ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ
د ﺧﺎص ﻧﺬراﻧ وروﺳﺘﻨ ﭘﻪ .
 ﻣﺎﻟ
ﮐ ﺗﺎ ،ﺳﺘﺎ زاﻣﻨﻮ او ﺳﺘﺎ ﻟﻮﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم ،دا ﻳﻮ ﻧﮥ ﻣﺎﺗﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻮظ دے ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺳﺮه وﮐو “.
ﺧُﺪائ ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﺮاث ﺷ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻠ ﻫﻴ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ
ﺗﻪ ﻧﮥ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻴى .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﻳﻢ“.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﺮه ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐې ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .دا د ﻫﻐﻮئ

 ﻧﻮر ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻧﺰدې ﮐﻴى ﻨ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺎن
دﭘﺎره زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺰدورى ده .
 ﺻﺮف ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ د ﺧﯧﻤ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او د دې ﭘﻮره ذﻣﻪ وارى ﺑﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮى .دا
ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﮐﻮى .
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد دﭘﺎره ﻫﻢ وى .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻴ زﻣﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐې ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ
ﺧﭙﻠﻪ ﻳ ﺷ ،
ﮐﻮى .ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻧﮥ وى“.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ
 ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ اﺧﻠ ﮐﻮﻣﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

 دا
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دې ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻧﺬراﻧ ﺑﺮاﺑﺮه ﻠﮯ ﺷ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﭼ زﻣﻴﻨﺪار د ﻧﻮى ﻓﺼﻞ او د اﻧﻮرو د ﻟﻨﺮۍ ﻧﻪ د ﻧﻮؤ ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻟﺴﻤ ﺣﺼ ﻧﻪ
ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
 ﭼ ﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى ﻧﻮ د ﻫﻐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ
اﺧﻠ .دا ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻫﺎرون اﻣﺎم ﻟﻪ ورﮐﻮئ .
 ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺣﺼﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ
ﺣﺼﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ورﮐﻮئ .
 ﺗﺎﺳﻮ او
ﮐﻮئ ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره داﺳ ﺣﺴﺎب ﺷ ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ د ﺧﭙﻞ درﻣﻨﺪ ﻳﺎ د اﻧﻮرو ﻟﻨﺮۍ ﻧﻪ ورﮐﻮئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺰدورى
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د دې ﮥ ﺣﺼﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى وى او ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﻮرئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى.
ده .
ﻫﻐﻪ ﺗﺤﻔ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧ ﭼ ﻗﻮم ﻳ راوړى ﻻزﻣ ده ﭼ ﻣﻘﺪﺳ ﭘﺎﺗ ﺷ ﺧﻮ ﮐﮥ د دې د ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺗﺎﺳﻮ دې ﻧﻪ
ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﺧﻮړه ﻧﻮ وﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ“.

د ﺳﺮې ﻏﻮا اﻳﺮې

۱۹

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳﺮه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 او ﻫﻐﻮئ
ﻏﻮا راوﻟ ﭼ ﻟﻨﺘﻮن ﻳ ﻧﮥ وى ﮐے او ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى او ﻳﻮې ورﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﺷﻮې ،
 اﻟﻋﺰر ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ اﻟﻋﺰر اﻣﺎم ﻟﻪ ورﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻪ ﮐے ﺷ .
 ﻮﻟﻪ ﻏﻮا ،ﺳﺮه د ﺮﻣﻨ،
ﺑﻴﺎ د ﻫﻐ ﮥ وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او د ﺧﭙﻠ ﻮﺗ ﺳﺮه ﺑﻪ اووۀ ﻠ وﻳﻨﻪ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وﺷﻴﻨﺪى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دِﻳﺎر ﻟﺮﮯ ،ﮥ وﯦﻠﻨ او ﻳﻮ ﺳﻮر ﺗﺎر راوړى
ﻏﻮ ،وﻳﻨ او ﮐﻮﻟﻤﻮ ،ﺑﻪ د اﻣﺎم ﭘﻪ ﻣﺨ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى ،ﻧﻮ
او دا ﺑﻪ ﭘﻪ اور ﮐ واﭼﻮى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻏﻮا ﺳﻮزﻳى .
 ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮا ﺳﻮزوﻟ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ راﺗﻠﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳے ﮐﻮم ﭼ ﭘﺎک وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ﺟﺎﻣ ووﻳﻨ او ﻏﺴﻞ ﺑﻪ وﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .
ﻏﻮا اﻳﺮې راﻏﻮﻧې ﮐى او د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺎک ﺎئ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﮐﯧدى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ دا اﻳﺮې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﻮم دﭘﺎره

ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ ﭼ د ﻧﺎﭘﺎﮐ د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ اوﺑﻮ ﺗﻴﺎروﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى .دا رﺳﻢ ﺑﻪ د ﻨﺎه د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ادا ﮐﻴى .

ﭼﺎ ﭼ اﻳﺮې راﻮﻟ ﮐې وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﻳﻨ او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى .دا اﺻﻮل د راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ
وﺧﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره دى ،دا ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره وى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺳﻴى.

د ﻣى ﺳﺮه ﻟﯧﺪل
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ او ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻣى ﺳﺮه وﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ور ﻧﺎﭘﺎک وى .

ﺧﭙﻞ ﺎن د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺎک ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ او ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻣى ﺳﺮه وﻟ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﺎک ﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک
ﺎن ﭘﺎک ﻧﮥ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﻧﮥ وى .
وى ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺎﮐﻮاﻟ اوﺑﮥ ﻧﮥ دى ﺷﻴﻨﺪﻟﮯ ﺷﻮې .ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﯧﻤ ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﻣ ﺷ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﻫﺮ ﻟﻮﮯ ﭼ ﺳﺮ ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺧﯧﻤﻪ ﮐ وى ﻳﺎ ورﻧﻨﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ور ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﮐﮥ ﻮک داﺳ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻮﺗ وروړى ﭼ ﻗﺘﻞ ﺷﻮے وى ﻳﺎ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣ وى ﻳﺎ ﮐﮥ
ﻫﻢ ﻧﺎﭘﺎک وى .
 ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻮا ﭼ د ﻨﺎه د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ
ﻮک د ﺑﻨ آدم ﻫُوﮐ ﻳﺎ ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻮﺗ وروړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ور ﻧﺎﭘﺎک وى .
دﭘﺎره ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮې وه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻟې اﻳﺮې ﺑﻪ د ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ واﭼﻮﻟﮯ
 ﻳﻮ ﭘﺎک ﺳے ﺑﻪ وﯦﻠﻨﮯ واﺧﻠ ،ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ډوب ﮐى او اوﺑﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ،
ﺷ او رواﻧ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮئ .
د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ وﺷﻴﻨﺪى ﭼ ﮐﻮم ﻫﻠﺘﻪ وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ اوﺑﮥ وﺷﻴﻨﺪى ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ آدم
 ﭘﺎک ﺳے ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺳى ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ درﯦﻤﻪ او ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې اوﺑﮥ
ﻫُوﮐ ،ﻣى ،ﻳﺎ ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻮﺗ وروړې وى .
وﺷﻴﻨﺪى .او ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺳے ﭘﺎک ﮐى ،د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ وﻳﻨﻠﻮ او ﭘﻪ ﺎن اوﺑﮥ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻮے وى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﺎک ﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻪ
اﭼﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺎﮐﻮاﻟ اوﺑﮥ ﻧﮥ دى ﺷﻴﻨﺪﻟﮯ ﺷﻮې .ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﯧﻤ ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى او ﻧﻮر ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا اﺻﻮل ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻨ .ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ اوﺑﮥ ﺷﻴﻨﺪى ﻧﻮ
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .
 ﻳﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﻳﻨ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ دې اوﺑﻮ ﻟﻪ ﻮﺗ وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى .
ﻧﺎﭘﺎک ﮐﺲ ﭼ ﮥ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻫﻢ ﻮﺗ وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک وى او ﻧﻮر ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﻟﻪ ﻮﺗ وروړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎﭘﺎک وى“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻏﻮرﯦﺪل

۲۰

 ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم د ﺻﻴﻦ ﺻﺤﺮا ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او ﭘﻪ ﻗﺎدِس ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .ﻣﺮﻳﻢ


 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ وې ﻫﻠﺘﻪ اوﺑﮥ ﻧﮥ وې ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻠﺘﻪ ﻣه ﺷﻮه او دﻓﻦ ﺷﻮه .
 او ﻫﻐﻮئ وﻏﻮرﯦﺪل ﭼ” ،دا ﺑﻪ ﮥ وے ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﯧﻤ ﭘﻪ
راﻏﻮﻧ ﺷﻮل 

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

ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻫﻐﻪ  ﺗﻪ وواﻳﻪ او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ اوﺑﮥ راو .ﻧﻮ داﺳ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د  ﻧﻪ اوﺑﮥ
 ﻣﻮﺳ ﻻړو او اﻣﺴﺎ ﻳ راواﺧﺴﺘﻠﻪ ،ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ
راوﺑﺎﺳ او ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎور ﺑﻪ ﻳ و “.
 ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون د  ﭘﻪ ﻣﺨ ﻮل ﻗﻮم راﻏﻮﻧ ﮐو او ﻣﻮﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ واورئ .وﻟ ﻣﻮﻧ
ﮐے وو .
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ اﻣﺴﺎ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐه او دوه ﻠﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ  ﭘﺮې ووﻫﻠﻮ او ډﯦﺮې
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د دې  ﻧﻪ اوﺑﮥ راوﺑﺎﺳﻮ ﮥ؟“ 
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
زﻳﺎﺗ اوﺑﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ راووﺗﻠ او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﻨﺎورو وﻠ .
ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ ﻟﺮﻟﻮ ﭼ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺮﻨﺪ ﮐے وے ،ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
 د دې ﺎئ ﻧﻮم د ﻣﺮﻳﺒﻪ اوﺑﮥ ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ
ﺗﻪ ﺑﻮﻧﮥ  ﭼ ﻣﺎ ﻳ د ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې ده “.
ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ وﮐو او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ وﻮدل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس دے.

د ادوم ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل
 ﻣﻮﺳ د ﻗﺎدِس ﻧﻪ ادوﻣ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل .ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ

 ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل ،ﻫﻠﺘﻪ
د ﻃﺮف ﻧﻪ دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐﻮم ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى دى ،
 او ﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد
ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ وﺧﺖ اوﺳﯧﺪﻟﻮ .ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﻮﻟﻮ ،
وﮐو .او ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو او ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﻳ راوﻟﯧﻟﻪ ،ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻳ راووﻳﺴﺘﻠﻮ .اوس ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻼﻗ ﺳﺮه
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐئ او ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷُﻮ .ﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ
ﻧﺰدې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﻗﺎدِس ﮐ ﻳﻮ .
ﺎروى ﺑﻪ د ﻻرې ﻧﻪ ﻳﻮ ﺧﻮا ﺑﻞ ﺧﻮا ﻧﮥ اوړو ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮ ﻳﺎ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﻮ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮﻫﻮ ﻧﻪ اوﺑﮥ
 ﺧﻮ ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺎئ ﻧﻪ
ﻮ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻻره روان ﻳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺑﻪ ووﺣﻮ “.
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ
ﻧﮥ ﺷ ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﮯ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐل ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ راووﺣﻮ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐو “.
ﻻره روان ﻳﻮ او ﮐﮥ ﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ ﺎروو ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﺑﮥ وﻠ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﭘﯧﺴ درﮐو .ﻣﻮﻧ ﺻﺮف ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ
 ﺧﻮ ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮥ ﺗﯧﺮﯦئ “.او ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻟﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪل ﻏﻮاړو ﻧﻮر ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﻪ “.
 ﻪ ﭼ ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل ،ﻧﻮ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ دﭘﺎره راﻏﻠﻞ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻻړل.

د ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون ﻣﺮګ
 ﭼ د ادوم ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎﻧﺪې دے .ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎﻟ
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم د ﻗﺎدِس ﻧﻪ ﻻړل او د ﺣﻮر ﻏﺮۀ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،

 ”ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ و د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ
ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ زوئ
وﻋﺪه ﮐې ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺒﻪ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺣﻢ ﻧﻪ ﺑﻐﺎوت ﮐے وو .
 او ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﺎرون ﻧﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﺒﺎس وﺑﺎﺳﻪ او اﻟﻋﺰر ﺗﻪ ﻳ ورواﭼﻮه .ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ
اﻟﻋﺰر ﺑﺮه د ﺣﻮر ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﺑﻮﻪ ،
 ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ورﮐے وو .ﻫﻐﻮئ د ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﺨ د ﺣﻮر ﻏﺮۀ
ﻣ ﺷ “.
 او ﻣﻮﺳ د ﻫﺎرون ﻧﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﺒﺎس ووﻳﺴﺘﻠﻮ او اﻟﻋﺰر ﺗﻪ ﻳ ورواﻏﻮﺳﺘﻠﻮ .ﻫﺎرون ﻫﻠﺘﻪ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺗﻪ وﺧﺘﻞ ،
 د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﺎرون ﻣ دے او دﯦﺮش ور
ﻣ ﺷﻮ او ﻣﻮﺳ او اﻟﻋﺰر د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮل .
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن ۇو.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل

۲۱

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﺣﺼﻪ ﮐ د ﻋﺮاد ﺑﺎدﺷﺎه واورﯦﺪل ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د اﺗﻬﺎرِم ﭘﻪ ﻻره راروان دى ،ﻧﻮ


 ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه دا وﻋﺪه وﮐه” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﻫﻐﮥ ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﮥ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﻧﻴﻮل .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ آواز
دې ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟ ﮐې ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﺗﺒﺎه ﮐو او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ وﻗﻒ ﺷ “.

واورﯦﺪو او ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻳ ﺑﺮﻳﺎﻟ ﮐل .ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻳ ﺣﺮﻣﻪ ﻧﻮم
ﮐﯧﻮدو.

د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﻣﺎر
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺣﻮر ﻏﺮۀ ﻧﻪ د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﭘﻪ ﻻر روان ﺷﻮل ﭼ د ادوم ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﺰل وﮐى .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﺧﻠﻖ

 او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﻣﻮﺳ ﺧﻼف ﻳ ﺧﺒﺮې ﺷﺮوع ﮐې .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ وﻟ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
ډﯦﺮ ﺑﺻﺒﺮه ﺷﻮل 
راووﻳﺴﺘﻠﻮ د دې دﭘﺎره ﮥ ﭼ ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣۀ ﺷُﻮ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﮥ رو ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ اوﺑﮥ ﺷﺘﻪ؟ ﻧﻮر ﻣﻮﻧ دا ﺑﮐﺎره
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې زﻫﺮﻳﻠﻪ ﻣﺎران راوﻟﯧل او ډﯦﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ وﭼﻴﭽﻞ او
ﺧﻮراک ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ “.
 ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ دا ﻨﺎه ﮐې ده ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻣﻮ ﺧﺒﺮې
ﻣۀ ﺷﻮل .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐې دى .ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐه ﭼ دا ﻣﺎران ﻟﺮې ﮐى “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دﻋﺎ وﮐه .
ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻳﻮ زﻫﺮﻳﻠﻪ ﻣﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه او ﭘﻪ ﻳﻮه ډاﻪ ﻳ وﻟﻮه ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭼﻴﭽﻠﮯ ﺷﻮے وى او
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺎر ﺟﻮړ ﮐو او ﭘﻪ ﻳﻮه ډاﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ وﻟﻮﻟﻮ .ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ﭼ
ﻫﻐ ﺗﻪ وﻮرى ﻧﻮ روغ ﺑﻪ ﺷ .
ﭼﻴﭽﻠﮯ ﺷﻮے وو او ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﻣﺎر ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ژوﻧﺪے ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻮآب ﺗﻪ ﺳﻔﺮ
 ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻻړل ﻧﻮ د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ د ﻋﻼﻗ
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن وړاﻧﺪې ﻻړل او ﭘﻪ اوﺑﻮت ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .


 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د زرد ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻋ ﻋﺒﺎرﻳﻢ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻻړل او د ارﻧﻮن د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرﯨ ﻏﺎړه ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﭼ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ د
 ﻧﻮ دا ﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻋﻼﻗ ﭘﻮرې ﺧﻮره وه .ارﻧﻮن د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ او اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺣﺪ ﭘﻮﻟﻪ وه .
 د وادﻳﺎﻧﻮ ژور ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼ
ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠ دى” ،د ﺳﻮﻓﻪ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د واﻫﻴﺐ ﺎر او ﻫﻐﻪ وادﻳﺎﻧ ،د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ،
 د ﻫﻐ ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ ﻟﻪ ﻻړل ﭼ د ﺑﻴﺮ
د ﻋﺎر ﺎر ﭘﻮرې ﺧﻮارۀ دى او ﭼ د ﻣﻮآب د ﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﺗﻪ رﺳﻴى “.
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳى ،دا ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫﮯ دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﮐه او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ اوﺑﮥ ورﮐم“.
 ﮐﻮﻫﮯ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا ﺳﻨﺪره ووﺋﻴﻠﻪ” ،ﮐﻮﻫﻮ ،ﺧﭙﻠ اوﺑﮥ راوﺑﺎﺳ ،ﻣﻮﻧ ورﺗﻪ ﻳﻮه ﺳﻨﺪره واﻳﻮ .

ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ دے او د ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د اﻣﺴﺎ ﺳﺮه او د ﻫﻐﻮئ د اﻣﺴﺎﺎﻧﻮ ﺳﺮه “.ﻫﻐﻮئ د ﺻﺤﺮا ﻧﻪ
 او د ﺑﺎﻣﺎت ﻧﻪ د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
 او د ﻫﻐ ﺎئ ﻧﻪ ﻧﺤﻠاﯦﻞ ﺗﻪ او د ﻧﺤﻠاﯦﻞ ﻧﻪ ﺑﺎﻣﺎت ﺗﻪ ﻻړل ،
ﻣﺘﻨﻪ ﺗﻪ ﻻړل ،
وادۍ ﺗﻪ ﻻړل ،د ﭘِﺴﻪ د ﻏﺮۀ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ،ﭼ ﻣﺦ ﻳ ﺻﺤﺮا ﺗﻪ دے.

ﭘﻪ ﺳﻴﺤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه او ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪل

 ”ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ ،

ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷُﻮ .او ﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ ﺎروى ﺑﻪ د ﻻرې ﻧﻪ ﻧﮥ اوړو او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﺳﻴﺤﻮن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮﻫﻮ ﻧﻪ اوﺑﮥ ﻧﮥ ﻮ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻻره ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻫﺎ روان ﻳﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ووﺣﻮ “.
ﻟﻪ اﺟﺎزت ﻧﮥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ راﺟﻤﻊ ﮐو او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻳﻬﺾ ﺗﻪ ووﺗﻞ او ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ډﯦﺮ دﺷﻤﻨﺎن ووژل او د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻳﺒﻮق
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .
 ﻧﻮ ﺑﻨ
ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې زﻣﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ د ﻳﺒﻮق ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻋﻼﻗ د ﺣﺪ ﭘﻮﻟﻪ ډﯦﺮه ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ وه .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻮل ﺎروﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺣﺴﺒﻮن او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو وﻧﻴﻮل او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ
 ﺣﺴﺒﻮن د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن ﻣﺮﮐﺰى ﺎر وو ،ﺳﻴﺤﻮن د ﻣﻮآب ﭘﺨﻮاﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐے وو
اوﺳﯧﺪل .
 ﻧﻮ دا ﻪ ﺷﺎﻋﺮان واﺋ” ،د ﺳﻴﺤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺎر ﺗﻪ ،ﺣﺴﺒﻮن ﺗﻪ
او د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﻳ ﻧﻴﻮﻟ وه .
 ﻳﻮه ورځ د دې ﺎر ﺣﺴﺒﻮن ﻧﻪ د ﺳﻴﺤﻮن ﻟﺮ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻻړو ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻮآب
راﺷﻪ ،ﻣﻮﻧ دا آﺑﺎد او ودان ﻏﻮاړو .
 د ﻣﻮآب ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره دا ﻮﻣﺮه ﺧﺮاﺑﻪ
ﮐ د ﻋﺎر ﺎر وران ﮐو او د ﭘﺎﺳﻨ ارﻧﻮن ﻏﺮوﻧﻪ ﻳ دړې وړې ﮐل .
ﺧﺒﺮه ده .د ﮐﻤﻮس ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎﻫ ﻟﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮى ﻳ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﻮړ ﮐى دى او ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺗﺒﺎه ﺷﻮے دے ،د ﺣﺴﺒﻮن ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ دﻳﺒﻮن ﭘﻮرې ،د
 د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻗﯧﺪﻳﺎﻧ ﺷﻮې دى .
 او
 ﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل ،
ﻧﺸﻴﻢ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻧﻔﺢ ﭘﻮرې ،ﭼ ﻣﻴﺪﺑﺎ ﺗﻪ ﻧﺰدې دے “.
ﻣﻮﺳ ﮐﺴﺎن وﻟﯧل ﭼ ﭘﻪ ﻳﻌﺰﻳﺮ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮥ ﻻره ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐى .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻪ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ راوﺮﯧﺪل او د ﺑﺴﻦ ﭘﻪ ﻻره ﻻړل او د ﺑﺴﻦ
وﻧﻴﻮل او ﭼ ﮐﻮم اﻣﻮرﻳﺎن ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻪ ﻳ وﺷل .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻮج د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﺳﺮه راووﺗﻠﻮ ﭼ ﭘﻪ ادرﻋ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻟﮯ ﮐم .د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه

ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر وﮐه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ دې ﺳﻴﺤﻮن ﺳﺮه ﮐے وو ،ﺳﻴﺤﻮن ﭼ ﭘﻪ ﺣﺴﺒﻮن ﮐ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وو “.
ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻋﻮج ،د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺧﻠﻖ ووژل ،ﻫﻴ ﻮک ﻳ ژوﻧﺪى ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ
وﻧﻴﻮﻟﻮ.

د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻠﻌﺎم راﻏﻮﺘﻞ

۲۲

 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺨ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ د اُردن ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﯧﻤ


 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه د ﺻﻔﻮر زوئ ﺑﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﮐى ۇو او ﺑﻨ
وﻟﻮﻟ .
 ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﯦﺘﮥ ﻧﯧﻎ ودرﯦﺪل .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮﻣﺮه ﺑﺷﻤﯧﺮه ۇو ،
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زر ﺑﻪ دا ﻟﺮ زﻣﻮﻧ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻫﺮ ﮥ ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ آزاد ﻏﻮﻳﮯ ﭘﻪ ﻴﺎه ور ﺷ “.ﻧﻮ ﺑﻠﻖ
 ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ د ﺑﻌﻮر زوئ ﺑﻠﻌﺎم راوﻏﻮاړى ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ ﭘﺘﻮر ﮐ وو.
ﺑﺎدﺷﺎه 
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺑﻠﻖ ﻧﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم راوړو” ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم راﻏﻠﮯ دے ،ﻫﻐﻮئ د زﻣ
 ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر دى ،ﻧﻮ زۀ درﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ
ﻣﺦ ﭘ ﮐے دے او واﺋ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى .
دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻌﻨﺖ وواﻳﻪ .ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او د ﻣﻠ ﻧﻪ ﻳ وﺷو .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﭼﺎ
 ﻧﻮ د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ او ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ
دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻮﻣ او ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ ﻟﻌﻨﺖ وواﻳ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻌﻨﺘ ﺷ “.
 ﺑﻠﻌﺎم ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻟﻌﻨﺖ ﻏﻮﺘﻠﻮ ﻗﻴﻤﺖ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺑﻠﻌﺎم ﻟﻪ ﻻړل او د ﺑﻠﻖ ﭘﯧﻐﺎم ﻳ ورﺗﻪ واوروﻟﻮ .

ﻧﻦ ﺷﭙﻪ دﻟﺘﻪ ﺗﯧﺮه ﮐئ او ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻫﻢ وواﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ “.ﻧﻮ د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮان د
 ﻫﻐﮥ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﻠﻖ ﻮک دى؟“ 
ﺑﻠﻌﺎم ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻮل .
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راﻏﻠ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻖ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ راﻟﯧﻟ دى ،ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ 
دى ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟ زﻣ ﻣﺦ ﭘ ﮐے دے .ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻌﻨﺖ وواﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﮥ ﻪ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮥ ﻏﻮاړه ،ﻪ
او وﺑﻪ ﻳ ﺷى “.
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﺑﻠﻌﺎم د ﺑﻠﻖ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،واﭘﺲ
ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے دے “.
 ﻧﻮ د ﻣﻮآب ﻣﺸﺮان واﭘﺲ ﺑﻠﻖ ﻟﻪ ﻻړل او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐے ﻳﻢ “.
 ﻧﻮ ﺑﻠﻖ ﻧﻮر ﻣﺸﺮان وروﻟﯧل ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺨﯧﻨﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت او
ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺑﻠﻌﺎم د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻌﺎم ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او د ﺑﻠﻖ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻳ ورﺗﻪ واوروﻟﻮ” ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ
ډﯦﺮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ۇو .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻟﻮئ اﻧﻌﺎم درﮐم او ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﻫﻢ واﺋ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮم .ﺧﻮ ﻟ راﺷﻪ او ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ زﻣﺎ د ﺧﺎﻃﺮه
را .
 ﺧﻮ ﺑﻠﻌﺎم ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﺑﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﻮل ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر ﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ
ﻟﻌﻨﺖ وواﻳﻪ “.
 ﺧﻮ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺷﭙﻪ وﮐئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﻮم
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮې وړې ﻧﻪ وړې ﺧﺒﺮې ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻫﻢ وﻧﮥ ﮐم .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻮر ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻏﻮاړى او ﮐﮥ ﻧﻪ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﺳى ﺗﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او درﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺎن ﺗﻴﺎر ﮐه او ورﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﺤﺮ ﺑﻠﻌﺎم ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺮه ﮐﺘﻪ ﮐه او د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻړو.
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮه ﭼ ﮥ درﺗﻪ زۀ واﻳﻢ “.

ﭘﻪ ﺑﻠﻌﺎم او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺮې ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻮې ﻓﺮﺘ ﭘﯧﯧﺪل
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﻠﻌﺎم ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﻏﺼﻪ وو .ﺑﻠﻌﺎم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺮه ﺳﻮر وو او ور ﺳﺮه دوه ﺧﺪﻣﺘﺎران روان ۇو ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﺮې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﮐ وﻻړه
ﻓﺮﺘﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ودرﯦﺪﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ودروى .
وه او ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳ ﺗُﻮره ﻧﻴﻮﻟ وه ،ﻧﻮ ﺧﺮې ﻻره ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ او ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړه .ﺑﻠﻌﺎم ﺧﺮه ووﻫﻠﻪ او واﭘﺲ ﻳ ﻻرې ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻪ.
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ورﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦﺪﻟﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د دوو اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻻر ﺗﻨﻪ وه او دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﺮې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ ﺧﺮه دﯦﻮال ﺗﻪ ﮥ ورﻧﺰدې ﺷﻮه او د ﺑﻠﻌﺎم ﭘﻪ ﻳ
ﺗﻪ ﻳ د ﮐﺎﻮ دﯦﻮال وو .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻣﺨ ﻻړه ،ﭘﻪ داﺳ ﻳﻮ ﺗﻨ ﺎئ ﮐ
د دﯦﻮال ﺳﺮه راﻠﻪ .ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻴﺎ ﺧﺮه ووﻫﻠﻪ .
 دا ﻞ ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧﺮې ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ودرﯦﺪﻟﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻻره دوﻣﺮه ﺗﻨﻪ وه ﭼ د اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﮐﯧﺪو ﺎئ ﻧﮥ وو .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺮې ﻟﻪ د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ
ﻤﻼﺳﺘﻪ .ﺑﻠﻌﺎم ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او د اﻣﺴﺎ ﺳﺮه د ﺧﺮې ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﻳ ﺷﺮوع وﮐه .
 ﺑﻠﻌﺎم ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻃﺎﻗﺖ ورﮐو او ﺧﺮې ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ ﺑﺪ ﮐى دى؟ ﺗﺎ زۀ دا درې ﻠ وﻟ ووﻫﻠﻢ؟“ 
 ﺧﺮې ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،وﻟ زۀ
”ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺟﻮړ ﮐے دے .ﮐﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺗُﻮره وے ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ وژﻟ وې “.
ﮥ ﻫﻐﻪ ﺧﺮه ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ ﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﻮرﻟ ﮐې ده؟ ﻣﺨ ﻣﺎ ﮐﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه داﺳ ﮐﺎر ﮐے دے؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﺮﻨﺪه ﮐه ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې ﺳﺮه وﻻړه وه ،او ﺑﻠﻌﺎم ﻴ ﺷﻮ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ “.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ دا درې ﻠ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺮه وﻟ ووﻫﻠﻪ؟ زۀ ﺳﺘﺎ د
او ﺳﺮ ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻟﻮﻟﻮ .
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﺮې زۀ وﻟﻴﺪم او زﻣﺎ ﻧﻪ درې ﻠ
ودروﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠ ﻳﻢ ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﮐﻮې ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼف دى .
 ﺑﻠﻌﺎم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
واوړﯦﺪﻟﻪ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺮﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ وے ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ وژﻟﮯ وے او ﻫﻐﻪ ﺧﺮه ﺑﻪ ﻣ ژوﻧﺪۍ ﭘﺮﯦ وه “.
ﻓﺮﺘ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻨﺎه ﮐې ده .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ د اﻳﺴﺎروﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻻره ﮐ وﻻړه ﻳ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﻓﺮﺘ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې ﺳو ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ ،ﺧﻮ ﺻﺮف
وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻢ او واﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ “.

ﻫﻐﻪ ﮥ واﻳﻪ ﮥ ﭼ زۀ درﺗﻪ واﻳﻢ “.ﻧﻮ ﺑﻠﻌﺎم د ﺑﻠﻖ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻړو.

د ﺑﻠﻖ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻠﻌﺎم ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺑﻠﻌﺎم راروان دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﻏﻠﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻋﺎر ﮐ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ ،دا ﺎر د ارﻧﻮن د ﺳﻴﻨﺪ

 ﺑﻠﻖ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭼ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻞ ﺗﮥ راوﻏﻮﺘﻠ ﻧﻮ وﻟ راﻧﮥ ﻏﻠ؟ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل
ﺳﺮه د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎﻧﺪې وو .
 ﺑﻠﻌﺎم ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ راﻧﮥ ﻏﻠﻢ؟ زۀ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻏﻮاړم ﻧﻮ د
دا وو ﮥ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ اﻧﻌﺎم ﻧﮥ ﺷﻢ درﮐﻮﻟﮯ؟“ 
 ﻧﻮ ﺑﻠﻌﺎم د ﺑﻠﻖ ﺳﺮه ﻗﺮﻳﺖﺣﺼﺎت ﺗﻪ ﻻړو،
ﻫﻐ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮥ ﻟﺮم .زۀ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ واﻳﻢ ﭼ ﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ “.
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻠﻖ ﺎروى او ې ﺣﻼل ﮐل او ﮥ ﻏﻮﻪ ﻳ ﺑﻠﻌﺎم او ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐه ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ۇو.


د ﺑﻠﻌﺎم وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﻐﺎم
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﺑﻠﻖ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺮه ﺑﺎﻣﻮتﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ورﺗﻪ ﮥ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺎره ﺷﻮل.


۲۳


 ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻠﻖ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره اووۀ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐه او ﻣﺎ ﻟﻪ اووۀ ﻏﻮﻳ او اووۀ ان راوﻟﻪ “.



ﺑﻠﻖ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﺑﻠﻌﺎم وﺋﻴﻠ ۇو ،ﻫﻐﮥ او ﺑﻠﻌﺎم ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ او ﻳﻮ  ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐل .

ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻠﻖ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ د ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻪ ﻧﻮ زۀ ﻢ ﭼ وﻮرم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک
راﺮﻨﺪﻳى او ﮐﮥ ﻧﻪ .ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻫﻢ وواﺋ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ وواﻳﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺧﻮﺷ ﻏﺮ ﺗﻪ ﻻړو ،
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ .ﺑﻠﻌﺎم ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ اووۀ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې دى او ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ او ﻳﻮ  ﻣ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺑﺎﻧﺪې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ د وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺧﺒﺮې وﻮدﻟ او واﭘﺲ ﻳ ﺑﻠﻖ ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم
ﭘﯧﺶ ﮐل “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﻻړو او وې ﻟﻴﺪل ﭼ ﺑﻠﻖ د ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه وﻻړ وو او د ﻣﻮآب ﻮل ﻣﺸﺮان
ورﺳﻮى .
 ﺑﻠﻌﺎم دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو” ،د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻖ زۀ راوﺳﺘﻠﮯ ﻳﻢ د آرام ﻧﻪ ،د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
ورﺳﺮه ۇو .
 زۀ ﭘﺮې ﻨﻪ ﻟﻌﻨﺖ واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ وى
راﺷﻪ او زﻣﺎ دﭘﺎره وواﻳﻪ .ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ وواﻳﻪ .
 د ﻟﻮړو ﮐﺎﻮ ﻧﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻮرم،
ﻟﻌﻨﺘ ﮐى ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮥ اﻟﺰام ﻧﮥ وى ﻟﻮﻟﮯ ﻧﻮ زۀ ﭘﺮې ﻨﻪ اﻟﺰام وﻟﻮم؟ 
د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ وﻳﻨﻢ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ ﻳﻮا ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ دوئ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺨﺘﻮر
 د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،ﻮک داﺳ ﺷﺘﻪ ﭼ ﺷ وﺷﻤﯧﺮى؟ ﭘﺮﯦده ﭼ زۀ ﻣ ﺷﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
دى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻖ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎ ﮥ وﮐل؟ ﻣﺎ ﺗﮥ د دې
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﭘﺮﯦده ﭼ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ آرام ﻣ ﺷﻢ “.
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
دﭘﺎره راوﺳﺘﻠﮯ ﻳ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻌﻨﺖ وواﺋ ،ﺧﻮ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺻﺮف ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮﺘﻠﮯ دے “.
ورﮐو” ،زۀ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﮥ واﻳﻢ ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ“.

د ﺑﻠﻌﺎم دوﯦﻢ ﭘﯧﻐﺎم
 ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻖ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺻﺮف ﻟ ﺷﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺎرى .او د ﻫﻐﻪ

 ﺑﻠﻖ ،ﺑﻠﻌﺎم د ﭘِﺴﻪ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺿﻮﻓﻴﻢ ﭘ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ اووۀ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﺎئ ﻧﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻌﻨﺖ وواﻳﻪ “.
 ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻠﻖ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه
ﺟﻮړې ﮐې او ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ او ﻳﻮ  ﻳ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐو .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ ،ورﺗﻪ ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ دا ﺧﺒﺮې
ودرﯦه او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷ “.

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﻻړو او وې ﻟﻴﺪل ﭼ ﺑﻠﻖ د ﺧﭙﻠ
ﺑﻪ ﮐﻮې او واﭘﺲ ﻳ ﺑﻠﻖ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﻮى .
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه وﻻړ وو او د ﻣﻮآب ﻣﺸﺮان ﻫﻢ ورﺳﺮه ۇو .ﺑﻠﻖ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﻨ آدم
 او ﺑﻠﻌﺎم دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو” ،د ﺻﻔﻮر زوﻳﻪ ﺑﻠﻘﻪ ﭘﺎﻪ ،او ﭼ زۀ درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻫﻐﻪ واوره .
دى ،
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دے ،ﭼ دروغ وواﺋ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻨ آدم ﻧﮥ دے ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره
 ﻮره ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ ﻣﻼو ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮاړم ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧُﺪائ
ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﭼ ﮥ واﺋ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى .
 زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﭘﻮﻫﯧم ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮥ
ﭘﺎک ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﺮﮐﺖ واﭘﺲ ﻧﮥ ﺷﻢ اﺧﺴﺘﻠﮯ .
ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻳﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﮥ را .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ ﻣﻞ دے ،ﻫﻐﻮئ اﻋﻼن ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه دے.
 ﻧﮥ داﺳ ﺟﺎدو ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠ دى ،ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﻨﻠ ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮى .

داﺳ ﮐﻮډې ﺷﺘﻪ ،ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪې وﺷ .ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اوس د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وواﺋ ،ﻮرئ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم د ﻳﻮ ﺗه ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،ﭼ د ﺷﻠﻮﻟﻮ او ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮥ ﮐى دى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻖ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
آرام ﻧﮥ ﮐﯧﻨ ،ﭼ ﺗﺮﻮ ﻳ د ﺎر ﮐے ﺷﻮى ﻴﺰ وﻳﻨﻪ ﻧﮥ وى ﻠ “.
 ﺑﻠﻌﺎم ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻟﻌﻨﺖ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐے دے ،ﺧﻮ ﻮره ﭼ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻢ ورﻟﻪ وﻧﮥ ﻏﻮاړې “.
دى وﺋﻴﻠ ﮥ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮم ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى؟“

د ﺑﻠﻌﺎم درﯦﻢ ﭘﯧﻐﺎم
 ﺑﻠﻖ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻮﻢ .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮﻪ وى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ


 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻠﻌﺎم د ﻓﻌﻮر ﻏﺮۀ ﺳﺮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ دے .
ﺑﺎﻧﺪې زﻣﺎ دﭘﺎره د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻟﻌﻨﺖ وواﺋ “.
 ﺑﻠﻖ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺑﻠﻌﺎم ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره اووۀ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐه او اووۀ ﻏﻮﻳ او اووۀ ان ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟﻪ “.
ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻳ وﺋﻴﻠ ۇو او ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ او ﻳﻮ  ﻳ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐل.

۲۴

 ﻧﻮ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ دا وه ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺎل ﮐﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻻ


 او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳ ﺧﯧﻤ
ﻧﮥ ړو ،ﻟﻪ ﭼ ﻣﺨ ﺗﻠﮯ وو .ﻫﻐﻪ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻃﺮف روان ﺷﻮ 
 او ﻫﻐﮥ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو” ،د ﺑﻠﻌﺎم د ﺑﻌﻮر د زوئ دا دے ﭘﯧﻐﺎم ،او
ﻟﻮﻟ وې .ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ ،
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮې ﻮک اورى .ﭘﻪ ﻏﯦﺪﻟﻮ ﺳﺘﺮﻮ راﺑﺎﻧﺪې ﺟﺬﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮه د ﻗﺎدر
د دې ﺳى ﺧﺒﺮې رﺘﻮﻧ دى ،
 د ﮐﺠﻮرو اوږدو
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﯧﻤ ﺎﺋﺴﺘﻪ دى ،
ﺧُﺪائ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻮه روﻳﺎ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ وﯦﻪ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو .

ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﺎ د ﺳﻴﻨﺪ د ﻏﺎړې د ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺮﻟ ﻋﻮد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﺎ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه د دِﻳﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن .
دا ﺑﻪ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻣې ﺷ او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ ﻟﻪ د زﻳﺎﺗﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د اﺟﺎج ﻧﻪ ﻟﻮئ وى ،او د ﻫﻐﮥ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د ﻨﻠ ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺘﻪ،
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ اوﭼﺘﻪ وى .
 دا ﻗﻮم د ﻃﺎﻗﺘﻮر ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن دے،
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮى ،د ﻫﻐﻮئ ﻫُوﮐ ﻣﺎﺗﻮى او ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ووﻟ .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺳﺖ وى ،ﻫﻴ ﻮک دا زړۀ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﭘﺎﻳﻮى .ﻮک ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮاړى ﻧﻮ
 ﺑﻠﻖ د ﻏﺼ ﻧﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﮐﺘ ﺷ ،او ﻮک ﭼ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ وواﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻌﻨﺘ ﺷ “.
ﻏﺎﻮﻧﻪ وﭼﻴﭽﻞ او ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﮥ د دې دﭘﺎره راﻏﻮﺘﻠﮯ ﻳ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ وواﺋ ،ﺧﻮ ﻮره ،د
 ﻧﻮ ورک ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو
ﻟﻌﻨﺖ ﭘﻪ ﺎئ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره درې ﻠ ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮﺘﻠﮯ دے .
 ﺑﻠﻌﺎم ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ،
ﭼ اﻧﻌﺎم ﺑﻪ درﮐم ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا اﻧﻌﺎم ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐ ﻧﮥ دے ﻟﻴﻠﮯ “.

 ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻮل ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ
”ﮐﻮم ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ راﻟﯧﻟ ۇو ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ 
زر ﻫﻢ راﮐې ،ﻧﻮ زۀ د ﺎن ﻧﻪ ﮥ ﮥ ﻳﺎ ﺑﺪ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ ،ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﮐﻮم ،زۀ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ“.

د ﺑﻠﻌﺎم آﺧﺮى ﭘﯧﻐﺎم
 ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻠﻖ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس زۀ واﭘﺲ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻢ ،ﺧﻮ د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ درﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو” ،د ﺑﻠﻌﺎم د ﺑﻌﻮر د زوئ دا دے ﭘﯧﻐﺎم ،او د دې
ﮐ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮى “.
 ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮې اورى او ﻫﻐﻪ ﺣﻤﺖ اﺧﻠ ﭼ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﻪ را .ﭘﻪ
ﺳى ﺧﺒﺮې رﺘﻮﻧ دى ،
 زۀ راﺗﻠﻮﻧﮯ وﺧﺖ وﻳﻨﻢ ،زۀ د ﺑﻨ
ﻏﯦﺪﻟﻮ ﺳﺘﺮﻮ راﺑﺎﻧﺪې ﺟﺬﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮه د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻮه روﻳﺎ وﻟﻴﺪه .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم وﻳﻨﻢ .د روﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﭘﻪ دې ﻗﻮم ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﺪا ﺷ .دا ﺳﺘﻮرے ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ راﺷ.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ادوم ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﮯ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻮآب ﻣﺸﺮان ﻫﻼک ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺷﻴﺚ ﻮل اوﻻد ﺗﺒﺎه ﮐى .
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى او
ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺮﻳﺎﻟ ﮐﻴى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻌﺎم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن وﻟﻴﺪل او دا ﭘﯧﻐﺎم
ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭼ ﻮک ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى “.
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺎل
ﻳ ورﮐو” ،ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺗه ﻗﻮم دے ،ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ورک ﺷ “.
ﮐ ﻗﻴﻨﻴﺎن وﻟﻴﺪل او دا ﭘﯧﻐﺎم ﻳ ورﮐو” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ډﯦﺮ ﭘﻮخ دے ،داﺳ ﭘﻮخ ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد ﭼ ﭘﻪ
 ﺑﻠﻌﺎم دا ﭘﯧﻐﺎم
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﻴﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﻮرﻳﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮ “.
ﮐﺎﻮ اﯦﻮدے ﺷﻮے وى ،
 ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ﺑﻪ د ﻗﺒﺮص ﻧﻪ راﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى؟ 
 ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻌﺎم روان ﺷﻮ او واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﺑﻠﻖ ﻫﻢ ﭘﻪ
اﺳﻮر او ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﮐى ،ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻗﺒﺮص ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﺷ “.
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړو.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻓﻌﻮر ﮐ

۲۵

 ﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﮐﻴﺮو ﭘﻪ وادۍ ﮐ دﯦﺮه ۇو ،ﻧﻮ د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻮ ﺳﺮه ﻳ زﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐه .


ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐى ،ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﺧﻮړﻟ او د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮد ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو

 او ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل
 ﭼ د ﻓﻌﻮر ﺑﻌﻞ وو .ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ .

 ﻣﻮﺳ د ﺑﻨ
ﻣﺸﺮان ﺑﻮﻪ او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳ ﭘﻬﺎﻧﺴ ﮐه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺳﺨﺘﻪ ﻏﺼﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺳه ﺷ “.
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺳے وژﻧ ﻮک ﭼ د ﻓﻌﻮر د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدت
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻳﻮه ﻣﻴﺪﻳﺎﻧ ﻪ د ﻣﻮﺳ او د ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﭙﻠ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ
ﮐﻮوﻧﮯ ﺟﻮړ ﺷﻮے وى “.
 ﻧﻮ ﭼ ﻓﻴﻨﺤﺎس ،د
ﺑﻮﺗﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﭘﻪ دروازه ﮐ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮﻟﻮ .
 او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى او 
اﻟﻋﺰر زوئ او د ﻫﺎرون ﻧﻤﺴ دا وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻪ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﻻړو .ﻫﻐﮥ ﻧﯧﺰه راواﺧﺴﺘﻠﻪ ،
ﭘﺴ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او ﻧﯧﺰه ﻳ د ﻫﻐﻪ ﺳى او  د ﺧﯧ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺧﻮا ووﻳﺴﺘﻠﻪ .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻪ وﺑﺎ ﺑﺲ ﺷﻮه ﮐﻮﻣ ﭼ
 ”ﻓﻴﻨﺤﺎس
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﺧﻮ وﺑﺎ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ زره ﮐﺴﺎن وژﻟ ۇو .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮل ،
زوئ د اﻟﻋﺰر ﭼ د ﻫﺎرون اﻣﺎم زوئ دے ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺧﺘﻤﻪ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻫﻐﮥ ﻏﯧﺮت
 ﻧﻮ ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د اﻣﻦ ﻟﻮظ ﮐﻮم ﭼ د
وﮐو ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻏﯧﺮت ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻼک ﻧﮥ ﮐل .

 ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ
راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ وى .
 ﮐﻮم ﺳے ﭼ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧ  ﺳﺮه وژﻟﮯ ﺷﻮے وو
ﺑﺎﻧﺪې ﻏﯧﺮت وﮐو او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻨﺎه ﮐﻔﺎره ﻳ ادا ﮐه “.
 د ﻫﻐﻪ  ﻧﻮم ﮐﺰﺑ
د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم زِﻣﺮى وو ،ﻫﻐﻪ د ﺳﻠﻮ زوئ وو ،ﭼ د ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠ ﮐ د ﻳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺸﺮ وو .
 ”ﭘﻪ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
وو .د ﻫﻐ ﭘﻼر ﺻﻮر ،د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو .
 د ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﭼ ﭘﻪ ﻓﻌﻮر ﮐ ﻳ ﭘﻪ دوﮐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺒﺎدت وﮐو او د ﮐﺰﺑ
وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐه ،
ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د وﺑﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻓﻌﻮر ﮐ وژﻟﮯ ﺷﻮې وه“.

دوﯦﻤﻪ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى

۲۶

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


ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐئ ،د ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻮ ﺳو ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وى او ﭼ ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ“.

 ﻣﻮﺳ او اﻟﻋﺰر ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل او د دې ﻋﻤﺮ ﻮل ﺳى ﻳ راوﻏﻮﺘﻞ .ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ
 -

 د ﻳﻌﻘﻮب د ﻣﺸﺮ
ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .دا ﻫﻐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ۇو ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺗﻠ ۇو ،
 دوئ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ درې ﻠﻮﯦﺖ زره
 ﺣﺼﺮون او ﮐﺮﻣ .
زوئ روﺑﻴﻦ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې ،ﺣﻨﻮک ،ﻓﻠﻮ ،
 او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻧﻤﻮاﯦﻞ ،داﺗﻦ ،اﺑﻴﺮام ۇو .دا ﻫﻐﻪ داﺗﻦ او
 د ﻓﻠﻮ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ اﻟﻴﺎب 
اووۀ ﺳﻮه او دﯦﺮش ﺳى ۇو .
اﺑﻴﺮام ۇو ﮐﻮم ﭼ ﻗﻮم ﺧﻮښ ﮐى ۇو .ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو او د ﻗﻮرح ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل ،ﮐﻠﻪ
 ﻧﻮ زﻣﻪ وﭼﺎودﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺗﯧﺮ ﮐل او ﮐﻠﻪ ﭼ اور دوه ﻧﻴﻢ ﺳﻮه
ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو .
 ﺧﻮ د
ﺳى ﺗﺒﺎه ﮐﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ د ﻗﻮرح او د ﻫﻐﮥ د ﻣﻠﺮو ﺳﺮه ﻣۀ ﺷﻮل ،دا د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﺧﺒﺮدارۍ ﻳﻮه ﻧﻪ ﺷﻮه .
 دا
 زارح او ﺳﺎؤل .
 د ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې ،ﻧﻤﻮاﯦﻞ ،ﻳﻤﻴﻦ ،ﻳﻴﻦ ،
ﻗﻮرح اوﻻد ﻧﮥ وو وژﻟﮯ ﺷﻮے .

 د ﺟﺎد ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې ،ﺻﻔﻮﻧ ،ﺣﺠ ،ﺳﻮﻧ ،
ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دووﻳﺸﺖ زره او دوه ﺳﻮه ﺳى ۇو .
 دا ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻠﻮﯦﺖ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﺳى ۇو۱۹ .۲۱-د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ
 ارودى او ارﻳﻠ .
ازﻧ ،ﻋﻴﺮى ،
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې ،ﺳﻴﻠﻪ ،ﻓﺎرص ،زارح ،ﺣﺼﺮون او ﺣﻤﻮل .د ﻳﻬﻮداه دوه زاﻣﻦ ﻋﻴﺮ او اوﻧﺎن ،د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
 د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې،
 دا ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﺷﭙ اوﻳﺎ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﺳى ۇو .
ﻣۀ ﺷﻮى ۇو .
 د زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻪ
 دا ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻠﻮر ﺷﭙﯧﺘﮥ زره او درې ﺳﻮه ﺳى ۇو .
 ﻳﺴﻮب او ﺳﻤﺮون .
ﺗﻮﻟﻊ ،ﻓُﻮه ،
 د
 دا ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﺷﭙﯧﺘﮥ زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﺳى ۇو .
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې ،ﺳﺮد ،اﻳﻠﻮن او ﻳﺤﻠاﯦﻞ .
 دا د ﻣﻨﺴ د ﻗﺒﻴﻠ اوﻻد دے ،د ﻣﻨﺴ زوئ ﻣﻴﺮ د ﺟِﻠﻌﺎد ﻗﺒﻴﻠ
ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺒﻴﻠ ،د ﻫﻐﮥ دوه زاﻣﻦ ﻣﻨﺴ او اﻓﺮاﺋﻴﻢ ۇو .

 ﺳﻤﻴﺪع او ﺣﻔﺮ .
 اﺳﺮىاﯦﻞ ،ﺷﻢ ،
 دا د ﺟِﻠﻌﺎد ﻗﺒﻴﻠ دى ،د ﻳﻌﺰر ﻗﺒﻴﻠﻪ ،د ﺣﺎﻟﻖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ،
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،
د ﺣﻔﺮ د زوئ ﺻﻼﻓﺤﺎد زاﻣﻦ ﻧﮥ ۇو ،ﺻﺮف ﻟﻮﻪ ﻳ وې ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى ،ﻣﺤﻼه ،ﻧﻮﻋﺎه ،ﺣﺠﻼه ،ﻣﻠﺎه او ﺗﺮﺿﺎه.
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې ،ﺳﻮﺗﻠﺢ ،ﺑﺮ
 دا ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دوه ﭘﻨﻮس زره او اووۀ ﺳﻮه ﺳى ۇو .

 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻗﺒﻴﻠ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دوه دﯦﺮش زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه
 د ﻋﻴﺮان ﻗﻮم د ﺳﻮﺗﻠﺢ اوﻻد وو .
او ﺗﺤﻦ .

 ﺳﻔﻮﻓﺎم او ﺣﻮﻓﺎم .
 دا د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ،ﻗﺒﻴﻠ دى ،ﺑﺎﻟﻊ ،اﺷﺒﻴﻞ ،اﺧﻴﺮام ،
ﺳى ۇو .دا ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﻮﺳﻒ اوﻻد دے .
 د
 -
 دا ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ﺳى ۇو .
د ارد او ﻧﻌﻤﺎن ﻗﺒﻴﻠ د ﺑﺎﻟﻊ اوﻻد دے .
 د آﺷﺮ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ
ﺳﻮﺣﺎم ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﻠﻮر ﺷﭙﯧﺘﮥ زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﺳى ۇو دا دان د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ۇو .
 د آﺷﺮ ﻳﻮه ﻟﻮر وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺳﺮه
 د ﺣﺒﺮ او ﻣﻠاﯦﻞ ﻗﺒﻴﻠ د ﺑﺮﻳﻌﺎه اوﻻد وو .
دا ﻗﺒﻴﻠ وې ،ﻳﻤﻨﻪ ،اﺳﻮى او ﺑﺮﻳﻌﺎه .

 د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ دا ﻗﺒﻴﻠ وې،
 ﭘﻪ دې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ د ﺳو ﺷﻤﯧﺮ درې ﭘﻨﻮس زره او ﻠﻮر ﺳﻮه وو .
وو .
 ﻮل
 ﭘﻪ دې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ د ﺳو ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ زره او ﻠﻮر ﺳﻮه وو .
 ﻳﺼﺮ او ﺳﻠﻴﻢ .
ﻳﺤﺰىاﻳﻞ ،ﺟﻮﻧ ،
 ”د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﺷﭙ ﻻﮐﻪ ﻳﻮ زر اووۀ ﺳﻮه او دﯦﺮش ﺳى ۇو .
ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳو د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ۵۴ .۵۶-ﭘﭽﻪ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮئ او ﻫﻐﻪ زﻣﻪ
 د ﻟﻴﻮى اﺻﻠ ﻗﺒﻴﻠ دا دى ،د
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ ،ﻏ ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ زﻳﺎت ﻣﻴﺮاث ورﮐئ او وړې ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ ﻟه زﻣﻪ ورﮐئ “.
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ دا وړې ﻗﺒﻴﻠ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠ دى ،ﻟﺒﻨ ،ﺣﺒﺮون ،ﻣﺤﻠ ،ﻣﻮﺷ او
ﺟﻴﺮﺳﻮن ﻗﺒﻴﻠﻪ ،ﻗُﻬﺎت او ﻣﺮارى .
 ﻫﻐﮥ د ﻟﻴﻮى ﻟﻮر ﻳﻮﮐﺒﺪ وادۀ ﮐې وه ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې وه .د ﻫﻐ ﻧﻪ د
ﻗﻮرح .ﻗُﻬﺎت د ﻋﻤﺮام ﭘﻼر وو ،
 د ﻫﺎرون دا ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو ،ﻧﺪب ،اﺑﻴﻬﻮ ،اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ.
ﻋﻤﺮام دوه زاﻣﻦ ،ﻫﺎرون او ﻣﻮﺳ او ﻳﻮه ﻟﻮر ﻣﺮﻳﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮه .
 ﻧﺪب او اﺑﻴﻬﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ووژﻟﮯ ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ اور ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ

 د ﻧﺮاﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ دروﻳﺸﺖ زره وو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو .ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو
ﻗﺒﻮل ﻧﮥ وو .
 دا ﻮﻟ ﻗﺒﻴﻠ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا وﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻧﮥ ﻣﻼوﯦﺪو .
ﻣﻮﺳ او اﻟﻋﺰر ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وﺷﻤﯧﺮﻟ ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ د ﺑﻨ
 ﭘﻪ دې ﺳو ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﭼ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﭘﻪ وړوﻣﺒ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐه .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣۀ ﺷ ،ﻧﻮ د ﻳﻔُﻨﻪ د زوئ
ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﮐ ﺷﻤﯧﺮﻟ ۇو .
ﮐﺎﻟﺐ او د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻮل ﻣۀ ﺷﻮل.

د ﺻﻼﻓﺤﺎد ﻟﻮﻪ

۲۷

 ﻣﺤﻼه ،ﻧﻮﻋﺎه ،ﺣﺠﻼه ،ﻣﻠﺎه او ﺗﺮﺿﺎه د ﺻﻼﻓﺤﺎد ﻟﻮﻪ وې ﭼ ﻫﻐﻪ زوئ د ﺣﻔﺮ ،زوئ د ﺟِﻠﻌﺎد ،زوئ د ﻣﻴﺮ،


 ﻫﻐﻮئ ﻻړې او د ﻣﻮﺳ ،د اﻟﻋﺰر اﻣﺎم ،د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻣﺎﻟ
زوئ د ﻣﻨﺴ ،زوئ د ﻳﻮﺳﻒ وو .
 ”زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣ ﺷﻮ ،د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻧﺸﺘﻪ،
ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ودرﯦﺪﻟ او وې وﺋﻴﻞ ،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻗﻮرح د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻧﮥ وو ،ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے وو ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷﻮے وو.
 ﭼ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم دې وﻟ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ؟ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

 ”د
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه ،
ﺟﺎﺋﻴﺪاد راﮐئ “.
ﺻﻼﻓﺤﺎد ﻟﻮﻪ ﻴ واﺋ ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﺎﺋﻴﺪاد ورﮐه .او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺟﺎﺋﻴﺪاد دې ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 او ﺗﮥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ د ﮐﻮم ﺳى زوئ ﻧﮥ وى او ﻣ ﺷ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر ﺗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﭘﻪ
ﻣﻼو ﺷ .
 ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ وروﻪ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﺗﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ
 ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻪ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﻳ د وروﻮ وى .
ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻣﻼوﻳى .
 ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ وروﻪ ﻳﺎ ﺗﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮان د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﺮاث اﺧﻠ او دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د
ﻣﻴﺮاث اﺧﻠ .
ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﭘﻪ ﺷﺎن وى .اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ دا د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻨ ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐے دے“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺸﻮع د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻋﺒﺎرﻳﻢ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ وﺧﯧﮋه او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ وﻮره ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم.

 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دواړو د ﺻﻴﻦ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ زﻣﺎ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ وﻮرې ،ﻧﻮ د ﻫﺎرون ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﮥ ﻫﻢ ﻣ ﺷ ،

ﺣﻢ ﻧﻪ ﺑﻐﺎوت ﮐے وو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﻗﻮم زﻣﺎ ﺧﻼف ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺒﻪ ﮐ وﻏﻮرﯦﺪو ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﻃﺎﻗﺖ


 ﻣﻮﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ،
ﺮﻨﺪ ﻧﮥ ﮐو “.ﻣﺮﻳﺒﻪ ﭘﻪ ﻗﺎدِس ﮐ د ﺻﻴﻦ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻳﻮه ﭼﻴﻨﻪ ده .
”ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ،ﻫﺮ ﻴﺰ ﻟﻪ ﺳﺎه ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳ ،زۀ دا ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﻳﻮ داﺳ ﺳے ﻣﻘﺮر ﮐه ﭼ د دې
 او ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻳ ﻣﺸﺮى ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ د داﺳ و ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وى ﭼ ﺷﭙﻮن ﻳ ﻧﮥ
ﻗﻮم ﻻر ﻮدﻧﻪ ﮐﻮى 
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع ﺑﻮﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳے دے او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وى “.
 ﻫﻐﻪ د اﻟﻋﺰر اﻣﺎم ﭘﻪ ﻣﺨ ودروه او د ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﺨ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ﺳﺮ ﮐﯧده ﭼ ﺳﺘﺎ ذﻣﻪ وارۍ ورﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ .
 د ﻓﯧﺼﻠ ﮐﻮﻟﻮ
 ﺗﮥ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﮥ ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻢ ورﮐه ،ﭼ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى .
ﻣﺸﺮى ورﮐه .
دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د اﻟﻋﺰر اﻣﺎم ﻧﻪ ﻣﺸﻮره اﺧﻠ او اﻟﻋﺰر ﺑﻪ اُورﻳﻢ او ﺗﻤﻴﻢ زﻣﺎ رﺿﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .ﻧﻮ اﻟﻋﺰر ﺑﻪ
 ﻣﻮﺳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ
د ﻳﺸﻮع او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﮐ ﻻر ﻮدﻧﻪ ﮐﻮى “.
 ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ
ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو .ﻫﻐﮥ ﻳﺸﻮع ،د اﻟﻋﺰر اﻣﺎم او د ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﺨ ودروﻟﻮ .
ﮐے وو ،ﻣﻮﺳ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻳﺸﻮع ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧﻮدل او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺸﺮى ﻳ ورﮐه.

ﻣﻘﺮرې ﺷﻮې ﻧﺬراﻧ

۲۸

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺮرو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ،


 دا ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دى ﭼ ﻣﺎﻟ
ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻟ .

ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى ،د ﻫﺮې ور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ،دوه ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﮐﻠﻮ اوړو د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه ﭘﯧﺶ
وړوﻣﺒﮯ ُورے ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ او دوﯦﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ،
 دا د ﻫﺮې ور ﻧﺬراﻧﻪ ده ﭼ ﭘﻮره ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ
ﮐﻴى ،ﭼ ﻳﻮ ﻟﻴﺮ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﮥ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى .
ﻣﺨ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﺷﻮې وه ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ.
 ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ
 د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د وړوﻣﺒُ ورى ﺳﺮه ،ﻳﻮ ﻟﻴﺮ ﻣﮯ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﻳﻮﻟﮯ ﺷ .

ﻫﻐﻪ دوﯦﻢ ُورے ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﭼ ﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﭘﯧﺶ ﺷﻮے وو .دا ﺑﻪ د دې د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .دا ﻫﻢ
ﻳﻮه ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ده ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ.

د ﺳﺒﺖ د ور ﻧﺬراﻧﻪ
 د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ دوه ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دوه ﮐﻠﻮ اوړۀ ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ

 دا د ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ د ﻫﺮې ور د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ او د
ورﺳﺮه  وى او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ .
ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﻋﻼوه ده.

د ﻣﻴﺎﺷﺘ د وړوﻣﺒ ور ﻧﺬراﻧﻪ
 د ﻫﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،دوه ﺳﺨ ،ﻳﻮ  ،اووۀ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ

 د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،اوړۀ ﭘﯧﺶ ﮐئ ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى ،د
ُورى ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 او ﻳﻮ ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ُورى ﺳﺮه .دا ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ اور
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺨ ﺳﺮه درې ﮐﻠﻮ اوړۀ ،دوه ﮐﻠﻮ د  ﺳﺮه ،
 د ﻠﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺬراﻧﻪ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺨ ﺳﺮه دوه ﻟﻴﺮه
ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دى ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻟ .

ﻣﮯ دى ،ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺮ ﺑﻪ د  ﺳﺮه وى او ﻳﻮ ﻟﻴﺮ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻳﻮ ُورى ﺳﺮه وى .دا اﺻﻮل د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره د ﻮل
 او ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ ،دا ﺑﻪ د
ﮐﺎل د ﻫﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘ د وړوﻣﺒ ور دﭘﺎره دى .
ﻫﺮې ور د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﻠﻮ د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه وى.

د ﭘﺘﻴﺮې رو د اﺧﺘﺮ ﻧﺬراﻧ
 د دې ﻣﻴﺎﺷﺘ
 د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .

ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ ﺑﻪ اﺧﺘﺮ ﺷﺮوع ﮐﻴى ﭼ اووۀ ور ﺑﻪ وى ،ﭼ ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺑﻪ ﺻﺮف ﭘﺘﻴﺮه رو ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ.
 ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ
 د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧﯦئ او ﻫﻴ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮئ .

ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﻳﻌﻨ دوه ﺳﺨ ،ﻳﻮ  او اووۀ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﻢ
 د ﻏﻠ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اوړو ﮐ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ  وى ،درې ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺨ
ﮥ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﭼ د
 او ﻳﻮ ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ُورى ﺳﺮه .
ﺳﺮه ،دوه ﮐﻠﻮ د  ﺳﺮه ،
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ،اووۀ
 دا ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ د ﻫﺮ ﺳﺤﺮ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻔﺎره ادا ﺷ .
ور ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،دا ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ .دا د ﻫﺮې ور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
 ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻳﻮﺎئ ﮐﯧئ او ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ.
ﻧﺬراﻧ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .

د ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ ﻧﺬراﻧﻪ
 د ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮې ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره

 ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ د ﻫﻐ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ
راﺟﻤﻊ ﮐﯧئ او ﻫﻴ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮئ .
 د ﻏﻠ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ
ﻟ ﻳﻌﻨ دوه ﺳﺨ ،ﻳﻮ  او اووۀ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،ﭼ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 او ﻳﻮ ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ُورى
ﭘﻪ اوړو ﮐ ﻳ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ  وى ﻳﻌﻨ درې ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺨ ﺳﺮه ،دوه ﮐﻠﻮ د  ﺳﺮه ،
 د ﻫﺮې ور د
 د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻔﺎره ادا ﺷ .
ﺳﺮه .
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﺬراﻧ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .او ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ دا ﻨﺎور
ﺑﻋﯧﺒﻪ وى.

د ﻧﻮى ﮐﺎل د اﺧﺘﺮ ﻧﺬراﻧ

۲۹

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


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ،
ورځ ﺑﻪ ﺑﻴﻞ وﻏﻳى .

 د اوړو ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ د
ﻳﻮ ﺳﺨﮯ ،ﻳﻮ  ،اووۀ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 د
 او ﻳﻮ ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ُورى ﺳﺮه .
زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى ﻳﻌﻨ درې ﮐﻠﻮ د ﺳﺨ ﺳﺮه او دوه ﮐﻠﻮ د  ﺳﺮه ،
 او دا ﻧﺬراﻧ د ﻣﻴﺎﺷﺘ د
ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮئ .
وړوﻣﺒ ور او د ﻫﺮې ور د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،او د ﻫﺮې ور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ﻧﺬراﻧﻪ ورﺳﺮه د دې د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧﻪ .ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ د دې ﻧﺬراﻧﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ.

د ﮐﻔﺎرې د ور ﻧﺬراﻧ
 ﻣﺎﻟ
 د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧﯦئ ،ﻫﻴ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرئ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮئ .

ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ ،ﻳﻮ ﺳﺨﮯ ،ﻳﻮ  ،اووۀ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى،
 د ﻏﻠ داﻧ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ اوړو ﮐ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه 
ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ
 او ﻳﻮ ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ُورى ﺳﺮه .
وى ،درې ﮐﻠﻮ اوړۀ د ﺳﺨ ﺳﺮه ،دوه ﮐﻠﻮ د  ﺳﺮه ،
ﭼﯧﻠﮯ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﮐﻮم ﭼﯧﻠﮯ ﭼ د ﮐﻔﺎرې دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﺷﻮے وى او د ﻫﺮې ور ﻧﺬراﻧﻪ د ﻫﻐ د ﻏﻠ
ﻧﺬراﻧ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه.

د ﺟﻮﻧو د اﺧﺘﺮ ﻧﺬراﻧ
 د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧﯦئ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐ اووۀ ور دا اﺧﺘﺮ

 ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﮐﻮئ او ﻫﻴ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 د ﻏﻠ
ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ ،دﻳﺎرﻟﺲ ﺳﺨ ،دوه ان او ﻮارﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ اوړو ﮐ ورﺳﺮه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ  وى ،درې ﮐﻠﻮ اوړۀ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺨ ﺳﺮه ،دوه ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ
 د ﻫﺮې ور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ
 او ﻳﻮ ﮐﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ُورى ﺳﺮه .
 ﺳﺮه ،
 ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ ورځ دوﻟﺲ ﺳﺨ ،دوه ان او ﻮارﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى
ﻋﻼوه د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
 د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣ د وړوﻣﺒ
 -
ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﻳﻮوﻟﺲ ﺳﺨ ،دوه ان او ﻮارﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ
ور دﭘﺎره وى .
 ﭘﻪ
 د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣ د وړوﻣﺒ ور دﭘﺎره وى .
 -
ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 د
 -
ﻠﻮرﻣﻪ ورځ ﻟﺲ ﺳﺨ ،دوه ان او ﻮارﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ ورځ ﻧﻬﮥ ﺳﺨ ،دوه ان
دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣ د وړوﻣﺒ ور دﭘﺎره وى .
 د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ
 -
او ﻮارﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 ﭘﻪ ﺷﭙﻣﻪ ورځ اﺗﮥ ﺳﺨ ،دوه ان او ﻮارﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ﭘﯧﺶ ﮐئ،
ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣ د وړوﻣﺒ ور دﭘﺎره وى .
 د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣ د وړوﻣﺒ ور دﭘﺎره
 -
ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى .
 ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ اووۀ ﺳﺨ ،دوه ان او ﻮارﻟﺲ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐئ ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ
وى .
 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ د ﻋﺒﺎدت
 د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣ د وړوﻣﺒ ور دﭘﺎره وى .
 -
وى .
 ﭘﻪ اور ﺗﻴﺎرﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ
دﭘﺎره راﻏﻮﻧﯦئ او ﻫﻴ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﮐئ ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻟ ،ﻳﻮ ﺳﺨﮯ ،ﻳﻮ  ،اووۀ ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ُورى ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﮥ وى.
 دا اﺻﻮل د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
 د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣ د وړوﻣﺒ ور دﭘﺎره وى .
 -

ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ داﻧ ﻧﺬراﻧ ،د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺮرو
اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .دا د ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ د ﻳﻮې ﻣﻨﺘ د ﭘﻮره ﮐﯧﺪو د ﻧﺬراﻧﻮ ﻳﺎ د رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﮥ ﺣﻢ ﮐے وو.
ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﮐﻮئ “.

د ﻣﻨﺘ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اﺻﻮل

۳۰

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﻨﺘ ﭘﻪ
 ﻣﻮﺳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل .


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮه
ﺗﻮﻪ ﮥ ﻴﺰ وﻣﻨ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﻧﮥ ﻣﺎﺗﻮى او ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻮره ﮐﻮى .
ﺟﻴﻨ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﻴى او ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨ ﭼ ﻳﻮ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ورﮐﻮى ﻳﺎ د ﮥ ﻴﺰ ﻧﻪ د ﺎن ﺳﺎﺗﻠﻮ وﻋﺪه
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺘﻪ ﻣﻨﻠ وى ﻳﺎ ﻳ وﻋﺪه ﮐې وى ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻫﻐ ﭘﻼر ﺗﺮې ﻧﻪ
وﮐى ،
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ ﭘﻼر ﺧﺒﺮ ﺷ او ﮐﮥ ورﺗﻪ وواﺋ ﭼ دا وﻋﺪه
ﺧﺒﺮ ﺷ او ﮥ اﻋﺘﺮاض وﮐى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﭘﻮره ﮐﻮى .
ﻣﮥ ﭘﻮره ﮐﻮه ،ﻧﻮ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﺿﺮورى ﻧﮥ ده ﭼ دا وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى ،ﻪ ﭼ ﭘﻼر ﻳ د
 ﮐﮥ ﻳﻮه ﻧﺎوادۀ ﺷﻮې ﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨ ،ﻗﺼﺪاً ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﺧﻴﺎﻟ ﮐ ،ﻳﺎ وﻋﺪه وﮐى ﭼ
دې د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐه .
 ﻧﻮ ﻫﻐ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺘﻪ ﻣﻨﻠ وى ﻳﺎ ﻳ وﻋﺪه ﮐې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
د ﮥ ﻴﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ او ﺑﻴﺎ وادۀ ﺷ ،
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ﺧﺒﺮ
ﭘﻮره ﮐﻮى ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ او ﮥ اﻋﺘﺮاض وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﻮره ﮐﻮى .
ﺷ او د ﻫﻐﻪ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻣﻨﻊ ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐ دﭘﺎره دا ﺿﺮورى ﻧﮥ ده ﭼ دا وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
 ﮐﮥ ﻳﻮه وادۀ ﺷﻮې ﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ
 ﻳﻮه ﮐﻮﻧه ﻳﺎ ﻃﻼﻗﻪ ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻢ ﭘﻮره ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐ ﻣﻨﺘﻪ ﻣﻨﻠ وى .ﮐﮥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ﺧﺒﺮ ﺷ او ﮥ اﻋﺘﺮاض وﮐى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
وﻣﻨ ،
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ﺧﺒﺮ ﺷ او ﻫﻐﻪ د وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐى ،ﻧﻮ ﺿﺮورى ﻧﮥ ده ﭼ دا وﻋﺪه
ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﭘﻮره ﮐﻮى .
 د ﻫﻐ
ﭘﻮره ﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ د دې ﻗﺴﻢ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐې ده .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ،د ور د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ،
ﺧﺎوﻧﺪ دا ﺣﻖ ﻟﺮى ﭼ ﻫﻐ ﻟﻪ د دې ﻟﻮﻇُﻮﻧﻮ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ورﮐى ﻳﺎ ورﻧﮥ ﮐى .
ﻫﻐﻪ د دې ﻗﺴﻢ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ او ﮥ اﻋﺘﺮاض وﻧﮥ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐى ﭼ د ﮥ ﻳ ﻗﺴﻢ ﻳﺎ وﻋﺪه ﮐې
 ﺧﻮ ﮐﮥ وروﺳﺘﻮ ﻳ
وى .ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﮥ اﻋﺘﺮاض ﻳ وﻧﮥ ﮐو ﻧﻮ ﻗﺴﻢ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻮره ﮐى .
 دا ﻫﻐﻪ اﺻﻮل دى ﮐﻮم ﭼ
ﺧﺎوﻧﺪ د ﺧﭙﻠ ﺧﺒﺮې ﻧﻪ واوړﯦﺪو ،ﻧﻮ د دې ﻗﺴﻢ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺰا ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻮدل ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻗﺴﻤﻮﻧﻮ د ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دى ﭼ ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
اوﺳﻴى ﻳﺎ ﻳ ﻳﻮه وادۀ ﺷﻮې ﻪ وﺧﻮرى.

د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ

۳۱

 ”د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭼ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮥ ﮐى ۇو د ﻫﻐ ﺑﺪل ﺗﺮې ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
واﺧﻠﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ دا وﮐې ﻧﻮ ﻣ ﺑﻪ ﺷ “.
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ زر ﮐﺴﺎن د ﺟﻨ
ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠ .
 ﻣﻮﺳ
 ﻧﻮ د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ زر زر ﺳى ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮل ،دوﻟﺲ زره ﺳو د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻣﻼ وﺗﻟﻪ .
دﭘﺎره وﻟﯧئ “.
ﻫﻐﻮئ د اﻟﻋﺰر اﻣﺎم زوئ ﻓﻴﻨﺤﺎس د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﺟﻨ ﻟﻪ وﻟﯧل ،ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﺑﻴﻠﻮ ذﻣﻪ وارى واﺧﺴﺘﻠﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو
ﭼ د اﺷﺎرو دﭘﺎره ﻏوﻟﮯ ﺷﻮل .
 ﺳﺮه د ﭘﻴﻨﻮ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭼ دا ۇو ،ﻳﻌﻨ اﻳﻮى ،رِﻗﻢ ،ﺻﻮر ،ﺣﻮر او رِﺑﻊ .ﻫﻐﻮئ د
او ﻮل ﺳى ﻳ ووژل ،
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ  او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻧﻴﻮل ،د ﻫﻐﻮئ ﺎروى او رﻣ ﻳ ﺑﻮﺗﻠ ،ﻮل
ﺑﻌﻮر زوئ ﺑﻠﻌﺎم ﻫﻢ ووژﻟﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻳﻮړو
 او د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺎروﻧﻪ او ﺧﯧﻤ ﻳ وﺳﻮزوﻟ .
ﻣﺎل ﻳ ورﻟﻪ ﻟﻮټ ﮐو ،

 او ﻣﻮﺳ ،اﻟﻋﺰر او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﻟﻪ ﻳ راوړل،
ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو ،ﭘﻪ دې ﮐ ﻗﯧﺪﻳﺎن او ﻨﺎور ﻫﻢ ۇو ،
ﭼ ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ۇو.

د ﻟﺮ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل
 ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻣﻮﺳ ،اﻟﻋﺰر او د ﻗﻮم ﻮل ﻣﺸﺮان ﻻړل ﭼ د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﻟﺮ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .

 ﻣﻮﺳ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ وو ،ﭼ د ﺳﻠﻮﻧﻮ او زرﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو او د ﺟﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو .
 ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ زﻧﺎﻧﺎؤ د ﺑﻠﻌﺎم ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻋﻤﻞ وﮐو او ﭘﻪ ﻓﻌﻮر ﮐ
”ﺗﺎﺳﻮ دا ﻮﻟ  وﻟ ژوﻧﺪۍ ﭘﺮﯦﻮدﻟ دى؟ 
 ﻧﻮ اوس ﻮل ﻫﻠﺎن ووژﻧ
ﻳ ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐل ،او د دوئ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ وﺑﺎ راﻏﻠﻪ .
 ﺧﻮ د ﺎن دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﺟﻴﻨ او  ژوﻧﺪۍ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻧﺎ
او ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ  ﻫﻢ ووژﻧ ﭼ ﭘﯧﻐﻠ ﻧﮥ وى ،
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﻮک ﻳ وژﻟﮯ وى ﻳﺎ د ﻳﻮ ﻣى ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟﮯ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ور د
وادۀ ﮐى وى .

ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ اﻳﺴﺎرﻳى .ﭘﻪ درﯦﻤﻪ او ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻫﻐﻪ  ﭘﺎﮐ ﮐئ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻣﻮ ﻧﻴﻮﻟ دى .
 اﻟﻋﺰر اﻣﺎم ﻫﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﻮﻟ ﮐﭙې او ﺮﻣﻨ ،د ﭼﯧﻠﻮ ﻮﻟ وړۍ او د ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﺎک ﮐئ “.
ﺳو ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو” ،دا ﻫﻐﻪ اﺻﻮل دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو.
 ﮐﻮم ﻴﺰ ﭼ ﻧﮥ ﺳﻮزﻳى ،ﻟﻪ ﺳﺮۀ زر ،ﺳﭙﻴﻦ زر ،زﯦ ،اوﺳﭙﻨﻪ ،ﻗﻼﺋ ،ﻳﺎ ﺳﻴﻪ ،ﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ دﭘﺎره ﺑﻪ د اور ﻧﻪ
 -

 ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ
ﺗﯧﺮوﻟﮯ ﺷ .ﻧﻮر ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
وﻳﻨ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎک ﺷ او ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﮯ ﺷ“.

د ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻤﯧﺪل
 ”ﺗﮥ او اﻟﻋﺰر د ﻗﻮم د ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ وﺷﻤﯧﺮئ ﭼ ﮐﻮم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

 ﮥ ﻴﺰ ﭼ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮے وى ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دوه ﺑﺮاﺑﺮو ﺣﺼﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ،
ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮى دى ،ﺳﺮه د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻨﺎورو .
 د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺣﺼ ﻧﻪ ﭼ
ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره وى ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ وى او ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د ﻧﻮر ﻗﻮم وى .
ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ وى ،د ﻫﺮ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮو ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ،ﺎروو ،ﺧﺮو ،و او د ﭼﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮو ﮐ ﻳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره
 ﮐﻮﻣﻪ ﺣﺼﻪ ﭼ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ
 دا اﻟﻋﺰر اﻣﺎم ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره د ﺧﺎص ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﮐئ .
ﺟﺪا ﮐئ .
ورﮐے ﺷﻮى وى د ﻫﻐ ﻧﻪ ،د ﻫﺮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ،ﺎروو ،ﺧﺮو ،و او د ﭼﯧﻠﻮ ﻧﻪ د ﻫﺮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺟﺪا ﮐئ .دا ﻫﻐﻪ
 ﻣﻮﺳ او اﻟﻋﺰر ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐئ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﯧﻤ د ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ذﻣﻪ وار دى “.
ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو۳۲ .۳۵-دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ۇو ،د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻳ ﮥ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﭘﺮﯦ ۇو ،ﺷﭙ ﻻﮐﻪ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ زره ې او ﭼﯧﻠ ،دوه اوﻳﺎ زره ﺎروى ،ﻳﻮ ﺷﭙﯧﺘﮥ زره ﺧﺮۀ او
دوه دﯦﺮش زره ﭘﯧﻐﻠ ﭼ ﻧﺎ وادۀ ﺷﻮې وى۳۶ .۴۰-ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ ۇو د ﻫﻐﻮئ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺼﻪ درې ﻻﮐﻪ اووۀ
دﯦﺮش زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ې او ﭼﯧﻠ وې ،د دې ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﺷﭙ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ۇو ،ﺷﭙ دﯦﺮش
زره ﺎروى د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ ۇو ﭼ د دې ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ دوه اوﻳﺎ ۇو ،دﯦﺮش زره او
ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﺧﺮۀ د ﺟﻨ واﻻ ﮐﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ۇو ،د دې ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺷﭙﯧﺘﮥ ۇو ،او ﺷﭙﺎړس زره ﭘﯧﻐﻠ د
ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره وې ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ ۇو ،ﭼ د دې ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ دوه دﯦﺮش وې۴۱ .ﻧﻮ ﻣﻮﺳ اﻟﻋﺰر ﻟﻪ
دا ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره د ﺧﺎص ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﮐه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو۴۲ .۴۶-د

ﻗﻮم ﺣﺼﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه وه ﭼ ﻮﻣﺮه د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ وه ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ ۇو ،درې ﻻﮐﻪ اووۀ دﯦﺮش زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه
ې او ﭼﯧﻠ ،ﺷﭙ دﯦﺮش زره ﺎروى ،دﯦﺮش زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﺧﺮۀ او ﺷﭙﺎړس زره ﭘﯧﻐﻠ۴۷ .د دې ﺣﺼ ﻧﻪ ﻣﻮﺳ د ﻫﺮ
ﻳﻮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻨﺎورو ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ دا ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐل
ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﯧﻤ د ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ذﻣﻪ وار ۇو۴۸ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮان ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ﻻړل ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮى
ﮐې وه ۴۹او ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ د ﺟﻨ واﻻ ﮐﺴﺎن وﺷﻤﯧﺮل ﮐﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ۇو او ﻳﻮ
ﺳے ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﮐﻢ ﻧﮥ دے۵۰ .ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﺳﺮو زرو ﮐﺎﻟ ،ﺑﻨى ،ﮐې ،ﻮﺗﻤ ،واﻟ او ﻫﺎروﻧﻪ راوړو ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻳﻮ
ﮐﺲ اﺧﺴﺘ دى .او ﻣﻮﻧ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﮐﻔﺎره ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐى۵۱ “.ﻣﻮﺳ او
اﻟﻋﺰر ﺗﺮې ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﺮۀ زر او ﮐﺎﻟ واﺧﺴﺘﻞ۵۲ .د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﺳﻮه ﮐﻠﻮ وه۵۳ .ﭼ ﮐﻮم
ﮐﺴﺎن آﻓﺴﺮان ﻧﮥ ۇو ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻟﻮټ ﺷﻮے ﻣﺎل د ﺎن دﭘﺎره ﮐﯧﻮدو۵۴ .ﻧﻮ ﻣﻮﺳ او اﻟﻋﺰر اﻣﺎم ﻫﻐﻪ ﺳﺮۀ زر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ
ﻳﻮړل ،ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻳﺎدﻴﺮﻧ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ وى.

د اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻗﺒﻴﻠ

۳۲

 د روﺑﻴﻦ او ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺎروى ۇو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻳﻌﺰﻳﺮ او ﺟِﻠﻌﺎد زﻣﻪ د ﺎروو دﭘﺎره ﮥ


 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ د ﺑﻨ
 -
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﺳ ،اﻟﻋﺰر او د ﻗﻮم ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،
وه ،
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻣﻠ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺪد ﮐے وو ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ دا ﺎروﻧﻪ ۇو ،ﻋﻄﺎروت ،دﻳﺒﻮن ،ﻳﻌﺰﻳﺮ ،ﻧﻤﺮاه ،ﺣﺴﺒﻮن،
 ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ
اﻟﻋﺎﻟ ،ﺳﺒﺎم ،ﻧﺒﻮ او ﺑﻌﻮن .دا زﻣﻪ د ﺎروو دﭘﺎره ﮥ ده او ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺎروى دى .
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ دا زﻣﻪ راﮐئ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﻴﺮاث ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ ﻣﮥ ﻣﺠﺒﻮروئ ﭼ ﻻړ ﺷُﻮ او د
 ﻣﻮﺳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ وروﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺟﻨ ﻟﻪ روان دى او ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ
اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻏﺎړه اوﺳﻴو “.
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زړوﻧﻪ وﻟ راﻣﺎﺗﻮئ ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې و او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﭼ
اﻳﺴﺎرﯦئ ﮥ؟ 
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻗﺎدِس ﺑﺮﻧﻴﻊ ﻧﻪ وﻟﯧل ﭼ
ﮐﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﮐے دے؟ 
 ﻫﻐﻮئ د اﺳﺎل وادۍ ﭘﻮرې ﻻړل او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻳ وﻟﻴﺪو ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ راواﭘﺲ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻮرى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اراده ﺑﺪﻟﻪ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ و ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐے وو .
 ”دوئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻره روان ﻧﮥ دى ،ﻧﻮ زۀ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو او ﻳﻮ ﻟﻮظ ﻳ وﮐو ،
راوﺗﻠ دى ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳے ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ و ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وى ﭼ د ﮐﻮم ﻣﻠ ﻟﻮظ
 ﺧﻮ ﺻﺮف د ﻳﻔُﻨﻪ زوئ ﮐﺎﻟﺐ ﻗﻨﺰى او د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع د زړۀ د
ﻣﺎ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او د ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﮐے وو .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو او ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ
اﺧﻼﺻﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺴ روان ۇو “.
 او اوس ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ
ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﮐى ۇو ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻧﺴﻞ ﻣ ﺷﻮ ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎرﺿﺎ ﮐے وو .
 د روﺑﻴﻦ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﻳﻮ ﻧﻮې ﺑﺪﮐﺎره ﻧﺴﻞ راﻏﻠ ﻳ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎ راوﻟ .
او ﺟﺎد ﺧﻠﻘﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻻرې ﻧﻪ واوړئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ دا ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﭘﺮﯦدى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د
 ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﻧﺰدې ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،اول ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ دﻟﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ و
ﺗﺒﺎﻫ ذﻣﻪ وار ﻳ “.
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻳﻮ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ
دﭘﺎره ﺷﭙﻮل ﺟﻮړ ﮐو او د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐو .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او ﺣﻤﻠﻪ وﮐو ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺣﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ وى .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
دوران ﮐ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ  او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى ،دا ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ د ﺣﻔﺎﻇﺖ

 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ راواﭘﺲ ﮐﻴو ﭼ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ
دﭘﺎره وى .
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د اُردن ﻫﻐﻪ ﻏﺎړې ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻫﻢ ﻧﮥ اﺧﻠﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﻣﻴﺮاث ﮐ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮے ﻧﮥ وى .
 ﻣﻮﺳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ ﭼ
ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺼﻪ دﻟﺘﻪ د اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮې ده “.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺟﻨ ﻮل ﺳى ﺑﻪ د اُردن
ﻨﻪ واﻳ ،ﻧﻮ دﻟﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷ .
ﻧﻪ ﭘﻮرې و او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ
 او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ .ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ورﮐى 
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﻧﮥ
ﺳﺮه ذﻣﻪ وارى ﭘﻮره ﮐې وى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ دا ﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ دے .
ﮐه ،ﻧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮوم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐئ .ﭼ دا ﻏﻠﻄ وﻧﮥ ﮐئ ،ﻨ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو
 ﺧﭙﻞ ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐئ او د ﺧﭙﻠﻮ و دﭘﺎره ﺷﭙﻮل ﺟﻮړ ﮐئ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﻣﻮ ﮐې وى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
 زﻣﻮﻧ
 د ﺟﺎد او د روﺑﻴﻦ ﺳو ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐو ﭼ ﻨﻪ ﺗﮥ ﺣﻢ ﮐﻮې .
ﺷﺎن وﮐئ “.
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې
 او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او زﻣﻮﻧ ﺎروى او ې ﺑﻪ دﻟﺘﻪ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻣﻮﻧ ﻮل ﺗﻴﺎر ﻳﻮ ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷُﻮ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې واوړو او ﺟﻨ ﺑﻪ وﮐو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎ
 ”ﮐﮥ د ﺟﺎد او روﺑﻴﻦ ﺳى
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ اﻟﻋﺰر ،ﻳﺸﻮع او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ دا ﺣﻢ ورﮐو ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ “.
د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې و ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر دى او ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻓﺘﺢ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ و او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه
ﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺟِﻠﻌﺎد زﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐئ .

ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ د زﻣ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺼﻪ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣﻼوﻳى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى “.
 د
د ﺟﺎد او روﺑﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐو ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے دے .
ﻫﻐﮥ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ ورواوړو او ﺟﻨ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ،ﺧﻮ زﻣﻮﻧ ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ د اُردن ﻫﻢ دې ﻏﺎړې ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﺟﺎد او روﺑﻴﻦ او د ﻣﻨﺴ ﻧﻴﻤ ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ د اﻣﻮرى ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن او د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻮج ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻪ
وى “.
 د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ د دﻳﺒﻮن ،ﻋﻄﺎروت او د ﻋﺮوﻋﻴﺮ ﭘﺎﺧﮥ ﺎروﻧﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه ،ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺎروﻧﻪ او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻠ ﻫﻢ وو .
 د ﺑﻴﺖﻧﻤﺮه او د ﺑﻴﺖﻫﺎران ﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل .د ﻫﻐ
 ورﺳﺮه د ﻋﻄﺮوت ،ﺷﻮﻓﺎن ،ﻳﻌﺰﻳﺮ ،ﻳﺒﻬﺎ ،
ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐل .
 د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ دا ﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ دﭘﺎره ﻳ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل .
 ﻧﺒﻮ ،ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن) ،دا ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﺪل ﮐے ﺷﻮل( او ﺳﺒﻤﺎه .ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻮم
ﺟﻮړ ﮐل ،ﺣﺴﺒﻮن ،اﻟﻋﺎﻟ ،ﻗﺮﻳﺘﺎﺋﻢ ،
 د ﻣﻨﺴ زوئ ﻣﻴﺮ ﻗﺒﻴﻠ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻫﻐﻪ
ﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐل ﻧﻮ ﻧﻮى ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدل .
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﻣﻴﺮ ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ورﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ
ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﭼ ﮐﻮم اﻣﻮرﻳﺎن ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﺷل .
 ﻧﻮﺑﺢ
 د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ،ﻳﺎﺋﻴﺮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﮥ ﮐﻠ ﻳ وﻧﻴﻮل او د ”ﻳﺎﺋﻴﺮ ﮐﻠ “ﻧﻮم ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدو .
اوﺳﯧﺪل .
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او د ﻗﻨﺎت ﺎر او د دې ﮐﻠ ﻳ وﻧﻴﻮل او ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ”ﻧﻮﺑﺢ“ ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻣﻮآب ﺗﻪ ﺳﻔﺮ

۳۳

 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻟﺮو ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ ﭘﻪ دې ﻣﺮﺣﻠﻮ ﮐ ﺳﻔﺮ وﮐو او د ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﮐ د


 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﺎﻧﺪې ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻞ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﻟﻴﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ.
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻻړل .
 د ﮐﺎل د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻻړل ،دا د اول ﻞ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﭘﺴ ورځ وه.

 ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ ﺨﻮل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ د رﻋﻤﺴﻴﺲ ﺎر ﻧﻪ زړور ﻻړل ﭼ ﻮﻟﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ،

 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د رﻋﻤﺴﻴﺲ ﺎر ﻧﻪ ﻻړل او ﭘﻪ
وژﻟ ۇو .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﮐے وو .
 د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اﻳﺘﺎم ﮐ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ﭼ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻏﺎړه دے .
ﺳﺎت ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
 ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﻓﻫﺨﻴﺮوت ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮل ،ﭼ د ﺑﻌﻞﺻﻔﻮن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف دے او ﻣﺠﺪال ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
د ﻓﻫﺨﻴﺮوت ﻧﻪ ﻻړل ،د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ او د ﺷﻮر ﺻﺤﺮا ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﺷﻮل ،د درﯦﻮ ورﻮ ﻣﺰل ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎره ﮐ
 د ﻫﻐ ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ اﻳﻠﻴﻢ ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،ﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د اوﺑﻮ دوﻟﺲ ﭼﯧﻨ
ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ د اﻳﻠﻴﻢ ﻧﻪ ﻻړل او ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
وې او د ﮐﺠﻮرو اوﻳﺎ وﻧ وې .

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺻﻴﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ ﻻړل او ﭘﻪ دﻓﻘﻪ ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،
ﻻړل او د ﺻﻴﻦ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
 ﻫﻐﻮئ د اﻟﻮش ﻧﻪ ﺧﯧﻤ اوﭼﺘ ﮐې او ﭘﻪ رﻓﻴﺪﻳﻢ ﮐ ﻳ وﻟﻮﻟ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د
د دﻓﻘﻪ ﻧﻪ اﻟﻮش ﺗﻪ ﻻړل .
ﻠﻮ اوﺑﮥ ﻧﮥ وې۱۵ .۳۷-د رﻓﻴﺪﻳﻢ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ د ﺣﻮر ﻏﺮۀ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﮐ ،ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ،ﺣﺼﻴﺮوت ،رﺗﻤﻪ ،رﻣﻮن ﻓﺎرص ،ﻟﺒﻨﺎه ،رِﺳﻪ ،ﻗﻬﻴﻼﺗﻪ ،د ﺷﺎﻓﺮ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﮐ ،ﺣﺮاده ،ﻣﻘﻬﻴﻠﻮت ،ﺗﺎﺣﺖ،
ﺗﺎرح ،ﻣﺘﻘﻪ ،ﺣﺸﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻮﺳﻴﺮوت ،ﺑﻨﻳﻌﻘﺎن ،ﺣﻮراﻟﺠﺪﺟﺎد ،ﻳﻄﺒﺎﺗﻪ ،ﻋﺒﺮوﻧﻪ ،ﻋﺼﻴﻮنﺟﺎﺑﺮ ،د ﺻﻴﻦ ﺻﺤﺮا )ﭼ ﻗﺎدِس دے(،
او د ﺣﻮر ﻏﺮ ،ﭼ د ادوم ﭘﻪ ﻻره دے۳۸ .۳۹-د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﺎﻧﺪې ،ﻫﺎرون اﻣﺎم د ﺣﻮر ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ .د ﻳﻮ ﺳﻞ
دروﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺗﻠ ۇو د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻠﻮﯦﺘﻢ ﮐﺎل د ﭘﻴﻨﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ۴۰ .ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﻨﻌﺎن ﮐ د ﻋﺮاد ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راروان دى۴۱ .۴۹-د ﺣﻮر ﻏﺮۀ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ د
ﻣﻮآب ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ دې ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،ﺿﻠﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﻮﻧﻮن ،اوﺑﻮت ،د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻋ
ﻋﺒﺎرﻳﻢ ،دﻳﺒﻮن ﺟﺎد ،ﻋﻠﻤﻮن دﺑﻼﺗﺎﻳﻢ ،د ﻧﺒﻮ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﻋﺒﺎرﻳﻢ ﻏﺮوﻧﻪ او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﻮآب ﭘﻪ
ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ،د ﺑﻴﺖﻳﺴﻴﻤﻮت او د ﮐﻴﺮو وادۍ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ.

د ﮐﻨﻌﺎن د ﻓﺘﺢ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ
۵۰د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ”۵۱ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ
وواﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اُردن ﻧﻪ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ واوړئ۵۲ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻮل اوﺳﯧﺪوﻧ وﺷئ .د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﻣﺠﺴﻤ
او ﺑﺘﺎن ﻣﺎت ﮐئ او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ وراﻧ ﮐئ۵۳ .ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ اوﺳﯧئ ،ﻪ
ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم۵۴ .ﻫﻐﻪ زﻣﻪ د ﭘﭽ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ .ﻟﻮئ ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻪ ډﯦﺮه
زﻣﻪ ورﮐئ او وړې ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻪ ﻟه زﻣﻪ ورﮐئ۵۵ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ وﻧﮥ ﺷل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﭘﺎره داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﮐ ﺗﯧﺮۀ ﺧﺴﮯ او د ﻻرې ﺧﻨ وى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧئ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﺗﻠﻴﻒ درﮐﻮى۵۶ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ ﺷل ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه
ﮐې ده“.

د ﮐﻨﻌﺎن ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ

۳۴

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


 ﺟﻨﻮﺑ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻪ د ﺻﻴﻦ ﺻﺤﺮا
ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ،ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻼﻗ ﺣﺪوﻧﻪ ﺑﻪ داﺳ وى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﭘﻪ
او د ادوم ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻮرې وى .دا ﺑﻪ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف د ﻣﺎﻟ درﻳﺎب د ﺟﻨﻮﺑ آﺧﺮى ﺳﺮ ﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻴى .
ﺟﻨﻮب ﮐ د ﻟم درې ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﺎو وى او د ﺻﻴﻦ ﺻﺤﺮا ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻗﺎدِس ﺑﺮﻧﻴﻊ ﭘﻮرې ﺑﻪ وى .د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻪ دا ﺳﺮﺣﺪ

 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دا د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﮐ او د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ آﺧﺮى ﺳﺮ ﮐ د
ﺣﺼﺮ ادار او ﻋﺼﻤﻮن ﺗﻪ ورﺳﻴى ،
 ﺷﻤﺎﻟ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻪ د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د ﺳﻤﻨﺪر
 د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د ﺳﻤﻨﺪر ﺑﻪ ﻳ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﺳﺮﺣﺪ وى .
وادۍ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﺎو وى .

 او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ د ﺣﻤﺎت درې ﭘﻮرې ﺑﻪ وى او ﺻﺪاد ﺗﻪ ﺑﻪ ورﺳﻴى 
ﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻴى ﭼ د ﻫﻮر ﻏﺮۀ ﭘﻮرې ﺑﻪ وى ،
 د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻪ د ﺣﺼﺮ ﻋﻴﻨﺎن ﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻴى
او زﻓﺮون ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﻴى او ﭘﻪ ﺣﺼﺮ ﻋﻴﻨﺎن ﮐ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا د ﻋﻴﻦ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف رِﺑﻠﻪ ﺗﻪ ورﺳﻴى او د ﻠﻴﻞ درﻳﺎب ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻏﺎړې ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﭼ د ﺷﻔﺎم ﭘﻮرې ﺑﻪ وى .

 ﺑﻴﺎ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ درﻳﺎب ﺗﻪ ﺑﻪ ورﺳﻴى .دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ وى “.
ورﺳﻴى ،
ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﻠ دے ﭼ د ﭘﭽ اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى ،ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
 د روﺑﻴﻦ او ﺟﺎد او د ﻣﻨﺴ ﻧﻴﻤ ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ ﻣﺨ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﻣﻼو ﺷﻮے
ﺧُﺪائ ﻧﻬﮥ ﻧﻴﻤﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې ده .
 دې دوه ﻧﻴﻤﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ
دے ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮے دے .
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﻣﻼو ﺷﻮې ده“.

د زﻣ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ذﻣﻪ وارۍ
 د
 ”اﻟﻋﺰر اﻣﺎم او د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې زﻣﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺳے ﻫﻢ ﺧﻮښ ﮐه ﭼ د دې ﭘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐى۱۹ “.۲۸-دا ﻫﻐﻪ ﺳى دى
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐل ،د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﮐﺎﻟﺐ زوئ د ﻳﻔُﻨﻪ ،د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺷﻠﻮﻣﻴﺌﻴﻞ زوئ د ﻋﻤﻴﻬﻮد ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﻟﻴﺪاد زوئ د ﮐﺴﻠﻮن ،د دان ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺑﻘ زوئ د ﻳﺠﻠ ،د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺣﻨاﻳﻞ زوئ د اﻳﻔﻮد ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ
ﻗﻤﻮاﯦﻞ زوئ د ﺳﻔﺘﺎن ،د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﻟﻴﺼﻔﻦ زوئ د ﻓﺮﻧﺎح ،د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻓﻠﻄاﻳﻞ زوئ د ﻋﺰان ،د آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ
اﺧﻴﻬﻮد زوئ د ﺷﻠﻮﻣ او د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻓﺪﻫﻴﺌﻴﻞ زوئ د ﻋﻤﻴﻬﻮد۲۹ .دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ
ﮐ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې د زﻣ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐل.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺎروﻧﻪ

۳۵

 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻣﻴﺮاث ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮے دے د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ ﺎروﻧﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره او د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د
 دا ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ وى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ اوﺳﻴى .د ﺮن زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺎروو
ﺮن زﻣﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮى .
 ﭼ ﻫﻐﻪ
 د ﺮن زﻣﻪ ﺑﻪ د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﺰه ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﻮره وى ،
او ﻧﻮرو ﻨﺎورو دﭘﺎره وى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره ﺷﭙ
ﻋﻼﻗﻪ ﻠﻮر واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً زر ﺰه وى او ﺎر ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى .
ﺎروﻧﻪ ورﮐﻮئ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺳے ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ووژﻧ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺘ .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دوه ﻠﻮﯦﺖ
 ﭘﻪ ﻫﺮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د
 د ﺮن د زﻣ ﺳﺮه ،د ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮل اﺗﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﺎروﻧﻪ وى .
ﺎروﻧﻪ ورﮐئ 
ﺎروﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ دې د ﻫﻐ ﻋﻼﻗ د ﻏﻮاﻟ ﻳﺎ وړوﮐﻮاﻟ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﻠﻮم ﮐے ﺷ“.

د ﭘﻨﺎه ﺎروﻧﻪ
 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻏﺎړه واوړئ او د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﭘﻨﺎه ﺎروﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐئ ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻮک ﻣ ﮐى ﻧﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ
ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ،
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻣى د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ وى ﻮک ﭼ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ ﻏﻮاړى .ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﺘﻞ
ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﺷ .
 ﭼ
 ﺷﭙ ﺎروﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐئ ،
اﻟﺰام وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ ﭼ ﺟﺮ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﺷﻮے ﻧﮥ وى .
 دا ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او د ﻣﺴﺎﻓﺮو دﭘﺎره د ﭘﻨﺎه
درې د اُردن دې ﻏﺎړې ﺗﻪ وى او درې د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وى .
ﺎروﻧﻪ وى ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﭘﺮدى ﻣﻠ وى ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﺗﻮﻪ اوﺳﯧﺪوﻧ وى .ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻮک ووژﻧ ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دې ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪے ﺷ۱۶ .۱۸-ﺧﻮ ،ﮐﮥ ﻮک د وﺳﻠ ،ﮐﺎ ،ﻳﺎ د ﻟﺮ ﺳﺮه ﻮک ووژﻧ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﺗﻞ دے،
 دا ﺑﻪ د ﻣ ﺷﻮى ﮐﺲ د ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ذﻣﻪ وارى وى ﭼ ﻗﺎﺗﻞ ﻣ ﮐى .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﮐى ،ﻧﻮ
وﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ .
 ﮐﮥ ﻮک د ﭼﺎ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﻟﺮى او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوى ،ﭘﻪ ﮥ ﻳ ووﻟ او ﻳﺎ دﻳﻪ ورﮐى ﻧﻮ دا
وﺑﻪ ﻳ وژﻧ .
 ﻳﺎ ﻳ ﭘﻪ ﺳﻮک ووﻫ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺮم دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ .د ﻣى د ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ دا ذﻣﻪ
ﻳ ﻗﺼﺪاً وژﻧ 
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻮک
وارى ده ﭼ ﻗﺎﺗﻞ ﻣ ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﮐى ،ﻧﻮ وﺑﻪ ﻳ وژﻧ .
 ﻳﺎ ﭼ د ﭼﺎ ﺧﻴﺎل ﻧﮥ وى او ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ووﻟ
ووژﻧ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﮐﻴﻨﻪ ﻧﮥ وى ،ﮐﮥ ﭘﻪ ﮥ ﻳ ووﻟ او ﻳﺎ دﻳﻪ ورﮐى ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎﻻﺗﻮ
او ﻮک ورﺑﺎﻧﺪې ﻣ ﺷ اﺮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ د ﺗﻠﻴﻒ رﺳﻮﻟﻮ اراده ﻧﮥ وى او دﺷﻤﻦ ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،
ﮐ ﺑﻪ ﺟﺮﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮى د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻣے ﺷﻮے وى ،ﻧﮥ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣ ﮐﺲ د ﺧﭙﻠﻮان ﭘﻪ ﺣﻖ
 ﺟﺮﻪ ﺑﻪ د ﻣى د ﺧﭙﻠﻮان ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﭻ ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺮم وى او
ﮐ ﭼ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ ﻏﻮاړى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ د ﭘﻨﺎه ﺎر ﺗﻪ ﺑﻮ ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې اﻳﺴﺎرﻳى ﭼ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻣ ﻧﮥ
 او
 ﭼ ﮐﻮم ﮐﺲ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺮم وى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﭘﻨﺎه د ﺎر ﻧﻪ ﻻړ ﺷ ﮐﻮم ﻟﻪ ﭼ ورﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وى 
وى .
 ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ
د ﻣى ﺧﭙﻠﻮان ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى او وې وژﻧ ،ﻧﻮ د دې ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ دے .
ﺳﺮه د ﻗﺘﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺠﺮم وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﭘﻨﺎه ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﭘﺎﺗ ﮐﻴى ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻣﺸﺮ اﻣﺎم
 دا ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد دﭘﺎره وى ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ
ﻣ ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﮯ ﺷ .
 ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﺘﻞ اﻟﺰام وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺠﺮم ﻠﮯ ﺷ او ﻣ ﮐﻮﻟﮯ ﺑﻪ
ﺎئ ﮐ اوﺳﯧئ .
ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﺴﺎن ﻳﺎ دوو ﻧﻪ زﻳﺎت ﻮاﻫﺎن ﻮاﻫ ورﮐى ،د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻮاﻫ د ﻗﺘﻞ د اﻟﺰام ﺛﺎﺑِﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ
 ﮐﮥ
 ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻪ د دې ﺳﺰا ﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﺷ ﺧﻼﺻﯧﺪﻟﮯ ﭼ د ﺻﻠﺤ ﭘﯧﺴ ورﮐى .
ﻧﮥ ده .
ﻮک د ﭘﻨﺎه ﺎر ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﺻﻠﺤ ﭘﯧﺴ ورﮐى د
 ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻣﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮئ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧئ ،ﻪ د وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮل د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻠﻴﺘﻮل
دې دﭘﺎره ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ راﺷ .
دى او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې وﻳﻨﻪ ﺗﻮئ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﮐﻔﺎره ﻧﮥ ﺷ ادا ﮐﯧﺪﻟﮯ ،زﻣﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻣﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧئ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او د
ﭘﺎﮐﻴى ﭼﺎ ﭼ وﻳﻨﻪ ﺗﻮئ ﮐې وى .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧم“.

د وادۀ ﺷﻮو ﻮ ﻣﻴﺮاث

۳۶

 د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻗﺒﻴﻠ د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان ،د ﻣﻴﺮ زوئ او د ﻣﻨﺴ ﻧﻤﺴﮯ ﭼ د ﻳﻮﺳﻒ زوئ وو ،ﻣﻮﺳ او د ﺑﻨ


 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ درﮐے دے ﭼ زﻣﻪ د ﭘﭽ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړل .
ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐه .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﺣﻢ ﻫﻢ ﮐے دے ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮان ﺻﻼﻓﺤﺎد ﺟﺎﺋﻴﺪاد د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻮ ﻟﻪ ورﮐه.
 ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﺳﺎﺗﻪ .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﺳو ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﮐل ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ ﺷ او زﻣﻮﻧ


 د واﭘﺲ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺧﺮڅ ﺷﻮے وى او ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ اﺻﻠ ﻣﺎﻟ
ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﻪ ﺷ .
ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى ،ﻧﻮ د ﺻﻼﻓﺤﺎد د ﻟﻮﻮ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﻗﺒﯧﻠ ﺗﻪ ورﮐے ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐ وادۀ ﺷﻮې وى او
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﺣﻤﻮﻧﻪ واورول .ﻫﻐﮥ
دا ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره د ﺗﺎوان ﺧﺒﺮه وى “.
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ د ﺻﻼﻓﺤﺎد ﻟﻮﻪ آزادې دى ﭼ د ﭼﺎ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭼ ﮥ واﺋ ﻫﻐﻪ ﻴ دى ،
 د ﻳﻮې ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﻪ ﺑﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ
ﺳﺮه ﻫﻢ وادۀ ﮐﻮل ﻏﻮاړى ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮى .
 ﻫﺮه ﻳﻮه ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ ﻣﻴﺮاث اﺧﻠ ﻧﻮ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ د ﺳى ﺳﺮه ﺑﻪ وادۀ
ورﮐﻮﻟﮯ .
 او د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﻪ ﺑﻠ
ﮐﻮى .ﻧﻮ داﺳ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﮐ ﻣﻴﺮاث ﻣﻼوﻳى ،
 ﻧﻮ د ﺻﻼﻓﺤﺎد ﻟﻮﻮ ،ﻣﺤﻼه،
 -
ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .ﻫﺮه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﻴﺮاث زﻣﻪ ﻟﺮى “.
ﺗﺮﺿﺎه ،ﺣﺠﻼه ،ﻣﻠﺎه او ﻧﻮﻋﺎه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ د
 ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮﺳﻒ زوئ ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻮ ﮐ ودوﻧﻪ وﮐل او د ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﺋﻴﺪاد د
ﺗﺮوﻧﻮ زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﮐل .
 دا ﻫﻐﻪ اﺻﻮل او ﻗﺎﻧﻮن دے ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣﻮآب ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐو.
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