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د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب
د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ ﻇﻠﻢ ﮐﯧﺪل

١.

١د ﻳﻌﻘُﻮب د زاﻣﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى ﭼﺎ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ د ﺎن
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ﺳﺮه ﮐې اؤ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل :روﺑﻴﻦ ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻟﻴﻮى ،ﻳﻬﻮداه ،ﻳﺴﺎ ﮐﺎر،

زﺑﻮﻟﻮن ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ۴ ،دان ،ﻧﻔﺘﺎﻟﻰ ،ﺟﺎد اؤ اﺷﻴﺮ۵ .د ﻳﻌﻘُﻮب ﻮل زاﻣﻦ اؤ ﻧﻤﺴﻰ
ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﯥ اؤﻳﺎ ﮐﺴﺎن ۇو .ﻳﻮﺳﻒ د ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ وو۶ .ﻳﻮﺳﻒ
د ﻫﻐﮥ ﻮل وروﻪ اؤ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻧﺴﻞ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣ ﮐﯧﺪﻟﻮ٧ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ د اوﻻد د ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ډﯦﺮ ﺑﭽﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل اؤ ډﯦﺮ زﻳﺎت اؤ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮل اؤ ﻮل وﻃﻦ د ﻫﻐﻮئ
ﻧﻪ ډک ﺷﻮ٨ .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﻳﻮ ﻧﻮے ﺑﺎدﺷﺎه راﻏﻠﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ

ﻫﻴ ﻣﻌﻠُﻮﻣﺎت ﻧﮥ ۇو٩ .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ! دا ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ډﯦﺮ
زﻳﺎت اؤ ﺗﮑه ﺷﻮل اؤ دوئ زﻣﻮﻧ د ﭘﺎره ﺧﻄﺮﻧﺎ ک دى١٠ .راﺊ! ﭼﯥ د دوئ
ﺳﺮه ﻳﻮ ﭼﻞ وﮐو ﻨﻰ دوئ ﺑﻪ زﻳﺎت ﺷﻰ اؤ ﮐﮥ زﻣﻮﻧ اؤ د دوئ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ
ﺟﻨ راﺷﻰ ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف زﻣﻮﻧ دﻤﻨﺎن را ﻳﻮ ﺎئ ﮐى اؤ ﮐﯧﺪے
ﺷﻰ ﭼﯥ د دې وﻃﻦ ﻧﻪ وﺗﺘﻰ .ﻣﻮﻧ ﻟﻪ داﺳﯥ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼﯥ دوئ ﻧﻮر
زﻳﺎت ﻧﮥ ﺷﻰ١١ “.ﻧﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼﯥ ﭘﻪ زور
ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻮ .اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﻓﺮﻋﻮن د ﭘﺎره د ﭘﺘﻮم اؤ رﻋﻤﺴﻴﺲ ﺎروﻧﻮ
ﻧﻪ ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐل١٢ .ﺧﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ورﺑﺎﻧﺪې ﻮﻣﺮه ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ
دوﻣﺮه ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﺧﻮرﯦﺪل .ﻣﺼﺮﻳﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل اؤ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺳﺮه ﻳﯥ ﮐﻴﻨﻪ ﺷﺮوع ﮐه ١۴–١٣اؤ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ اؤ د
دوئ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﺗﺮﻳﺦ ﮐو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧَﺘﯥ ،ﺧﯥ اؤ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ
ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ اؤ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﻫﻴ رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ١۵ .ﺑﻴﺎ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺳﻔﺮه اؤ ﻓﻮﻋﻪ ،ﻫﻐﻮ دوه داﻳﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﮐُﻮﻣﻮ ﺑﻪ ﭼﯥ د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻮ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ،
”١۶ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻮ د ﺑﭽﻰ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﺪد ﮐﻮئ اؤ
ﻫﻐﻮئ د ﺑﭽﻰ د زﯦﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻧﺎﺳﺘﯥ ووﻳﻨﺊ ﻧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪُوﻧﮑﮯ زوئ
وى ﻧﻮ وې وژﻧﺊ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻟﻮر وى ﻧﻮ ژوﻧﺪئ ﻳﯥ ﭘﺮﯦدئ١٧ “.ﺧﻮ داﻳﯥ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪﻟﯥ اؤ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﮑﻢ ﻳﯥ وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ اؤ ﻫﻐﻮئ ﻧﺮان ﻣﺎﺷُﻮﻣﺎن
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ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦﻮدل١٨ .ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه داﻳﯥ راوﻏﻮﺘﻠﯥ اؤ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﭙﻮس وﮐو،
”ﺗﺎﺳﻮ وﻟﯥ داﺳﯥ ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺮان ﺑﭽﻰ وﻟﯥ ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦدئ؟“ ١٩ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻋﺒﺮاﻧ ﯥ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دى ،د دوئ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ
ﺳﺮه ﺑﭽﻰ ﭘﯧﺪا ﮐﯧى اؤ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﻮﻧ د رﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ د دوئ ﻣﺎﺷُﻮﻣﺎن ﭘﯧﺪا
ﮐﯧى٢١–٢٠ “.داﻳﯥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪﻟﯥ ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ
وو اؤ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ ﻳﯥ ودان ﮐل .اؤ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن زﻳﺎﺗﯧﺪل اؤ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮل.

٢٢ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐﯥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐو ﭼﯥ” :د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﺑﭽﮯ راوړئ اؤ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﮐﯥ ﻳﯥ وﻏﻮرزوئ ،ﺧﻮ ﺟﻴﻨﮑ ﺑﻪ
ژوﻧﺪۍ ﭘﺮﯦدئ“.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﭘﯧﺪاﻳﺖ
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١ﭘﻪ دې دوران ﮐﯥ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﻮه
ﻪ وﮐه٢ ،اؤ د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ .ﻫﻐﯥ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ دا

ﮥ ﮑﻠﮯ ﻣﺎﺷُﻮم وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﯥ دا درې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘ وﺳﺎﺗﻠﻮ٣ .ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﯥ
دا ﻧﻮر ﻧﮥ ﺷﻮ ﭘﻮﻟﮯ ،ﻫﻐﯥ د ﻟﻮﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ﻳﻮه ﻮﮐﺮۍ راواﺧﺴﺘﻠﻪ اؤ ﭘﻪ
دې ﻳﯥ ﺗﺎرﮐﻮل وﻟﻮل ﭼﯥ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﻰ .ﻫﻐﯥ ﻣﺎﺷُﻮم ﭘﻪ دې ﮐﯥ
ﮐﯧﻨﻮﻟﻮ اؤ دا ﻳﯥ ﺑﻴﺎ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐﯥ ﮐﯧﻮده۴ .د ﻣﺎﺷُﻮم ﺧﻮر
ﻟه ﻟﺮې وﻻړه وه اؤ ﮐﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﮥ ﮐﯧى۵ .د ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻮر ﻟﻤﺒﯧﺪﻟﻮ
ﻟﻪ د درﻳﺎب ﻏﺎړې ﻟﻪ راﻏﻠﻪ ،د ﻫﻐﯥ ﺧﺪﻣﺖﺎراﻧﯥ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه رواﻧﯥ وې
ﻧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻮﮐﺮۍ وﻟﻴﺪه اؤ ﻳﻮه ﺧﺪﻣﺖﺎره ﻳﯥ وروﻟﯧﻟﻪ
ﭼﯥ را ﻳﯥ وړى۶ .د ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻮر دا ﮐﻮﻻؤ ﮐه اؤ ﻳﻮ ﻣﺎﺷُﻮم ﻳﯥ وﻟﻴﺪو .ﻫﻐﮥ ژړل
اؤ د ﻫﻐﯥ ورﺑﺎﻧﺪې زړۀ وﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ .ﻫﻐﯥ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻣﺎﺷُﻮم ﻋﺒﺮاﻧﮯ دے٧ “.ﺑﻴﺎ
د ﻫﻐﮥ ﺧﻮر د ﻓﺮﻋﻮن د ﻟﻮر ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﻳﻮ ﻋﺒﺮاﻧ ﻪ راوﻏﻮاړم ﮥ

ﭼﯥ دې ﻣﺎﺷُﻮم ﻟﻪ ﺗﮯ ورﮐﻮى؟“ ٨ﻫﻐﯥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اؤ ﻻړه ﺷﻪ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺟﻴﻨ
ﻻړه اؤ د ﻣﺎﺷُﻮم ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر ﻳﯥ راوﺳﺘﻠﻪ٩ .ﺷﻬﺰاد دې ﯥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا
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ﻣﺎﺷُﻮم واﺧﻠﻪ اؤ زﻣﺎ د ﭘﺎره ﺗﮯ ورﮐﻮه اؤ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣﺰدورى درﮐﻮم “.ﻧﻮ ﻫﻐﯥ
ﻣﺎﺷُﻮم ﻳﻮړو اؤ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﯥ ﺗﮯ ورﮐﻮﻟﻮ١٠ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا ﻣﺎﺷُﻮم ﻟ ﻟﻮئ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﯥ
دا ﻣﺎﺷُﻮم د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮر ﻟﻪ ورﮐو اؤ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮر ﻣﺎﺷُﻮم ﺧﭙﻞ زوئ ﺟﻮړ ﮐو.
ﻫﻐﯥ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ دا د اوﺑﻮ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠﮯ دے!“ ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻧُﻮم
ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدو.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﻣﻴﺪﻳﺎن ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪل
١١ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻮئ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړو اؤ ﻫﻐﮥ وﻟﻴﺪل
ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺼﺮى ﻳﻮ
ﻋﺒﺮاﻧﮯ وﻫﻠﻮ ،دا د ﻣﻮﺳﲐ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ وو١٢ .ﻣﻮﺳﲐ اﺧﻮا دﯦﺨﻮا
وﮐﺘﻞ اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼﯥ ﻫﻴ ﻮک ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ

ﻣﺼﺮے ﻳﯥ ووژﻟﻮ اؤ د ﻫﻐﮥ ﻻش ﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﻮ ﮐﯥ ﭘ ﮐو١٣ .ﺑﻠﻪ ورځ ﻫﻐﻪ
ﺑﻬﺮ ﻻړو اؤ وې ﻟﻴﺪل ﭼﯥ دوه ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟه ۇو .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ
ﻳﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ وو” ،ﺗﮥ وﻟﯥ ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺮاﻧﮯ وﻫﯥ؟“ ١۴ﻫﻐﻪ ﺳى
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮ ﮐے ﻳﯥ اؤ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻳﯥ ﻗﺎﺿﻰ ﺟﻮړ ﮐے ﻳﯥ؟
ﺗﮥ ﻣﺎ ﻫﻢ وژﻧﯥ ﮥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺼﺮے دې وژﻟﮯ وو؟“ ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ وﻳﺮﯦﺪو اؤ
د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﮥ ﮐى دى د ﻫﻐﯥ ﺧﻠﻘﻮ

ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟﯥ ده!“ ١۶–١۵ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ ﮥ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د
ﻣﻮﺳﲐ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ،ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ وﺗﺘﯧﺪو اؤ ﻻړو اؤ د ﻣﻴﺪﻳﺎن ﭘﻪ وﻃﻦ
ﮐﯥ اوﺳﯧﺪو .ﻳﻮه ورځ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ د ﻳﻮ ﮐُﻮﻫﻰ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺖ وو ،د ﻣﻴﺪﻳﺎن
د اﻣﺎم ﻳﺘﺮو اووۀ ﻟﻮﻪ راﻏﻠﯥ ،ﭼﯥ اوﺑﮥ راوﺧﯧﮋوى اؤ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر و اؤ ﭼﯧﻠﻮ
د ﭘﺎره ﺎﻧﮑُﻮﻧﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ډک ﮐى١٧ .ﺧﻮ ﮥ ﺷﭙﺎﻧﻮ د ﻳﺘﺮو ﻟﻮﻪ وﺷﻟﯥ .ﻧﻮ
ﻣﻮﺳﲐ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ورﻏﻠﻮ اؤ د ﻫﻐﻮئ ﺎروو ﻟﻪ ﻳﯥ اوﺑﮥ ورﮐې.
١٨ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دوئ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ راﻏﻠﯥ ،ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟﯥ ﻧﻦ ډﯦﺮ
زر راﻏﻠﺊ؟“ ١٩ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﻣﺼﺮى ﻣﻮﻧ د ﺷﭙﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو اؤ ﻫﻐﮥ

ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اوﺑﮥ ﻫﻢ راوﺧﯧﮋوﻟﯥ اؤ زﻣﻮﻧ ﺎروو ﻟﻪ ﻳﯥ ورﮐې٢٠ “.ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻮ
ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﻬﺮ وﻟﯥ ﭘﺮﯦﻮدو؟ ﻻړې ﺷﺊ
٣
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اؤ ﻫﻐﻪ راوﻏﻮاړئ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ډوډۍ وﺧﻮرى٢١ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ
راﺿﻰ ﺷﻮ اؤ ﻳﺘﺮو ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﺻﻔﻮره وادۀ ﮐه٢٢ ،د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ زوئ
وﺷﻮ .ﻣﻮﺳﲐ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ دې وﻃﻦ ﮐﯥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﻢ“ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻐﮥ ﻳﯥ ﺟﻴﺮﺳﻮم ﻧُﻮم ﮐﯧﻮدو٢٣ .ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﺲ ﭼﯥ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮ،
ﺧﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻏُﻼﻣ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ وژړل” ،ﺧُﺪاﻳﻪ
ﭘﺎ ﮐﻪ! زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه!“ ٢۴ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک د دوئ ژړا واؤرﯦﺪﻟﻪ .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ
ﻓﺮﻳﺎد واؤرﯦﺪو اؤ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺤﺎق اؤ ﻳﻌﻘُﻮب ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺗون ﻳﯥ راﻳﺎد

ﮐو٢۵ .ﻫﻐﮥ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ وﻟﯧﺪو اؤ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﻔﻪ ﺷﻮ.
د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﻏﻮﺘﻞ

٣.

١د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺨﺮ ﻳﺘﺮو د ﻣﻴﺪﻳﺎن اﻣﺎم وو .ﻳﻮه ورځ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ د ﻫﻐﮥ
ې اؤ ﭼﯧﻠ ﺮوﻟﯥ ،ﻫﻐﮥ رﻣﻪ د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ واړوﻟﻪ اؤ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک

ﻏﺮ ﺳﻴﻨﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ٢ .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻓﺮِﺘﻪ د اور ﻟﻤﺒﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن
د ﺑﻮﻰ د ﻣﯧﻨ ﻧﻪ راﺮﻨﺪه ﺷﻮه .ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﲐ ﭘﺮې ﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ

دې ﻟﻴﺪو ﺣﯧﺮان ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻮﻰ اور ﻟﯧﺪﻟﮯ وو ﺧﻮ دا ﻧﮥ ﺳﻮزﯦﺪﻟﻪ! ٣ﻫﻐﮥ د
ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ” ،ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺧﺒﺮه ده .دا ﺑﻮﮯ وﻟﯥ ﻧﮥ ﺳﻮزﯦى؟ زۀ ﺑﻪ ﻧﺰدې
ورﺷﻢ ﭼﯥ وې ﻮرم۴ “.ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﻧﺰدې راروان
وو ،ﻫﻐﮥ د ﺑﻮﻰ ﻣﯧﻨ ﻧﻪ ورﺗﻪ آواز ورﮐو اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﺳﲐ! ﻣﻮﺳﲐ!“
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺟﯥ زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ۵ “.ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮر ﻧﺰدې

ﻣﮥ راﻪ .ﭘﯧﺰار وﺑﺎﺳﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﭘﺎ ﮐﻪ زﻣﮑﻪ وﻻړ ﻳﯥ۶ .زۀ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر
ﻧﻴﮑﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،د اﺳﺤﺎق اؤ د ﻳﻌﻘُﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ “.ﻧﻮ

ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ ﮐو ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪو٧ .ﺑﻴﺎ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ ﻮﻣﺮه
ﻇﻠﻢ ﮐﯧﺪﻟﻮ ،ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎد اؤرﯦﺪﻟﮯ دے ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺨﺖ ﮐﺎر اﺧﺴﺘُﻮﻧﮑﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻰ .ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﮑﻠﻴﻔُﻮﻧﻮ ﻮﻟﻪ ﭘﺘﻪ ده٨ ،ﻧﻮ زۀ ﻻﻧﺪې
راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐم اؤ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﻮ
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ﮥ ،ﮐﻮﻻؤ اؤ زرﺧﯧﺰ وﻃﻦ ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ اوس ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ،ﺣﺘﻴﺎن ،اﻣﻮرﻳﺎن،
ﻓﺮزﻳﺎن ،ﺣﻮﻳﺎن اؤ ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن اوﺳﯧى٩ .ﻮره ،ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ژړا اؤرﯦﺪﻟﯥ ده اؤ
زۀ دا ﻫﻢ ﻮرم ﭼﯥ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﭘﻪ دوئ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى١٠ .اوس زۀ ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﻟﯧم ﻧﻮ
ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﯥ١١ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻮک ﻳﻢ ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ورﺷﻢ اؤ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﻢ؟“
١٢ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﻳﻢ اؤ ﭼﯥ ﺗﮥ ﮐﻠﻪ دا ﺧﻠﻖ
د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﯥ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐې .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
دې ﺛﺒﻮت وى ﭼﯥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﯧﻟﮯ ﻳﯥ١٣ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زۀ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﺷﻢ اؤ ورﺗﻪ وواﻳﻢ ،ﭼﯥ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼﯥ د ﻫﻐﮥ ﮥ ﻧُﻮم دے؟ ﻧﻮ زۀ ﻫﻐﻮئ
ﺗﻪ ﮥ وواﻳﻢ؟“ ١۴ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻢ زۀ ﻳﻢ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ داﺳﯥ وواﺋﯥ :زۀ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺗﻪ واﺋﻰ ﭼﯥ ،زۀ ﻳﻢ١۵ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د
ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق اؤ د ﻳﻌﻘُﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ،ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ
ﺗﻪ ورﻟﯧﻟﮯ ﻳﯥ .دا د ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره زﻣﺎ ﻧُﻮم دے ،راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻧﺴﻠُﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ دې
ﻧُﻮم ﻳﺎدوى١۶ .ﻻړ ﺷﻪ اؤ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧ ﮐه اؤ ﻫﻐﻮئ
ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
اﺳﺤﺎق اؤ ﻳﻌﻘُﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ،ﺗﺎ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮم .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ زۀ
دوئ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ اؤ ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟﻰ دى ﭼﯥ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د دوئ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮل١٧ .ﻣﺎ دا
ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼﯥ زۀ ﺑﻪ دوئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐُﻮم ﺎئ ﮐﯥ ﭘﻪ
دوئ ﻇﻠﻢ ﮐﯧى اؤ زۀ ﺑﻪ دوئ ﻫﻐﻪ زرﺧﯧﺰ وﻃﻦ ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ،
ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ،اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ،ﻓﺮزﻳﺎﻧﻮ ،ﺣﻮﻳﺎﻧﻮ اؤ د ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ وﻃﻦ دے١٨ .زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﺧﺒﺮه واورى .ﻧﻮ ﺗﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮان د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﻪ اؤ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﭼﯥ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺎن ﺮﻨﺪ ﮐو.
اوس ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ د درﻳﻮ ورﻮ ﺳﻔﺮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ،
زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﭘﯧﺶ ﮐو١٩ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﯥ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
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ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى ﺗﺮ ﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐے ﺷﻮے ﻧﮥ وى٢٠ .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ
د ﺧﭙﻞ ﻗُﺪرت ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻢ اؤ زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم .اؤ د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدى٢١ .زۀ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺪر وﮐم ﻧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻰ ،دوئ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻻﺳﻮﻧﻪ
ﻧﻪ ﻰ٢٢ .ﻫﺮه ﻳﻮه اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﮐﺮه ﻻړه ﺷﻰ اؤ
ﻫﺮې ﻣﺼﺮۍ ﯥ ﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ اوﺳﯧى .ﺟﺎﻣﯥ ،د ﺳﺮو زرو اؤ
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﮐﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ وﻏﻮاړى .اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ اؤ ﻟﻮﻮ
ﺗﻪ ورواﻏُﻮﻧﺪى .اؤ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐى“.
د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐﻮل

۴.

١ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺧﻮ ﻮره! ﮐﮥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐى اؤ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴﻰ ﻧﻮ زۀ ﮥ وﮐم ﮐﮥ

ﻫﻐﻮئ وواﺋﻰ ﭼﯥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮے ﻧﮥ ﻳﯥ؟“ ٢ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
”دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﮥ دى؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا اﻣﺴﺎ ده٣ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﭘﻪ زﻣﮑﻪ وﻏﻮرزوه “.ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ دا ﭘﻪ زﻣﮑﻪ وروﻏﻮرزوﻟﻪ ،ﻧﻮ
ﻳﻮ ﻣﺎر ﺗﺮې ﺟﻮړ ﺷﻮ اؤ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﻨه ﮐه۴ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ورﻴ ﺷﻪ اؤ د ﻟﮑ ﻧﻪ ﻳﯥ ﮐﻠﮏ راوﻧﻴﺴﻪ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ورﻴ ﺷﻮ اؤ را
وې ﻧﻴﻮﻟﻮ اؤ ﺑﻴﺎ ﺗﺮې ﻧﻪ اﻣﺴﺎ ﺟﻮړه ﺷﻮه۵ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻢ داﺳﯥ
وﮐه ﭼﯥ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻘﻴﻦ راﺷﻰ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د دوئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق اؤ د ﻳﻌﻘُﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﺎ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮے

دے۶ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس ﭼﻮﻏﯥ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﮐه “.ﻧﻮ
ﻣﻮﺳﲐ ﻻس دﻧﻨﻪ ﮐو .اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﻻس راﺑﻬﺮ ﮐو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻻس د ﺮﻣﻨﯥ
ﭘﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘ ﺷﻮے وو ،داﺳﯥ ﺳﭙﻴﻦ ﻟﮑﻪ واؤره٧ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ووﺋﻴﻞ،
”ﻻس ﭘﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ دﻧﻨﻪ ﮐه “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻻس دﻧﻨﻪ ﮐو اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ دا
ﻞ راﺑﻬﺮ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن روغ ﺟﻮړ ﺷﻮ ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ ﻧﻮر ﺑﺪن وو.
٨ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐى ﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوﻟﻨ
۶
.

.

ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ راﻧﮥ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻠﻪ ﺑﻪ د دوئ ﻳﻘﻴﻦ راﺷﻰ٩ .ﮐﮥ د دې
دواړو ﻣﻌﺠﺰو ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐى اؤ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﺧﺒﺮې
اؤرﯦﺪو ﻧﻪ اﻧﮑﺎر وﮐى ،ﻧﻮ ﻟې اوﺑﮥ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﻧﻪ راواﺧﻠﻪ اؤ ﭘﻪ وﭼﻪ زﻣﮑﻪ

ﻳﯥ ﺗﻮئ ﮐه .ﻧﻮ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ وﻳﻨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻰ١٠ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،اے زﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﻣﺎ ﻣﮥ ﻟﯧه .زۀ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﮥ ﻧﮥ وم .ﺧﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ زۀ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ اؤ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﯥ
ﺗﮑه ﻧﮥ ﻳﻢ اؤ ﻫﻢ ﻣﯥ ژﺑﻪ ﻧﻠﻰ١١ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﻨﻴﺎدم ﻟﻪ
ژﺑﻪ ﻮک ورﮐﻮى؟ ﻮﻧﻮل اؤ ﮐﻮل ﻮک ﮐﻮى؟ ﻧﻈﺮ ورﮐﻮل ﻳﺎ ړوﻧﺪول ﻮک
ﮐﻮى؟ دا زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﮐﻮم١٢ .ﻧﻮ اوس ﻻړ ﺷﻪ! زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧُﻠﯥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮې
ﮐﻮم اؤ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ وﺎﻳﻢ ﭼﯥ ﮥ ﺑﻪ واﺋﯥ١٣ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اے زﻣﺎ
ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼﯥ ﺑﻞ ﻮک وروﻟﯧه١۴ “.ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﻏُﺼﻪ ﺷﻮ اؤ وې وﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ورور ﻫﺎرون ،ﻟﻴﻮى ﺧﻮ ﺷﺘﻪ
دے ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﮑه دے .ﻮره! اوس ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ
ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ راروان دے اؤ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﭘﻪ زړۀ ﮐﯥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻰ.
١۵ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې وﺎﺋﯥ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﺑﻪ ﮐﻮى .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دواړو ﭘﻪ
ﺧﺒﺮو ﮐﯥ ﻣﺪد وﮐم اؤ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دواړو ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼﯥ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻮئ١۶ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎ د ﺧﺒﺮې ﮐﯘوﻧﮑﮯ وى اؤ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د

ﻫﻐﮥ د ﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﯥ اؤ ورﺗﻪ ﺑﻪ ﺎﺋﯥ ﭼﯥ ﮥ ﺑﻪ واﺋﻰ١٧ .ﺧﭙﻞ
ﺎن ﺳﺮه دا اﻣﺴﺎ ﻳﻮﺳﻪ ،ﭼﯥ د دې ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﻌﺠﺰې ﺮﻨﺪې ﮐې“.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﮐﯧﺪل
١٨ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺮ ﻳﺘﺮو ﻟﻪ ﻻړو اؤ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت
را ﮐه ﭼﯥ واﭘﺲ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﭼﯥ وﻮرم ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮان ژوﻧﺪى دى اؤ ﮐﮥ
ﻧﻪ “.ﻳﺘﺮو ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﻻړ ﺷﻪ١٩ “.ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ ﭘﻪ ﻣﻴﺪﻳﺎن ﮐﯥ
وو ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﺗﮥ وژﻟﯥ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣۀ دى٢٠ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ اؤ زوئ واﺧﺴﺘﻞ اؤ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﺮ
ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﺳﻮارۀ ﮐل اؤ د دوئ ﺳﺮه ﻣﺼﺮ ﺗﻪ روان ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ اﻣﺴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻳﻮړه
٧
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ﭼﯥ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ورﺗﻪ ﻮدﻟﯥ وه٢١ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ” ،اوس
ﭼﯥ ﺗﮥ واﭘﺲ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ روان ﻳﯥ ،ﻮره! ﭼﯥ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﯥ
ﻣﻌﺠﺰې ﺮﻨﺪې ﮐې د ﮐُﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ درﮐے دے .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ زړۀ
ﺳﺨﺖ ﮐم اؤ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى٢٢ .ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ واﺋﻰ ﭼﯥ ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻣﺸﺮ زوئ ﭘﻪ ﺷﺎن دى٢٣ .ﻣﺎ ﺗﺎ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ زوئ ﭘﺮﯦده ﭼﯥ ﻻړ ﺷﻰ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐى ،ﺧﻮ
ﺗﺎ اﻧﮑﺎر وﮐو .ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺸﺮ زوئ ووژﻧﻢ٢۴ “.د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻻره ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺮاﺋﻰ

ﮐﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ د دې د ﭘﺎره راﻏﻠﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ووژﻧﻰ٢۶–٢۵ .ﻧﻮ د

ﻫﻐﮥ ﯥ ،ﺻﻔﻮرې ،ﻳﻮ ﺗﯧﺮۀ ﮐﺎﮯ راواﺧﺴﺘﻠﻮ ،ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻞ زوئ دې ﺳﺮه ﺳﻨﺖ
ﮐو اؤ د ﺳﻨﺖ ﺗﻴﮑﻪ ﻳﯥ د ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻮ ﻟﻪ وروړﻟﻪ .ﻧﻮ د ﺳﻨﺖ د وﻳﻨﯥ د رِواج ﭘﻪ
وﺟﻪ ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ د ﭘﺎره د وﻳﻨﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﯥ “.ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
د ﻣﻮﺳﲐ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐو٢٧ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺮه
ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﮐﯥ
ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻻړو ،اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼؤ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ُﮑﻞ ﮐو.
٢٨ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﺎرون ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د وﺋﻴﻠﻮ د ﭘﺎره ﻟﯧﻟﮯ
وو ،ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺠﺰو ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ د ﮐُﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

د ﮐﻮﻟﻮ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٢٩ .ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل اؤ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ
ﻮل ﻣﺸﺮان ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧ ﮐل٣٠ .ﻫﺎرون ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﻰ ۇو اؤ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﯥ ﻣﻌﺠﺰې
وﮐې٣١ .ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻘﻴﻦ وﺷﻮ اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ واؤرﯦﺪل ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ وو اؤ ﭼﯥ ﮐُﻮم ﻇﻠﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟﮯ وو ،ﻧﻮ دوئ
ﺳﺠﺪه وﮐه اؤ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳﯥ وﮐو.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ودرﯦﺪل
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١د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون د ﻓﺮﻋﻮن درﺑﺎر ﺗﻪ ﻻړل اؤ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳﯥ

ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک واﺋﻰ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ
ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده ﭼﯥ دوئ زﻣﺎ د ﻋﺰت د ﭘﺎره ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ اﺧﺘﺮ وﮐى٢ “.ﺧﻮ
ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻮک دے؟ زۀ وﻟﯥ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮه
وﻣﻨﻢ اؤ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم؟ ﻧﮥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﯧﮋﻧﻢ ،اؤ ﻧﮥ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن

ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم٣ “.ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻣﻮﻧ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮے دے .ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ درې ورﯥ
ﺳﻔﺮ وﮐو ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐو .ﮐﮥ ﻣﻮﻧ

داﺳﯥ وﻧﮥ ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻨ ووژﻧﻰ۴ “.ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﲐ
اؤ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟﯥ دا ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻧﻪ وﺑﺎﺳﺊ؟ ﭘﺮﯦدئ ﭼﯥ ﻫﻢ
دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻮى! ۵ﻮرئ! ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺷﻮى ﻳﺊ .اؤ اوس
ﺗﺎﺳﻮ دا ﻫﻢ ﻏﻮاړئ ﭼﯥ دوئ ﮐﺎر ﺑﺲ ﮐى!“ ۶ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻓﺮﻋﻮن د دوئ
ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اؤ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐو ﭼﯥ”٧ :ﺧَﺘﯥ
ﺟﻮړوﻟﻮ د ﭘﺎره دې ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﻮس ورﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐئ .دوئ ﻟﯧئ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ
ﺎن ﻟﻪ راﻏﻮﻧوى ٨اؤ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺧَﺘﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻏﻮاړئ ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﻳﯥ
ﻣﺨﮑﯥ ﺟﻮړﻟﯥ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﻳﻮه ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻤﻮئ .دوئ ﺧﻮ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﮑﻪ
دوئ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻣﻨﺘُﻮﻧﻪ ﮐﻮى ﭼﯥ زۀ دوئ ﭘﺮﯦدم ﭼﯥ ﻻړ ﺷﻰ اؤ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى٩ .ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻮئ
اؤ ﭘﻪ داﺳﯥ ﮐﺎر ﻳﯥ آﺧﺘﻪ ﮐئ ﭼﯥ د دې دروﻏﻮ ﺧﺒﺮو اؤرﯦﺪو وﺧﺖ ﻫﻢ ورﺳﺮه
ﻧﮥ وى١٠ “.د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر اﺧﺴﺘُﻮﻧﮑﻰ ﻣﺸﺮان اؤ د دوئ آﻓﺴﺮان ﺑﻬﺮ ﻻړل
اؤ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻓﺮﻋﻮن وﺋﻴﻠﻰ دى ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧﻮر ﺑﻮس
ﻧﮥ درﮐﻮى١١ .ﻫﻐﻪ واﺋﻰ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺊ اؤ ﭼﯥ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧُﻮﻧﻮ
د ﭘﺎره ﺑﻮس راﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﮯ ﺷﺊ ﻧﻮ ﭘﯧﺪا ﻳﯥ ﮐئ ،ﺧﻮ د ﺧﺘﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ
ﮐﯥ ﺑﻪ ﮐﻤﮯ ﻧﮥ راوﻟﺊ١٢ “.ﻧﻮ ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻮل وﻃﻦ ﮐﯥ ﺧﻮارۀ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺑﻮس
راﺟﻤﻊ ﮐى١٣ .د ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ دوئ زور راوړﻟﻮ ﭼﯥ ﻫﺮه ورځ ﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺧَﺘﯥ ﺟﻮړوى ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﻳﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﺑﻮس ﻣﻼوﯦﺪل١۴ .د ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن آﻓﺴﺮان وﻫﻞ ،ﮐُﻮم
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ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د دې ﮐﺎر ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو .ورﺗﻪ ﻳﯥ وﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟﯥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﻫﻮﻣﺮه ﺧَﺘﯥ ﻧﮥ ﺟﻮړوئ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ؟“ ١۵ﻧﻮ د ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ آﻓﺴﺮان راﻏﻠﻞ اؤ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ! زﻣﻮﻧ ﺳﺮه
داﺳﯥ وﻟﯥ ﮐﯧى؟ ١۶ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﻮس ﻧﮥ را ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د ﺧﺘﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﺣﮑﻢ را ﮐﻮى اؤ ﻮره! ﻣﻮﻧ وﻫﻠﮯ ﻫﻢ ﺷُﻮ .ﺧﻮ دا ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻠﻄﻰ
ده١٧ “.ﻓﺮﻋﻮن ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﻳﺊ اؤ ﮐﺎر ﮐﻮل ﻧﮥ ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ دا ﮑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻨﺖ ﮐﻮئ ﭼﯥ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ
ﮐئ١٨ .اوس واﭘﺲ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻻړ ﺷﺊ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟ ﺑﻮس ﻫﻢ ﻧﮥ درﮐﻮى،
ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺧَﺘﯥ ﺟﻮړوئ١٩ “.د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼﯥ دوئ ﭘﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ دى ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل
ﭼﯥ دوئ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺧَﺘﯥ ﺟﻮړوى ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﻳﯥ ﻣﺨﮑﯥ

ﺟﻮړوﻟﯥ٢٠ .ﭼﯥ ﻨﻪ دوئ د ﻓﺮﻋﻮن د درﺑﺎر ﻧﻪ راووﺗﻞ ،ﻧﻮ دوئ د ﻣﻮﺳﲐ اؤ
ﻫﺎرون ﺳﺮه ﻣﻼؤ ﺷﻮل ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د دوئ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ٢١ .دوئ ﻣﻮﺳﲐ

اؤ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻰ اؤ ﺳﺰا دې درﮐى
ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﺮﻋﻮن اؤ د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻔﺮت ﭘﯧﺪا ﮐے
دے .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ زﻣﻮﻧ د ﻗﺘﻞ ﺑﻬﺎﻧﻪ ورﮐې ده“.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮل
٢٢ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ واﭘﺲ وﺮﯧﺪو اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ!
ﺗﮥ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه وﻟﯥ ﺑﺪ ﺳﻠُﻮک ﮐﻮې؟ ﺗﺎ زۀ وﻟﯥ دﻟﺘﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ؟ ٢٣ﻣﺎ ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧُﻮم ﺧﺒﺮې ﮐې دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د دوئ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠُﻮک
ﮐے دے .اؤ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺪد ﻧﮥ دے ﮐے!“

۶.

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﺑﻪ ﺗﮥ وﻮرې ﭼﯥ زۀ د ﻓﺮﻋﻮن

ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ زور ﺳﺮه ﻫﻐﻪ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐم ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ
ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدى ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻢ ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ
د وﻃﻦ ﻧﻪ وﺷى“.
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د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ راﻏﻮﺘﻞ
٢ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ٣ .زۀ د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ
ﺗﻮﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق اؤ ﻳﻌﻘُﻮب ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮم ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ

ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﭘﺎ ک ﻧُﻮم ”ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ“ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ۴ .ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د
ﮐﻨﻌﺎن وﻃﻦ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗون ﻫﻢ وﮐو ،ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﭘﻪ ﮐُﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ دوئ د ﻣﺴﺎﻓﺮو
ﭘﻪ ﺷﺎن اوﺳﯧﺪﻟﻰ ۇو۵ .اوس ﻣﺎ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﺮﻳﺎد اؤرﯦﺪﻟﮯ دے ﮑﻪ ﭼﯥ
ﻣﺼﺮﻳﺎن د دوئ ﻧﻪ د ﻏُﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر اﺧﻠﻰ .زۀ ﺑﻪ د دوئ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺗون
ﭘﻮره ﮐﻮم۶ .ﻧﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐم اؤ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د ﻏُﻼﻣ ﻧﻪ آزاد ﮐم .زۀ ﺑﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻢ اؤ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐم اؤ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ

ﺧﻼص ﮐم٧ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮړ ﮐم اؤ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زۀ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ د ﻏُﻼﻣ ﻧﻪ آزاد ﮐم٨ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﺗﻪ راوﻟﻢ ﭼﯥ
د ﮐُﻮم ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق اؤ ﻳﻌﻘُﻮب ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﮐے وو ،دا وﻃﻦ

ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﺮاث وى .زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ٩ “.ﻣﻮﺳﲐ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا ووﺋﻴﻞ
ﺧﻮ دوئ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮه واﻧﮥ ورﯦﺪﻟﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺨﺘﯥ ﻏُﻼﻣ ﭘﻪ وﺟﻪ
دوئ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠﻠﻰ ۇو١٠ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”١١ ،ﻻړ ﺷﻪ
اؤ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د دې وﻃﻦ ﻧﻪ ﺗﻠﻮ
ﺗﻪ ﭘﺮﯦدى١٢ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ اورى ،ﻧﻮ

ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻳﯥ ﻨﻪ واورى؟ زۀ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﮑه ﻧﮥ ﻳﻢ١٣ “.ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐو ﭼﯥ” :ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اؤ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ
وواﻳﺊ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ درﮐے دے ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺊ“.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ

١۴د ﻳﻌﻘُﻮب د ﻣﺸﺮ زوئ ،روﺑﻴﻦ ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﺣﻨﻮک ،ﻓﻠﻮ ،ﺣﺼﺮون اؤ ﮐﺮﻣﻰ،
دا د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ۇو ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧُﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎدﯦى١۵ .د ﺷﻤﻌﻮن ﺷﭙ زاﻣﻦ
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ۇو :ﻳﻤﻮﺋﻴﻞ ،ﻳﻤﻴﻦ ،اُﻫﺪ ،ﻳﮑﻴﻦ ،ﺻﺤﺮ اؤ ﺷﺎؤل د ﮐﻨﻌﺎﻧ ﯥ زوئ ،دا د
ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ۇو ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧُﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎدﯦى١۶ .د ﻟﻴﻮى درې زاﻣﻦ ۇو:
ﺟﻴﺮﺳﻮن ،ﻗُﻬﺎت اؤ ﻣﺮارى ،دا د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ۇو ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧُﻮﻣﻮﻧﻮ

ﻳﺎدﯦى .د ﻟﻴﻮى ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻮ ﺳﻞ اووۀ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ وو١٧ .د ﺟﻴﺮﺳﻮن دوه
زاﻣﻦ ۇو :ﻟﺒﻨﻰ اؤ ﺳﻤﻌﻰ اؤ د ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ اوﻻد وو١٨ .د ﻗُﻬﺎت ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو:
ﻋﻤﺮام ،اﺿﻬﺎر ،ﺣﺒﺮون اؤ ﻋﺰﺋﻴﻞ .د ﻗُﻬﺎت ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻮ ﺳﻞ درې دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ وو.
١٩د ﻣﺮارى دوه زاﻣﻦ ۇو :ﻣﺤﻠﻰ اؤ ﻣﻮﺷﻰ .دا د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠﯥ اؤ اوﻻد دے.
٢٠ﻋﻤﺮام د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ،ﺧﻮر ﻳﻮﮐﺒﺪ وادۀ ﮐه ،ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﺎرون اؤ ﻣﻮﺳﲐ

ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .د ﻋﻤﺮام ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻮ ﺳﻞ اووۀ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ وو٢١ .د اﺿﻬﺎر درې زاﻣﻦ
ۇو :ﻗﻮرح ،ﻧﻔﺞ اؤ زِﮐﺮى٢٢ .د ﻋﺰﺋﻴﻞ ﻫﻢ درې زاﻣﻦ ۇو :ﻣﻴﺴﺎﺋﻴﻞ ،اﻟﺼﻔﻦ اؤ
ﺳﺘﺮى٢٣ .ﻫﺎرون د ﻋﻤﻴﻨﺎداب ﻟﻮر اﻟﻴﺴﺒﻊ وادۀ ﮐه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻧﺤﺸﻮن ﺧﻮر وه،

د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﺪب ،اﺑﻴﻬﻮ ،اﻟﻌﺎزار اؤ اﺗﻤﺮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل٢۴ .د ﻗﻮرح درې زاﻣﻦ ۇو:

اﺳﻴﺮ ،اﻟﻘﻨﻪ اؤ اﺑﻴﺎﺳﻒ ،دوئ د ﻗﻮرح ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ۇو٢۵ .د ﻫﺎرون زوئ،
اﻟﻌﺎزار ،د ﻓﻮﻃﺌﻴﻞ د ﻟﻮﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻟﻮر وادۀ ﮐه ،ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻓﻴﻨﺤﺎس ﭘﯧﺪا

ﺷﻮ .دا د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ اؤ ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو٢۶ .ﻫﺎرون اؤ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ۇو ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ” ،د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﻣﺼﺮ
ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺊ٢٧ “.دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ۇو ﭼﺎ ﭼﯥ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐﻮل
٢٨ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ”٢٩ ،زۀ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﭼﯥ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ وواﻳﻪ“.
٣٠ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﯥ زۀ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﺗﮑه ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻨﻪ واورى؟“

٧.

١ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره! زۀ ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﺟﻮړوم اؤ ﺳﺘﺎ ورور ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
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ﺧﺒﺮې ﮐﻮى٢ .ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ درﮐے دے ﻫﺎرون ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وواﻳﻪ اؤ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ وواﺋﻰ ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻫﻐﮥ د وﻃﻦ ﻧﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدى۴–٣ .زۀ
ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐم ،ﮐﮥ زۀ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه زﻳﺎﺗﯥ ﻧﯥ اؤ ﻣﻌﺠﺰې ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
ﮐﯥ ﮑﺎره ﮐم ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه واﻧﮥ ورى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف د
ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻢ اؤ دوئ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐم .اؤ زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ
ﻗﻮم ﺧﻠﻖ ،ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ وﻃﻦ ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻢ۵ .ﻧﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ
زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زۀ د دوئ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻻس اُوﭼﺖ ﮐم ﻧﻮ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د وﻃﻦ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﻢ۶ “.ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻫﻢ ﻫﻐﺴﯥ وﮐل،

ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٧ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دوئ
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې ،ﻣﻮﺳﲐ د اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻮ وو اؤ ﻫﺎرون د درې اﺗﻴﺎؤ ﮐﺎﻟﻮ وو.
د ﺣﻀﺮت ﻫﺎرون اﻣﺴﺎ
٨ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٩ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﺋﻰ
ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮه ﻣﻌﺠﺰه ﮑﺎره ﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﺎرون ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ راواﺧﻠﻰ

اؤ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﯥ وﻏﻮرزوى ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺎر ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻰ١٠ “.ﻧﻮ
ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﻻړل اؤ ﻫﻐﺴﯥ ﻳﯥ وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﺣﮑﻢ ورﮐے وو .ﻫﺎرون ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ د ﻓﺮﻋﻮن اؤ د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ

وﻏﻮرزوﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺎر ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮ١١ .ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ ﺧﭙﻞ د ﻏﯧﺐ ﻋﻠﻢ ﻟﺮوﻧﮑﻰ
ﺧﻠﻖ اؤ ﺟﺎدوﺮان راوﻏﻮﺘﻞ اؤ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ د ﺟﺎدو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻢ دﻏﺴﯥ وﮐل.
١٢ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﯥ اﻣﺴﺎ ﺎﻧﯥ وﻏﻮرزوﻟﯥ اؤ د اﻣﺴﺎ ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺎران ﺟﻮړ ﺷﻮل .ﺧﻮ د
ﻫﺎرون اﻣﺴﺎ د ﻫﻐﻮئ اﻣﺴﺎ ﺎﻧﯥ ﺗﯧﺮې ﮐې١٣ .ﺧﻮ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې

ﺳﺨﺖ وو ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وﺋﻴﻠﻰ ۇو ،ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون
ﺧﺒﺮه ﻧﮥ اؤرﯦﺪﻟﻪ.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ اول آﻓﺖ :د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب د اوﺑﻮ ﻧﻪ وﻳﻨﻪ ﺟﻮړﯦﺪل
١۴ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺖ دے ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ
ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى١۵ .ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐﯥ ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﺗﻪ
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ﮐُﻮزﯦى .د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻫﻐﻪ اﻣﺴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻪ ﭼﯥ ﻣﺎر ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو
اؤ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ودرﯦه١۶ .ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ،زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼﯥ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ
ﭘﺮﯦده ﭼﯥ دوئ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت وﮐى .ﺧﻮ ﻮره! ﺗﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﻮرې دا ﺧﺒﺮه وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻪ١٧ .ﻧﻮ اوس ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ! ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ
ﮐﺎر وﮐى ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ دے .ﻮره!
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﻪ اﻣﺴﺎ ده زۀ د درﻳﺎب اوﺑﮥ ﭘﻪ دې وﻫﻢ اؤ د اوﺑﻮ ﻧﻪ
ﺑﻪ وﻳﻨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻰ١٨ .ﮐﺒﺎن ﺑﻪ ﻣۀ ﺷﻰ اؤ د درﻳﺎب اوﺑﮥ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﺑﻮئ
ﺷﺮوع ﮐى ﭼﯥ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮې اوﺑﮥ ﻧﮥ ﺷﻰ ﻠﮯ١٩ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﺎرون ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ راواﺧﻠﻰ اؤ د ﻣﺼﺮ ﻮﻟﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻃﺮف
ﻳﻌﻨﻰ درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ ،ﻧﻬﺮوﻧﻮ اؤ ډﻧُوﻧﻮ د ﭘﺎﺳﻪ وﻧﻴﺴﻰ .ﻧﻮ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ وﻳﻨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻰ
اؤ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﮑﻪ ﺑﻪ وﻳﻨﻪ وى ،داﺳﯥ د ﻟﺮﻰ ﭘﻪ ﻟﻮﻮ اؤ د ﺧﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻮ

ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ وى٢٠ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻫﻢ ﻫﻐﺴﯥ وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ﮐے وو .د ﻓﺮﻋﻮن اؤ د ﻫﻐﮥ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ،ﻫﺎرون ﺧﭙﻠﻪ
اﻣﺴﺎ اُوﭼﺘﻪ ﮐه اؤ د درﻳﺎب اوﺑﮥ ﻳﯥ ﭘﺮې ووﻫﻠﯥ اؤ د درﻳﺎب د ﻮﻟﻮ اوﺑﻮ ﻧﻪ
وﻳﻨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه٢١ .ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐﯥ ﮐﺒﺎن ﻣۀ ﺷﻮل اؤ دوﻣﺮه ﺳﺨﺎ ﺑﻮئ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻮ
ﭼﯥ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د درﻳﺎب ﻧﻪ اوﺑﮥ ﻧﮥ ﺷﻮې ﻠﮯ .اؤ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻮل وﻃﻦ ﮐﯥ

وﻳﻨﻪ وه٢٢ .ﺑﻴﺎ د ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺎدوﺮاﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺟﺎدو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐل اؤ
د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺨﺖ وو .ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وﺋﻴﻠﻰ ۇو،

ﻫﻐﮥ د ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون د ﺧﺒﺮې اؤرﯦﺪو ﻧﻪ اﻧﮑﺎر وﮐو٢٣ .ﻓﺮﻋﻮن راوﺮﯧﺪو اؤ
ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﻻړو ،دا ﺧﺒﺮه ﻳﯥ زړۀ ﺗﻪ ﮑﺘﻪ ﻧﮥ ﮐه٢۴ .ﻮﻟﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د ﻠﻮ
د اوﺑﻮ د ﭘﺎره د درﻳﺎب ﻏﺎړه وﮐﻨﺴﺘﻠﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د درﻳﺎب اوﺑﮥ ﻧﮥ ﺷﻮې
ﻠﮯ٢۵ .ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻳﺎب آﻓﺖ راوﺳﺘﻠﮯ وو ﻧﻮ اووۀ ورﯥ د ﻫﻐﯥ
ﻧﻪ ﭘﺲ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې.
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ﭘﻪ ﻣﺼﺮ دوﻳﻢ آﻓﺖ :ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ

٨.

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ورﺷﻪ اؤ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ واﺋﻰ ،زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده ﭼﯥ دوئ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت

وﮐى٢ .ﮐﮥ ﺗﺎ اﻧﮑﺎر وﮐو ،ﻧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺧﺒﺮوم ،ﭼﯥ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮل وﻃﻦ داﺳﯥ آﻓﺖ
راوﻟﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﺪﺧﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘ ﮐم٣ .د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﺑﻪ د ﺑﯥﺷﻤﯧﺮه ﭼﻴﻨﺪﺧﻮ
ﻧﻪ ډک وى .دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺤﻞ ،ﺳﺘﺎ د ﻤﻼﺳﺘﻮ ﮐﻮﯥ اؤ ﮐ ﺗﻪ ،ﺳﺘﺎ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ
اؤ د ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ اؤ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻨﻮروﻧﻮ اؤ د اوړو ﺎﻧﮑُﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دروﺧﯧﮋى.
۴ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ اؤ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ دروﺧﯧﮋى۵ “.ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﺎرون ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ د درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ ،ﻧﻬﺮوﻧﻮ اؤ
ډﻧُوﻧﻮ د ﭘﺎﺳﻪ وﻧﻴﺴﻪ اؤ ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ وروﺧﯧﮋوى۶ “.ﻧﻮ ﻫﺎرون دا
د ﻮﻟﻮ اوﺑﻮ د ﭘﺎﺳﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ اؤ ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ راوﺧﺘﻠﯥ اؤ ﻮل وﻃﻦ ﻳﯥ ﭘ ﮐو٧ .ﺧﻮ
ﺟﺎدوﺮاﻧﻮ د ﺟﺎدو ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﺴﺘﻠﻮ اؤ دوئ ﻫﻢ ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ ﺟﻮړې ﮐې اؤ د ﻣﺼﺮ

وﻃﻦ ﺗﻪ ﻳﯥ راوړﻟﯥ٨ .ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون راوﻏﻮﺘﻞ اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ،
”ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐئ ﭼﯥ دا ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ ﻟﺮې ﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻠﻖ
ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم ،ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى٩ “.ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ! ﺗﮥ ﺻﺮف وﺧﺖ ﻣﻘﺮر ﮐه ﭼﯥ زۀ ﺳﺘﺎ ،ﺳﺘﺎ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ
اؤ ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﺎره ﺳﻮال وﮐم .ﭼﯥ ﺗﮥ اؤ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮروﻧﻪ د ﭼﻴﻨﺪﺧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص
ﺷﻰ اؤ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﮥ ﺷﻰ١٠ “.ﻓﺮﻋﻮن ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
”ﺳﺒﺎ زﻣﺎ د ﭘﺎره ﺳﻮال وﮐه “.ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﺴﯥ وﮐم ﻟﮑﻪ
ﻨﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ووﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ١١ .ﺗﮥ ،ﺳﺘﺎ درﺑﺎرﻳﺎن اؤ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د
ﭼﻴﻨﺪﺧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻰ اؤ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﮥ ﺷﻰ“.
١٢ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون د ﻓﺮﻋﻮن د درﺑﺎر ﻧﻪ ﻻړل .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ ﻟﺮې ﮐى ﮐُﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن راوﺳﺘﻠﯥ
وې١٣ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﻮﺳﲐ وﺋﻴﻠﻰ ۇو اؤ ﭘﻪ
ﮐﻮروﻧﻮ ،ﺻﺤﻨُﻮﻧﻮ اؤ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐﯥ ﭼﻴﻨﺪﺧﯥ ﻣې ﺷﻮې١۴ .ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ دا راﻏﻮﻧې
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ﮐې اؤ ﻟﻮئ ډﯦﺮى ﻳﯥ ﺗﺮې ودرول اؤ ﻮل وﻃﻦ ﺳﺨﺎ ﺑﻮئ ﮐﻮﻟﻮ١۵ .ﻓﺮﻋﻮن ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ دا وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﺧﯧﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐو ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وﺋﻴﻠﻰ ۇو ،ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ د ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﺧﺒﺮه ﻧﮥ اورى.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ درﻳﻢ آﻓﺖ :ﻣﺎﺷﻰ
١۶ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﺎرون ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ زﻣﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ ووﻫﻪ،
ﻧﻮ د ﻮل ﻣﺼﺮ د وﻃﻦ ﺧﺎورې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻰ ﺟﻮړ ﺷﻰ١٧ “.ﻧﻮ ﻫﺎرون زﻣﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
اﻣﺴﺎ ووﻫﻠﻪ اؤ د ﻣﺼﺮ د وﻃﻦ د ﻮﻟﯥ ﺧﺎورې ﻧﻪ ﻣﺎﺷﻰ ﺟﻮړ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻮل

ﺧﻠﻖ اؤ ﻨﺎور ﻳﯥ ﭘ ﮐل١٨ .ﺟﺎدوﺮاﻧﻮ ﻫﻢ زﻣﮑﻪ ووﻫﻠﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺟﺎدو
ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻰ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻰ راوﻟﻰ ،ﺧﻮ دوئ ﻧﺎ ﮐﺎم ﺷﻮل .ﻧﻮ ﻣﺎﺷﻰ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ اؤ
ﻨﺎورو ﭘﻮرې ﻧﺘﻰ ۇو١٩ ،ﺑﻴﺎ ﺟﺎدوﺮاﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک
ﮐﺎر دے!“ ﺧﻮ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺖ وو ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وﺋﻴﻠﻰ ۇو،
ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ د ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﺧﺒﺮه ﻧﮥ اورى.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﻠﻮرم آﻓﺖ :ﻣﭽﺎن
٢٠ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ وﺧﺘﻰ ﻻړ ﺷﻪ اؤ د ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮه
ﻣﻼؤ ﺷﻪ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ درﻳﺎب ﺗﻪ ﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ واﺋﻰ،
زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده ﭼﯥ دوئ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐى٢١ .ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ
ﭘﺮې ﻧﮥ ږدې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ اؤ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﯥﺷﻤﯧﺮه ﻣﭽﺎن
دروﻟﯧم ،د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ د ﻣﭽﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډک وى اؤ زﻣﮑﻪ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ وى.
٢٢ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د ﺟﺸﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﭻ ﮐم ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ اوﺳﯧى،
ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﭽﺎن ﺑﯧﺨﻰ ﻧﮥ وى .زۀ ﭼﯥ داﺳﯥ وﮐم ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﭘﻪ دې وﻃﻦ ﮐﯥ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ٢٣ .اؤ زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ اؤ ﺳﺘﺎ د
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﻓﺮق راوﻟﻢ .دا ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺮﻨﺪه ﺷﻰ٢۴ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻢ
داﺳﯥ وﮐل اؤ ﺑﯥﺷﻤﯧﺮه ﻣﭽﺎن د ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﻪ اؤ د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻮ
ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻞ .د ﺑﯥﺷﻤﯧﺮه ﻣﭽﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺼﺮ ﻮل وﻃﻦ وران ﺷﻮ٢۵ .ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن
ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون راوﻏﻮﺘﻞ اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﺊ اؤ ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﻃﻦ
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ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ٢۶ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،داﺳﯥ
ﮐﻮل ﺑﻪ ﻴﮏ ﻧﮥ وى ،ﭼﯥ ﮐُﻮم ﻨﺎور ﻣﻮﻧ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐﯘو اؤ ﻣﻮﻧ ﻳﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﯘو د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .ﮐﮥ د دې
ﻨﺎورو د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﮐى ﻧﻮ ﭼﯥ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻣﻮﻧ ووﻳﻨﻰ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى٢٧ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ درې
ورﯥ ﺳﻔﺮ ﮐﯘو ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ ﻗُﺮﺑﺎﻧ

ﭘﯧﺶ ﮐو ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ را ﮐے دے٢٨ “.ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ووﺋﻴﻞ،
”زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا
ﮐﯥ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﻟﺮې ﻣﮥ ﺊ .زﻣﺎ د ﭘﺎره ﺳﻮال وﮐه“.
٢٩ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭼﯥ ﻨﻪ زۀ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال
وﮐم ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺳﺘﺎ ،ﺳﺘﺎ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ اؤ ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﭽﺎن ﻻړ ﺷﻰ .ﺧﻮ ﭼﯥ
ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ دﻫﻮﮐﻪ راﻧﮥ ﮐې اؤ ﭼﯥ ﺧﻠﻖ د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻳﺴﺎر ﻧﮥ ﮐې ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧ وﮐى٣٠ “.ﻣﻮﺳﲐ د ﻓﺮﻋﻮن د درﺑﺎر ﻧﻪ ﻻړو اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﻳﯥ ﺳﻮال وﮐو٣١ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐو .ﻣﭽﺎن د ﻓﺮﻋﻮن،
د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ اؤ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻻړل ،ﻳﻮ ﻣﭻ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﮥ ﺷﻮ٣٢ .ﺧﻮ دا
ﻞ ﻫﻢ ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐو اؤ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮې ﻮدل.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﻴﻨﻢ آﻓﺖ :د ﻨﺎورو ﻣۀ ﮐﯧﺪل

٩.

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ اؤ ورﺗﻪ وواﻳﻪ
ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک واﺋﻰ ،ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ

ﭘﺮﯦده ﭼﯥ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐى٢ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ اﻧﮑﺎر ﮐﻮې اؤ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ
ﭘﺮﯦدى٣ ،ﻧﻮ ﻮره! زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻨﺎورو ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ،ﺧﺮوﻧﻮ ،اُوﺎﻧﻮ،
ﺎروو ،و اؤ ﭼﯧﻠﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎرى دروﻟﯧم۴ .زۀ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ اؤ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ
د ﺎروو ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﻓﺮق راوﻟﻢ اؤ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺎروے ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﺮى۵ .ﻣﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺒﺎ وﺧﺖ ﻣﻘﺮر ﮐے دے ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې وﻃﻦ ﮐﯥ داﺳﯥ وﮐم“.
۶ﺑﻠﻪ ورځ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻫﻐﺴﯥ وﮐل ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وﺋﻴﻠﻰ
١٧
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ۇو ،د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻮل ﺎروى ﻣۀ ﺷﻮل ،ﺧﻮ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮ ﺎروے ﻫﻢ ﻣ
ﻧﮥ ﺷﻮ٧ .ﻓﺮﻋﻮن ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼﯥ ﮥ ﺷﻮى ۇو اؤ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل ﭼﯥ د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺎروے ﻫﻢ ﻣ ﻧﮥ ﺷﻮ .ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﺳﺨﺖ وو اؤ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﭙم آﻓﺖ :داﻧﯥ
٨ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻟﭙﯥ اﻳﺮې
راواﺧﻠﺊ ،دا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﲐ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ د آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ ﻟه ﮐى٩ .دا

ﺑﻪ د دوړې ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻮل وﻃﻦ ﮐﯥ ﺧﻮرې ﺷﻰ اؤ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐﯥ
ﺑﻪ دا داﻧﯥ راوﺧﯧﮋوى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ اؤ ﻨﺎورو ﺑﻪ ﺳﺨﺎ ﺷﻰ١٠ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ اﻳﺮې
راواﺧﺴﺘﻠﯥ اؤ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ودرﯦﺪل ،ﻣﻮﺳﲐ دا د آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ ﻟه
ﮐې ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ اؤ ﻨﺎورو ﺑﺎﻧﺪې داﻧﯥ راوﺧﺘﻠﯥ اؤ ﺳﺨﺎ ﺷﻮې١١ .ﺟﺎدوﺮان

د دې ﻗﺎﺑِﻞ ﻧﮥ ۇو ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﲐ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﻻړ وے ،ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دوئ ﻫﻢ ﭘﻪ داﻧﻮ ﭘ ۇو١٢ .ﺧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ
ﺳﺨﺖ ﮐو ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻠﻰ ۇو ،ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ د ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون
ﺧﺒﺮه ﻧﮥ اورى.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ اوؤم آﻓﺖ :ږﻟ
١٣ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺤﺮ وﺧﺘﻰ ﭘﺎﻪ اؤ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ
ودرﯦه اؤ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک واﺋﻰ ،ﭼﯥ
زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده ﭼﯥ دوئ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐى١۴ .دا ﻞ ﺑﻪ زۀ ﻧﮥ ﺻﺮف
ﺳﺘﺎ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ اؤ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم ،ﺑﻠﮑﯥ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺰا درﮐﻮم،
ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ.
١۵ﮐﮥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻻس اُوﭼﺖ ﮐے وے اؤ ﺗﮥ اؤ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻤﺎرو وﻫﻠﮯ
وے ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ورک ﺷﻮى وئ١۶ .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دې د ﭘﺎره ژوﻧﺪى

ﭘﺮﯦﻮدﻟﻰ ﻳﺊ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ درﺗﻪ وﺎﻳﻢ اؤ ﭼﯥ زﻣﺎ ﻧُﻮم ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﯥ
ﺧﻮر ﺷﻰ١٧ .ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺗﮥ ﻣﻐﺮور ﻳﯥ اؤ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى.
١٨
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١٨ﻮره! ﺳﺒﺎ دا وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ درﺗﻪ ږﻟ ووروم ،ﭼﯥ داﺳﯥ ږﻟ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﺷﻮې١٩ .اوس ﺧﭙﻞ ﺎروى راوﻟﺊ اؤ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐﯥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﮥ ﻫﻢ وى ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ ﺗﻪ راوړئ .ږﻟ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﺎﺗﯥ ﺧﻠﻘﻮ
اؤ ﻨﺎورو ﺑﺎﻧﺪې وورﯦى اؤ ﻮل ﺑﻪ ﻣۀ ﺷﻰ٢٠ “.د ﻓﺮﻋﻮن ﮐُﻮم درﺑﺎرﻳﺎن ﭼﯥ
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺧﺒﺮې ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮان اؤ ﺎروى ﭘﻪ ﻣﻨه

ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ٢١ .ﺧﻮ ﭼﺎ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﯥ ﻧﮥ

ﻮدﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮان اؤ ﺎروى ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﻮدل٢٢ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ

ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯥ اﻣﺴﺎ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ اُوږده ﮐه ،ﻧﻮ د ﻣﺼﺮ
ﭘﻪ ﻮل وﻃﻦ ،ﺧﻠﻘﻮ ،ﻨﺎورو اؤ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻮﻮ ﺑﻪ ږﻟ وورﯦى“.
٢۴–٢٣ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ اُوږده ﮐه اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻨﺪر اؤ ږﻟ
راوﻟﯧﻟﻪ اؤ ﺑﺮﯦﻨﺎ زﻣﮑﻪ ووﻫﻠﻪ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ږﻟ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻃﻮﻓﺎن اؤ آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﺑﺠﻠﻰ راوﻟﯧﻟﻪ .د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ﻫﻢ داﺳﯥ ﺧﺮاب ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ
وو ﺗﯧﺮ ﺷﻮے٢۵ .د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﺑﻬﺮ ﭼﯥ ﮥ ﻫﻢ ۇو ﻫﻐﻪ ﻮل ږﻟ ووﻫﻞ،
ﺳﺮه د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ اؤ ﻨﺎورو .ږﻟ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐﯥ ﻮل ﺑﻮﻰ وﻏﻮرزول اؤ ﻮﻟﯥ وﻧﯥ
ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﮐﻟﯥ٢۶ .ﺧﻮ ﺻﺮف د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﯥ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ

اوﺳﯧﺪل ،ﻫﻠﺘﻪ ﻟه ږﻟ ﻫﻢ ﻧﮥ وه ورﯦﺪﻟﯥ٢٧ .ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون راوﻏﻮﺘﻞ
اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻞ زﻣﺎ ﻧﻪ ُﻨﺎه ﺷﻮې ده ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺻﺎدق دے اؤ
زۀ اؤ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻮ٢٨ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐه! ﻧﻮر ﻣﻮﻧ دې ږﻟ
اؤ ﺗﻨﺪروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﻴﻨﯧﺪے .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ
اﻳﺴﺎرﯦئ٢٩ “.ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭼﯥ ﻨﻪ د ﺎر ﻧﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
د دﻋﺎ د ﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐم .ﻧﻮ ﺗﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﺲ ﺷﻰ اؤ
ﻧﻮره ږﻟ ﺑﻪ ﻧﮥ ورﯦى ،ﻧﻮ داﺳﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زﻣﮑﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ده٣٠ .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﯥ ﺗﮥ اؤ ﺳﺘﺎ درﺑﺎرﻳﺎن اوس ﻫﻢ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ
ﭘﺎ ک ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦئ٣١ “.ﺳﻨ اؤ اورﺑﺸﯥ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل ،ﮑﻪ ﭼﯥ اورﺑﺸﯥ ﭘﺨﯥ وې

اؤ د ﺳﻨو ﺑﻮﻰ ﻏﻮ ﺷﻮى ۇو٣٢ .ﺧﻮ د ﻏﻨﻤﻮ ﻓﺼﻞ ﺧﺮاب ﻧﮥ ﺷﻮ ،ﮑﻪ ﭼﯥ
دا وروﺳﺘﻮ ﭘﺨﯧى٣٣ .ﻣﻮﺳﲐ د ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻪ ﻻړو اؤ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻠﻮ اؤ ﺧﭙﻞ
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐل .ﺗﻨﺪروﻧﻪ ،ږﻟ اؤ ﺑﺎران ﻫﺮ ﮥ ودرﯦﺪل.
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٣۴ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼﯥ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ُﻨﺎه وﮐه .ﻫﻐﮥ
اؤ د ﻫﻐﮥ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐل ٣۵اؤ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د
ﻣﻮﺳﲐ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﺋﻴﻠﻰ ۇو ،ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ اﺗﻢ آﻓﺖ :د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن

١٠

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ
.
اؤ د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ زړوﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐى دى ،ﭼﯥ زۀ ﭘﻪ دوئ ﮐﯥ
ﺧﭙﻠﯥ دا ﻣﻌﺠﺰې ﺮﻨﺪې ﮐم ٢اؤ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ اؤ ﻧﻤﺴﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﻰ ﺷﺊ
ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰې ﺮﻨﺪې ﮐې ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻨﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺟﻮړ ﮐل.
ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ٣ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻓﺮﻋﻮن
ﻟﻪ ﻻړل اؤ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک واﺋﻰ
ﭼﯥ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐُﻮﻣﯥ ﭘﻮرې زﻣﺎ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻮې؟ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده،

ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐى۴ .ﮐﮥ ﺗﮥ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن اﻧﮑﺎر ﮐﻮې ،ﻧﻮ ﻮره! ﺳﺒﺎ
ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﻃﻦ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن دروﻟﯧم۵ .دا ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت وى ﭼﯥ د
زﻣﮑﯥ ﻣﺦ ﺑﻪ ﭘ ﮐى اؤ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ زﻣﮑﻪ ﻧﮥ ﺷﻰ ﮐﺘﻠﮯ .دا ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ
وﺧﻮرى ﮐُﻮم ﭼﯥ ږﻟ ﻧﮥ دى ﺗﺒﺎه ﮐى ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ وﻧﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺧﻮرى ﭼﯥ

ﺑﻴﺎ راﺷﻨﯥ ﮐﯧى۶ .د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ
اؤ ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ډک ﺷﻰ .دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺑﺪ ﺗﺮ وى ﭼﯥ ﮐُﻮم
ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰ دى “.ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ راوﺮﯧﺪو اؤ د ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﻪ ﻻړو٧ .د ﻓﺮﻋﻮن درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺳے ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐُﻮﻣﯥ ﭘﻮرې ﻣﻮﻧ
ﻟﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ را ﮐﻮى؟ دا ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده ،ﻧﻮ ﭼﯥ دوئ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﺧﭙﻞ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻋﺒﺎدت وﮐى .ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟﯥ ﭼﯥ ﻣﺼﺮ ﺗﺒﺎه ﺷﻮ؟“ ٨ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ اؤ
ﻫﺎرون واﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ راوﺳﺘﮯ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻻړ ﺷﺊ اؤ
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻋﺒﺎدت وﮐئ .ﺧﻮ ﻮک ﻮک ﺑﻪ ﻰ؟“
٩ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻮل ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﻧﺎﻧﻮ اؤ زړو ﺣﻮ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
د ﺎن ﺳﺮه ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ،ﻟﻮﻪ ،ې ،ﭼﯧﻠ اؤ ﺧﭙﻞ ﺎروى ﻫﻢ ﺑﻮﺣﻮ ،ﮑﻪ ﭼﯥ
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ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐﯥ اﺧﺘﺮ ﮐﯘو١٠ “.ﻓﺮﻋﻮن ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ دې
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ وى ﭼﯥ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴ ﮐﻠﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﯥ

اؤ ﺑﭽﻰ ﻫﻢ ﺑﻮﺊ! ﻮرئ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﮥ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوئ١١ .ﻧﻪ ﻫﻴ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ! ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل ﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﺻﺮف ﺳى ﺗﻠﮯ

ﺷﻰ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون د ﻓﺮﻋﻮن د درﺑﺎر ﻧﻪ وﺷﻟﮯ ﺷﻮل١٢ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس اُوږد ﮐه ﭼﯥ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن
راﺷﻰ .ﭼﯥ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن راﺷﻰ ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﺑﻮﮯ ﺑﻪ وﺧﻮرى ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ﻴﺰ ﭼﯥ د ږﻟ ﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗﯥ وى١٣ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ اُوږده ﮐه اؤ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ د ﻧَﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﺑﺎد راوﻟﯧﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ اؤ ﻮﻟﻪ
ورځ وﭼﻠﯧﺪو .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺳﺤﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ دې ﺑﺎد د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن راوړى ۇو١۴ .د
ﻗﺤﻄ دې ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ د ﻣﺼﺮ ﻮل وﻃﻦ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .دا د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
ﻏ ﻟﮑﺮ وو ﭼﯥ ﻧﮥ د دې ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮے وو اؤ ﻧﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ وﻟﻴﺪﻟﮯ

ﺷﻰ١۵ .دوئ د زﻣﮑﯥ ﻮل ﻣﺦ ﭘ ﮐو ﭼﯥ د دوئ ﭘﻪ وﺟﻪ وﻃﻦ ﺗﮏ ﺗﻮر ﺷﻮ،
دوئ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﺧﻮړل ﮐُﻮم ﭼﯥ د ږﻟ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ۇو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ
وﻧﻮ ﮐﯥ وې .د ﻣﺼﺮ ﻮل وﻃﻦ ﭘﻪ وﻧﻮ اؤ ﺑﻮﻮ ﮐﯥ ﻫﻴ ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﻴﺰ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﮥ

ﺷﻮ١۶ .ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻤﺪﺳﺘﻰ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون راوﻏﻮﺘﻞ اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک اؤ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ُﻨﺎه ﮐې ده١٧ .ﻧﻮ اوس دا
ﻳﻮ ﻞ زﻣﺎ ُﻨﺎه ﻣﻌﺎف ﮐه اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐه ﭼﯥ
دا د ﻣﺮګ آﻓﺖ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى١٨ “.ﻣﻮﺳﲐ د ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻪ ﻻړو اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ

ﻳﯥ ﺳﻮال وﮐو١٩ .اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ د ﻧَﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺑﺎد ﭘﻪ ﻳﻮ زورور ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ
ﺑﺎد ﺑﺪل ﮐو ،ﭼﯥ ﻮل د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن ﻳﯥ اُوﭼﺖ ﮐل اؤ ﺳﻮر درﻳﺎب ﺗﻪ ﻳﯥ

ﻳﻮړل .د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻳﻮ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺦ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﮥ ﺷﻮ٢٠ .ﺧﻮ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐو اؤ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﯥ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل.
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ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﻬﻢ آﻓﺖ :ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ
٢١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ اُوږد ﮐه ،ﻧﻮ
د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻮل وﻃﻦ ﺑﻪ ﺗﻴﺎرۀ راﺷﻰ ،داﺳﯥ ﺗﮑﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﭼﯥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﮑﺎرى٢٢ “.ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻞ ﻻس آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ اُوږد ﮐو اؤ درې ورﯥ ﭘﻪ ﻮل
ﻣﺼﺮ ﺗﮑﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ وه٢٣ .ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ درﻳﻮ ورﻮ ﭘﻮرې ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ اؤ
ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻧﻪ وﻧﮥ ﻮزﯦﺪل ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐُﻮم ﺎئ ﮐﯥ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اوﺳﯧﺪل ﻫﻠﺘﻪ رﺎ وه٢۴ .ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﲐ راوﻏﻮﺘﻠﻮ اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ،
”ﺗﺎﺳﻮ ﻻړ ﺷﺊ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐئ ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﯥ
اؤ ﺑﭽﻰ ﻫﻢ درﺳﺮه ﺗﻠﮯ ﺷﻰ .ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ې ،ﭼﯧﻠ اؤ ﺎروى ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ دﻟﺘﻪ
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧى٢۵ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺎروى را ﮐﻮې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ
ﻳﯥ د ﻗُﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ اؤ ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک
ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐو٢۶ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎروى د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺣﻮ ،ﻳﻮ ﺎروے ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧى .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺎروى ﺧﻮﯘو ﭼﯥ دې ﺳﺮه د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻋﺒﺎدت وﮐو .ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﻫﻠﺘﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ ﻧﮥ ﻳﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ
ﻟﯥ ﭼﯥ د ﮐُﻮﻣﻮ ﺎروو ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐو٢٧ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻓﺮﻋﻮن
زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐو اؤ دوئ ﻳﯥ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل٢٨ .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د
ﻣﺨﯥ ﻧﻪ ﻣﯥ ورک ﺷﻪ! ﻧﻮر ﭼﯥ زﻣﺎ وړاﻧﺪى راﻧﮥ ﺷﯥ! ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻪ ورځ ﭼﯥ زﻣﺎ

ﻣﺨﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ﻧﻮ ﻣ ﺑﻪ ﺷﯥ٢٩ “.ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴﮏ ده ﺗﺎ ﮥ ووﺋﻴﻞ ،ﺗﮥ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ وﻧﮥ وﻳﻨﯥ“.
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻢ آﻓﺖ :ﻣﺮګ

١١

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن اؤ د
.
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ آﺧﺮى آﻓﺖ راوﻟﻢ .د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
دې ﺎئ ﻧﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدى .ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د دې ﺎئ ﻧﻪ
وﺑﺎﺳﻰ٢ .ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﻧﻪ اؤ ﻫﺮه ﻳﻮه ﻪ ﺑﻪ
د ﺧﭙﻠﯥ ﺎوﻧۍ ﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو اؤ ﺳﺮو زرو ﮐﺎﻟﻰ وﻏﻮاړى٣ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻨﻰ
٢٢
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.

اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ دراﻧﮥ ﮐى دى .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ
ﻫﻢ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ د ﻓﺮﻋﻮن د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ اؤ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﻮ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺳے ﻠﮯ ﺷﻮ۴ .ﻣﻮﺳﲐ ﺑﻴﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ واﺋﻰ ﭼﯥ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ زۀ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ۵ ،د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ زوئ
ﺑﻪ ﻣ ﺷﻰ ،د ﻓﺮﻋﻮن د ﻣﺸﺮ زوئ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﻰ د وﻳﻨﯥ
ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ زوئ ﭘﻮرې ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻣﯧﭽﻨﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وى اؤ د ﺎروو ﻮل وړوﻣﺒﻰ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﺑﭽﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣۀ ﺷﻰ۶ .د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻮل وﻃﻦ ﮐﯥ ﺑﻪ داﺳﯥ ﭘﻪ زوره
ژړا وى ،ﭼﯥ ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﮐﻠﻪ ﺷﻮې وى اؤ ﻧﮥ ﺑﻪ وﺷﻰ٧ .ﺧﻮ ﭼﯥ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اوﺳﯧى ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﯧﺮ وى ،دوئ اؤ د دوئ ﭘﻪ ﺎروو ﭘﺴﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﮯ

ﻗﺪر ﻫﻢ وﻧﮥ ﻏﭙﯧى .ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ اؤ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﻓﺮق راوﻟﻢ٨ “.ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺧﺘﻤﻮﻟﻪ اؤ وې وﺋﻴﻞ،
”ﺳﺘﺎ ﻮل درﺑﺎرﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷﻰ اؤ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﻪ ﻴ ﺷﻰ اؤ دوئ ﺑﻪ
زﻣﺎ ﻣﻨﺖ وﮐى ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺧﻠﻖ روان ﮐه اؤ ﻻړ ﺷﻪ .د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ زۀ

ﻻړ ﺷﻢ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ د ﻗﻬﺮه ﺗﮏ ﺳﻮر وو ﭼﯥ د ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻪ ﻻړو٩ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه ﮑﻪ واﻧﮥ ورى ،ﭼﯥ زۀ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ

وﻃﻦ ﮐﯥ ﻧﻮرې ﻣﻌﺠﺰې ﻫﻢ وﮐم١٠ “.ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ
دا ﻮﻟﯥ ﻣﻌﺠﺰې وﮐې ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺘﻮﻟﻮ اؤ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻫﻐﮥ د وﻃﻦ ﻧﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل.
د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ

١٢

١ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٢ :دا
.
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره د ﮐﺎل اوﻟﻨ ﻣﻴﺎﺷﺖ وى٣ .د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ
ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ دا وواﻳﺊ :د دې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳے د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ
د ﭘﺎره ﻳﻮ ُورے ﻳﺎ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ راوﻟﻰ۴ .اؤ ﮐﮥ ﭼﺮې د ﭼﺎ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧ ﮐﯥ د
ﻮل ﺎروى ﺧﻮړوﻟﻮ واﻻ ﮐﺴﺎن ﮐﻢ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه ﭼﯥ د
ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ اوﺳﯧى ،ﭘﻪ ﺷﺮﻳﮑﻪ د ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ُورے
٢٣
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.

ﻳﺎ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ راوﻟﻰ اؤ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ دې د ﺧﻮرا ک ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺼﻪ ﻣﻼؤ

ﺷﻰ۵ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ُورے ﻳﺎ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ ﺧﻮښ ﮐئ ،ﺧﻮ دا دې ﺧﺎﻣﺨﺎ د
ﻳﻮ ﮐﺎل ﻧﺮ وى ﭼﯥ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﮥ وى۶ .ﻧﻮ د دې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻮارﻟﺴﻤﯥ
ورﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ،د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ دا ﺎروى ﺣﻼل ﮐى٧ .ﺧﻠﻖ دې د
ﻫﻐﻪ وﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﻟه وﻳﻨﻪ واﺧﻠﻰ اؤ د دروازو ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ اؤ ﭘﺎﺳﻨ درﺷﻞ ﺑﺎﻧﺪې
دې وﻟﻮى د ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ دا ﺎروى ﺧﻮرى٨ .ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ دې ﻏﻮﻪ ﭘﻪ اور ورﻳﺘﻪ ﮐے ﺷﻰ اؤ د ﺗﺮﺧﻮ ﺑﻮﻮ اؤ د ﭘﺘﻴﺮې ډوډۍ
ﺳﺮه دې وﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻰ٩ .د دې ﺎروى ﻧﻪ ﮥ ﮐﭽﻪ اؤ ﻳﺎ ﻳﺸﯧﺪﻟﯥ ﻴﺰ ﻣﮥ ﺧﻮرئ،
ﺑﻠﮑﯥ دا ﻮل ورﻳﺖ ﮐئ اؤ ﺳﺮه د ﺳﺮ ،ﺧﭙﻮ اؤ دﻧﻨﻨﻰ ﻮﻟﻮ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ وﺧﻮرئ.
١٠ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﻴ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻰ ﻧﻮ

ﻫﻐﻪ وﺳﻮزوئ١١ .دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زر زر ﺧﻮرئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺳﻔﺮ د ﭘﺎره ﻣﻼ
ﺗئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻮ ﺑﻪ ﭘﯧﺰار وى اؤ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ اﻣﺴﺎ ﺎﻧﯥ وى .دا
زﻣﺎ ﻳﻌﻨﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐﯥ د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ دے١٢ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ
زۀ د ﻣﺼﺮ وﻃﻦ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦم اؤ ﻫﺮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﺮ اﻧﺴﺎن اؤ ﺣﯧﻮان ﺑﻪ ووژﻧﻢ

اؤ د ﻣﺼﺮ ﻮﻟﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ورﮐم ،زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ١٣ .ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د
وﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮى ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ اوﺳﯧئ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ

زۀ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻫﻼ ﮐﻮم اؤ زۀ دې وﻳﻨﯥ ﺗﻪ ﻮرم ،ﻧﻮ د ﮥ ﻧُﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ١۴ .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ورځ ﺧﺎﻣﺨﺎ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ
درﻳﺎدﯦى ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﮥ ﮐے دے .دا اﺧﺘﺮ ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ وﺧﺘُﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره ﮐﻮئ“.
د ﭘﺘﻴﺮې ډوډۍ اﺧﺘﺮ
١۵ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اووۀ ورﯥ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮې ﭘﺨﻪ ډوډۍ ﻧﮥ ﺧﻮرئ
ﺻﺮف ﭘﺘﻴﺮه ډوډۍ ﺑﻪ ﺧﻮرئ .ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﻮﻟﻪ
ﺧﻤﺒﻴﺮه ﻟﺮې ﮐئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﮥ ﭘﻪ دې اووۀ ورﻮ ﮐﯥ ﻮک ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮې
ﭘﺨﻪ ډوډۍ وﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﻰ ﻠﮯ١۶ .ﭘﻪ وړوﻣﺒ
ورځ اؤ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻋﺒﺎدت د ﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ ﮐﯧئ .ﭘﻪ دﻏﻪ
٢۴
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ورﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﺧﻮ د ﺎن د ﭘﺎره ﺻﺮف ﺧﻮرا ک ﺗﻴﺎروﻟﮯ

ﺷﺊ١٧ .د ﭘﺘﻴﺮې ډوډۍ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ دا ﻫﻐﻪ ورځ ده ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ راووﻳﺴﺘﻠﺊ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ وﺧﺘُﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﭘﻪ دې ورځ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ١٨ .د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻮارﻟﺴﻤﯥ ورﯥ د ﻣﺎﺎم
ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻳﻮﻳﺸﺘﻤﯥ ورﯥ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ،ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮې ډوډۍ ﻣﮥ ﺧﻮرئ.

٢٠–١٩ﭼﯥ اووۀ ورﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷﻰ ،ﮐﮥ ﻮک ﻫﻢ
ﺧﻤﺒﻴﺮه ډوډۍ وﺧﻮرى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د دې وﻃﻦ وى ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﻮر
د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﻰ ﻠﮯ“.
د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ ﭘﻪ اول ﻞ ﮐﻮل
٢١ﻣﻮﺳﲐ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان راوﻏﻮﺘﻞ اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐﯥ دې ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮ ُورے ﻳﺎ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ ﺧﻮښ ﮐى اؤ ﺣﻼل ﻳﯥ ﮐئ،
ﻧﻮ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮرﻧ د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ وﮐى٢٢ .د وﯦﻠﻨﻰ ﻳﻮه ﯧۍ راواﺧﻠﺊ ،دا
د وﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻰ ﮐﯥ ډوﺑﻪ ﮐئ اؤ دا وﻳﻨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ د دروازو ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ
اؤ ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻨﻮ درﺷﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮئ .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﯥ دې ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﻧﮥ وﻰ٢٣ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦى اؤ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻫﻼ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دروازو ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ اؤ ﭘﺎﺳﻨﻮ درﺷﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ
وﻳﻨﻪ وﻮرى اؤ د ﻣﺮګ ﻓﺮِﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى ﭼﯥ راﻧﻨﻮﻰ

اؤ ﺗﺎﺳﻮ ووژﻧﻰ٢۴ .ﺗﺎﺳﻮ اؤ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره دا اﺻﻮل ﻣﻨﺊ.
٢۵ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺊ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﯥ درﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه
ﮐې ده ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دا اﺧﺘﺮ ﻫﺮ ﮐﺎل ﮐﻮئ٢۶ .ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﮐﻮى ﭼﯥ د دې اﺧﺘﺮ ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے؟ ٢٧ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ورﺗﻪ واﻳﺊ ﭼﯥ دا د ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐﯥ د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ده ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ
د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ د ﭘﺎﺳﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻫﻼ ک ﮐل ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ
ﻳﯥ ﺑﭻ ﮐو “.ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﻴ ﮐل اؤ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳﯥ
وﮐو٢٨ .ﺑﻴﺎ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻړل اؤ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳﯥ وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو.
٢۵
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د آﺧﺮى آﻓﺖ رارﺳﯧﺪل
٢٩ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻮل وړوﻣﺒﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى
زاﻣﻦ ووژل ،د ﻓﺮﻋﻮن د زوئ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ،د ﻫﻐﻪ ﻗﯧﺪى
د زوئ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﯥ ﮐﯥ وو ،د ﺎروو ﻮل وړوﻣﺒﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﺑﭽﻰ
ﻫﻢ ووژﻟﮯ ﺷﻮل٣٠ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،د ﻫﻐﮥ درﺑﺎرﻳﺎن اؤ ﻧﻮر ﻮل ﻣﺼﺮﻳﺎن
راوﻳ ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻮل ﻣﺼﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ژړا ﮐﯧﺪﻟﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﮐﻮر ﻫﻢ
داﺳﯥ ﻧﮥ وو ﭼﯥ ﻣے ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﮥ وو ﺷﻮے٣١ .ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻮﺳﲐ اؤ
ﻫﺎرون راوﻏﻮﺘﻞ اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ دواړه اؤ ﻮل ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺎﺊ!
زﻣﺎ د وﻃﻦ ﻧﻪ ووﺊ ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ وﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ ﻻړ ﺷﺊ اؤ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﻋﺒﺎدت وﮐئ٣٢ .ﺧﭙﻠﯥ ې ،ﭼﯧﻠ اؤ ﺎروى د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺊ اؤ ﻻړ ﺷﺊ.

اؤ زﻣﺎ د ﺑﺮﮐﺖ د ﭘﺎره ﻫﻢ دﻋﺎ وﮐئ٣٣ “.ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زور راوړو
ﭼﯥ زر زر د ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﻧﻪ ووﻰ ،دوئ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻻړ ﻧﮥ ﺷﺊ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
ﻮل ﻣۀ ﺷُﻮ٣۴ “.ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﺘﻴﺮې ﭘﯧو ﺎﻧﮑُﻮﻧﻪ ډک ﮐل اؤ ﭘﻪ ﺎدرو ﮐﯥ ﻳﯥ

وﺗل اؤ د ﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ ﻳﻮړل٣۵ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﺴﯥ ﮐى ۇو ﭼﯥ ﻨﻪ
ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠﻰ ۇو اؤ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ د ﺳﺮو زرو اؤ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﮐﺎﻟﻰ اؤ
ﺟﺎﻣﯥ ﻏﻮﺘﻠﻰ ۇو٣۶ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻗﺪر وﮐو اؤ ﭼﯥ
دوئ ﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﻫﻐﻮئ ورﮐل .ﻧﻮ داﺳﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ دوﻟﺖ ﻟﻮټ
ﮐو.
د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺗﻠﻞ
٣٧ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د رﻋﻤﺴﻴﺲ ﻧﻪ ﺳﮑﺎت ﭘﻮرې ﭘﯧﺪل ﻣﺰل وﮐو .د ﻮ اؤ

ﻣﺎﺷُﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ دا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙ ﻻ ﮐﻬﻪ ﺳى ۇو٣٨ .ﺳﺮه د ډﯦﺮو و ،ﭼﯧﻠﻮ
اؤ ﺎروو ،ﻧﻮر ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ورﺳﺮه ﻻړل٣٩ .دوئ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧو ﻧﻪ ﭘﺘﻴﺮه ډوډۍ
ﭘﺨﯥ ﮐې ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﻳﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺮه راوړې وې ،ﮑﻪ ﭼﯥ دوئ د
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻧﺎﺎﭘﻰ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮى ۇو اؤ دوﻣﺮه وﺧﺖ ورﺗﻪ ﻣﻼؤ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺎن
د ﭘﺎره ﺧﻤﺒﻴﺮه ډوډۍ ﻳﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرا ک ﺗﻴﺎر ﮐى۴٠ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ
ﻠﻮر ﺳﻮه دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ اوﺳﯧﺪل۴١ .ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻠﻮر ﺳﻮه دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮره
٢۶
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ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﻮﻟﯥ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ووﺗﻠﯥ۴٢ .دا ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ
وه ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دوئ ﻧﻈﺮ وو ﭼﯥ دوئ ﻳﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ،ﻧﻮ
دﻏﻪ ﺷﭙﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ده ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﯧﺪار اوﺳﯧى.
د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ اﺻﻮل
۴٣ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ اﺻﻮل دى :د
ﺑﻞ وﻃﻦ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ ﺧﻮرا ک ﻧﮥ ﺧﻮرى۴۴ ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐُﻮم ﻏُﻼم
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﺴﺘﮯ وى دا ﺧﻮرا ک ﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻰ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻐﻪ

ﺳﻨﺖ ﮐﻮئ۴۵ .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎ ﻣﺰدور ﺑﻪ دا ﻧﮥ ﺷﻰ ﺧﻮړﻟﮯ۴۶ .دا ﻮل ﺧﻮرا ک ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐُﻮم ﮐﯥ دا ﺗﻴﺎر ﺷﻮے وى ،ﭼﯥ ﻏﻮﻪ ﺑﻬﺮ
راوﻧﮥ ﺑﺎﺳﺊ اؤ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻫُوﮐﮯ ﻫﻢ ﻣﺎت ﻧﮥ ﮐئ۴٧ .د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ دا
اﺧﺘﺮ ﮐﻮى۴٨ ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐُﻮم ﺳے ﺳﻨﺖ ﺷﻮے ﻧﮥ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻧﮥ ﺧﻮرى .ﮐﮥ
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﯥ د ﺑﻞ وﻃﻦ ﻮک اوﺳﯧى اؤ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐﯥ د
ﻓﺴﺤﯥ اﺧﺘﺮ ﮐﻮل ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ اول ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﻮل ﻧﺮان ﺳﻨﺖ ﮐﻮﻟﮯ
ﺷﻰ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﭘﯧﺪاﺋﺸﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﮯ ﺷﻰ اؤ ﭘﻪ دې اﺧﺘﺮ ﮐﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻰ۴٩ .د ﻫﻐﻪ وﻃﻦ او د ﺑﻞ وﻃﻦ ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ
ﺷﺎن ﻗﺎﻧُﻮن وى ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧى۵٠ “.ﻮﻟﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى
وﮐه اؤ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳﯥ وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻟﻪ
ﺣﮑﻢ ورﮐے وو۵١ .ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﻣﺼﺮ
د وﻃﻦ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﯥ.
د اول ﭘﯧﺪا ﺷﻮو ﻧﺮاﻧﻮ وﻗﻒ ﮐﻮل

١٣

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٢ ،ﻮل وړوﻣﺒﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﺮان
.
ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐه .د ﻫﺮې ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﯥ ﻣﺸﺮ ﻣﺎﺷُﻮم اؤ ﻫﺮ ﻳﻮ
وړوﻣﺒﮯ ﻧﺮ ﺎروے زﻣﺎ دے“.
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د ﭘﺘﻴﺮې ډوډۍ اﺧﺘﺮ
٣ﻣﻮﺳﲐ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ورځ ﻳﺎده ﺳﺎﺗﺊ ،ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻪ ورځ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
راووﺗﻠﺊ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻏُﻼﻣﺎن وئ ،دا ﻫﻐﻪ ورځ ده ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ
د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه راووﻳﺴﺘﻠﺊ ،ﺧﻤﺒﻴﺮه ډوډۍ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرئ۴ ،د وړوﻣﺒ
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دې ورځ ﭼﯥ د اﺑﻴﺐ ﻣﻴﺎﺷﺖ ده ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ روان ﻳﺊ۵ .ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ﺳﺮه ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﮐے دے ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ،
ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ،اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ،ﺣﻮﻳﺎﻧﻮ اؤ د ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ وﻃﻦ درﮐﻮى .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ زرﺧﯧﺰ
وﻃﻦ ﺗﻪ ﺑﻮﻰ ،ﻧﻮ د ﮐﺎل ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ دا اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ۶ .اووۀ ورﯥ
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺘﻴﺮه ډوډۍ ﺧﻮرئ اؤ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د درﻧﺎوى د ﭘﺎره
اﺧﺘﺮ وﮐئ٧ .اووۀ ورﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻤﺒﻴﺮه ډوډۍ ﻧﮥ ﺧﻮرئ ،ﭼﯥ ﺧﻤﺒﻴﺮه ډوډۍ
ﻫﻴﭽﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷﻰ٨ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ اﺧﺘﺮ ﺷﺮوع ﮐﯧى ،ﺧﭙﻠﻮ
زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وواﻳﺊ ﭼﯥ دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﮑﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺗﻠﺊ ﻧﻮ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره ﮥ ﮐى ۇو٩ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ ﻧﻮ دا ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ داﺳﯥ درﻳﺎدوى ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮه ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻳﺎ ﺗﻨﺪى
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻟﻰ وى ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪې وى ،ﮑﻪ ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﺊ١٠ .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﺮ ﮐﺎل دا اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮئ.
وړوﻣﺒﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﺮان
١١ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ وﻃﻦ ﺗﻪ راوﻟﻰ ،د ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻫﻐﮥ د ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻼر ﻧﻴﮑﮥ ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﮐے دے .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى،
١٢ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﺮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻫﺮ ﻳﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﺮ ﺎروے ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وى١٣ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺮ ﺧﺮ واﭘﺲ اﺧﻠﺊ اؤ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ُورے ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ.
ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺮ واﭘﺲ اﺧﺴﺘﻞ ﻧﮥ ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ  ﻳﯥ ﻣﺎت ﮐئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﺮ ﺑﭽﮯ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ واﭘﺲ اﺧﻠﺊ١۴ .ﭘﻪ
راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼﯥ د دې رﺳﻤﻮﻧﻮ ﮥ
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ﻣﻄﻠﺐ دے ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ورﺗﻪ واﻳﺊ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه
ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ ،ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﻧ ﻏُﻼﻣﺎن ۇو١۵ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن
ﺧﭙﻞ زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐو اؤ ﻣﻮﻧ ﻳﯥ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ
وﻃﻦ ﮐﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﺮ اﻧﺴﺎن اؤ ﺣﯧﻮان ووژﻟﻮ .ﻧﻮ دا ﮑﻪ ﻣﻮﻧ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺮ ﺎروے ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐﯘو اؤ ﺧﭙﻞ وړوﻣﺒﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى زاﻣﻦ
ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ واﭘﺲ اﺧﻠُﻮ١۶ .دا اﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻳﺎدﺎر وى ،داﺳﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﻳﻮه
ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻳﺎ ﺗﻨﺪى ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻟﯥ وى ،دا ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ راﻳﺎدوى ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ“.
د ورﻳﯥ ﺳﺘﻦ اؤ د اور ﺳﺘﻦ
١٧ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک دوئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻻر ﺑﻮﻧﮥ ﺗﻠﻞ ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻪ ﺗﻠﯥ وه ،ا ﺮﭼﯥ دا ﻻر
ﻟﻨه وه .ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ووﺋﻴﻞ” ،زۀ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼﯥ دا ﺧﻠﻖ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻰ اؤ ﻣﺼﺮ
ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ راروان دے“.

١٨ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﺧﻠﻖ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﮐه وږه ﻻر د ﺳﻮر درﻳﺎب ﭘﻪ ﻃﺮف ﺑﻮﺗﻠﻞ .ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺟﻨ د ﭘﺎره ﻗﻄﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى ۇو١٩ .ﻣﻮﺳﲐ د ﻳﻮﺳﻒ ﻫُوﮐﻰ د
ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮړل ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﺳﻒ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ د دې د وړﻟﻮ ﭘﻮخ
ﻟﻮظ اﺧﺴﺘﮯ وو .ﻳﻮﺳﻒ وﺋﻴﻠﻰ ۇو” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺑﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﻟﻪ
راﺷﻰ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ زﻣﺎ ﻫُوﮐﻰ د دې ﺎئ ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮﺳﺊ٢٠ “.ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳﮑﺎت ﻧﻪ ﻻړل اؤ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻏﺎړه اﻳﺘﺎم ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﯧﻤﯥ وﻟﻮﻟﯥ.
٢١د ورﯥ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ورﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﻦ ﮐﯥ د ﻻر ﻮدﻟﻮ د ﭘﺎره د دوئ
ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﻠﻮ اؤ د ﺷﭙﯥ د اور ﭘﻪ ﺳﺘﻦ ﮐﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﻠﻮ ﭼﯥ دوئ ﺗﻪ رﺎ وى
اؤ ﭼﯥ دوئ د ﺷﭙﯥ ،ورﯥ ﻣﺰل ﮐﻮى٢٢ .د ورﯥ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ د ورﻳﯥ ﺳﺘﻦ
د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ وه اؤ د ﺷﭙﯥ ﺑﻪ د اور ﺳﺘﻦ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ وه.
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د ﺳﻮر درﻳﺎب ﻧﻪ ﭘﻮرﯦﻮﺗﻞ

١۴

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٢ ،ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ
.
واﭘﺲ راوﺮﻰ اؤ ﻓﻰﻫﺨﻴﺮوت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻣﺠﺪال اؤ د درﻳﺎب
ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺧﯧﻤﯥ وﻟﻮى٣ .د ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ دا ﺧﻴﺎل وى
ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﻰ اؤ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ را ﯧﺮ دى.
۴زۀ ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐم اؤ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﭘﺴﯥ وى ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن
اؤ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻟﮑﺮ ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻣﻢ ﻧﻮ داﺳﯥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺰت وﺷﻰ ،اؤ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ “.ﻧﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﮐه۵ .ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺘﯧﺪﻟﻰ دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اؤ د ﻫﻐﮥ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ
ﺧﭙﻠﯥ ارادې ﺑﺪﻟﯥ ﮐې اؤ وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ دا ﮥ ﮐى دى؟ ﻣﻮﻧ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن
ﺗﺘﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ،زﻣﻮﻧ ﻏُﻼﻣﺎن زﻣﻮﻧ د ﻻس ﻧﻪ ﻻړل!“ ۶ﻧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﭙﻠﯥ

ﺟﻨﻰ ﺎډۍ ﺗﻴﺎرې ﮐې اؤ ﺧﭙﻞ ﻟﮑﺮ ﻳﯥ د ﺎن ﺳﺮه روان ﮐو٧ .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻮﻟﻮ ﺟﻨﻰ ﺎډو ﺳﺮه روان ﺷﻮ ،ﺷﭙ ﺳﻮه ﭘﻪ ﮐﯥ ﯥ ﯥ ﺟﻨﻰ ﺎډۍ وې
ﭼﯥ آﻓﺴﺮان ورﺳﺮه ۇو٨ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻓﺮﻋﻮن زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐو اؤ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﻰ

اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﺴﯥ روان ﺷﻮ اؤ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ زړور روان ۇو٩ .د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﮑﺮ ،ﺳﺮه

د ﻮﻟﻮ اﺳﻮﻧﻮ ،ﺟﻨﻰ ﺎډو اؤ ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دوئ ﭘﺴﯥ ۇو اؤ ﻫﻠﺘﻪ
ور ورﺳﯧﺪل ﭼﺮﺗﻪ ﻳﯥ د درﻳﺎب ﺳﺮه ﻓﻰﻫﺨﻴﺮوت اؤ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺧﯧﻤﯥ

ﻟﻮﻟﯥ وې١٠ .ﭼﯥ ﻨﻪ ﻓﺮﻋﻮن ورﻟﻨ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وﮐﺘﻞ ،ﻧﻮ وې
ﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﭘﻪ دوئ ﭘﺴﯥ راروان ۇو ،ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وﻳﺮﯦﺪل
اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو١١ .دوئ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ
ادﻳﺮې ﻧﮥ وې ﮥ؟ ﭼﯥ ﺗﺎ دې ﺻﺤﺮا ﺗﻪ د ﻣ ﮐﯧﺪو د ﭘﺎره راوﺳﺘﻠﻰ ﻳﻮ؟ ﻮره!
دا ﺗﺎ ﮥ ﮐى دى ﭼﯥ ﻣﻮﻧ دې د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ١٢ .ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﺨﮑﯥ
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ ﻧﮥ ۇو وﺋﻴﻠﻰ ﭼﯥ داﺳﯥ ﺑﻪ ﮐﯧى؟ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﻰ ۇو ﭼﯥ ﻣﻮﻧ
ﭘﺮﯦده ﭼﯥ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻏُﻼﻣﻰ ﮐﯘو .ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐﯥ د ﻣۀ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ
ﺑﻪ ﮥ وې ﭼﯥ ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻏُﻼﻣﻰ ﮐﻮﻟﮯ١٣ “.ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐﯥ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ! ﮐﻠﮏ ﺷﺊ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ وﻮرئ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭻ
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ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻧﻦ ﮥ ﮐﻮى ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﮐُﻮم ﻣﺼﺮﻳﺎن وﻳﻨﺊ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ وﻧﮥ وﻳﻨﺊ١۴ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره ﺟه وﮐى ،ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻰ

ﮐﯧﻨﺊ١۵ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ وﻟﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ژاړې؟ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ وړاﻧﺪې ﻻړ ﺷﻰ١۶ .ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐه اؤ د درﻳﺎب د ﭘﺎﺳﻪ ﻳﯥ
وﻧﻴﺴﻪ .اوﺑﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﺑﯧﻠﻰ ﺷﻰ اؤ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ
ﭘﻪ وﭼﻪ زﻣﮑﻪ ﭘﻮرې وﻰ١٧ .زۀ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ زړوﻧﻪ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﮐم ﭼﯥ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴﯥ درﺷﻰ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﮑﺮ ،ﺟﻨﻰ ﺎډو اؤ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺰت وﺷﻰ١٨ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زۀ

ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﮯ ورﮐم ،ﻧﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.
١٩د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻓﺮِﺘﻪ ،ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﻟﮑﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ رواﻧﻪ وه،
اوس د دوئ ﺷﺎﺗﻪ ﻻړه .د ورﻳﯥ ﺳﺘﻦ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ وﮐو ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ٢٠ﭼﯥ د
ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ اؤ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﺷﻮه .ورﻳﯥ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﺟﻮړوﻟﻪ،
ﺧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﮑﺮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ رﺎ راوﺳﺘﻠﻪ ،ﻧﻮ دا ﻟﮑﺮې ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ
ﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻧﮥ ﺷﻮې راﺗﻠﮯ٢١ .ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ د درﻳﺎب د ﭘﺎﺳﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس اُوږد ﮐو
اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻧَﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ زوروره ﻫﻮا درﻳﺎب وروﺳﺘﻮ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻫﻮا ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ
وﭼﻠﯧﺪﻟﻪ اؤ درﻳﺎب ﻳﯥ ﭘﻪ وﭼﻪ زﻣﮑﻪ ﺑﺪل ﮐو .اوﺑﮥ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﺑﯧﻠﻰ ﺷﻮې٢٢ ،اؤ
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ وﭼﻪ زﻣﮑﻪ د درﻳﺎب ﻧﻪ ﭘﻮرﯦﻮﺗﻞ ،د دوئ ﻰ اؤ  ﻃﺮف ﺗﻪ د

اوﺑﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ۇو٢٣ .ﻣﺼﺮﻳﺎن ورﭘﺴﯥ ۇو اؤ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ اﺳﻮﻧﻮ ،ﺟﻨﻰ ﺎډو اؤ
ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دوئ ﭘﺴﯥ درﻳﺎب ﺗﻪ ورﮐُﻮز ﺷﻮل٢۴ .د ﺳﺤﺮ د رﺎ
ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د اور اؤ ورﻳﯥ ﺳﺘﻦ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﮑﺮ ﺗﻪ
وﮐﺘﻞ اؤ ﻫﻐﻮئ ﻳﯥ د وارﺧﻄﺎﻳ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺘﯧﺪو ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐل٢۵ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د
ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨﻰ ﺎډو ﭘﺎﻳﯥ وﻧﻠﻮﻟﯥ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه ﭼﻠﯧﺪﻟﯥ .ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺎره ﺟه ﮐﻮى .راﺊ
ﭼﯥ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﺗﺘُﻮ٢۶ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻻس د
درﻳﺎب د ﭘﺎﺳﻪ اُوږد ﮐه ،ﻧﻮ اوﺑﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻨﻰ ﺎډو اؤ ﭘﻪ
اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ واﭘﺲ راﺷﻰ٢٧ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻞ ﻻس د درﻳﺎب د ﭘﺎﺳﻪ اُوږد
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ﮐو اؤ د ﺳﺤﺮ د رﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ اوﺑﮥ ﺧﭙﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺎئ ﻟﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﯥ .ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ
د اوﺑﻮ ﻧﻪ د ﺗﺘﯧﺪو ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ د درﻳﺎب ﻣﯧﻨ ﺗﻪ
ورﻮزار ﮐل٢٨ .اوﺑﮥ واﭘﺲ راﻏﻠﯥ اؤ ﺟﻨﻰ ﺎډۍ ،ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن اؤ
د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻮل ﻟﮑﺮ اوﺑﻮ ډوب ﮐو ﮐُﻮم ﭼﯥ د درﻳﺎب ﭘﻮرې ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ

ﭘﺴﯥ ۇو ،اؤ ﻳﻮ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ﺑﭻ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﮥ ﺷﻮ٢٩ .ﺧﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ وﭼﻪ زﻣﮑﻪ د
درﻳﺎب ﻧﻪ ﭘﻮرﯦﻮﺗﻞ اؤ د دوئ ﻰ اؤ  ﻃﺮف ﺗﻪ د اوﺑﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ۇو٣٠ .ﻧﻮ ،ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د زور ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐل اؤ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻣۀ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو٣١ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﻗُﺪرت وﻟﻴﺪو ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻫﻐﮥ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻮدﻟﮯ
وو ،ﻧﻮ دوئ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل ،اؤ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ اؤ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﯘوﻧﮑﻰ ﻣﻮﺳﲐ ﻳﯥ اﻳﻤﺎن راوړو.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وﺋﻴﻞ

١۵

١ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دا ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ووﺋﻴﻞ:
.
”زۀ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﭘﺎره ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وواﻳﻢ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ د
ﺟﻼل ﻧﻪ ډﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده،
ﻫﻐﮥ اﺳﻮﻧﻪ اؤ ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن درﻳﺎب ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﻰ دى.
٢ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ دے اؤ زﻣﺎ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء د ﻫﻐﮥ د ﭘﺎره ده،
اؤ ﻫﻐﻪ ذات دے ﭼﯥ زۀ ﻳﯥ ﺑﭻ ﮐے ﻳﻢ،
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک دے اؤ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء واﻳﻢ،
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک دے اؤ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋﻰ ﺑﻴﺎن ﮐم.

٣ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺟﻨﻴﺎﻟﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن دے،
د ﻫﻐﮥ ﻧُﻮم ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ دے.
۴ﻫﻐﮥ درﻳﺎب ﮐﯥ د ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻨﻰ ﺎډۍ اؤ ﻟﮑﺮ ډوب ﮐو
د ﻫﻐﮥ ﮥ ﮥ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﺳﻮر درﻳﺎب ﮐﯥ ډوب ﺷﻮل.

۵ژور درﻳﺎب ﻫﻐﻮئ ډوب ﮐل،
ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻻﻧﺪې ﺑﯧﺦ ﺗﻪ ﻻړل.
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۶ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻰ ﻻس ﮐﯥ د ﺟﻼل ﻧﻪ ډک ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺘﻪ،
ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﺳﺘﺎ ﮯ ﻻس دﻤﻨﺎن ﻮﯥ ﻮﯥ ﮐﻮى.

٧د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﺟﻼل ﺳﺮه ﺗﺎ ﺧﭙﻞ دﻤﻨﺎن د ﺧﭙﻮ ﻻﻧﺪې ﮐل،
ﺗﺎ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ وروﻟﯧﻟﻮ اؤ ﻫﻐﻮئ دې د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﺳﻮزول.

٨ﺗﺎ درﻳﺎب ﭘﻮ ﮐو اؤ اوﺑﮥ اُوﭼﺘﯥ راﻏﻮﻧې ﺷﻮې،
ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ د دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﯧﻎ ودرﯦﺪل،
اؤ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐﯥ اوﺑﮥ ﮐﻠﮑﯥ ﺷﻮې.

٩دﻤﻦ ﻻﻓﯥ وﻫﻠﯥ ،ﭼﯥ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴﯥ ﻳﻢ اؤ زۀ ﺑﻪ ورورﺳﯧم،
زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻏﻨﻴﻤﺖ ووﯦﺸﻢ اؤ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮥ ﻣﻮړ ﮐم.

زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﺑﺎﺳﻢ اؤ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐم.
١٠ﺧﻮ ﺗﺎ ﭘﻮﮐﮯ ورﮐو اؤ درﻳﺎب ﻫﻐﻮئ ډوب ﮐل،
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﭘﻪ زورورو اوﺑﻮ ﮐﯥ د ﺳﻴﮑﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن ډوب ﺷﻮل.
١١اے ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻮر ﺧُﺪاﻳﺎن ﻮک دى؟
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮک دى ﭼﯥ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ اؤ ﻣﻘﺪس دى؟
ﺳﺘﺎ ﺟﻼل د ﻳﺮې ﻧﻪ ډک دے ،ﮑﻪ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮې.
١٢ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس اُوږد ﮐو،
اؤ زﻣﮑﯥ دﻤﻨﺎن ژوﻧﺪى ﺗﯧﺮ ﮐل.
١٣ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه وﻻړ وې اؤ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻻر ﻮدﻟﻪ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﺗﺎ ﺑﭻ
ﮐى دى،
ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ،ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﭘﻮرې ورﺳﻮې.
١۴ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ واؤرﯦﺪل اؤ ﭘﻪ ﻟزان ﺷﻮل،
د ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اوﺳﯧﺪُوﻧﮑﻰ ﭘﻪ دردوﻧﻮ آﺧﺘﻪ ﺷﻮل.
١۵د ادوم ﻣﺸﺮان وﻳﺮﯦﺪل،
د ﻣﻮآب ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﻟزان آﺧﺘﻪ ﺷﻮل،
د ﮐﻨﻌﺎن ﻮﻟﻮ اوﺳﯧﺪُوﻧﮑﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠﻠﻪ.
١۶ﺳﺨﺘﻪ ﻳﺮه اؤ ﻫﯧﺒﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ،
ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻻس ﻃﺎﻗﺖ وﻟﻴﺪو
اؤ ﻫﻐﻮئ د ﺗﻴې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻠﻰ ﺷﻮل،
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ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻗﻮم ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻟﻮ،
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل ﮐُﻮم ﭼﯥ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐﻮل.
١٧ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دﻧﻨﻪ راوﻟﯥ اؤ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺮۀ آﺑﺎدوې،
ﻫﻐﻪ ﺎئ اے ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﭼﯥ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن د ﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے دے،
ﻫﻐﻪ ﭘﺎ ک ﺎئ ﺗﻪ ،اے ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﭼﯥ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ودان ﮐے دے.
١٨ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﻰ ﮐﻮى“.
د ﺑﻰﺑﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وﺋﻴﻞ
١٩ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻓﺮﻋﻮن اﺳﻮﻧﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﺟﻨﻰ ﺎډۍ اؤ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن
درﻳﺎب ﺗﻪ ورﮐُﻮز ﺷﻮل ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د درﻳﺎب اوﺑﮥ واﭘﺲ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
راوﺳﺘﻠﯥ ،ﺧﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﭘﻪ وﭼﻪ زﻣﮑﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل٢٠ .ﺑﻴﺎ
د ﻫﺎرون ﺧﻮر ﻣﺮﻳﻢ ،ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮه وه ،ﻫﻐﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﻤﺒﻞ راواﺧﺴﺘﻠﻮ ،اؤ ﻮﻟﯥ
ﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻤﺒﻠُﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﯦﺪو ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﭘﺴﯥ ﻻړﻟﯥ٢١ .ﻧﻮ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
دا ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ووﺋﻴﻞ” :ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وواﻳﺊ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻳﻪ
ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده ،ﻫﻐﮥ اﺳﻮﻧﻪ اؤ ﭘﻪ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن درﻳﺎب ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﻰ دى“.
ﺗﺮﺧﯥ اوﺑﮥ
٢٢ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐو ﭼﯥ د ﺳﻮر درﻳﺎب ﻧﻪ روان ﺷﻰ ،ﻧﻮ دوئ
د ﺷُﻮر ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﻻړل .دوئ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ درې ورﯥ ﻣﺰل وﮐو ﺧﻮ اوﺑﮥ ﻳﯥ
وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ٢٣ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دوئ ﻣﺎره ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ دوئ د ﻣﺎره اوﺑﮥ ﻧﮥ ﺷﻮې ﻠﮯ
ﮑﻪ ﭼﯥ د دې ﺎئ اوﺑﮥ ﺗﺮﺧﯥ وې .ﻧﻮ د دې ﺎئ ﻧُﻮم ﻣﺎره اﻳﻮدﻟﮯ ﺷﻮے
وو٢۴ .ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ وﻏﻮرﯦﺪل اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﮥ ُﻮ؟“
٢۵ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻟﺮﻰ ﻳﻮه ُﮑه
وﻮدﻟﻪ ،ﻫﻐﮥ دا اوﺑﻮ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﻪ اؤ اوﺑﮥ ﺧﻮږې ﺷﻮې .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻠﺘﻪ د
ﻫﻐﻮئ د ﭘﺎره ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ اؤ ﻳﻮ ﻗﺎﻧُﻮن ﺟﻮړ ﮐو اؤ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې آزﻣﯧﺖ
وﮐو٢۶ .ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺧﺒﺮه
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ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه واورئ اؤ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮئ ﮐُﻮم ﭼﯥ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﺻﺤﻴﺢ دى
اؤ د ﻫﻐﮥ ﻗﺎﻧُﻮن ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮئ اؤ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
داﺳﯥ ﻫﻴ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﮥ راوﻟﻢ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ راوﺳﺘﻠﯥ وې ،ﮑﻪ ﭼﯥ
زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ اؤ زۀ ﺷﻔﺎء درﮐﯘوﻧﮑﮯ ﻳﻢ٢٧ “.ﺑﻴﺎ دوئ اﻳﻠﻴﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ
ﻫﻠﺘﻪ د اوﺑﻮ دوﻟﺲ ﭼﻴﻨﯥ اؤ د اؤﻳﺎ ﮐﻬﺠﻮرو وﻧﯥ وې ،اؤ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ د اوﺑﻮ ﭘﻪ
ﺧﻮا ﺧﯧﻤﯥ وﻟﻮﻟﯥ.
ﻣﻦ اؤ ﻣزان
.
١۶

١د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم د اﻳﻠﻴﻢ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ روان ﺷﻮ اؤ د دوﻳﻤﯥ
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ دوئ د ﺳﻴﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،دا د ﻫﻐﻮئ

د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ۇو ،ﮐُﻮم ﭼﯥ د اﻳﻠﻴﻢ اؤ ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ دے٢ .ﻫﻠﺘﻪ
ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐﯥ دوئ ﻮل د ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﺧﻼف وﻏﻮرﯦﺪل ٣اؤ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ

ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﺎش! ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ وژﻟﻰ
وے .ﻫﻠﺘﻪ د ﻏﻮﯥ ﻟﻮﻮ ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﮯ ﺧﻮ ﺷُﻮ ﮐﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣه ﺧﯧﻪ ډوډۍ
ﺧﻮړﻟﮯ .ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ دې ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ د دې د ﭘﺎره راوﺳﺘﻠﻰ ﻳﻮ ﭼﯥ دا ﻮل ﺧﻠﻖ
د ﻟﻮږې ﻧﻪ ووژﻧﺊ۴ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره! اوس ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻮﻟﻮ د ﭘﺎره د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ ﺧﻮرا ک د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن ووروم .دا ﺧﻠﻖ دې ﻫﺮه ورځ
ﺑﻬﺮ ﻰ اؤ د ﺎن د ﭘﺎره دې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه راﻮﻟﻮى ﭼﯥ ﺑﺲ ﻳﯥ وى .ﻧﻮ داﺳﯥ
ﺑﻪ زۀ دوئ ﻣﻌﻠُﻮم ﮐم ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮى اؤ ﮐﮥ ﻧﻪ۵ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﻣﻪ ورځ
ﺑﻪ دوئ د ﻫﻐﯥ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه راوړى ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﻫﺮه ورځ راﻮﻟﻮى اؤ ﭘﺨﻮى ﻳﯥ“.

۶ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ اؤ ﻫﺎرون ﻮﻟﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻣﺎﺎم ﭘﺘﻪ وﻟﯥ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وو ﭼﺎ ﭼﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﺊ٧ .ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﭙﻴﻦ ﺟﻼل ووﻳﻨﺊ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧﻼف ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻏﻮرﯦﺪل اؤرﯦﺪﻟﻰ دى .ﻣﻮﻧ ﻫﻴ ﻧﮥ ﻳﻮ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻏﻮرﯦئ٨ “.ﺑﻴﺎ
ﻣﻮﺳﲐ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ د
ﭘﺎره ﻏﻮﻪ درﮐى اؤ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣه ﺧﯧﻪ ډوډۍ درﮐى ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ
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ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧﻼف ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮرﯦﺪل اؤرﯦﺪﻟﻰ دى .ﻣﻮﻧ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻮ
ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻏﻮرﯦئ ،دا ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

ﺧﻼف ﻏﻮرﯦئ٩ “.ﻣﻮﺳﲐ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﭼﯥ راﺷﻰ اؤ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ودرﯦى ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

د دوئ ﻏﻮرﯦﺪل اؤرﯦﺪﻟﻰ دى١٠ “.ﭼﯥ ﻫﺎرون ﻨﻪ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ
دا ﺧﺒﺮه وﮐه اؤ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ،ﻧﺎﺎﭘﻰ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﭙﻴﻦ ﺟﻼل
ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐﯥ راﮑﺎره ﺷﻮ١١ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”١٢ ،ﻣﺎ د ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﻮرﯦﺪل اؤرﯦﺪﻟﻰ دى .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
د ﺧﻮړﻟﻮ د ﭘﺎره ﻏﻮﻪ ﻣﻼؤ ﺷﻰ اؤ ﺳﺤﺮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ډوډۍ ﻣﺎړۀ ﺷﻰ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ١٣ “.ﭘﻪ ﻣﺎﺎم
ﮐﯥ د ﻣزاﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺳﯧﻞ راﻏﻠﻮ اؤ ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﯧﻤﯥ وې ﻫﻠﺘﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ اؤ ﭘﻪ
ﺳﺤﺮ ﮐﯥ د ﺧﯧﻤﻮ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﺮﺧﻪ ورﯦﺪﻟﯥ وه١۴ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭘﺮﺧﻪ وﭼﻪ ﺷﻮه ،ﻧﻮ

د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻣﺦ ﭘﻪ وړو وړو ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﺷﻮﻟﻮ١۵ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
دا وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﯥ دا ﮥ ﺷﮯ دے اؤ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ
ﮐﻮل” ،دا ﮥ دى؟“ ﻣﻮﺳﲐ دوئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ډوډۍ ده ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ د ﭘﺎره درﮐې ده١۶ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ﮐے دے ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ دوﻣﺮه راﻮﻟﻮى ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻰ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﮐﻴﻠﻮ د ﺧﭙﻠﯥ
ﮐﻮرﻧ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﭘﺎره١٧ “.ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐل ،ﭼﺎ ډﯦﺮه اؤ
ﭼﺎ ﻟه راﻮﻟﻪ ﮐه١٨ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دوئ اﻧﺪازه واﺧﺴﺘﻠﻪ ،ﭼﺎ ﭼﯥ ډﯦﺮه راﻮﻟﻪ ﮐې
وه د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻧﮥ وه اؤ ﭼﺎ ﭼﯥ ﻟه راﻮﻟﻪ ﮐې وه د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮐﻤﻪ
ﻧﮥ وه .ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺧﭙﻞ ﺿﺮورت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻮﻟﻪ ﮐې وه١٩ .ﻣﻮﺳﲐ دوئ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﮥ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى٢٠ “.ﺧﻮ
ﺑﻌﻀﯥ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﻮﺳﲐ ﺧﺒﺮه واﻧﮥ ورﯦﺪﻟﻪ اؤ ﻟه ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮده .اؤ ﺑﻞ ﺳﺤﺮ
ﭘﻪ ﮐﯥ ﭼﻴﻨﺠﻰ ﺷﻮى ۇو اؤ ﺳﺨﺎ ﺑﻮئ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
ﺷﻮ٢١ .ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺿﺮورت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻮﻟﻮﻟﻪ ،اؤ ﭼﯥ ﻧﻤﺮ
ﺑﻪ ﺮم ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﮥ ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ زﻣﮑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻳﻠﯥ ﺷﻮل٢٢ .ﭘﻪ ﺷﭙﻣﻪ
ورځ دوئ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ډوډۍ راﻮﻟﻪ ﮐه ،ﻠﻮر ﮐﻴﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﭘﺎره .د ﻗﻮم
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ﻮل ﻣﺸﺮان راﻏﻠﻞ اؤ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﻳﯥ د دې ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ووﺋﻴﻞ٢٣ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ﮐے دے ﭼﯥ ﺳﺒﺎ د ﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ د آرام ورځ ده
ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ده ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﭘﺨﻮل ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﭘﺎﺧﮥ
ﮐئ اؤ ﭼﯥ ﮥ ﻳﺸﻮل ﻏﻮاړئ ﻧﻮ وې ﻳﺸﻮئ .ﭼﯥ ﮥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺳﺒﺎ د

ﭘﺎره ﭘﺮﯦدئ٢۴ “.ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﻮﺳﲐ ﺣﮑﻢ ﮐے وو ،ﭼﯥ ﮥ ﭘﺎﺗﯥ وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ
د ﺑﻠﯥ ورﯥ ﭘﻮرې ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ ،ﺧﻮ دا ﺳﺨﺎ ﻧﮥ ﺷﻮه اؤ ﻧﮥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭼﻴﻨﺠﻰ وﺷﻮل.

٢۵ﻣﻮﺳﲐ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻧﻦ وﺧﻮرئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ د ﺳﺒﺖ ﻳﻌﻨﯥ د آرام ورځ ده ،دا
ورځ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮې ده اؤ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ زﻣﮑﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻣﻮﻣﺊ.
٢۶ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺷﭙ ورﯥ ﺧﻮرا ک راﻮﻟﻮئ ،ﺧﻮ اووﻣﻪ ورځ د ﺳﺒﺖ ورځ ده ،ﻫﻴ
ﺧﻮرا ک ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﮥ وى ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﯥ راﻮل ﮐئ٢٧ “.ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﮥ
ﺧﻠﻖ د ﺧﻮرا ک راﻮﻟﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﺑﻬﺮ ﻻړل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪل٢٨ .ﻧﻮ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮ ﮐُﻮﻣﯥ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ اؤ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻣﺎﺗﻮئ؟ ٢٩ﻳﺎد ﺳﺎﺗﺊ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺳﺒﺖ ورځ درﮐې ده ،ﻧﻮ
ﭘﻪ ﺷﭙﻣﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د دوه ورﻮ ﺧﻮرا ک ﻫﻢ درﮐﻮم .ﭘﻪ
اووﻣﻪ ورځ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼﯥ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ وى ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺎرﯦى اؤ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮ ﻧﮥ وﻰ٣٠ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ آرام وﮐو٣١ .د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻗﻮم ﭘﻪ دې
ﺧﻮرا ک ﻣﻦ ﻧُﻮم ﮐﯧﻮدو .دا د دﻴﺎ د ﺗُﺨﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن واړۀ ۇو اؤ رﻧ ﻳﯥ ﺳﭙﻴﻦ وو

اؤ ﺧﻮﻧﺪ ﻳﯥ داﺳﯥ وو ﻟﮑﻪ ډوډۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې وى٣٢ .ﻣﻮﺳﲐ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ﮐے دے ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﻣﻦ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺴﻠُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره
وﺳﺎﺗﺊ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ډوډۍ وﻮرى ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐﯥ د
ﺧﻮړﻟﻮ د ﭘﺎره را ﮐې ده ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮ وﻃﻦ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ٣٣ “.ﻣﻮﺳﲐ
ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﻟﻮﮯ واﺧﻠﻪ اؤ د دوه ﮐﻴﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻪ ﮐﯥ واﭼﻮه اؤ د
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﯧده ﭼﯥ زﻣﻮﻧ د راﺗﻠُﻮﻧﮑﻮ ﻧﺴﻠُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره
وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻰ٣۴ “.ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو ،ﻫﺎرون
ﻫﻐﻪ د ﺗون ﭘﻪ ﺻﻨﺪُوق ﮐﯥ د ﮐﺎﻰ ﺗﺨﺘﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﻮدو ،ﭼﯥ ﺑﭻ وﺳﺎﺗﻠﮯ
ﺷﻰ٣۵ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻮړل ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻨﻌﺎن
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وﻃﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل اؤ ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه ﺷﻮل)٣۶ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ اوﻣﺮ اؤ اﻳﻔﻪ د
ﻴﺰوﻧﻮ ﺗَﻠﻠﻮ د ﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻴﻠﻮ ﻳﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧى،
ﻳﻮ اوﻣﺮ د اﻳﻔﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ده ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﮐﻴﻠﻮ د ﻣﻦ ﻠﻮﯦﺘﻤﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﻮﺳﻤﻪ
ﺣﺼﻪ ده(.
د  ﻧﻪ اوﺑﮥ راوﺗﻞ
)د ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺘﺎب ( :٢٠
.
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١د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم د ﺳﻴﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ روان ﺷﻮﻟﻮ اؤ د
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﮑﻢ ﻳﯥ د ﻳﻮ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﮐه وړﻟﻪ .دوئ

ﭘﻪ رﻓﻴﺪﻳﻢ ﮐﯥ ﺧﯧﻤﯥ وﻟﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﺎره د ﻠﻮ اوﺑﮥ ﻧﮥ

وې٢ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﻠﻖ د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟه ﺷﻮل اؤ وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
د ﻠﻮ اوﺑﮥ را ﮐه “.ﻣﻮﺳﲐ دوئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟﯥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟه ﻳﺊ؟
ﺗﺎﺳﻮ وﻟﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐﯥ اﭼﻮئ؟“ ٣ﺧﻮ ﺧﻠﻖ ډﯦﺮ ﺗى ۇو اؤ
ﭘﻪ ﻣﻮﺳﲐ وﻏﻮرﯦﺪل .دوئ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧ وﻟﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ؟ د دې
د ﭘﺎره ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ،زﻣﻮﻧ ﺑﭽﻰ اؤ زﻣﻮﻧ ﺎروى د ﺗﻨﺪې ﻧﻪ ووژﻧﯥ؟“ ۴ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ زارى وﮐه اؤ وې وﺋﻴﻞ” ،زۀ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﮥ وﮐم؟
دوئ ﺧﻮ زﻣﺎ ﺳﻨﺴﺎروﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر دى۵ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺎن
ﺳﺮه د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻮ ﻣﺸﺮان روان ﮐه اؤ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻪ .د ﺎن
ﺳﺮه ﻫﻐﻪ اﻣﺴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻪ ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب وﻫﻠﮯ وو۶ .اؤ ﻮره! زۀ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺎ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ  ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړ ﻳﻢ .ﺗﮥ ﻫﻐﻪ  ﭘﻪ اﻣﺴﺎ
ووﻫﻪ اؤ د ﻫﻐﻪ  ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﺎره د ﻠﻮ اوﺑﮥ راووﻰ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐل٧ .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺎئ ﻣﺴﻪ
)ﻳﻌﻨﯥ آزﻣﯧﺖ( اؤ ﻣﺮﻳﺒﻪ )ﻳﻌﻨﯥ ﺟه( ﻧُﻮم ﮐﯧﻮدو ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﭘﻪ ﺟه ﺷﻮل اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﯥ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐﯥ واﭼﻮﻟﻮ ﭼﯥ وې وﺋﻴﻞ،
”ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے ﮐﮥ ﻧﮥ دے؟“
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د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﯧﺪل
٨ﺑﻴﺎ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن راﻏﻠﻞ اؤ ﭘﻪ رﻓﻴﺪﻳﻢ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه.
٩ﻣﻮﺳﲐ ﻳﺸﻮع ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﻮ ﺳى ﺧﻮښ ﮐه اؤ ﻻړ ﺷﻪ ،ﺳﺒﺎ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐه .زۀ ﺑﻪ د ﻏﺮ ﭘﻪ ﺳﺮ ودرﯦم اؤ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ اﻣﺴﺎ

ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وى١٠ “.ﻳﺸﻮع ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮﺳﲐ
وﺋﻴﻠﻰ ۇو اؤ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺟﻨ وﮐو اؤ ﻣﻮﺳﲐ ،ﻫﺎرون اؤ ﺣﻮر د ﻏﺮۀ ﺳﺮ
ﺗﻪ ﻻړل١١ .ﺗﺮ ﮐُﻮﻣﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ ۇو ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﻪ
ﮐﯥ ۇو ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﮐل ،ﻧﻮ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن ﭘﻪ ﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل.

١٢ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻣﻮﺳﲐ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺘى ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﺎرون اؤ ﺣﻮر ورﻟﻪ د ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ د
ﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﺎﮯ راوړو اؤ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻨ اؤ ﺑﻞ ﻨ ﺗﻪ وﻻړ ۇو اؤ د ﻫﻐﮥ
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ ۇو اؤ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﯧﻎ ۇو١٣ .ﻧﻮ
داﺳﯥ ﻳﺸﻮع ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻮره ﺷﮑﺴﺖ ورﮐو١۴ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻓﺘﺢ د ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻠﻮ د ﭘﺎره د ﺎن ﺳﺮه وﻟﻴﮑﻪ .ﻳﺸﻮع ﺗﻪ دا واوروه ﭼﯥ
زۀ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن ﺑﯧﺨﻰ ﺗﺒﺎه ﮐم١۵ “.ﻣﻮﺳﲐ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه اؤ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻳﯥ
”ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د ﻓﺘﺤﯥ ﺟﻨا ده“ ﻧُﻮم ﮐﯧﻮدو١۶ .ﻧﻮ ﮑﻪ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،د
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺟﻨا اُوﭼﺘﻪ وﻧﻴﺴﺊ! ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ
ﺧﻼف ﺟﻨ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗﻰ“.
د ﻳﺘﺮو ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل
.
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١د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺨﺮ ﻳﺘﺮو ،ﻮک ﭼﯥ د ﻣﻴﺪﻳﺎن اﻣﺎم وو ،ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ
ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ واؤرﯦﺪل ﭼﯥ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک د ﻣﻮﺳﲐ اؤ د ﺧﭙﻠﻮ

ﺧﻠﻘﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺎره ﮐى ۇو اؤ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻨﻪ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
راوﻳﺴﺘﻠﻰ ۇو٢ .ﻧﻮ ﻳﺘﺮو ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ،د ﻣﻮﺳﲐ ﻪ ﺻﻔﻮره ﻳﯥ ﻫﻢ د ﺎن
ﺳﺮه راوﺳﺘﻠﻪ ،ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺨﺮاﻧﯥ ﮐﺮه ﭘﺮﯦﯥ وه٣ ،اؤ ورﺳﺮه د
ﻫﻐﯥ دوه زاﻣﻦ ﺟﻴﺮﺳﻮم اؤ اﻟﻌﺎزار ﻫﻢ ۇو .ﻣﻮﺳﲐ وﺋﻴﻠﻰ ۇو” ،زۀ ﭘﻪ ﭘﺮدى وﻃﻦ
ﮐﯥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﻢ “.ﻧﻮ ﮑﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ زوئ ﺟﻴﺮﺳﻮم ﻧُﻮم ﮐﯧﻮدو۴ .ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ
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وﺋﻴﻠﻰ ۇو” ،زﻣﺎ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک زﻣﺎ ﻣﻞ وو اؤ زۀ ﻳﯥ د ﻣﺼﺮ د ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻪ ﺑﭻ
ﮐم ﭼﯥ ﻫﻐﮥ زۀ وژﻟﻢ “.ﻧﻮ ﮑﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﻞ زوئ اﻟﻌﺎزار ﻧُﻮم ﮐﯧﻮدو۵ .ﻳﺘﺮو د
ﻣﻮﺳﲐ د ﯥ اؤ د ﻫﻐﯥ د دوه زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪو۶ .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼﯥ زۀ ﺳﺘﺎ د
ﯥ اؤ د دوه زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه در روان ﻳﻢ٧ ،ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو د ﭘﺎره ﺑﻬﺮ
ﻻړو ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮ اؤ ُﮑﻞ ﻳﯥ ﮐو .ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ
د ﺧﯧﺮ ﺧﯧﺮﻳﺖ ﭘﻮﺘﻨﻪ وﮐه اؤ ﺑﻴﺎ د ﻣﻮﺳﲐ ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ راﻏﻠﻞ٨ .ﻣﻮﺳﲐ ﻳﺘﺮو
ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن اؤ
د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐى ۇو .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﺗﮑﻠﻴﻔُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ
ﮐُﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ دوئ ﺗﻪ ﭘﯧ ﺷﻮى ۇو اؤ دا ﻫﻢ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ دوئ

ﻨﻪ ﺑﭻ ﮐى ۇو٩ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻳﺘﺮو دا ﻫﺮ ﮥ واؤرﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
ﺷﻮ ١٠اؤ وې وﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء دې وى ،ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﺮﻋﻮن اؤ
د ﻣﺼﺮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐئ! د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء دې وى ،ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ
د ﻏُﻼﻣ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐل! ١١اوس ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ دوئ ﺗﻪ ﺳﭙﮏ ﮐﺘﻞ١٢ “.ﺑﻴﺎ ﻳﺘﺮو ﻳﻮه ﭘﻮره ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﭘﯧﺶ ﮐه
اؤ ورﺳﺮه ﻧﻮرې ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﻫﻢ راوړﻟﯥ ﭼﯥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﯧﺶ
ﮐى ،ﻫﺎرون اؤ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮر ﻮل ﻣﺸﺮان د ﻳﺘﺮو ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺣﻀﻮر
ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼﯥ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ د ﻗُﺮﺑﺎﻧ دﻏﻪ ډوډۍ وﺧﻮرى.
د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل
)د ﺮدان ﮐﺘﺎب ( :١
١٣ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﻣﻮﺳﲐ د ﺧﻠﻘﻮ ﻻﻧﺠﯥ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ اؤ د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ
ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺧﻠﻖ ﺗﺮې ﻧﻪ راﺗﺎؤ ۇو١۴ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻳﺘﺮو ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل ﮐُﻮم
ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﮐﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﮥ دى ﭼﯥ ﺗﮥ ﻳﯥ د ﺧﻠﻘﻮ د
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ﭘﺎره ﮐﻮې؟ ﺗﮥ دا ﮐﺎر ﻳﻮاﯥ وﻟﯥ ﮐﻮې ،ﭼﯥ د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﺧﻠﻖ د
ﻣﺸﻮرې د ﭘﺎره درﻧﻪ راﺗﺎؤ وى؟“ ١۵ﻣﻮﺳﲐ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
داﺳﯥ ﮐﻮم ﮑﻪ ﭼﯥ ﺧﻠﻖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک رﺿﺎ ﻣﻌﻠُﻮﻣﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻣﺎ ﻟﻪ راﻰ.
١۶ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﻻﻧﺠﻪ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷﻰ اؤ زۀ ﺑﻴﺎ
دا ﻮرم ﭼﯥ ﮐُﻮم ﻳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دے او ﮐُﻮم ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ دے اؤ زۀ دوئ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک

ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ اؤ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺎﻳﻢ١٧ “.ﻳﺘﺮو ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮥ

ﮐﻮې١٨ .ﺗﮥ اؤ دا ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺎﻧُﻮﻧﻪ ﺳﺘى ﮐئ .دا ﮐﺎر ﺳﺘﺎ د ﭘﺎره ډﯦﺮ ﻣﺸﮑﻞ
دے ،ﺗﮥ دا ﮐﺎر ﻳﻮاﯥ ﻧﮥ ﺷﯥ ﮐﻮﻟﮯ١٩ .زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واؤره زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳﻮه ﮥ ﻣﺸﻮره
درﮐم اؤ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ وى .ﺳﺘﺎ د ﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وى ﭼﯥ ﺗﮥ د ﺧﻠﻘﻮ
ﻻﻧﺠﯥ راوړې اؤ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮې٢٠ .ﺗﮥ ﺑﻪ دوئ
ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ اؤ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺎﺋﯥ اؤ ﺗﮥ ﺑﻪ دوئ ﺗﻪ د ژوﻧﺪ د ﺗﯧﺮوﻟﻮ
ﻃﺮﻳﻘﻪ اؤ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺎﺋﯥ ﭼﯥ دوئ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻮى٢١ .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﺗﮥ ﻳﻮ ﻮ ﻗﺎﺑِﻞ
ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﺧﻮښ ﮐه اؤ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ،ﭘﻨﻮﺳﻮ ،ﺳﯘوﻧﻮ اؤ زرُﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐه .ﻫﻐﻮئ دې داﺳﯥ ﺳى وى ﭼﯥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻧﻪ ﻳﺮﯦى،
ﭼﯥ اﻋﺘﺒﺎرى وى اؤ رﺷﻮت ﺧﻮارۀ ﻧﮥ وى٢٢ .ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮﻟﯥ ﺳﺨﺘﯥ ﻻﻧﺠﯥ ﺗﺎ ﻟﻪ راوړى ،ﺧﻮ وړې
ﻻﻧﺠﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ د ﭘﺎره ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺟﻮړه ﺷﻰ اؤ ﺑﻮج
ﺑﻪ درﻧﻪ ﮐﻢ ﺷﻰ٢٣ .ﮐﮥ ﺗﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮې ﭼﯥ ﻨﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺣﮑﻢ درﮐے
دے ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺳﺘے ﮐﯧې ﻫﻢ ﻧﻪ اؤ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ
ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻰ٢۴ “.ﻣﻮﺳﲐ د ﻳﺘﺮو ﻣﺸﻮره وﻣﻨﻠﻪ ٢۵ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ
ﻗﺎﺑِﻞ ﺧﻠﻖ ﺧﻮښ ﮐل .اؤ ﻫﻐﻮئ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ،ﭘﻨﻮﺳﻮ ،ﺳﯘوﻧﻮ اؤ زرُﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل٢۶ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻪ ﺗﻮﻪ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮﻟﯥ ﺳﺨﺘﯥ ﻻﻧﺠﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ راوړې ﺧﻮ وړې ﻻﻧﺠﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮﻟﯥ٢٧ .ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ﻳﺘﺮو رﺧﺼﺖ ﮐو اؤ ﻳﺘﺮو ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ واﭘﺲ
ﻻړو.
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د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل
.
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٢–١ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د رﻓﻴﺪﻳﻢ ﻧﻪ روان ﺷﻮل اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دوئ د ﻣﺼﺮ
ﻧﻪ راوﺗﻠﻰ ۇو ،د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﺲ د درﻳﻤﯥ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ د ﺳﻴﻨﺎ

ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .دوئ ﻫﻠﺘﻪ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐﯥ ﺧﯧﻤﯥ وﻟﻮﻟﯥ٣ ،اؤ ﻣﻮﺳﲐ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻟﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ وروﺧﺘﻠﻮ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ آواز وﮐو اؤ
ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻌﻨﯥ د ﻳﻌﻘُﻮب اوﻻد ﺗﻪ داﺳﯥ وواﻳﻪ! ”۴ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﻣﺎ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﮐل اؤ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﯥ داﺳﯥ ﺑﻮﺗﻠﻠﺊ
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺑﺎز ﺧﭙﻞ ﺑﭽﻰ ﭘﻪ وزرو ﮐﯥ وړى اؤ دﻟﺘﻪ ﻣﯥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ راوﺳﺘﻠﺊ.
۵اوس ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﮐئ اؤ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗون ﺑﺎﻧﺪې ﻴﻨ ودرﯦئ،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐﯥ زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺧﻠﻖ ﻳﺊ ،ﻫﺴﯥ ﺧﻮ ﻮﻟﻪ زﻣﮑﻪ
زﻣﺎ ده۶ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﭘﺎره ﻣﻘﺪﺳﻪ ډﻟﻪ ﻳﺊ اؤ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮئ .ﻣﻮﺳﲐ! ﺗﮥ ﺑﻪ دا ﺧﺒﺮه ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮې٧ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﮐُﻮز ﺷﻮ اؤ
د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان ﻳﯥ راﻏﻮﻧ ﮐل اؤ ﮐُﻮم ﺣﮑﻢ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮐے وو
ﻫﻐﻪ ﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﻳﯥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐې٨ .ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧُﻠﻪ ﺟﻮاب
ورﮐو” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭼﯥ ﮥ ﻫﻢ وﺋﻴﻠﻰ دى ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﯘو “.ﺑﻴﺎ
ﻣﻮﺳﲐ واﭘﺲ د ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ٩ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﻮره ورﻳ ﮐﯥ ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷﻢ ،ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﺧﺒﺮې زۀ ﺳﺘﺎ
ﺳﺮه ﮐﻮم ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې واورى ﻧﻮ داﺳﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره ﭘﻪ ﺗﺎ
ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮى “.ﭼﯥ ﺧﻠﻘﻮ ﮐُﻮم ﺟﻮاب ورﮐے وو ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻠﻮ١٠ ،اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﺷﻪ اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ دې ﻧﻦ اؤ ﺳﺒﺎ ﺧﭙﻞ ﺎﻧُﻮﻧﻪ د ﻋﺒﺎدت د ﭘﺎره ﭘﺎ ک ﮐى .ﻫﻐﻮئ دې
ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﯥ ووﻳﻨﻰ١١ .اؤ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ورځ دې ﺗﻴﺎر اوﺳﯧى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ورځ ﺑﻪ زۀ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﯥ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺗﻪ را ﮐُﻮز ﺷﻢ١٢ .د ﻏﺮۀ
ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺣﺪُوﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐه ﭼﯥ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ رااوړى اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﭼﯥ ﻧﮥ ﻏﺮۀ ﺗﻪ راوﺧﯧﮋى اؤ ﻧﮥ ﻳﯥ ﻟﻤﻨﯥ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻰ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﻏﺮۀ ﺗﻪ
ورﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ووژﻟﮯ ﺷﻰ١٣ ،ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ورﻰ ،ﺧﻮ ﮐﮥ
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ﻮک ورﺷﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﺎروﻟﮯ ﺷﻰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ وﻳﺸﺘﻠﮯ ﺷﻰ .ﻫﻐﻪ ﮐﮥ
اﻧﺴﺎن وى ﻳﺎ ﺣﯧﻮان وى ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷﻰ .ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻴﻞ ﭘﻪ اُوږد آواز
وﻏوﻟﮯ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻏﺮۀ ﺗﻪ راوﺧﯧﮋى١۴ “.ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ را ﮐُﻮز
ﺷﻮ اؤ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ د ﻋﺒﺎدت د ﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎﻧُﻮﻧﻪ ﭘﺎ ک ﮐئ .ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﯥ ووﻳﻨﻠﯥ١۵ ،اؤ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د درﻳﻤﯥ ورﯥ
د ﭘﺎره ﺎﻧُﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐئ اؤ ﭘﻪ دې دوران ﮐﯥ د ﻮ ﺳﺮه ﻣﮥ ﻤﻠﺊ١۶ “.د
درﻳﻤﯥ ورﯥ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﺗﻨﺪروﻧﻪ اؤ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺎﻧﯥ ﺷﻮې ،ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﮑﻪ ﺗﻮره
ورﻳ راﮑﺎره ﺷﻮه اؤ د ﺑﻴﻞ اُوﭼﺖ آواز واؤرﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮ .اؤ د ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ ﺎئ
ﮐﯥ ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ ۇو ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟزان ﺷﻮل١٧ .ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻪ
ﺧﻠﻖ د ﺧﯧﻤﻮ د ﺎئ ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ اؤ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ
ﮐﯥ ودرﯦﺪل١٨ .د ﺳﻴﻨﺎ ﻮل ﻏﺮ د ورﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻰ ﮐﯥ ﭘ وو ،ﮑﻪ
ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اور ﮐﯥ را ﮐُﻮز ﺷﻮے وو .دا ﻟﻮﮯ د ﺑ
د ﻟﻮﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺮه ﺧﺘﻠﻮ اؤ ﻮل ﻏﺮ ﺳﺨﺖ وﻟزﯦﺪﻟﻮ١٩ .د ﺑﻴﻞ آواز ﻧﻮر ﻫﻢ
اُوږدﯦﺪﻟﻮ اؤ زﻳﺎﺗﯧﺪﻟﻮ .ﻣﻮﺳﲐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ اؤ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺗﻨﺪر د آواز
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ٢٠ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ د ﻏﺮۀ ﺳﺮ ﺗﻪ را ﮐُﻮز ﺷﻮ اؤ ﻣﻮﺳﲐ
ﻳﯥ د ﻏﺮۀ ﺳﺮ ﺗﻪ راوﻏﻮﺘﻠﻮ .ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ وروﺧﺘﻠﻮ ٢١اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﮑﺘﻪ ﻻړ ﺷﻪ اؤ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐه ﭼﯥ زﻣﺎ ﮐﺘﻠﻮ د ﭘﺎره د ﺣﺪُوﻧﻮ
ﻧﻪ راوا ﻧﮥ وړى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې راوﺧﺘﻞ ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣۀ ﺷﻰ.
٢٢ﮐﮥ اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﺰدې راﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻢ ﻏُﺴﻞ وﮐى ،ﻨﻰ زۀ ﻣﺎﻟﮏ

ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم٢٣ “.ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﻠﻖ د ﺳﻴﻨﺎ
ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷﻰ راﺧﺘﻠﮯ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے را ﮐے دے ﭼﯥ د دې ﻧﻪ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺣﺪُوﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐو اؤ ﻏﺮ ﻣﻘﺪس وﻮ٢۴ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
”ﮑﺘﻪ ﻻړ ﺷﻪ اؤ ﻫﺎرون ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه راوﺧﯧﮋوه .ﺧﻮ ﭼﯥ اﻣﺎﻣﺎن اؤ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ
ﺗﻪ د راﺗﻠﻮ د ﭘﺎره د ﺣﺪُوﻧﻮ ﻧﻪ راوا ﻧﮥ وړى ،ﻨﻰ زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
ﺳﺰا ورﮐم٢۵ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐُﻮز ﺷﻮ اؤ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﮥ وﺋﻴﻠﻰ
ۇو ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ.
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١ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﮐﻼم وﮐو اؤ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې دا دى”٢ :زۀ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ د وﻃﻦ ﻧﻪ

راووﻳﺴﺘﻠﺊ ،ﮐُﻮم ﭼﯥ د ﻏُﻼﻣ وﻃﻦ وو٣ .زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﻧﻮرو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت
ﻣﮥ ﮐﻮئ۴ .د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﺑﺘﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ،د داﺳﯥ ﻳﻮ ﻴﺰ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ
ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﯥ وى ﻳﺎ ﭘﻪ زﻣﮑﻪ وى ﻳﺎ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د زﻣﮑﯥ ﻻﻧﺪې

ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ وى۵ .ﻳﻮ ﺑﺖ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﺳﺠﺪه وﻧﮥ ﻟﻮئ اؤ ﻧﮥ ﻳﯥ ﻋﺒﺎدت وﮐئ،
ﮑﻪ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻮ ﻏﻴﺮﺗﻰ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .زۀ ﻫﻐﻪ
ﺧﻠﻘﻮ اؤ د ﻫﻐﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﻟﻪ د درﻳﻢ اؤ ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ ﭘﻮرې ﺳﺰا ورﮐﻮم ﻮک ﭼﯥ
زﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى۶ .ﺧﻮ زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ زرُﻮﻧﻮ ﻧﺴﻠُﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪُوﻧﮑﯥ
ﻣﻴﻨﻪ ﺎﻳﻢ ﻮک ﭼﯥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮى اؤ زﻣﺎ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻰ٧ .زﻣﺎ ﻧُﻮم د ﻏﻠﻄﻮ
ﻣﻘﺼﺪُوﻧﻮ د ﭘﺎره ﻣﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎ ک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم ﻮک ﭼﯥ زﻣﺎ ﻧُﻮم ﺑﯥﻓﺎﺋﺪى اﺧﻠﻰ٨ .د ﺳﺒﺖ
ورځ ﻳﺎده ﻟﺮئ اؤ دا ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺊ٩ .ﭘﻪ ﺷﭙو ورﻮ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر روزﺎر
ﮐﻮئ١٠ ،ﺧﻮ اووﻣﻪ ورځ د آرام ورځ ده ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ده .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ
ﻫﻴ ﻮک ﮐﺎر روزﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻧﮥ ﺗﺎﺳﻮ ،ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽﻰ ،ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏُﻼﻣﺎن ،ﻧﮥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروى اؤ ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧى١١ .ﭘﻪ ﺷﭙو ورﻮ
ﮐﯥ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ زﻣﮑﻪ ،آﺳﻤﺎن ،ﺳﻤﻨﺪر اؤ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭼﯥ ﻫﺮ ﮥ
ﻫﻢ دى ﺟﻮړ ﮐل ،ﺧﻮ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﻣﺎ آرام وﮐو .ﻧﻮ دا ﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
د ﺳﺒﺖ ورﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو اؤ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻣﯥ ﮐه١٢ .د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اؤ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر
ﻋﺰت ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻳﻮ اُوږد ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ ﮐئ ﮐُﻮم ﭼﯥ درﮐﻮم.
١٣ﻗﺘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ١۴ .زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ١۵ .ﻏﻼ ﻣﮥ ﮐﻮئ١۶ .د ﭼﺎ ﺧﻼف د دروﻏﻮ ﻮاﻫﻰ
ﻣﮥ ورﮐﻮئ١٧ .د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى د ﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﻫﻐﮥ د ﯥ ،د ﻫﻐﮥ
د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ،د ﻫﻐﮥ د ﺎروو ،ﺧﺮوﻧﻮ اؤ د ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﮐُﻮم
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ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎوﻧى وى“.
د ﺧﻠﻘﻮ وﯦﺮه
)د ﺮدان ﮐﺘﺎب ( :۵
١٨ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﻨﺪروﻧﻮ اؤ د ﺑﻴﻞ آواز واؤرﯦﺪو اؤ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺎﻧﯥ اؤ د ﻏﺮۀ
ﻟﻮﻰ ﻳﯥ وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﻟزﯦﺪل اؤ ﻟﺮې ودرﯦﺪل١٩ .ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﺳﲐ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻮ ،ﺧﻮ ﮐﮥ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻳﺮﯦو ﭼﯥ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷُﻮ٢٠ “.ﻣﻮﺳﲐ

ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺧﻮ ﺻﺮف دې ﻟﻪ راﻏﻠﮯ دے ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ
وآزﻣﺎئ او ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐﯥ واﭼﻮى ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ُﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮئ٢١ “.ﺧﻮ
ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﺮې وﻻړ ۇو اؤ ﺻﺮف ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻪ ﺗﮑﯥ ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې ﻟﻪ ﻧﺰدې
ورﻏﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک وو.
د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﻗﺎﻧُﻮن
٢٢ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﺣﮑﻢ وﮐو ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﺋﻰ” :ﺗﺎﺳﻮ
وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻨﻪ ﺧﺒﺮې ﮐى دى٢٣ .د
ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﺎ د ﺳﺮو زرو ﺑﺘﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺎئ
د ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدت وﮐئ٢۴ .زﻣﺎ د ﭘﺎره د ﺧﺎورې ﻧﻪ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐئ اؤ ﭘﻪ
دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ان ،ﭼﯧﻠﻰ اؤ ﻏﻮﻳﺎن د ﭘﻮره ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ اؤ د ﺳﻼﻣﺘ
د ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻼﻟﻮئ .ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺎدت د ﭘﺎره ﮐُﻮم ﺎئ زۀ درﺗﻪ وﺎﻳﻢ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﻢ اؤ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ درﮐﻮم٢۵ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﭘﺎره د
ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړوئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺗﺮاﺷﻠﻰ ﺷﻮى ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ،ﮑﻪ
ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻮ آوزار ﻟﻮئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎ ﮐﻪ ﮐئ٢۶ .زﻣﺎ د ﭘﺎره
داﺳﯥ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺮه ﭘﻪ ﭘﻮړو ورﺧﯧﮋئ ،ﻨﻰ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺘﺮ
اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﻨ ﺷﻰ“.
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د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻠُﻮک
)د ﺮدان ﮐﺘﺎب ( :١۵

٢١

”١د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﭘﺎره دا ﻗﺎﻧُﻮن ﻣﻘﺮر ﮐه٢ :ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻋﺒﺮاﻧﮯ
.
ﻏُﻼم واﺧﻠﺊ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .اؤ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل
ﺑﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﻴﺰ درﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ آزاد ﺷﻰ٣ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د وادۀ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻏُﻼم ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ د آزادﯦﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﻪ ﻧﮥ ﺑﻮﻰ ،ﺧﻮ ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏُﻼم ﮐﯧﺪﻟﻮ اؤ وادۀ ﻳﯥ ﮐے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ د ﺎن ﺳﺮه
ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻰ۴ .ﮐﮥ ﻣﺎﻟﮏ ورﻟﻪ وادۀ وﮐى اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻳﺎ ﻟﻮﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻪ اؤ د ﻫﻐﮥ ﺑﭽﻰ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﮏ وى اؤ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼﯥ آزاد ﮐے ﺷﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻳﻮاﯥ ﺗﻠﮯ ﺷﻰ۵ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻏُﻼم ﺻﻔﺎ وواﺋﻰ ﭼﯥ زۀ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮه ،ﺧﭙﻠﯥ
ﯥ اؤ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮم اؤ آزادﯦﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړم۶ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د
ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻮﻰ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د دروازې ﻳﺎ ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ودروى
اؤ ﭘﻪ ﺳﺘﻦ دې د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐﯥ ﺳﻮرے وﮐى .ﻧﻮ ﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻏُﻼم وى.
٧ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر د وﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺮﻪ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻧﺮاﻧﻮ ﻏُﻼﻣﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﺷﻰ آزادوﻟﮯ٨ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ ﮐﺲ ﺧﺮﻪ ﮐے ﺷﻰ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ
د ﻪ ﮐﻮﻟﻮ اراده ﻟﺮى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ دا ﺧﻮﻪ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﻪ دا واﭘﺲ
اﺧﻠﻰ ،د ﻫﻐﯥ ﻣﺎﻟﮏ دا ﭘﻪ ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﮥ ﺷﻰ ﺧﺮﻮﻟﮯ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ د دې

ﺳﺮه ﻰ ﮐې ده٩ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻞ زوئ د ﭘﺎره وﻳﻨﻪ واﺧﻠﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
د ﻫﻐﯥ ﺳﺮه د ﻟﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠُﻮک ﮐﻮى١٠ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے دوﻳﻤﻪ ﻪ وﮐى ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠﯥ وړوﻣﺒ ﯥ د ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﯥ د ﺧﻮرا ک،
ﺟﺎﻣﻮ اؤ د وادۀ د ﺣﻘُﻮﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻰ١١ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه دا درې ذِﻣﻪ وارۍ ﻧﮥ
ﭘﻮره ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻪ آزاده ﮐى.
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د ﺑﺪو ﻋﻤﻠُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧُﻮن
١٢ﭼﯥ ﻮک ﻳﻮ ﮐﺲ ووﻫﻰ اؤ ﻫﻐﻪ وﻫﻠﮯ ﺷﻮے ﮐﺲ ﻣ ﺷﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﻫﻮﻧﮑﮯ
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷﻰ١٣ .ﺧﻮ ﮐﮥ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻧﻪ راﭘﯧﻪ ﺷﻮې وى اؤ ﻫﻐﮥ
دا د ﻗﺼﺪه ﻧﮥ وى وژﻟﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﭘﻨﺎه د ﭘﺎره ﻳﻮ داﺳﯥ ﺎئ ﺗﻪ وﺗﺘﻰ ﭼﯥ
ﮐُﻮم درﺗﻪ زۀ ﺎﻳﻢ اؤ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺎه ﮐﯥ وى١۴ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻏُﺼﻪ ﺷﻰ اؤ د
ﻗﺼﺪه ﺑﻞ ﻮک ﻗﺘﻞ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷﻰ ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﮐﮥ ﻫﻐﻪ

زﻣﺎ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻫﻢ د ﭘﻨﺎه د ﭘﺎره ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وى١۵ .ﭼﯥ ﻮک ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﺎ
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر ووﻫﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷﻰ١۶ .ﮐﮥ ﻮک ﻳﻮ ﮐﺲ اﻏﻮا ﮐى او
ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﺮڅ ﮐى ﻳﺎ ﻳﯥ د ﺎن ﺳﺮه وﺳﺎﺗﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﻏﻮا ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ
ﺷﻰ١٧ .ﻫﺮ ﻮک ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﺎ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻰ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷﻰ١٩–١٨ .ﮐﮥ ﭘﻪ ﺟه ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻞ ﮐﺲ ﭘﻪ ﮐﺎﻰ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﻮک

ووﻫﻰ اؤ ﻣ ﻧﮥ ﺷﻰ ،ﻧﻮ وﻫﻮﻧﮑﻰ ﻟﻪ دې ﺳﺰا ﻧﮥ ﺷﻰ ورﮐﻮﻟﮯ .ﭼﯥ ﮐُﻮم وﻫﻠﮯ
ﺷﻮے وى اؤ د ﮐ ﻧﻪ د ﭘﺎﯧﺪو ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﯧﺪو اؤ د اﻣﺴﺎ
ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه د ﺑﻬﺮ ﺮﯧﺪو ﺟﻮﻪ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﭼﺎ ﭼﯥ وﻫﻠﮯ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﻟﻪ د
ﺑﯥروزﺎره ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻣﺰدورى ورﮐﻮى اؤ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻰ
ﭼﯥ ﭘﻮره روغ ﺷﻮے ﻧﮥ وى٢٠ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﺧﭙﻞ ﻏُﻼم ﭘﻪ ﮐﻮﺗﮏ
ووﻫﻰ اؤ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻣ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﮯ

ﺷﻰ٢١ .ﺧﻮ ﮐﮥ وﻫﻠﮯ ﺷﻮے ﮐﺲ ﻳﻮه ﻳﺎ دوه ورﯥ ژوﻧﺪے وى ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﻟﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ ﺳﺰا ﻧﮥ ﺷﻰ ورﮐﻮﻟﮯ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﺎوان وو ﻧﻮ دا ﺳﺰا ﻳﯥ ﺑﺲ
ده٢٢ .ﮐﮥ ﮥ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺟه وى اؤ ﻳﻮه اُﻣﻴﺪواره ﻪ ووﻫﻰ اؤ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ
اوﻻد وﻏﻮرزﯦى ،ﺧﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﻳﯥ زﺧﻤﻰ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ وﻫﻠﻰ وى
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﯧى ﭼﯥ ﻮﻣﺮه ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ د ﻫﻐﯥ ﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻏﻮاړى

اؤ ﭼﯥ ﻗﺎﺿﻴﺎن وواﺋﻰ ﭼﯥ دا ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ده٢٣ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻫﻢ زﺧﻤﻰ وى ،ﻧﻮ ﺳﺰا ﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ژوﻧﺪ وى٢۴ ،د ﺳﺘﺮﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل
ﮐﯥ ﺳﺘﺮﻪ ،د ﻏﺎښ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻏﺎښ ،د ﻻس ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻻس ،د ﺧﭙﯥ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐﯥ ﺧﭙﻪ٢۵ ،د ﺳﻮزوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺳﻮزول ،د زﺧﻢ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ زﺧﻢ ،د
ﮐﻮړو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﮐﻮړې وﻫﻞ دى٢۶ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺧﭙﻞ ﻏُﻼم ﻳﺎ ﺧﭙﻠﯥ وﻳﻨﯥ
۴٧
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ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﺮﻪ وﺑﺎﺳﻰ ،ﻧﻮ د ﺳﺘﺮﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻏُﻼم ﻳﺎ وﻳﻨﻪ
آزادوﻟﮯ ﺷﻰ٢٧ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻏُﻼم ﻳﺎ وﻳﻨﯥ ﻏﺎښ ﻣﺎت ﮐى ،ﻧﻮ د ﻏﺎښ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻏُﻼم ﻳﺎ وﻳﻨﻪ آزادوﻟﮯ ﺷﻰ.
د ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻮ ذِﻣﻪ وارى
٢٨ﮐﮥ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ ﻮک ﭘﻪ ﮑﺮ ووﻫﻰ اؤ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻳﮯ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﺳﻨﺴﺎروﻟﮯ ﺷﻰ اؤ د دې ﻏﻮﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷﻰ ﺧﻮړﻟﮯ ،ﺧﻮ د ﻏﻮﻳﻰ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻼص
دے٢٩ .ﺧﻮ ﮐﮥ دې ﻏﻮﻳﻰ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ ﺧﻠﻖ وﻫﻞ اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﻟﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮدارے
ورﮐے ﺷﻮے وى اؤ ﻫﻐﮥ دا ﻏﻮﻳﮯ ﺗﻟﮯ ﻧﮥ وى ﺳﺎﺗﻠﮯ اؤ دا ﻮک ووﻫﻰ اؤ
ﻣ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻏﻮﻳﮯ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﺎروﻟﮯ ﺷﻰ اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ وژﻟﮯ ﺷﻰ٣٠ .ﺧﻮ
ﮐﮥ د ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺎوان وﻏﻮﺘﻠﮯ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﺗﺎوان
ورﮐﻮى٣١ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ ﻫﻠﮏ ﻳﺎ ﺟﻴﻨ ووژﻧﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې
ﮐﯧى٣٢ .ﮐﮥ ﻏﻮﻳﮯ ﻳﻮ ﻏُﻼم ﻳﺎ وﻳﻨﻪ ووژﻧﻰ ،ﻧﻮ د ﻏﻮﻳﻰ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻏُﻼم ﻳﺎ
وﯦﻨﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو دﯦﺮش ﺳﻴﮑﯥ ورﮐﻮى اؤ ﻏﻮﻳﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﺴﺎروﻟﮯ
ﺷﻰ٣٣ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮه ﮐﻨﺪه ﮐﻮﻻؤ ﭘﺮﯦدى ﻳﺎ ﮐﻨﺪه وﮐﻨﻰ اؤ دا ﭘﻪ ﻧﮥ ﮐى اؤ
ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ ﻳﺎ ﺧﺮ ورﻏﻮرزﯦى٣۴ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د دې ﻨﺎور ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻪ
ﺗﺎوان ورﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻪ د دې ﻗﻴﻤﺖ ورﮐى اؤ ﻫﻐﻪ ﻣ ﻨﺎور ﺑﻪ
د ﻫﻐﮥ ﺷﻰ٣۵ .ﮐﮥ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻏﻮﻳﮯ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻏﻮﻳﮯ ووﻫﻰ اؤ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻰ ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ دواړه دې ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﻏﻮﻳﮯ ﺧﺮڅ ﮐى اؤ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴﯥ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐى ،اؤ ﻫﻐﻪ ﻣ ﻨﺎور دې ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐى٣۶ .ﺧﻮ ﮐﮥ دا
ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟﯥ وى ﭼﯥ دې ﻏﻮﻳﻰ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ وﻫﻞ ﮐﻮل اؤ ﻣﺎﻟﮏ دا ﺗﻟﮯ ﻧﮥ
ﺳﺎﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻏﻮﻳﻰ ﭘﻪ ﺗﺎوان ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﮐﺲ ﻟﻪ ژوﻧﺪے ﻏﻮﻳﮯ ورﮐﻮى
اؤ ﻫﻐﻪ ﻣ ﻨﺎور ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺷﻰ.
د ﺗﺎوان ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧُﻮن
.
٢٢

١ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮه ﻏﻮا ﻳﺎ ه ﭘﻪ ﮐى اؤ ﺣﻼﻟﻪ ﻳﯥ ﮐى ﻳﺎ ﻳﯥ ﺧﺮﻪ
ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻳﻮې ﻏﻮا ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﻴﻨﮥ ﻏﻮا ﺎﻧﯥ ورﮐﻮى
۴٨
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اؤ د ﻳﻮې ې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺑﻪ ﻠﻮر ې ورﮐﻮى۴–٢ .ﻫﻐﮥ ﭼﯥ ﮥ ﭘ ﮐى
وى ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﯥ ﺗﺎوان ورﮐﻮى .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼﯥ
ﮥ ﭘ ﮐى وى د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺗﺎوان ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻏُﻼم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺮﻮﻟﮯ ﺷﻰ.
ﭼﯥ ﮐُﻮم ﻨﺎور ﻳﯥ ﭘ ﮐے وى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮا ،ﺧﺮ اؤ ﻳﺎ ه وى او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
ژوﻧﺪې وﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ورﮐﻮى .ﮐﮥ ﻳﻮ ﻏﻞ د ﻳﻮ ﮐﻮر
ﮐﻨر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺷﭙﯥ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻰ اؤ د وﻫﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷﻰ ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
وژﻟﮯ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺧُﻮن ذِﻣﻪ وار ﻧﮥ وى .ﺧﻮ ﮐﮥ دا ﮐﺎر د ورﯥ ﺷﻮے
وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺧُﻮن ذِﻣﻪ وار وى۵ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﺎروى ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﻰ
ﻳﺎ د اﻧُﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐﯥ ﺮوى اؤ دا ﺧﻮﺷﮯ ﻻړ ﺷﻰ اؤ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﭘﻰ ﮐﯥ
ﻓﺼﻞ وﺧﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ ﺗﺎوان ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻰ ﻳﺎ د اﻧُﻮرو ﺑﺎغ ﻧﻪ

د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﭘﯧﺪاوار ورﮐﻮى۶ .ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻰ ﮐﯥ اور وﻟﻮى اؤ اور د
واﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻰ ﺗﻪ ورﺳﯧى اؤ د ﻫﻐﮥ ﯧۍ ﺷﻮے ،رﯦﺒﻠﮯﺷﻮے ،ﻳﺎ
داﺳﯥ ﻓﺼﻞ وﺳﻮزوى ﭼﯥ وﻻړ وى ،ﭼﺎ ﭼﯥ دا اور ﻟﻮﻟﮯ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻮره
ﺗﺎوان ورﮐﻮى٧ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﯧﺴﯥ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻴﺰوﻧﻪ د اﻣﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د
ﻫﻐﮥ د ﭘﺎره ﮐﯧدى اؤ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻏﻼ وﺷﻰ اؤ ﻫﻐﻪ ﻏﻞ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻰ ﻧﻮ ﻳﻮ
ﭘﻪ دوه ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻰ٨ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻏﻞ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻰ ،ﻧﻮ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼﯥ

اﻣﺎﻧﺖ ﭘﺮوت وو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻰ اؤ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﺴﻢ وﮐى ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺮدے ﻣﺎل دۀ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﮥ دے ﭘ ﮐے٩ .د ﻣﺎل اؤ ﺳﺎﻣﺎن
ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻻﻧﺠﯥ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺎروو ،ﺧﺮوﻧﻮ ،و ،ﺟﺎﻣﻮ ،ﻳﺎ د ﺑﻞ ورک ﺷﻮى
ﻴﺰ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ وى ،ﭼﯥ دوه ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ دﻋﻮﱝ ﻟﺮى ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻠﯥ
ﻻﻧﺠﯥ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﭼﯥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘ وواﺋﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ورﮐﻮى١٠ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻞ ﮐﺲ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺮ ،ﻏﻮا ،ه
ﻳﺎ ﺑﻞ ﺎروے اﻣﺎﻧﺖ ورﮐى اؤ ﻫﻐﻪ ﻣ ﻳﺎ زﺧﻤﻰ ﺷﻰ ﻳﺎ ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺖ ﮐﯥ

وﺗﺘﻮﻟﮯ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻫﻴ ﻮک ﻳﯥ ﻫﻢ وﻧﮥ وﻳﻨﻰ١١ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧُﻮم ﻗﺴﻢ ﮐﻮى ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﮐﺲ ﻨﺎور ﻳﯥ ﻧﮥ دے ﭘ ﮐے .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ
ﻨﺎور ﭼﺎ ﻧﮥ وى ﭘ ﮐے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دې دا ﻗﺴﻢ وﻣﻨﻰ اؤ ﺗﺎوان ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ
ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ١٢ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻨﺎور ﭼﺎ ﭘ ﮐے وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﺎﻟﮏ
۴٩
.

.

ﺗﻪ د ﻫﻐﯥ ﺗﺎوان ورﮐﻮى١٣ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻨﻠﻰ ﻨﺎور وژﻟﮯ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ
ﺑﻪ د ﻫﻐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺣﺼﻪ د ﺛﺒﻮت د ﭘﺎره راوړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎور د ﺗﺎوان
ورﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻨﻠﻰ ﻨﺎورو وژﻟﮯ وى١۴ .ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺑﻞ
ﮐﺲ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎروے وﻏﻮاړى اؤ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺖ ﮐﯥ زﺧﻤﻰ ﻳﺎ ﻣ ﺷﻰ ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﻳﯥ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺗﺎوان ورﮐﻮى١۵ .ﺧﻮ ﮐﮥ دا ﮐﺎر

ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺷﻮے وى ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﻳﯥ ﺣﺎﺿﺮ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺗﺎوان
ورﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ .ﮐﮥ ﻨﺎور ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ راوﺳﺘﻠﮯ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف
د ﻣﺰدورۍ ﭘﯧﺴﯥ ﭘﻪ ﺗﺎوان ﮐﯥ ورﮐﻮى.
اﺧﻼﻗﻰ اؤ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻗﺎﻧُﻮن
١۶ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ دﻫﻮﮐﻪ ﮐى ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﻮژدن ﺷﻮې ﻫﻢ ﻧﮥ وى اؤ د ﻫﻐﯥ
ﺳﺮه ﻤﻠﻰ ،ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐﯥ ﺣﻖ ﻣﻬﺮ ورﮐى ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺷﻰ١٧ .ﺧﻮ
ﮐﮥ ﭘﻼر ﻳﯥ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻧﮑﺎر وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐﯥ ﭘﯧﻐﻠﯥ ﭘﻼر
ﻟﻪ د ﺣﻖ ﻣﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ورﮐﻮى١٨ .ﮐُﻮﻣﻪ ﻪ ﭼﯥ ﮐﻮډې ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪۍ
ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ١٩ .ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷﻰ ﮐُﻮم ﭼﯥ د ﻨﺎور ﺳﺮه زﻧﺎ وﮐى.
٢٠ﻮک ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ دې
ﺧﺘﻢ ﮐے ﺷﻰ٢١ .د ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠُﻮک ﻳﺎ زﻳﺎﺗﮯ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻪ راﻳﺎد ﮐئ
ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻣﺴﺎﻓﺮ وئ٢٢ .د ﮐﻮﻧې ﻳﺎ ﻳﺘﻴﻢ ﺳﺮه ﺑﺪ
ﺳﻠُﻮک ﻣﮥ ﮐﻮئ٢٣ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠُﻮک وﮐو اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﺪد د ﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎد اورم٢۴ ،اؤ زۀ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻢ اؤ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ووژﻧﻢ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﯥ ﺑﻪ ﮐﻮﻧې ﺷﻰ اؤ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺑﭽﻰ ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺷﻰ٢۵ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐئ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺐ وى ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﻳﻮ ﻗﺮض ورﮐﯘوﻧﮑﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ اؤ ﺳﻮد
ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﮥ ﻏﻮاړئ٢۶ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺮض ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﯥ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼﻮﻏﻪ واﺧﻠﺊ،
دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ واﭘﺲ ورﮐﻮئ٢٧ ،ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﮥ

ﺳﺮه د ﺎن ﭘﻮﻟﻮ د ﭘﺎره دا ﻳﮑﻰ ﻳﻮه ﭼﻮﻏﻪ وه ،د دې ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮥ ﮐﯥ
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اُودۀ ﺷﻰ؟ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى وﮐى ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻳﺎد اورم ﮑﻪ
ﭼﯥ زۀ رﺣﻴﻢ ﻳﻢ٢٨ .د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐﯥ ﺑﺪې ردې ﻣﮥ واﻳﺊ اؤ د ﺧﭙﻞ
ﻗﻮم ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﯧﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ٢٩ .ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻠﻪ ،د اﻧُﻮرو ﺷﺮاب اؤ ﺧﭙﻞ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ
ﺗﯧﻞ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮى زاﻣﻦ ﻣﺎ ﻟﻪ را ﮐئ٣٠ .ﺗﺎﺳﻮ
د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروو اؤ د ﺧﭙﻠﻮ و وړوﻣﺒﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﺑﭽﻰ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐئ .ﻫﺮ
ﻳﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻧﺮ ﺑﭽﮯ ﺑﻪ اووۀ ورﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر ﺳﺮه اﻳﺴﺎرﯦى اؤ ﭘﻪ
اﺗﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ٣١ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ ﻳﺊ ،ﻧﻮ د داﺳﯥ
ﻨﺎور ﻏﻮﻪ ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻨﻠﻰ ﻨﺎور وژﻟﮯ وى ،ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻮ ﺗﻪ اﭼﻮئ“.
ﻋﺪل اؤ اﻧﺼﺎف
.
٢٣

”١د دروﻏﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﮥ ﺧﻮروئ اؤ د دروﻏﻮ ﻮاﻫ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻳﻮ ﻣﺠﺮم

ﮐﺲ ﻣﺪد ﻣﮥ ﮐﻮئ٢ .د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﻳﺎ د ﻗﺎﻧُﻮن ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ

ﭘﻪ ﻮاﻫ ﮐﯥ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ اؤ ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓﻰ ﻣﮥ ﮐﻮئ٣ .ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﯥ د

ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﺳى ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه ﻃﺮﻓﺪارى ﻣﮥ ﮐﻮئ۴ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ دﻤﻦ ﻏﻮا ﻳﺎ ﺧﺮ
ووﻳﻨﺊ ﭼﯥ ﻻر ﻳﯥ ﻏﻠﻄﻪ ﮐې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ واﭘﺲ وروﻟﺊ۵ .ﮐﮥ د
ﻫﻐﮥ ﺧﺮ ووﻳﻨﺊ ﭼﯥ د ﺑﺎر ﻻﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﮯ وى ،ﻧﻮ د ﺧﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﮥ
ﻣﺪد وﮐئ ،اؤ ﺎن ﭘﺮې ﻣﮥ ﻧﺎﻏﺮﺿﻪ ﮐﻮئ۶ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﺳے ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﯥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻰ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓﻰ ﻣﮥ ﮐﻮئ٧ .د دروﻏﻮ اﻟﺰام ﻣﮥ ﻟﻮئ
اؤ ﻳﻮ ﺻﺎدق اؤ ﺑﯥُﻨﺎه ﺳے ﻣﮥ وژﻧﺊ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻮک داﺳﯥ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ وﮐى

ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﺮې ږدم٨ .رﺷﻮت ﻣﮥ اﺧﻠﺊ ،ﮑﻪ ﭼﯥ رﺷﻮت ﺑﻴﻨﺎ ﺧﻠﻖ ړﻧﺪوى
اؤ ﺣﻖ ﻧﮥ ﻮرى اؤ رﺷﻮت د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﯥ ﻫﻢ ﭼﺎﻻ ﮐﻰ ﭘﻴﺪا ﮐﻮى٩ .د
ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠُﻮک ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﻪ زړۀ ﮥ
ﺗﯧﺮﯦى ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﻣﺴﺎﻓﺮ وئ.
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د ﺳﺒﺖ ورﯥ د ﭘﺎره ﻗﺎﻧُﻮن
١٠ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﮑﻪ ﮐَﺮئ اؤ ﻓﺼﻞ ﺗﺮې ﻧﻪ رﯦﺒﺊ١١ .ﺧﻮ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل ﻳﯥ ﺷﺎړه
ﭘﺮﯦدئ اؤ ﭼﯥ ﮥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻮى وى ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﮥ رﯦﺒﺊ ،ﭼﯥ ﮥ ﭘﻪ ﮐﯥ
ﭘﺎﺗﯥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻠﻖ اؤ ﻨﻠﻰ ﻨﺎور وﺧﻮرى .د اﻧُﻮرو اؤ زﻳﺘُﻮﻧﻮ
د ﺑﺎﻏُﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐئ١٢ .ﭘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﯥ ﺷﭙ ورﯥ ﮐﺎر ﮐﻮئ ،ﺧﻮ
ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د دې د ﭘﺎره ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏُﻼﻣﺎن اؤ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﯥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره ﮐﺎر ﮐﻮى اؤ داﺳﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروى ﺑﻪ ﻫﻢ آرام وﮐى١٣ .ﭼﯥ ﻣﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ وﺋﻴﻠﻰ دى ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .د ﻧﻮرو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧُﻮم
ﺳﻮال ﻣﮥ ﮐﻮئ ،اؤ ﻧﮥ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ﻧُﻮم د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﻠﯥ ﻧﻪ واؤرﯦﺪﻟﮯ ﺷﻰ.
درې اﺧﺘﺮوﻧﻪ
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب  ،٢١ :٣۴د ﺮدان ﮐﺘﺎب ( :١۶
١۴زﻣﺎ د درﻧﺎوى د ﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ درې ﻠﻪ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ١۵ .ﭼﯥ ﻣﺎ ﻨﻪ
ﺣﮑﻢ درﮐے دے ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن د اﺑﻴﺐ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺘﻴﺮې ډوډۍ
اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻠﺊ .د دې
اﺧﺘﺮ ﭘﻪ اووۀ ورﻮ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺘﻴﺮه ډوډۍ ﺧﻮرئ .اؤ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﺧﺎﻟﻰ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺣﺎﺿﺮﯦى١۶ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻠُﻮﻧﻪ رﯦﺒﻞ
ﺷﺮوع ﮐﻮئ ،ﻧﻮ د ﻟﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﮐُﻮم ﺗُﺨﻢ ﮐَﺮﻟﮯ
وى ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻓﺼﻞ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪاوار ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ د ﭘﻮ
ﻧﻪ راﻮل ﮐئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺰان ﮐﯥ د ﻓﺼﻞ راﻮﻟﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ١٧ .ﻫﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ دې
درﯦﻮ اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻧﺮان ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎ ک ﻋﺒﺎدت ﻟﻪ راﻰ١٨ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻨﺎور ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐﻮئ اؤ د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ ﻣﺎ
ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺧﻤﺒﻴﺮه ډوډۍ ورﺳﺮه ﻣﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .ﭘﻪ دې اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ
ﮐُﻮم ﻨﺎور ﻣﺎ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻰ د ﻫﻐﻮئ وازﻪ دې د ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې ﻧﮥ ﺷﻰ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ.

١٩ﻫﺮ ﮐﺎل د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ،ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﯥ زﻣﮑﯥ ﻧﻪ رﯦﺒﻠﮯ
۵٢
.

.

ﺷﻮې وړوﻣﺒ ﻏﻠﻪ راوړئ .د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر ﭘﻪ ﭘﻴﻮ ﮐﯥ ﻣﮥ ﭘﺨﻮئ.
ﻻر ﻮدﻧﻪ اؤ وﻋﺪې
٢٠ﻮرئ! زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮه ﻓﺮِﺘﻪ دروﻟﯧم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى اؤ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ﻣﻮ راوﻟﻰ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻴﺎر ﮐے دے٢١ .ﻫﻐﯥ
ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮئ اؤ د ﻫﻐﯥ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴﺊ .د ﻫﻐﯥ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﻣﮥ ﮐﻮئ،
ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﯥ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے دے اؤ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻐﺎوت ﻣﻌﺎف
ﻧﮥ ﮐى٢٢ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه د ﻫﻐﯥ ﺧﺒﺮه وﻣﻨﺊ اؤ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐئ
ﭼﯥ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ درﮐے دے ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺨﺖ دﻤﻦ ﻳﻢ٢٣ .زﻣﺎ
ﻓﺮِﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې رواﻧﻪ وى اؤ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ،ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ،ﻓﺮزﻳﺎﻧﻮ،
ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ،ﺣﻮﻳﺎﻧﻮ اؤ د ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ وﻃﻦ ﺗﻪ ﺑﻮﻰ اؤ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐم٢۴ .د

ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﮥ ﻟﻮئ اؤ ﻣﮥ ﻳﯥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ اؤ د ﻫﻐﻮئ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻣﮥ
ﺧﭙﻠﻮئ اؤ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎن ﻣﺎت ﮐئ اؤ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎﻮ ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺳﺘﻨﯥ وﻏﻮرزوئ.
٢۵ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﺧﻮرا ک اؤ اوﺑﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﮐﺖ واﭼﻮم اؤ د ﻮﻟﻮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﭻ وﺳﺎﺗﻢ.
٢۶ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﯥ ﻫﻢ ﺑﭽﻰ ﻧﮥ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﯧى اؤ ﻳﻮه ﻪ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﻨه ﻧﮥ وى .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ اُوږد ﻋﻤﺮ درﮐم٢٧ .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺮه وروﻟﯧم ﭼﯥ ﮐُﻮم ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳ
آﺧﺘﻪ ﮐم د ﮐُﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺟه ﮐﻮئ اؤ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل دﻤﻨﺎن

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وزﻏﻠﻮم٢٨ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﻤﻨﺎﻧﻮ وارﺧﻄﺎﺋﻰ وروﻟﯧم ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺊ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺣﻮﻳﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن اؤ ﺣﺘﻴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺨﯥ ﻧﮥ ﻟﺮې

ﮐم٢٩ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐﯥ ﻧﮥ وﺑﺎﺳﻢ ،ﮐﮥ ﻣﺎ داﺳﯥ وﮐل ،ﻧﻮ زﻣﮑﻪ ﺑﻪ

وﯦﺠﺎړه ﺷﻰ اؤ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻨﻠﻰ ﻨﺎور وى٣٠ .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ رو رو
وﺑﺎﺳﻢ ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ زﻳﺎت ﺷﺊ اؤ ﻫﻐﻪ زﻣﮑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻰ٣١ .زۀ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د زﻣﮑﯥ ﺳﺮﺣﺪُوﻧﻪ د ﺳﻮر درﻳﺎب ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻣﺪﻳﺘﺮان درﻳﺎب ﭘﻮرې اؤ
د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ د ﻓﺮات درﻳﺎب ﭘﻮرې ﺧﻮارۀ ﮐم .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﯥ زﻣﮑﯥ اوﺳﯧﺪُوﻧﮑﻰ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ درﮐم اؤ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺊ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﺷئ.
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٣٢د ﻫﻐﻮئ ﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗون ﻣﮥ ﮐﻮئ٣٣ .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﮐﯥ
اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﯦﻮدل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﻫﻮﮐﻪ ﮐى اؤ زﻣﺎ
ﺧﻼف ُﻨﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺟﻮړ ﮐى .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐئ
ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره ﻳﻮ دام ﺟﻮړ ﺷﻰ“.
ﭘﻮخ ﺗون ﮐﻮل

٢۴

١ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ،ﺗﮥ اؤ ﻫﺎرون ،ﻧﺪب،
.
اﺑﻴﻬﻮ اؤ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ اؤﻳﺎ ﻣﺸﺮان راوﺧﯧﮋئ ،اؤ ﭼﯥ ﻟه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ
وى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐئ٢ .ﺻﺮف ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷﻪ اؤ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ
ﻧﺰدې ﻧﮥ راﻰ .ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺮه ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﻧﮥ راﺧﯧﮋى٣ “.ﻣﻮﺳﲐ راﻏﻠﻮ اؤ
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې اؤ ﻮل اﺻﻮل ﺑﻴﺎن ﮐل اؤ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﭘﻪ ﻳﻮ آواز ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ وﺋﻴﻠﻰ دى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﯘو۴ “.ﻣﻮﺳﲐ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې وﻟﻴﮑﻠﯥ .ﺑﻞ ﺳﺤﺮ
وﺧﺘﻰ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐﯥ ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه اؤ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د دوﻟﺴﻮ
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﯥ د ﻫﺮې ﻳﻮې د ﭘﺎره دوﻟﺲ ﺗﻴې ودروﻟﯥ۵ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮥ ﻠﻤﻰ ﻣﻘﺮر ﮐل اؤ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻗُﺮﺑﺎﻧ اؤ
ﮥ ﺎروى د ﺳﻼﻣﺘ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل۶ .ﻣﻮﺳﲐ د ﻨﺎورو ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻤﻪ
وﻳﻨﻪ واﺧﺴﺘﻠﻪ اؤ ﭘﻪ ﺎﻧﮑُﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ واﭼﻮﻟﻪ ،اؤ ﻫﻐﻪ ﻧﻮره ﻧﻴﻤﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه
وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ٧ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺗون ﮐﺘﺎب راواﺧﺴﺘﻠﻮ اؤ ﺣﺎﺿﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ واوروﻟﻮ.
ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﯘو اؤ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯘو٨ “.ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ راواﺧﺴﺘﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺎﻧﮑُﻮﻧﻮ ﮐﯥ وه اؤ ﭘﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﻳﯥ وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ! دا وﻳﻨﻪ د ﺗون د ﭘﻮﺧﻮاﻟﻰ د ﭘﺎره
ده ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐے دے ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ دا ﻮل ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ

درﮐﻮل٩ “.ﻣﻮﺳﲐ ،ﻫﺎرون ،ﻧﺪب ،اﺑﻴﻬﻮ اؤ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ اؤﻳﺎ ﻣﺸﺮان ﻏﺮۀ ﺗﻪ
وﺧﺘﻞ١٠ .اؤ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﯥ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼﯥ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ .د
ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻮ ﻻﻧﺪې ﻟﮑﻪ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻳﺎﻗُﻮﺗﻮ ﺷﻴﻦ ﻓﺮش وو١١ .د ﺧُﺪائ
ﭘﺎ ک د ﻻس ﻧﻪ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺿﺮر وﻧﮥ رﺳﯧﺪﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ
۵۴
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ﭘﺎ ک وﻟﻴﺪﻟﻮ اؤ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮرا ک ﺎ ک وﮐو.
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې
١٢ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ راوﺧﯧﮋه اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﻮ
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﮐﺎﻮ دوه ﺗﺨﺘﯥ درﮐم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﻮل اﺻﻮل اؤ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ

ﻟﻴﮑﻠﻰ دى ﭼﯥ ﺗﮥ ﺑﻪ دا ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮى١٣ “.ﻣﻮﺳﲐ د ﺧﭙﻞ ﻣﺪد ﮐﯘوﻧﮑﻰ ﻳﺸﻮع
ﺳﺮه روان ﺷﻮ اؤ ﻣﻮﺳﲐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﺑﺮه ﺧﺘﻠﻮ١۴ .ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دﻟﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮئ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ واﭘﺲ ﻧﮥ ﻳﻮ
راﻏﻠﻰ .ﻫﺎرون اؤ ﺣﻮر ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى ،اؤ ﮐﮥ د ﭼﺎ ﮥ ﻻﻧﺠﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻟﻪ دې ورﻰ١۵ “.ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﺑﺮه وﺧﺘﻠﻮ ﻧﻮ ورﻳﯥ ﻏﺮ ﭘ ﮐو١٧–١۶ .د ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺳﭙﻴﻦ ﺟﻼل ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮر ﺷﻮ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﺟﻼل داﺳﯥ ﮑﺎرﯦﺪو ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې اور ﺑﻞ وى .ﺷﭙ ورﯥ
ورﻳﯥ ﻏﺮ ﭘ ﮐے وو اؤ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ورﻳﯥ د ﻣﯧﻨ ﻧﻪ
ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ آواز وﮐو١٨ .ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﺑﺮه ﻏﺮۀ ﺗﻪ ورﺧﺘﻠﻮ ﻧﻮ د ورﻳﯥ ﻣﯧﻨ ﺗﻪ
ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ اؤ ﻠﻮﯦﺖ ورﯥ اؤ ﻠﻮﯦﺖ ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﮐﯥ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ.
ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣۵
.
٢۵

١ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٢ ،ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .ﭼﯥ ﻮک د زړۀ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ

ﮐﻮل ﻏﻮاړى ﺗﮥ ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﻠﻪ٣ .دا ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﯥ دى ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ

ﺗﮥ اﺧﻠﯥ :ﺳﺮۀ زر ،ﺳﭙﻴﻦ زر اؤ زﯦ۴ ،ﻣﻬﻴﻨﻪ ﻟﻪ ،د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ

د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ،د ﭼﯧﻠﻮ د وړۍ ﮐﭙه۵ ،ﺳﺮه رﻧ ﺷﻮې د و ﺮﻣﻦ ،ﮥ
ﺮﻣﻦ ،د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﮯ۶ ،د ډﻳﻮو د ﭘﺎره ﺗﯧﻞ ،د ﻏﻮړوﻟﻮ د ﺗﯧﻠﻮ د ﭘﺎره ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ اؤ

د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ٧ ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﻰ اؤ ﻧﻮر ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﺎﻰ ﭼﯥ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ
ﻣﻘﺪس واﺳﮑ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ورﺗﻪ واﺋﻰ اؤ د ﻫﻐﮥ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﺑﺎﻧﺪې
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وﻟﻮﻟﮯ ﺷﻰ٨ .اؤ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﭘﺎره ﻳﻮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﺟﻮړه ﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ اوﺳﯧم٩ .دا ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ اؤ د ﻫﻐﯥ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن د ﻫﻐﯥ
ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮړ ﮐئ .ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ زۀ درﺗﻪ ﺎﻳﻢ.
د ﺗون ﺻﻨﺪُوق
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٧
١٠ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﭘﺎره د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺻﻨﺪُوق ﺟﻮړ ﮐى ،ﭼﯥ
ﭘﻴﻨﮥﻠﻮﯦﺖ اﻧﭽﯥ اُوږد وى ،اووۀوﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ اؤ اووۀوﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ

ﻟﻮړ وى١١ .دﻧﻨﻪ اؤ ﺑﻬﺮ ورﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮے وﺧﯧﮋوه اؤ د دې د ﺳﺮ
ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺳﺮو زرو ﻏﺎړه ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﮐه١٢ .وړﻟﻮ د ﭘﺎره ورﻟﻪ د ﺳﺮو زرو ﻠﻮر
ﻮل ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐه اؤ دا ورﻟﻪ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﺧﭙﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮه ،ﭼﯥ دوه ﮐَۍ ﻳﻮ

ﺧﻮا وى اؤ دوه ﺑﻞ ﺧﻮا وى١٣ .وړﻟﻮ د ﭘﺎره ورﻟﻪ د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﺑﺎزوﺎن ﺟﻮړ
ﮐه اؤ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى ورﺑﺎﻧﺪې وﺧﯧﮋوه ١۴اؤ دا ﺑﺎزوﺎن د ﺻﻨﺪُوق د وړوﻟﻮ
د ﭘﺎره ﭘﻪ ﮐو ﮐﯥ دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﮐه١۵ .ﻫﻐﻪ ﺑﺎزوﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐو
ﮐﯥ ﭘﺮﯦدئ اؤ وﺑﺎﺳﺊ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﻧﻪ١۶ .ﺑﻴﺎ د ﺗون ﭘﻪ ﺻﻨﺪُوق ﮐﯥ ﻫﻐﻪ د
ﮐﺎﻮ دوه ﺗﺨﺘﯥ ﮐﯧده ﮐُﻮﻣﯥ ﭼﯥ زۀ درﮐﻮم ،ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﮑﻠﻰ

دى١٧ .د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ﺳﺮ ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐه ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ﮐﻔﺎره ادا ﮐﯧى،
ﭼﯥ ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ اﻧﭽﯥ اُوږد وى اؤ اووۀ وﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ وى١٨ .د ﮑﯧﺪﻟﻮ
ﺷﻮو ﺳﺮو زرو ﻧﻪ دوه د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐه١٩ ،ﻳﻮ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺳﺮ ﮐﯥ اؤ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﺮ ﮐﯥ ﺟﻮړ ﮐه ﻧﻮ ﭼﯥ دواړه د ﺗون ﺻﻨﺪُوق د ﮐﻔﺎرې
د ﺳﺮ ﺳﺮه ﻳﻮه ُﮑه ﺷﻰ٢٠ .د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق دې د ﺗون ﺻﻨﺪُوق د ﮐﻔﺎرې
ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وى اؤ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮرې وزرې دې د ﺻﻨﺪُوق

د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ ﭘ ﮐى اؤ ﻣﺨُﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻻﻧﺪې وى٢١ .د ﮐﺎﻰ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ دوه
ﺗﺨﺘﯥ زۀ درﮐﻮم ﻫﻐﻪ د ﺗون ﭘﻪ ﺻﻨﺪُوق ﮐﯥ ﮐﯧده اؤ ﻫﻐﻪ د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ د
ﺻﻨﺪُوق د ﭘﺎﺳﻪ ﮐﯧده٢٢ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻼﻗﺎت وﮐم اؤ د دې دوه وزرو
واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻔﺎرې ﺻﻨﺪُوق د ﺳﺮ د ﭘﺎﺳﻪ دى زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د
۵۶
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ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ درﮐم.
د ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪُوﻧﮑﯥ ډوډۍ ﻣﯧﺰ
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٧
٢٣د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﯧﺰ ﺟﻮړ ﮐه ،ﭼﯥ ﺷﭙ دﯦﺮش اﻧﭽﯥ اُوږد وى ،اﺗﻠﺲ

اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ اؤ اووۀوﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﻟﻮړ وى٢۴ .ﭘﻪ دې د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮے
وﺧﯧﮋوه اؤ د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺳﺮو زرو ﻏﺎړه ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﮐه٢۵ .ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه درې
اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻨﻪ ﻳﻮه ژۍ ورﻟﻪ ﺟﻮړه ﮐه اؤ ژۍ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺳﺮو زرو ﻏﺎړه ﺗﺎؤ
ﮐه٢۶ .د دې وړﻟﻮ د ﭘﺎره د ﺳﺮو زرو ﻠﻮر ﻮل ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐه اؤ دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻠﻮرو ﻮُﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻟﻮه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﯥ دى٢٧ .دا ﮐَۍ ﺑﻪ د ژۍ ﺳﺮه ﻧﺰدې
وﻟﻮﻟﮯ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎزوﺎن وﻧﻴﺴﻰ ﭼﯥ د ﮐُﻮﻣﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ دا ﻣﯧﺰ وړﻟﮯ ﺷﻰ.
٢٨دا ﺑﺎزوﺎن د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه اؤ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋوه.

٢٩د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ رﮐﯧﺒ اؤ ﻟﻮﻰ ﺟﻮړ ﮐه اؤ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻧﺬراﻧﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ
د ﭘﺎره ﻣﻨﻰ اؤ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐه٣٠ .دا ﻣﯧﺰ ﺑﻪ د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ
ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷﻰ اؤ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ﻣﻘﺪﺳﻪ ډوډۍ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﯧﺰ
ﭘﺮﺗﻪ وى.
ډﻳﻮټ
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٧
٣١د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻳﻮ ډﻳﻮټ ﺟﻮړ ﮐه .د دې ﺑﯧﺦ اؤ د دې ډﻧا د
ﮑﯧﺪﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه ،د دې د ﮥ ﮑﺎرﯦﺪﻟﻮ د ﭘﺎره ﻠُﻮﻧﻪ ،ﺳﺮه د
ﻏُﻮﻮ اؤ ﭘﺎﻮ ﺟﻮړ ﮐه ،ﭼﯥ د دې ﺳﺮه ﻳﻮه ُﮑه ﺷﻰ٣٢ .د ډﻳﻮټ د اړﺧُﻮﻧﻮ ﻧﻪ
دې ﺷﭙ ﺎﻧﯥ وﺗﻠﯥ وى ،ﭼﯥ درې ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﺮف وى اؤ درې ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف وى.
٣٣د دې ﺷﭙ واړو ﺎﻧﻮ ﺑﻪ درې درې د ﮥ ﮑﺎرﯦﺪو ﻠُﻮﻧﻪ وى ،دا ﺑﻪ ﺳﺮه
د ﻏُﻮﻮ اؤ ﭘﺎﻮ د ﺑﺎدام د ﻠُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ وى٣۴ .د ډﻳﻮټ د ډﻧې ﺑﻪ د ﮥ

ﮑﺎرﯦﺪو ﻠﻮر ﻠُﻮﻧﻪ وى ،دا ﺑﻪ ﺳﺮه د ﻏُﻮﻮ اؤ د ﭘﺎﻮ د ﺑﺎدام د ﻠُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
۵٧
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وى٣۵ .د دې درې واړو ﺎﻧﻮ د ﻫﺮې ﻳﻮې ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻳﻮه ﻏُﻮ وى٣۶ .دا
ﻏﻮ ،ﺎﻧﯥ اؤ دا ډﻳﻮټ ﺑﻪ د ﮑﯧﺪﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو د ﻳﻮې ُﮑې ﻧﻪ
ﺟﻮړ وى٣٧ .د ډﻳﻮټ د ﭘﺎره اووۀ ډﻳﻮې ﺟﻮړې ﮐه اؤ ﻫﻐﻪ داﺳﯥ ﮐﯧده ﭼﯥ د

ډﻳﻮټ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻠﯧى٣٨ .د ﻫﻐﯥ ﺑﻪ اﻳﺮه ﭘﺎ ﮐﯘوﻧﮑﯥ ﭼﻤﯥ اؤ ﻣﺠﻤﻌﯥ د ﺳﻮﭼﻪ

ﺳﺮو زرو وى٣٩ .ﭘﻴﻨﮥدﯦﺮش ﮐﻴﻠﻮ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮۀ زر ﭘﻪ دې ډﻳﻮټ اؤ د دې ﭘﻪ ﻮل
ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐه۴٠ .ﻮره ﭼﯥ دا د ﻫﻐﯥ ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮړ
ﮐې ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﻪ ﻣﺎ درﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻮدﻟﯥ ده“.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣۶
.
٢۶

١اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺧﯧﻤﯥ ﻳﻌﻨﯥ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر
ﺧﯧﻤﯥ دﻧﻨﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ د ﻟﺴﻮ ﭘدو ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼﯥ دا د

آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ د وړۍ ﻧﻪ ﺗﻴﺎره وى .ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ

ُﻠﮑﺎرۍ ﮐﯥ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق ﺟﻮړ ﮐه٢ .ﻫﺮه ﻳﻮه ﭘده ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎپ ﺟﻮړه
ﮐه ﭼﯥ ﻮارﻟﺲ ﺰه اُوږده وى اؤ دوه ﺰه ﭘﻠﻨﻪ وى٣ .ﭘﻴﻨﮥ ﭘدې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ
وﻨه .اؤ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﭘﻴﻨﮥ ﭘدې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ وﻨه۴ .ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺟﻮړه
ﮐﯥ ،د ﭘدې ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧ ﻏﺎړه د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ د ﮐﭙې ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐه۵ .د
وړوﻣﺒ ﺟﻮړې ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﭘده ﭘﻨﻮس ﮐَۍ اؤ ﭘﻨﻮس ﮐَۍ د دوﻳﻤﯥ ﺟﻮړې
ﭘﻪ آﺧﺮى ﭘده ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ دا ﮐَۍ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وى۶ .ﭘﻨﻮس د ﺳﺮو
زرو ﮐُﻨې ﺟﻮړې ﮐه اؤ ﻫﻐﻪ ﭘدې د ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﺳﺮه ﻣﻼؤ ﮐه ﻧﻮ ﻮﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺧﯧﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺷﻰ٧ .د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻮﻟﻮ د ﭘﺎره د ﭼﯧﻠﻮ د وړو ﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﻳﻮﻟﺲ
ﭘدې واﺧﻠﻪ٨ .دا ﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎپ ﺟﻮړې ﮐه ،ﭼﯥ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﺰه اُوږدې اؤ دوه
ﺰه ﭘﻠﻨﯥ وى٩ .ﭘﻴﻨﮥ ﭘدې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ وﻨه اؤ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﺷﭙ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺎئ
وﻨه .ﺷﭙﻣﻪ ﭘده د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﻴﻨ ﺣﺼﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺒﺮږه ﮐه١٠ .د ﻳﻮې
ﺟﻮړې د آﺧﺮى ﭘدې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﻨﻮس ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐه اؤ د ﻫﻐﻪ ﺑﻠﯥ ﺟﻮړې ﭘﻪ
۵٨
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ﻏﺎړه ﻫﻢ ﭘﻨﻮس ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐه١١ .د زﯦو ﭘﻨﻮس ﮐُﻨې ﺟﻮړې ﮐه اؤ ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﮐو ﮐﯥ واﭼﻮه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دوه ﺟﻮړې ﻣﻼؤ ﮐى ﻧﻮ داﺳﯥ ﺑﻪ دا د ﺧﯧﻤﯥ ﺳﺮه
ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻰ١٢ .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ﺧﯧﻤﯥ ﺷﺎ ﺗﻪ ﻮړﻧﺪه وى١٣ .د
ﭘدو دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اُوږدواﻟﻰ ﮐﯥ ﮐُﻮم ﻧﻴﻢ ﺰ زﻳﺎت ﺷﻮے دے ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ راﻮړﻧﺪ وى ﭼﯥ ﺧﯧﻤﻪ ﭘﻪ ﮐى١۴ .دوه ﻧﻮرې ﭘدې ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐه :ﻳﻮه
ﭘده د و د ﺮﻣﻨﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺳﻮر رﻧ ورﮐے ﺷﻮے وى اؤ ﺑﻠﻪ د ﯥ ﺮﻣﻨﯥ
ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼﯥ د ﭘﺎس ﻧﻪ ﭘﺮې ﺧﯧﻤﻪ ﭘﻪ ﮐے ﺷﻰ١۵ .ﺧﯧﻤﯥ ﻟﻪ د ودروﻟﻮ د
ﭘﺎره د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه١۶ .ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﻓُﻪ
اُوږد وى اؤ اووۀ وﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ وى١٧ ،ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐﯥ ورﻟﻪ دوه ﻳﻮ ﺷﺎن ﺗﺨﺘﯥ
ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐه ﭼﯥ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ وﻧﻠﻮى .د ﻮﻟﻮ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ دې دا ﺗﺨﺘﯥ وى١٨ .د
ﺧﯧﻤﯥ ﺟﻨُﻮب ﻃﺮف د ﭘﺎره ﺷﻞ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه ١٩اؤ ﻠﻮﯦﺖ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
ﺧﭙﯥ ﭼﯥ ورﻻﻧﺪې ﺷﻰ ،ﭼﯥ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﻮﮐﺎټ ﻻﻧﺪې دوه دوه وى ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
دوه وړاﻧﺪﻳﻨ ﺣﺼﯥ وﻧﻴﺴﻰ٢٠ .د ﺧﯧﻤﯥ د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻃﺮف ﻫﻢ ﺷﻞ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ
ﺟﻮړ ﮐه ٢١اؤ ﻠﻮﯦﺖ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﭙﯥ ﺟﻮړې ﮐه ،ﭼﯥ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﻮﮐﺎټ
ﻻﻧﺪې دوه دوه وى٢٢ .د ﺧﯧﻤﯥ ﺷﺎ د ﭘﺎره ﭼﯥ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف دے ،ﺷﭙ
ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه٢٣ ،اؤ دوه ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ د ﺧﯧﻤﯥ د ﻮُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐه٢۴ .د
ﻮُﻮﻧﻮ دا ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐﯥ ﻣﻼؤ وى اؤ د ﻻﻧﺪې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﭘﻮرې
ﺑﻪ ﻧﺘﯥ وى .دا دوه ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷﻰ ﭼﯥ د ﮐُﻮﻣﻮ ﻧﻪ دوه
ﻮُﻮﻧﻪ ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷﻰ٢۵ .ﻧﻮ اﺗﮥ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ اؤ ﺷﭙﺎړس د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﭙﯥ ﺑﻪ وى،
ﭼﯥ د ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎټ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ دوه دوه وى٢۶ .د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﻻړى
ﺟﻮړ ﮐه ،ﭘﻴﻨﮥ د ﺧﯧﻤﯥ د ﻫﻐﻮ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې وى،
٢٧ﭘﻴﻨﮥ د ﻫﻐﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې وى اؤ ﭘﻴﻨﮥ د ﻫﻐﻪ
ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﭼﯥ ﻧَﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺧﺮ ﺳﺮ ﮐﯥ وى٢٨ .د ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ
ﺗﻴﺮ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﭘﻮره رﺳﯧﺪﻟﮯ وى٢٩ .ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﺳﺮو
زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋوه اؤ د ﺳﺮو زرو ﮐَۍ ورﻟﻪ ﺟﻮړې ﮐه ﭼﯥ ﻻړى وﻧﻴﺴﻰ ،ﭘﻪ
ﻻړو ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻰ٣٠ .دا ﺧﯧﻤﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
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ودروه ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﻮدﻟﯥ وه٣١ .د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮه ﭘده ﺟﻮړه
ﮐه ﭼﯥ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وى .ﭘﻪ
دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ ﮐﯥ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق ﺟﻮړ ﮐه٣٢ .دا د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ
ﭘﻪ ﻠﻮرو ﺳﺘﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ،ﭘﻪ ﮐُﻨو ﮐﯥ راﻮړﻧﺪه ﮐه ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﭼﯥ د ﺳﺮو زرو
ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮى وى اؤ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﻠﻮرو ﺧﭙﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ وﻻړې وى.
٣٣دا ﭘده د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ ﭼﺖ ﮐﯥ د ﮐُﻨو ﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ﻮړﻧﺪه ﮐه اؤ د ﭘدې ﻧﻪ
ﺷﺎ ﺗﻪ د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﮐﯧده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ د ﮐﺎﻮ دوه ﺗﺨﺘﯥ دى .دا ﭘده
ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻮى٣۴ .د ﺗون ﺻﻨﺪُوق د ﮐﻔﺎرې
ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺪ ﮐه٣۵ .د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﺧﯧﻤﯥ ﻰ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﯧﺰ اؤ
 ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ډﻳﻮټ ﮐﯧده٣۶ .د ﺧﯧﻤﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازې د ﭘﺎره د ﻣﻬﻴﻨﯥ
ﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮه ﭘده ﺟﻮړه ﮐه ﭼﯥ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ
ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وى اؤ ﭼﯥ دا ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮے وى٣٧ .د
دې ﭘدې د ﭘﺎره د ﺳﺮو زرو ﮐُﻨې ﺟﻮړې ﮐه اؤ د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﺘﻨﯥ
ﺟﻮړې ﮐه ﭼﯥ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮى وى ،اؤ د دې ﺳﺘﻨﻮ د
ﭘﺎره ﭘﻴﻨﮥ د زﯦو ﺧﭙﯥ ﺟﻮړې ﮐه.
ﻗﺮﺑﺎنﺎه
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٨
.
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١د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻠﻮرﻮﻪ وى،
ﭼﯥ اووۀ ﻧﻴﻢ ﻓُﻪ اُوږده وى ،اووۀ ﻧﻴﻢ ﻓُﻪ ﭘﻠﻨﻪ اؤ ﻠﻮر ﻧﻴﻢ ﻓُﻪ ﻟﻮړه

وى٢ .د دې د ﭘﺎره د ﻠﻮرو ﻮُﻮﻧﻮ د ﭘﺎﺳﻪ د ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ
د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻰ اؤ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ د زﯦو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋوﻟﮯ
ﺷﻰ٣ .د اﻳﺮو د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻟﻮﻰ ،ﺑﯧﻠﭽﯥ ،ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،درې ﻏﺎﻰ اؤ د ﺮﻣﯥ
اﻳﺮې د ﭘﺎره ﻟﻮﻰ ﺟﻮړ ﮐه .دا ﻮل ﺳﺎﻣﺎن د زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه۴ .اؤ ﺗﮥ د زﯦو
ﻳﻮه ﺟﺎﻟ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﮐه اؤ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻮُﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د وړﻟﻮ د ﭘﺎره ﻠﻮر د زﯦو
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ﮐَۍ وﻟﻮه۵ .دا ﺟﺎﻟ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ژۍ ﻻﻧﺪې ﮐﯧده ﻧﻮ ﭼﯥ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﻣﯧﻨ

ﺗﻪ ورﺳﯧى۶ .د وړﻟﻮ د ﭘﺎره د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ورﻟﻪ ﺑﺎزوﺎن ﺟﻮړ ﮐه اؤ د زﯦو
ﭘﺘﺮى ورﺑﺎﻧﺪې وﺧﯧﮋوه٧ ،ﻧﻮ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﮐَۍ دى ﭘﻪ
ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﺎزوﺎن وﻟﻮه٨ .ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ﺗﺨﺘﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه اؤ ﺗﺸﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﯦده،
ﻫﻢ د ﻫﻐﯥ ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﯥ ﻣﺎ درﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻮدﻟﯥ وه.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ درﺑﺎر ﺟﻮړﯦﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٨
٩د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ د ﭘدو ﻧﻪ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره درﺑﺎر ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ د
ﺟﻨُﻮب ﻃﺮف ﻳﯥ ﭘﻨﻮس ﺰه اُوږد وى١٠ ،دا ﺑﻪ د زﯦو د ﺷﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
د زﯦو ﭘﻪ ﺷﻠﻮ ﺧﭙﻮ ﮐﯥ ،د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﮐُﻨو اؤ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﺨُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺪد
ﺳﺮه ﻴﻨﻮﻟﮯ ﺷﻰ١١ .د درﺑﺎر ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ دې ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐے ﺷﻰ.

١٢ﭘﻪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺑﻪ د ﻟﺴﻮ ﺳﺘﻨﻮ اؤ ﻟﺴﻮ ﺧﭙﻮ ﺳﺮه ﭘﻴﻨﮥ وﻳﺸﺖ ﺰه اُوږدې

ﭘدې وى١٣ .ﻧَﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﻢ درﺑﺎر ﭘﻴﻨﮥ وﻳﺸﺖ ﺰه اُوږد وى ،ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ
دروازه ﻫﻢ ده١۵–١۴ .د دروازې ﭘﻪ دواړه ﻃﺮف د درې ﺳﺘﻨﻮ اؤ درې ﺧﭙﻮ ﺳﺮه

اووۀ ﻧﻴﻢ ﺰه ﭘدې ﺑﻪ ﻫﻢ وى١۶ .ﻳﻮاﯥ دروازې ﻟﻪ دې ﻟﺲ ﺰه اُوږده ﭘده وى
ﭼﯥ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ ﺟﻮړه وى ﭼﯥ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ
وړۍ ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وى اؤ ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮے وى .دا دې
د ﻠﻮرو ﺳﺘﻨﻮ اؤ ﻠﻮرو ﺧﭙﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻴﻨﻪ ﮐے ﺷﻰ١٧ .د درﺑﺎر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﻮﻟﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﺑﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د ﺳﻴﺨُﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﻠﻮﻟﮯ ﺷﻰ اؤ د ﻫﻐﯥ ﮐُﻨې ﺑﻪ د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو وى اؤ ﺧﭙﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷﻰ١٨ .دا درﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﻨﻮس ﺰه

اُوږد وى اؤ ﭘﻴﻨﮥ وﻳﺸﺖ ﺰه ﭘﻠﻦ وى اؤ دوه ﻧﻴﻢ ﺰه ﻟﻮړ وى .د دې ﭘدې
ﺑﻪ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ اؤ ﺧﭙﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړې وى١٩ .ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ
ﻮﻣﺮه ﺳﺎﻣﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧى اؤ د ﺧﯧﻤﯥ اؤ درﺑﺎر د ﭘﺎره ﻮل ﻣﻮږى ﺑﻪ د زﯦو ﻧﻪ
ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷﻰ.
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د ډﻳﻮې ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻞ
)د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐﺘﺎب ( :٢۴
٢٠ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐه ﭼﯥ د ډﯦﻮې د ﭘﺎره د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺳﻮﭼﻪ ﺗﯧﻞ درﻟﻪ

راوړى ،ﭼﯥ دا ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﺑﻠﻪ وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻰ٢١ .ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ دې ﻫﻐﻪ
ډﻳﻮه زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ د ﭘدې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﻟﻮى ﭼﯥ د ﺗون ﺻﻨﺪُوق
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ده .دا ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ د ﻣﺎﺎم ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې
ﺑﻠﯧى .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اؤ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره دا ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻰ.
د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺧﺎص ﻟﺒﺎس
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٩
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١ﺧﭙﻞ ورور ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ،ﻧﺪب ،اﺑﻴﻬﻮ ،اﻟﻌﺎزار اؤ اﺗﻤﺮ
ﺎن ﻟﻪ راوﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﯧﻨ ﻧﻪ راﺑﯧﻞ ﮐه ،ﭼﯥ د

اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى٢ .د ﺧﭙﻞ ورور ﻫﺎرون د ﭘﺎره د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺟﺎﻣﯥ
ﺟﻮړې ﮐه ،ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻋﺰت اؤ ﺎﺋﺴﺖ ﻣﻼؤ ﺷﻰ٣ .ﻮل ﻣﺎﻫﺮ ﺧﻠﻖ راوﻏﻮاړه
ﮐُﻮﻣﻮ ﻟﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﻬﺎرت ورﮐے دے اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ د ﻫﺎرون ﺟﺎﻣﯥ
ﺟﻮړې ﮐى ،ﻧﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻰ۴ .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ،ﻳﻮ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ،ﻳﻮه ﭼﻮﻏﻪ ،ﻳﻮ ﻗﻤﻴﺺ ﭼﯥ ﻠﮑﺎرى
ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وى ،ﻳﻮ ﭘﮑﮯ اؤ ﻳﻮ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺟﻮړ ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دا
ﺟﺎﻣﯥ ﺳﺘﺎ ورور ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺟﻮړوى ،ﭼﯥ دوئ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ

زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى۵ .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ ﺳﻮر رﻧ
وړۍ ،د ﺳﺮو زرو ﺗﺎر اؤ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻰ۶ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د
آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ ﺳﻮر رﻧ وړۍ ،د ﺳﺮو زرو ﺗﺎر اؤ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ
ﺟﻮړوى ،ﭼﯥ ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮے وى٧ .دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ

دې ورﺑﺎﻧﺪې د وﻟﻰ ﭘ ﻟﯧﺪﻟﯥ وى ،ﭼﯥ د دې ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﻟﮯ ﺷﻰ٨ .ﻳﻮ ﮥ
ﻠﮑﺎرى ﺷﻮے ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﯥ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻪ ﺟﻮړ وى ﻫﻐﻪ دې د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ
۶٢
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ﺳﺮه وﻧﻠﻮﻟﮯ ﺷﻰ ﻧﻮ ﭼﯥ ورﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻰ٩ .دوه ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﻰ واﺧﻠﻪ اؤ ﭘﻪ
ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻌﻘُﻮب د دوﻟﺴﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺎﺧﮥ وﻟﻴﮑﻪ١٠ ،د ﻫﻐﻮئ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﯥ ﺷﭙ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﻰ اؤ ﺷﭙ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﺎﻰ ﺑﺎﻧﺪې وى١١ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
دوؤ ﮐﺎﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻌﻘُﻮب د زاﻣﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﻣﺎﻫﺮ زرﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ وﻟﻴﮑﻪ اؤ دا
ﮐﺎﻰ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﮐﯥ ﯧﺮ ﮐه١٢ .دا د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د وﻟﻰ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮه
ﭼﯥ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧُﻤﺎﺋﻨﺪﻰ ﮐﻮى .ﻧﻮ داﺳﯥ ﻫﺎرون ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺮﻮى ،ﻧﻮ زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻢ١٣ .د
ﺳﺮو زرو دوه ﻧﻮر ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ دا ﮐﺎﻰ ﭘﻪ ﮐﯥ ﯧﺮوﻟﮯ ﺷﻰ ١۴اؤ دوه د
ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ د ﺗﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﺷﻮى وى اؤ د ﺳﺮو
زرو ﭘﻪ دې ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻮرې ﻳﯥ وﻧﻠﻮه.
د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٩
١۵د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﭘﺎره ﻳﻮ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک رﺿﺎ
ﻣﻌﻠُﻮﻣﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .دا ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻪ ﺟﻮړ وى د ﮐُﻮم ﻧﻪ

ﭼﯥ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﺟﻮړ دے اؤ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻠﮑﺎرى ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وى١۶ .دا ﺑﻪ
ﻠﻮرﻮﻪ اؤ دوه ﻏﺒﺮږه وى ،ﻧﻬﮥ اﻧﭽﯥ ﺑﻪ اُوږد اؤ ﻧﻬﮥ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ وى١٧ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻠﻮر ﻗﻄﺎره ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﺎﻰ وﻟﻮه ،ﭘﻪ اول ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ﻳﺎﻗُﻮت ،ﻳﻮ زﯦ ﻳﺎﻗُﻮت اؤ ﻳﻮ
ﻟﻌﻞ وﻟﻮه١٨ ،ﭘﻪ دوﻳﻢ ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ﻳﻮ زﻣﺮد ،ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﻳﺎﻗُﻮت اؤ ﻳﻮه ﻫﻴﺮه وﻟﻮه،
١٩ﭘﻪ درﻳﻢ ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ﻳﻮه ﻓﯧﺮوزه ،ﻳﻮ ﻋﻘﻴﻖ اؤ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ ﻳﺎﻗُﻮت وﻟﻮه٢٠ ،اؤ
ﭘﻪ ﻠﻮرم ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﺑﺨﻦ ﻳﺎﻗُﻮت ،ﻳﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﮯ اؤ ﻳﻮ ﻳﺸﻢ وﻟﻮه.
دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﮐﯥ ﯧﺮ ﺷﻮى وى٢١ .ﭘﻪ دې دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎﻰ ﺑﺎﻧﺪې
دې د ﻳﻌﻘُﻮب د ﻳﻮ زوئ ﻧُﻮم ﻟﻴﮑﻠﮯ وى ،ﭼﯥ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﻧُﻤﺎﺋﻨﺪﻰ وﺷﻰ٢٢ .د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ د ﭘﺎره د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه،
ﭼﯥ د ﺗﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﺷﻮى وى٢٣ .د ﺳﺮو زرو دوه ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐه اؤ د
۶٣
.

.

ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﭘﻪ ﺑﺮﻧﻮ ﻮُﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻳﯥ وﻧﻠﻮه٢۴ ،اؤ د ﺳﺮو زرو ﻫﻐﻪ دوه زﻧﻴﺮوﻧﻪ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐو ﭘﻮرې وﺗه٢۵ .د زﻧﻴﺮوﻧﻮ دوه ﺳﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوه ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻮرې وﺗه
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﮐﺎﻰ ﯧﺮ ﮐے ﺷﻮى دى اؤ دا د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د وﻟﻰ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺨﮑﯥ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻧﻠﻮه٢۶ .ﺑﻴﺎ دوه د ﺳﺮو زرو ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐه اؤ دا د ﺳﻴﻨﯥ
ﺟﯧﺐ ﻻﻧﺪې ﻮُﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ ﻏﺎړې ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻨ ﭘﻮرې وﻧﻠﻮه٢٧ .دوه د
ﺳﺮو زرو ﻧﻮرې ﮐَۍ ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐه اؤ دا ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨ ﺣﺼﻪ ﭘﻮرې د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د
وﻟﻰ دوه ﭘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﻧﻠﻮه ﭼﯥ ﻨ ﺗﻪ ﻧﺰدې وى اؤ ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ ﺎﺋﺴﺘﻪ
ﮐے ﺷﻮى ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ د ﭘﺎﺳﻪ وى٢٨ .د ﺳﻴﻨﯥ د ﺟﯧﺐ ﮐَۍ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﮐو ﭘﻮرې
د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ﻣﺰى ﺳﺮه وﺗه ،ﻧﻮ ﭼﯥ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﭘﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮوت

وى اؤ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ ﺷﻰ٢٩ .ﻧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﺎرون ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﻰ ،ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ د ﺎن ﺳﺮه وړى ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐُﻮم ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﮑﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره
ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻢ٣٠ .د اُورﻳﻢ اؤ ﺗﻤﻴﻢ ﮐﺎﻰ د ﺳﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﯧﺐ ﮐﯥ ﮐﯧده ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﺎرون
زﻣﺎ ﭘﺎ ک ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺎن ﺳﺮه دا راوړى .ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺘُﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ اﻏﻮﻧﺪى ،ﭼﯥ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﭘﺎره د ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ رﺿﺎ ﻣﻌﻠُﻮﻣﻮى.
د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻮر ﻟﺒﺎس
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٩
٣١ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﻮﻏﻪ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻻﻧﺪې اﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﮐﯧى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ د آﺳﻤﺎﻧﻰ

رﻧ د وړۍ ﻧﻪ ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷﻰ٣٢ .ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺳﺮ د ﭘﺎره ﻳﻮ ﺳﻮرے وى،
ﭼﯥ ﻏﺎړه ﻳﯥ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﻨﻟﮯ ﺷﻮى وى ﭼﯥ وﻧﮥ ﺷﻠﯧى٣۴–٣٣ .د دې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې

ﭘﯧﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ ﺗﺎر اﻧﺎر ﺟﻮړ ﮐه اؤ د
ﻫﺮ اﻧﺎر ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ دې د ﺳﺮو زرو ﻠ وى٣۵ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﺎرون د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﭼﻮﻏﻪ اﻏﻮﻧﺪى .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ
ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﻰ ﻳﺎ ﺗﺮې ﻧﻪ وﻰ ،ﻧﻮ د ﻠﻮ آواز ﺑﻪ اؤرﯦﺪﻟﮯ ﺷﻰ اؤ ﻫﻐﻪ
۶۴
.

.

ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣ ﮐﯧى٣۶ .د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻳﻮه ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه اؤ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪې
وﻟﻴﮑﻪ” :ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮے“٣٧ .دا د ﻳﻮ آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ﻣﺰى ﺳﺮه د
ﭘﮑﻰ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وﺗه٣٨ .ﻫﺎرون ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻨﺪى ﺑﺎﻧﺪې وﺗى ،ﻧﻮ زۀ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﯥ ﻗﺒﻠﻮم ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﺧﻠﻖ د

دې ﭘﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮥ ﻏﻠﻄﻰ ﻫﻢ ﮐﻮى٣٩ .د ﻫﺎرون د ﭘﺎره د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ
ﻳﻮ ﻗﻤﻴﺺ ﺟﻮړ ﮐه اؤ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ ورﻟﻪ ﭘﮑﯥ ﺟﻮړ ﮐه اؤ ﻳﻮ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﻢ
ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ ﻠﮑﺎرى ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وى۴٠ .د ﻫﺎرون د زاﻣﻨﻮ د ﭘﺎره ﻗﻤﻴﺼﻮﻧﻪ،
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اؤ ﻮﭘ ﺟﻮړې ﮐه ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻋﺰت اؤ ﺎﺋﺴﺖ ﻣﻼؤ ﺷﻰ۴١ .دا
ﺟﺎﻣﯥ ﺧﭙﻞ ورور ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ورواﻏﻮﻧﺪه .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺮر ﮐه اؤ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐه ،ﻧﻮ داﺳﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د

اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى۴٢ .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻟﯥ ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻰ ﺟﻮړ ﮐه ،ﭼﯥ
د ﻣﻼ ﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ ﭘﻮرې رﺳﯧى ،ﻧﻮ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﺮ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﺮﺑﻨ ﻧﮥ ﺷﻰ.

۴٣ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره دا اﻏﻮﻧﺪى ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ
ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﻰ ﻳﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى اؤ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﮐﯧى ،ﻨﻰ د ﺳﺘﺮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺮﺑﻨوﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﺑﻪ ُﻨﺎﻫﺎر ﺷﻰ اؤ وﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷﻰ .د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د اوﻻد د ﭘﺎره ﺑﻪ دا ﺣﮑﻢ
د ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره وى.
د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل
)د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐﺘﺎب ( :٨

٢٩

١ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ وﻗﻒ
.
ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره داﺳﯥ وﮐه ﭼﯥ ﻳﻮ ﺨﮯ اؤ دوه ان راوﻧﻴﺴﻪ ﭼﯥ
ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﮥ وى٢ .د ﻏﻨﻤﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ اوړۀ واﺧﻠﻪ ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﺧﻤﺒﻴﺮه
ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﮥ وى اؤ درې ﻗﺴﻤﻪ ډوډۍ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺨﯥ ﮐه ﭼﯥ د ﮥ ﺳﺮه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ

ﺗﯧﻞ  وى ،ﮥ ﺳﭙﻮرې وى اؤ ﮥ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړې وى٣ .دا ﭘﻪ ﺷﮑﻮر ﮐﯥ ﮐﯧده
اؤ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺨﮯ اؤ ﻫﻐﻪ دوه ان ﻣﺎ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐې ﻧﻮ دا ﻫﻢ ورﺳﺮه راوړه.
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۴ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ دروازې ﺗﻪ راوﻟﻪ اؤ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻏُﺴﻞ
وﮐه۵ .ﺑﻴﺎ ﻫﺎرون ﺗﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دا ﻟﺒﺎس ورواﻏﻮﻧﺪه :ﻗﻤﻴﺺ اؤ ﭼﻮﻏﻪ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﻪ د
ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻻﻧﺪې اﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﮐﯧى ،ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ اؤ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ د ﮥ ﻠﮑﺎرى ﺷﻮى

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺮه وﺗه۶ .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﮑﮯ ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐه اؤ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮو زرو ﭘ

وﺗه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﯧﺪﻟﯥ وى٧ .ﺑﻴﺎ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ واﺧﻠﻪ اؤ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ

د ﻧﯥ ﭘﻪ ﻃﻮر د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﻏﻮړ ﮐه٨ .د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ راوﻟﻪ اؤ ﻗﻤﻴﺼﻮﻧﻪ ورواﻏﻮﻧﺪه،

٩ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ وﺗه اؤ ﻮﭘ ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐه .ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ
ﻣﻘﺮر ﮐې .ﻫﻐﻮئ اؤ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره زﻣﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى١٠ .ﻫﻐﻪ ﺨﮯ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ راوﻟﻪ اؤ ﻫﺎرون اؤ د
ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى١١ .ﺨﮯ د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ

دروازه ﮐﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﺣﻼل ﮐه١٢ .د ﺧﭙﻠﯥ ﻮﺗﯥ ﺳﺮه د ﺨﻰ ﮥ
وﻳﻨﻪ واﺧﻠﻪ اؤ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ﻠﻮرو ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻮرې ﻳﯥ وﺳﻮﻟﻮه .ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗﯥ وﻳﻨﻪ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐﯥ ﺗﻮئ ﮐه١٣ .ﺑﻴﺎ ،ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ وازﻪ واﺧﻠﻪ
ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ وى ،د اﻳﻨﯥ ﮥ ﺣﺼﻪ اؤ دواړه ﺮدې ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ وازﯥ
ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى اؤ د ﻳﻮې ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﺗﻪ

وﺳﻮزوه١۴ .ﺧﻮ د ﺨﻰ ﻏﻮﻪ ،ﺮﻣﻦ اؤ د ﻫﻐﮥ ﺳﻮﯥ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﺳﻮزوه.
دا د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ُﻨﺎه ﻣﻌﺎف ﮐﯧﺪﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ده١۵ .د ﻫﻐﻪ اﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ 
راوﻧﻴﺴﻪ اؤ ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﯧدى١۶ .ﻫﻐﻪ ﺣﻼل ﮐه اؤ وﻳﻨﻪ ﻳﯥ واﺧﻠﻪ اؤ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻳﯥ وﺷﻴﻨﺪه ١٧ .ﻮﯥ ﻮﯥ ﮐه ،د ﻫﻐﮥ ﮐﻮﻟﻤﯥ اؤ وروﺳﺘﻮ ﺧﭙﯥ ووﻳﻨﻪ اؤ
دا د  ﺳﺮ اؤ د ﻧﻮرو ﻮﻮ ﺳﺮه ﮐﯧده١٨ .ﻮل  ﭘﻪ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوه،
دا ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﻪ ده .د دې ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮥ

ﻟﯥ١٩ .ﻫﻐﻪ ﺑﻞ  ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ راوﻟﻪ اؤ ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ

د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧدى ٢٠ .ﺣﻼل ﮐه اؤ ﮥ وﻳﻨﻪ ﻳﯥ واﺧﻠﻪ اؤ دا د ﻫﺎرون اؤ
د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﻰ ﻏﻮږوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ،د ﻫﻐﻮئ د ﻰ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻏﻮ ﻮﺗﻮ ﭘﻮرې اؤ د ﻫﻐﻮئ د  ﺧﭙﻮ ﭘﻪ ﻏﻮ ﻮﺗﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮه .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗﯥ
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وﻳﻨﻪ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺷﻴﻨﺪه٢١ .ﮥ وﻳﻨﻪ واﺧﻠﻪ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﻪ ﭘﻪ
ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وى اؤ ﮥ د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ واﺧﻠﻪ اؤ دا د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺟﺎﻣﻮ اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ اؤ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪه .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ،د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ
اؤ د ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﻣﯥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻰ٢٢ .د  وازﻪ ،ﻟﻢ ،ﻫﻐﻪ وازﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﻮﻟﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ وى ،د اﻳﻨﯥ ﮥ ﺣﺼﻪ ،دواړه ﺮدې ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ وازﯥ ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې
وى اؤ ﮯ ﭘﺘُﻮن دا ﻮل ﭘﺮې ﮐه٢٣ .د ډوډۍ ﻫﻐﻪ ﺷﮑﻮر ﭼﯥ ﮐُﻮم ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ
ﮐے ﺷﻮے دے ،د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﺴﻤﻪ ډوډۍ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻳﻮه ډوډۍ راواﺧﻠﻪ٢۴ .دا ﻮل د
ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﯧده اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ دا ﻮل د
دې ﮑﺎره ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره اُوﭼﺖ ﮐى ﭼﯥ دا ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮﻪ وﻗﻒ ﮐﻮى٢۵ .ﺑﻴﺎ دا د ﻫﻐﻮئ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ اؤ دا ﭘﻪ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې
د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﺳﺮه وﺳﻮزوه .د دې ﺑﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ
ﻟﯥ٢۶ .ﺗﮥ ﺑﻪ د دوﻳﻢ  ﭘﻮﺘ وﺧﻮرې ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ وړوﻣﺒﮯ دا اُوﭼﺘﯥ ﮐې
ﭼﯥ ﮑﺎره ﮐې ﭼﯥ دا ﻏﻮﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﯧى٢٧ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻘﺮروﻟﮯ
ﺷﻰ ﻫﻐﻪ د  ﭘﻮﺘ اؤ ﭘﺘُﻮن ﮐُﻮم ﭼﯥ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ د ﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
اُوﭼﺖ ﮐے ﺷﻰ اؤ د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﭘﺎره ﺑﻪ ﺑﯧﻞ ﮐے ﺷﻰ٢٨ .دا زﻣﺎ
ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪُوﻧﮑﮯ ﻗﺎﻧُﻮن دے ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳﻼﻣﺘ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،د
ﻨﺎور ﭘﻮﺘ اؤ ﭘﺘُﻮن ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وى .دا زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﺗﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ده٢٩ .د ﻫﺎرون د اﻣﺎﻣﺖ ﻟﺒﺎس د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ
ﺗﻪ ﻣﻼوﯦى ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا اﻏﻮﻧﺪى٣٠ .د
ﻫﺎرون ﮐُﻮم زوئ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺎئ اﻣﺎم ﺷﻰ اؤ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ
ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ د ﭘﺎره ﻧﻨﻮﻰ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻟﺒﺎس اووۀ ورﯥ اﻏﻮﻧﺪى٣١ .د 
ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ واﺧﻠﻪ ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺮروﻟﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل

ﺷﻮې وى اؤ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺎ ک ﺎئ ﮐﯥ ﻳﯥ اوﻳﺸﻮه٣٢ .ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﻏﻮﻪ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ډوډۍ ﺳﺮه ﺧﻮرى ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﯥ

ﭘﻪ ﺷﮑﻮر ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ وى٣٣ .د ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻔﺎرې د رﺳﻢ
ادا ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮرى .ﺻﺮف اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ دا
ﺧﻮرا ک ﺧﻮرى ﮑﻪ ﭼﯥ دا ﺧﻮرا ک ﻣﻘﺪس دے٣۴ .ﮐﮥ ﮥ ﻏﻮﻪ ﻳﺎ ﮥ ډوډۍ
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ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻰ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷﻰ ﺧﻮړﻟﮯ ،ﮑﻪ

ﭼﯥ ﻣﻘﺪﺳﻪ ده٣۵ .د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪﻟﻮ رﺳﻤﻮﻧﻪ دې اووۀ
ورﯥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻰ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ درﮐے دے٣۶ .ﻫﺮه ورځ

ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻳﻮ ﺨﮯ د ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭼﯥ د ُﻨﺎه ﮐﻔﺎره ادا ﮐﯧى.
دا ﺑﻪ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﭘﺎ ﮐﻪ ﮐى .د ﻣﻘﺪس ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﯥ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړه ﮐئ.
٣٧ﻫﺮه ورځ ﺗﺮ اووۀ ورﻮ ﭘﻮرې ﺗﮥ ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮه .ﻧﻮ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﺑﯧﺨﻰ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺷﻰ اؤ ﻫﺮ ﻮک ﻳﺎ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﺳﺮه وﻟﯥ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺪس ﺷﻰ.
د ﻫﺮې ورﯥ ﻧﺬراﻧﯥ
)د ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺘﺎب ( :٢٨
٣٨ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻮﻟﻮ وﺧﺘُﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﺮه ورځ ،د دوه ﻳﻮ ﮐﺎﻟﻦ ُورو ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﺎ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐﻮه٣٩ .ﻳﻮ ُورے د ﺳﺤﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻗُﺮﺑﺎﻧ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮه اؤ ﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐﯥ۴٠ .د وړوﻣﺒﻰ ُورى ﺳﺮه ﻳﻮ ﮐﻴﻠﻮ د ﻏﻨﻤﻮ
ﮥ اوړۀ ﭘﯧﺶ ﮐه ﭼﯥ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻴﺮ ﺳﻮﭼﻪ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى .اؤ ﻳﻮ ﻟﻴﺮ
د اﻧُﻮرو ﺷﺮاب د ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه۴١ .دوﻳﻢ ُورے ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐﯥ
ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐه اؤ د ﺳﺤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه اوړو ﺳﺮه ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ اؤ د اﻧُﻮرو
ﺷﺮاﺑﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﯧﺶ ﮐه .دا ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﻪ ده اؤ د
دې ﺑﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮥ ﻟﯥ۴٢ .ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻮﻟﻮ وﺧﺘُﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،دا ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ
ﻧﺬراﻧﻪ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ د دروازې ﭘﻪ ﺧُﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻰ .ﭼﯥ
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وﮐئ اؤ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﺒﺮې وﮐى.
۴٣ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وﮐى اؤ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺳﭙﻴﻦ ﺟﻼل ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻣﻘﺪس ﮐى۴۴ .زۀ ﺑﻪ ﺧﯧﻤﻪ اؤ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﻣﻘﺪس ﮐم اؤ زۀ ﺑﻪ ﻫﺎرون
اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ راﺑﯧﻞ ﮐم ﭼﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى۴۵ .زۀ ﺑﻪ د
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ اوﺳﯧم اؤ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ۴۶ .ﻫﻐﻮئ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ
۶٨
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د ﻣﺼﺮ د وﻃﻦ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ﭼﯥ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ اوﺳﯧم .زۀ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ.
د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٧
.
٣٠

١د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟﻮ د ﭘﺎره ،د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه
ﮐه٢ .دا ﺑﻪ ﻠﻮرﻮﻪ وى ،ﭼﯥ اﺗﻠﺲ اﻧﭽﯥ اُوږده ،اﺗﻠﺲ اﻧﭽﯥ

ﭘﻠﻨﻪ اؤ ﻳﻮ ﺰ اُوﭼﺘﻪ وى .د ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﻮر ﻮُﻮﻧﻪ ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ ورﺳﺮه
ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻰ٣ .د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﭼﺖ ،ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ اؤ د ﻫﻐﯥ د ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋوه اؤ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ د ﺳﺮو زرو
ﻏﺎړه ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﮐه۴ .د وړﻟﻮ د ﭘﺎره دوه د ﺳﺮو زرو ﻮل ﮐَۍ ورﻟﻪ ﺟﻮړې ﮐه
اؤ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﺎړې ﺳﺮه وﺗه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎزوﺎن وﻧﻴﺴﻰ ﭼﯥ
د ﮐُﻮﻣﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ دا وړﻟﮯ ﺷﻰ۵ .ﺑﺎزوﺎن د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه اؤ ﭘﻪ دې

ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋوه۶ .دا ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ﻫﻐﯥ ﭘدې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯧده ﮐُﻮﻣﻪ
ﭼﯥ د ﺗون د ﺻﻨﺪُوق ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻮړﻧﺪه ده .دا ﻫﻐﻪ ﺎئ دے ﭼﯥ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ

زۀ ﺳﺘﺎ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت وﮐم٧ .ﻫﺮ ﺳﺤﺮ وﺧﺘﻰ ﭼﯥ ﻫﺎرون ﮐﻠﻪ د ډﻳﻮو ﺗﻴﺎروﻟﻮ ﻟﻪ
راﻰ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوى٨ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐﯥ
ډﻳﻮې ﺑﻠﻮى ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻮى .دا د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻮﻟﻮ

وﺧﺘُﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻰ٩ .ﭘﻪ دې ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺣﺮاﻣﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﻰ ﻣﮥ
ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ اؤ د ﻳﻮ ﻨﺎور ﻧﺬراﻧﻪ ،ﻳﺎ د ﻏﻠﯥ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ اؤ ﻳﺎ د ﻠﻮ
ﮥ ﻧﺬراﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻣﮥ ﺗﻮﻳﻮئ١٠ .ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻪ ﻫﺎرون د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د
ﮐﻔﺎرې رﺳﻢ ادا ﮐﻮى ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ُﻨﺎه د ﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻮى ﻨﺎور وﻳﻨﻪ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه
د ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﻳﻮﻟﮯ ﺷﻰ ﻧﻮ دا ﭘﺎ ﮐﯧى .ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻮﻟﻮ
وﺧﺘُﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ دا د ﮐﻔﺎرې رﺳﻢ ﻫﺮ ﮐﺎل ادا ﮐﯧى .دا ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﭘﻮره ﻣﻘﺪﺳﻪ
وى ،ﮑﻪ ﭼﯥ دا ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ده“.
۶٩
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د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره د ﮐﻔﺎرې ﻣﺤﺼﻮل
١١ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”١٢ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﮥ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎرى
ﮐﻮې ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ را ﮐﻮى ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎرى
ﮐﯧى ،ﻧﻮ ﻫﻴ ﺑﻼ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ راﻰ١٣ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﺮدم ﺷﻤﺎرۍ
ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯧى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے
ﻗﻴﻤﺖ ورﮐﻮى .ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ دا ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﮐﻮى.

١۴ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺮدم ﺷﻤﺎرۍ ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻰ ،د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻋﻤﺮ ﭼﯥ
ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻗﻴﻤﺖ ورﮐﻮى١۵ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ادا ﮐﻮى ﻧﻮ ﻣﺎﻟﺪار اؤ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﺑﺮاﺑﺮ ورﮐﻮى١۶ .د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ د ﮐﻔﺎرې دا ﭘﯧﺴﯥ راﻮﻟﻮه اؤ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ
ﺧﯧﻤﻪ ﻳﯥ ﺧﺮچ ﮐﻮه .دا ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ژوﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ وى اؤ زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻢ اؤ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﮐﻮم“.
د زﯦو ﺎﻧﮏ
١٧اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ”١٨د وﻳﻨﻠﻮ د ﭘﺎره د زﯦو ﻳﻮ ﺎﻧﮏ ﺟﻮړ
ﮐه ﭼﯥ ﺑﯧﺦ ﻳﯥ ﻫﻢ د زﯦو وى .دا د ﺧﯧﻤﯥ اؤ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﮐﯧده
اؤ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ اوﺑﮥ واﭼﻮه١٩ .ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻪ دې اوﺑﻮ ﺧﭙﻞ

ﻻﺳﻮﻧﻪ اؤ ﺧﭙﯥ وﻳﻨﻰ ٢٠د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﻰ ﻳﺎ
ﭼﯥ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ د ﺧﻮرا ک ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻧﺰدې ﮐﯧى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ

ﻧﻪ ﻣۀ ﮐﯧى٢١ .ﻫﻐﻮئ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ اؤ ﺧﭙﯥ وﻳﻨﻰ ،ﭼﯥ ﻣۀ ﻧﮥ
ﺷﻰ .دا ﻳﻮ ﻗﺎﻧُﻮن دے ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ اؤ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ
ﮐﻮى“.
د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ
٢٢ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٢٣ ،دا ﯥ ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ واﺧﻠﻪ :ﺷﭙ ﮐﻴﻠﻮ اوﺑﮥ
ﺷﻮې ﺧﻮﺷﺒﻮداره ژاوﻟﻪ ،درې ﮐﻴﻠﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮداره دارﭼﻴﻨﻰ ،درې ﮐﻴﻠﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮدار
٧٠
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درږے٢۴ ،اؤ ﺷﭙ ﮐﻴﻠﻮ د ﺳﻨﺎد د ﭘﺎﻮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،دا ﻮل ﺑﻪ د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗَﻠﻠﮯ ﺷﻮى وى .ﻠﻮر ﻟﻴﺮه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻣﻼؤ ﮐه٢۵ ،اؤ د
ﻏﻮړوﻟﻮ ﻣﻘﺪس ﺗﯧﻞ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه ،داﺳﯥ ﻳﯥ ﻣﻼؤ ﮐه ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻋﻄﺮو واﻻ دا
ﮐﺎر ﮐے وى٢۶ .ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې دا ﻴﺰوﻧﻪ ﻏﻮړ ﮐه ،زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ،د ﺗون

ﺻﻨﺪُوق٢٧ ،ﻣﯧﺰ اؤ د ﻫﻐﯥ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ،ډﻳﻮټ اؤ د ﻫﻐﯥ ﺳﺎﻣﺎن ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ
ﺳﻮزوﻟﻮ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه٢٨ ،د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ،ورﺳﺮه د ﻫﻐﯥ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن،
اؤ د وﻳﻨﻠﻮ ﺎﻧﮏ اؤ د دې ﺑﯧﺦ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐه٢٩ .ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ دا ﻴﺰوﻧﻪ
وﻗﻒ ﮐه اؤ دا ﺑﻪ ﺑﯧﺨﻰ ﻣﻘﺪس ﺷﻰ اؤ ﻫﺮ ﻮک ﻳﺎ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭼﯥ د دې ﺳﺮه

وﻟﯥ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺪس ﺷﻰ٣٠ .ﺑﻴﺎ ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻮ
ﻏﻮړ ﮐه اؤ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ ﻳﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐه٣١ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ دا ﻣﻘﺪس ﺗﯧﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻮﻟﻮ وﺧﺘُﻮﻧﻮ ﮐﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧى٣٢ .دا ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻋﺎم ﺳى ﭘﻪ ﺑﺪن ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺷﻰ ﺗﻮﻳﻮﻟﮯ اؤ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﮥ ﺟﻮړوئ .دا ﻣﻘﺪس دى اؤ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ دا
ﻣﻘﺪس ﺊ٣٣ .ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮک د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﻰ ﺟﻮړه ﮐى ﻳﺎ ﻳﯥ ﻮک د
ﻳﻮ اﻣﺎم ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻮرې وﻟﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﮥ ﺷﻰ ﻠﮯ“.
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﻰ
٣۴ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د دې ﺧﻮﺷﺒﻮدارو ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ﻳﻮه ﻳﻮه ﺑﺮاﺑﺮه
ﺣﺼﻪ واﺧﻠﻪ :ژاوﻟﻪ ،ﺻﺪف ،ﮐﻨ اؤ ﺳﻮﭼﻪ ﻟﻮﺑﺎن٣۵ .د دې ﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺟﻮړ ﮐه ،دا
داﺳﯥ ﻣﻼؤ ﮐه ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ د ﻋﻄﺮو واﻻ دا ﮐﺎر ﮐے وى .ﻣﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻼؤ
ﮐه ﭼﯥ ﺳﻮﭼﻪ اؤ ﻣﻘﺪس وى٣۶ .اؤ د دې ﮥ ﺣﺼﻪ ﻣﯧﺪه ﻣﯧﺪه ﮐه ،دا زﻣﺎ د
ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻪ اؤ دا د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﮐﯧده ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه
ﻣﻼﻗﺎت وﮐم .دا ﭘﻮره ﻣﻘﺪس وﺊ٣٧ .د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره داﺳﯥ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﻰ
ﻣﻪ ﺟﻮړوئ ﭼﯥ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى وى .دا ﻳﻮ
ﻣﻘﺪس ﻴﺰ اؤ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﯥ وﻗﻒ وﺊ٣٨ .ﮐﮥ ﻮک داﺳﯥ ﻳﻮ ﻴﺰ
ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐى اؤ د ﻋﻄﺮو ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ
ﻧﮥ ﺷﻰ ﻠﮯ“.
٧١
.

.

د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪ ﮐﺴﺎن
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب (١:٣ - ٣٠:٣
.
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١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٢ ،ﻮره! ﻣﺎ د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠﯥ،
ﺑﻀﻠﻰاﯦﻞ ﻏﻮره ﮐے دے ،ﭼﯥ د اورى زوئ اؤ د ﺣﻮر ﻧﻤﺴﮯ دے،

٣اؤ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ روح ﻧﻪ ډک ﮐے دے .ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ ،ﻫﻨﺮ اؤ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورﮐے دے۴ .د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو اؤ د زﯦو ﺎﺋﺴﺘﻪ
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ۵ ،ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﺎﻰ ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ اؤ ﺗﻴﺎروﻟﻮ ،د ﻟﺮﻰ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،اؤ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
د ﻫﻨﺮ ﮐﺎر د ﭘﺎره۶ .اؤ ﻮره ،ﻣﺎ اﻫﻠﻴﺎب ﻫﻢ ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼﯥ د اﺧﻴﺴﻤﮏ
زوئ دے اؤ د دان د ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻧﻪ دے ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺎئ ﮐﺎر وﮐى .ﻣﺎ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪو ﻟﻪ ﻫﻢ ﻟﻮئ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورﮐے دے ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺟﻮړ ﮐى ﭼﯥ
ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ورﮐے دے٧ :زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ،د ﺗون ﺻﻨﺪُوق اؤ د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ
ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮوت دے ،د ﺧﯧﻤﯥ ﻧﻮر ﻮل ﺳﺎﻣﺎن٨ ،ﻣﯧﺰ اؤ د ﻫﻐﯥ ﺳﺎﻣﺎن ،د
ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ډﻳﻮټ اؤ د ﻫﻐﯥ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﺳﻮزوﻟﻮ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه،
٩د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه اؤ د ﻫﻐﯥ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ،د وﻳﻨﻠﻮ ﺎﻧﮏ اؤ د

ﻫﻐﯥ ﺑﯧﺦ١٠ ،د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﭘﺎره د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻟﺒﺎس ﭼﯥ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ دا دې اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى١١ ،د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ اؤ
د ﻣﻘﺪس ﺎئ د ﭘﺎره ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ .دا ﻴﺰوﻧﻪ دې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﮐى ﭼﯥ
ﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﮑﻢ ﮐے دے“.
ﺳﺒﺖ ،د آرام ﮐﻮﻟﻮ ورځ

١٢ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐو١٣ ،ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ” ،ﺗﺎﺳﻮ
د ﺳﺒﺖ ،ﻳﻌﻨﯥ د آرام ﮐﻮﻟﻮ ورځ ﻣﻨﺊ ،دا ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻮﻟﻮ وﺧﺘُﻮﻧﻮ ﮐﯥ زﻣﺎ اؤ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﻳﻮه ﻧﻪ وى ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮړ ﮐئ١۴ .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻨﺊ ،ﮑﻪ ﭼﯥ دا
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره ﻣﻘﺪﺳﻪ ده .ﭼﯥ ﻮک ﻫﻢ دا ﻧﮥ ﻣﻨﻰ اؤ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐﺎر ﮐﻮى ،ﻧﻮ
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ﻫﻐﻪ دې ووژﻟﮯ ﺷﻰ .اؤ ﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﻰ ﻠﮯ١۵ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﺷﭙ ورﯥ
ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ اووﻣﻪ ورځ د ﺳﺒﺖ ﻳﻌﻨﯥ د آرام ورځ ده ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ
ﺷﻮې ده .ﻫﺮ ﻮک ﭼﯥ ﮥ ﻗﺴﻢ ﮐﺎر ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ووژﻟﮯ
ﺷﻰ١۶ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دې دا ورځ د ﺗون د ﻳﻮې ﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره

ﻣﻨﻰ١٧ .دا ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره زﻣﺎ اؤ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﻳﻮه ﻧﻪ وى ،ﮑﻪ
ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺷﭙ ورﻮ ﮐﯥ آﺳﻤﺎن اؤ زﻣﮑﻪ ﺟﻮړ ﮐل اؤ ﭘﻪ اووﻣﻪ

ورځ ﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﺲ ﮐو اؤ آرام ﻣﯥ وﮐو١٨ “.ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﺧﻼﺻﯥ ﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ د ﮐﺎﻰ دوه ﺗﺨﺘﯥ
ورﮐې ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﮑﻠﻰ ۇو.
د ﺳﺮو زرو ﺨﮯ
)د ﺮدان ﮐﺘﺎب ( :٩
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١ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﻣﻮﺳﲐ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ را ﮐُﻮز ﻧﮥ ﺷﻮ اؤ ډﯦﺮ

.
وﺧﺖ ﻳﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﺎرون راﻏﻮﻧ ﺷﻮل اؤ ﻫﻐﮥ
ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧو ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳى ،ﻣﻮﺳﲐ ﮥ وﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻣﻮﻧ
ﻳﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﺎن ﺟﻮړ ﮐه ﭼﯥ زﻣﻮﻧ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى“.
٢ﻫﺎرون ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ،زاﻣﻨﻮ اؤ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻮ ﻧﻪ د ﺳﺮو زرو واﻟ
راوﺑﺎﺳﺊ اؤ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﯥ راوړئ٣ “.ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻠﯥ د ﺳﺮو زرو واﻟ راووﻳﺴﺘﻠﯥ

اؤ ﻫﺎرون ﻟﻪ ﻳﯥ راوړې۴ .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ واﻟ واﺧﺴﺘﻠﯥ ،وﻳﻠﯥ ﻳﯥ ﮐې اؤ د
ﺨﻰ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺑﺖ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐو .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ! دا
زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ دے ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﻳﯥ د ﻣﺼﺮ د وﻃﻦ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ۵ “.ﺑﻴﺎ ﻫﺎرون د ﺳﺮو

زرو ﺨﻰ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه اؤ اﻋﻼن ﻳﯥ وﮐو” ،ﺳﺒﺎ ﺑﻪ د
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﭘﺎره اﺧﺘﺮ وى۶ “.ﺑﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘﻰ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻨﺎور راوﺳﺘﻞ ﭼﯥ
د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳﯥ ﻗﺮﺑﺎن ﮐى اؤ ﭼﯥ ﻧﻮر د ﺧﻮړﻟﻮ د ﺳﻼﻣﺘ
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ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ﺧﻮړوﻟﻮ اؤ ﻠﻮ د ﭘﺎره ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ اؤ
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﯧﺪل ،د ﻣﺴﺘ اؤ ﻋﻴﺎﺷ ﺳﺮه ﯦﺪل٧ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﻤﺪﺳﺘﻰ واﭘﺲ ﻻﻧﺪې ﮐُﻮز ﺷﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ُﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ
ﺧﺮاب ﺷﻮى دى ،ﭼﯥ ﺗﺎ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠﻰ دى٨ .ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻪ ﻻره ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ
ﻟﻪ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو ﻫﻐﻮئ زر د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﺑﯥﻻرې ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ
د وﻳﻠﯥ ﺷﻮى ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺨﮯ ﺟﻮړ ﮐے دے ،د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﻳﯥ ﮐے دے اؤ
ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى دى .ﻫﻐﻮئ واﺋﻰ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺧُﺪائ دے ﭼﺎ ﭼﯥ د
ﻣﺼﺮ د وﻃﻦ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠﻰ دى٩ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه ﺿﺪى ﺧﻠﻖ دى.
١٠اوس ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﻣﮥ ﻣﻨﻌﯥ ﮐﻮه .زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳﻢ اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
زۀ ﺗﺎ اؤ ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺟﻮړ ﮐم١١ “.ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ اؤ ورﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ وﻟﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﺗﻪ دوﻣﺮه ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳﯥ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ دې د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ اؤ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻗُﺪرت
ﺳﺮه د ﻣﺼﺮ د وﻃﻦ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ؟ ١٢ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې د ﭘﯧﻐﻮر ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼؤ
ﺷﻰ ﮥ ﭼﯥ وواﺋﻰ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ د دې د ﭘﺎره راووﻳﺴﺘﻞ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ووژﻧﯥ اؤ ﻫﻐﻮئ ﺑﯧﺨﻰ ﺗﺒﺎه ﮐې؟ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﺑﺲ ﮐه ،ﺧﭙﻠﻪ

ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه اؤ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دا ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻣﮥ راوﻟﻪ١٣ .ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯘوﻧﮑﻰ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق اؤ ﻳﻌﻘُﻮب راﻳﺎد ﮐه ،ﺗﺎ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐُﻮم ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﮐے
دے ﻫﻐﻪ راﻳﺎد ﮐه ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮ اوﻻد ورﮐې ﭼﯥ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﯥ
ﻮﻣﺮه ﺳﺘﻮرى دى اؤ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل وﻃﻦ ورﮐﻮې ﭼﯥ ﺗﺎ

وﻋﺪه ﮐې ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ وى١۴ “.ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺧﭙﻠﻪ
ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه اؤ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ راﻧﮥ وﺳﺘﻠﻪ د ﮐُﻮﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ
ﭼﯥ ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻠﻰ ۇو١۵ .ﻣﻮﺳﲐ واﭘﺲ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ را ﮐُﻮز ﺷﻮ ،د ﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ ﻫﻐﻪ
د ﮐﺎﻮ دواړه ﺗﺨﺘﯥ راوړې ﭼﯥ ﭘﻪ دواړو ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﮑﻠﮯ ﺷﻮى ۇو.
١۶ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘﯥ ﺗﻴﺎرې ﮐې وې اؤ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې

ﻟﻴﮑﻠﻰ ۇو١٧ .ﭼﯥ ﺧﻠﻘﻮ ﭼﻐﯥ وﻫﻠﯥ ﻧﻮ ﻳﺸﻮع د ﺧﻠﻘﻮ ﺷﻮر واؤرﯦﺪو اؤ ﻣﻮﺳﲐ
ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐﯥ د ﺟې ﺷﻮر دے١٨ “.ﻣﻮﺳﲐ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻧﮥ د
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ﻓﺘﺤﯥ اؤ ﻧﮥ د ﺷﮑﺴﺖ آواز ﻣﻌﻠُﻮﻣﯧى ،زۀ ﭼﯥ ﮥ اورم دا د ﻫﻐﻮئ د ﺳﻨﺪرو
آواز دے١٩ “.ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﮥ راﻧﺰدې ﺷﻮ اؤ ﻫﻐﻪ ﺨﮯ اؤ د ﺧﻠﻘﻮ
ﯦﺪل ﻳﯥ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﺗﺨﺘﯥ رواﻧﯥ ﮐې وې
ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻫﻠﺘﻪ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐﯥ وﻏﻮرزوﻟﯥ اؤ ﻣﺎﺗﯥ ﻳﯥ ﮐې٢٠ .ﻫﻐﻮئ ﭼﯥ
ﮐُﻮم ﺨﮯ ﺟﻮړ ﮐے وو ﻫﻐﻪ ﻳﯥ راواﺧﺴﺘﻠﻮ ،ﭘﻪ اور ﻳﯥ وﻳﻠﯥ ﮐو اؤ د اوړو ﭘﻪ
ﺷﺎن ﻳﯥ ﻣﯧﺪه ﻣﯧﺪه ﮐو اؤ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ واﭼﻮﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دا ﭘﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺑﺎﻧﺪې وﻠﻮ٢١ .ﻫﻐﮥ ﻫﺎرون ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دې ﺧﻠﻘﻮ درﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﮐى دى ،ﭼﯥ
ﭘﻪ دوﻣﺮه ﺳﺨﺘﻪ ُﻨﺎه دې آﺧﺘﻪ ﮐى دى؟“ ٢٢ﻫﺎرون ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻧﯧﮑﻪ! ﻣﺎ
ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐﯧه ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼﯥ دا ﺧﻠﻖ ﻮﻣﺮه ﺑﺪﮐﺎره دى٢٣ .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳى ،ﻣﻮﺳﲐ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﺷﻮى دى ،ﭼﯥ
ﻣﻮﻧ ﻳﯥ د ﻣﺼﺮ وﻃﻦ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠُﻮ ،راﺊ ،ﭼﯥ ﺧُﺪاﻳﺎن ﺟﻮړ ﮐو ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى٢۴ .ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ د ﺳﺮو زرو ﮐﺎﻟﻰ راوړئ اؤ
ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺳﺮه ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ راووﻳﺴﺘﻞ اؤ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﯥ را ﮐل .ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻟﻰ ﭘﻪ اور
ﮐﯥ واﭼﻮل اؤ دا ﺨﮯ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮ٢۵ “.ﻣﻮﺳﲐ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﻫﺎرون
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻰ ۇو اؤ د ﻗﺎﺑﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ وﺗﻠﻰ ۇو اؤ د ﺧﭙﻠﻮ دﻤﻨﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺎﻧُﻮﻧﻪ ﺷﺮﻣﻮﻟﻰ ۇو٢۶ .ﻣﻮﺳﲐ د ﺧﯧﻤﻮ ﺎئ د دروازې ﭘﻪ
ﺧُﻠﻪ ﮐﯥ ودرﯦﺪﻟﻮ اؤ آواز ﻳﯥ وﮐو” ،ﻫﺮ ﻮک ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺮه وى،
ﻣﺎ ﻟﻪ دې راﺷﻰ!“ ﻧﻮ ﻮل ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل٢٧ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
”ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ دا ﺣﮑﻢ ﮐﻮى ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﺑﺎﺳﺊ اؤ د ﺧﯧﻤﻮ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﺊ اؤ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ
دې ﺧﭙﻞ وروﻪ ،ﺧﭙﻞ دوﺳﺘﺎن اؤ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧﻳﺎن ووژﻧﻰ٢٨ “.ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻣﻮﺳﲐ
ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻠﻪ اؤ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې زره ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ووژل٢٩ .ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧُﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
وﻗﻒ ﮐى دى ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ اؤ وروﻪ ووژل ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے٣٠ “.ﭘﻪ ورﭘﺴﯥ ورځ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮه
ﻟﻮﻳﻪ ُﻨﺎه ﮐې ده .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﯧﮋم ،ﮐﯧﺪے
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ﺷﻰ ﭼﯥ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ُﻨﺎه ﮐﻔﺎره ادا ﮐم٣١ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ واﭘﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ورﻏﻠﻮ اؤ وې وﺋﻴﻞ” ،اﻓﺴﻮس! دې ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ُﻨﺎه ﮐې ده .ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو
زرو ﻧﻪ ﺧُﺪائ ﺟﻮړ ﮐے دے اؤ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﻳﯥ ﮐے دے٣٢ .اوس زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ
ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ُﻨﺎه ﻣﻌﺎف ﮐه ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎ داﺳﯥ وﻧﮥ ﮐل ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ زﻣﺎ
ﻧُﻮم د ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ وران ﮐه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﮑﻠﻰ
دى٣٣ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
وران ﮐم ﭼﺎ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺧﻼف ُﻨﺎه ﮐې ده٣۴ .اوس ﻻړ ﺷﻪ ،ﺧﻠﻖ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ
ﺑﻮﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ درﺗﻪ ﻮدﻟﮯ دے .اؤ ﻮره! زﻣﺎ ﻓﺮِﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى ،ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راروان دے ﭼﯥ زۀ ﺑﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د ُﻨﺎه ﺳﺰا ورﮐم٣۵ “.ﻧﻮ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ وﺑﺎ راوﻟﯧﻟﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﺎرون
د ﺳﺮو زرو ﺨﮯ ﺟﻮړ ﮐے وو.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﻧﻪ د ﺗﻠﻮ ﺣﮑﻢ ورﮐﻮل
.
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١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ اؤ دا ﺧﻠﻖ ﭼﯥ ﺗﺎ د ﻣﺼﺮ
د وﻃﻦ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ،د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻻړ ﺷﺊ اؤ ﻫﻐﻪ زﻣﮑﯥ ﺗﻪ ﻻړ

ﺷﺊ د ﮐُﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق اؤ ﻳﻌﻘُﻮب اؤ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ

ﻟﻮظ ﮐے دے٢ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﻮه ﻓﺮِﺘﻪ وﻟﯧم اؤ زۀ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن،
اﻣﻮرﻳﺎن ،ﺣﺘﻴﺎن ،ﻓﺮزﻳﺎن ،ﺣﻮﻳﺎن اؤ ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن وﺷم٣ .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ زرﺧﯧﺰې زﻣﮑﯥ

ﻟﻪ ورروان ﻳﺊ .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ﻢ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺪى
ﺧﻠﻖ ﻳﺊ اؤ ﮐﯧﺪے ﺷﻰ ﭼﯥ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﺗﺒﺎه ﮐم۴ “.ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ دا
واؤرﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ژړا ﺷﺮوع وﮐه اؤ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﮐﺎﻟﻰ اﭼﻮل ﺑﻨﺪ ﮐل۵ .ﮑﻪ

ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﯥ ۇو ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺪى
ﺧﻠﻖ ﻳﺊ .ﮐﮥ زۀ د ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ د ﭘﺎره ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺗﻠﮯ وے ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه
ﮐى وئ .اوس ﺧﭙﻞ ﮐﺎﻟﻰ ﻟﺮې ﮐئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐم ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮥ
ﭼﻞ وﮐم۶ “.ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻻړل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﮐﺎﻟﻰ اﭼﻮل
ﺑﺲ ﮐل.
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د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ
٧ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧﯧﻤﯥ ودروﻟﯥ ،ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ وړﻟﻪ اؤ
د ﺧﯧﻤﻮ د ﺎئ ﻧﻪ ﻟه ﻟﺮې ﺑﻪ ﻳﯥ ودروﻟﻪ .اؤ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ﻧُﻮم اﺧﺴﺘﻠﻮ اؤ ﭼﯥ ﭼﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ رﺿﺎ ﻣﻌﻠُﻮﻣﻮل
ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻠﻠﻮ٨ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻠﺘﻪ ﺗَﻠﻠﻮ ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯧﺪل
اؤ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ ﺧُﻠﻪ ﮐﯥ ودرﯦﺪل اؤ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﮐﺘﻞ ﭼﯥ

ورﻧﻨﻪ ﺑﻪ وﺗﻠﻮ٩ .ﻨﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﲐ دﻧﻨﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻮ د ورﻳﯥ ﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻠﻪ
اؤ د ﺧﯧﻤﯥ د دروازې ﭘﻪ ﺧُﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ودرﯦﺪﻟﻪ اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ورﻳﯥ ﻧﻪ
د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ١٠ .ﭼﯥ ﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﯧﻤﯥ د دروازې ﭘﻪ ﺧُﻠﻪ
ﮐﯥ د ورﻳﯥ ﺳﺘﻦ وﻟﻴﺪﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯧﺪﻟﻮ اؤ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﯧﻤﯥ د
دروازې ﭘﻪ ﺧُﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺠﺪه ﮐﻮﻟﻪ١١ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻣﻮﺳﲐ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮى ﺳﺮه ﮐﻮى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﯧﻤﻮ
ﺗﻪ واﭘﺲ راﺗﻠﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻠﻤﮯ ،د ﻧﻮن زوئ ،ﻳﺸﻮع ﭼﯥ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪدﺎر وو ،ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ اﻳﺴﺎرﯦﺪﻟﻮ.
د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮل
١٢ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﻰ دى ﭼﯥ دا ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
زﻣﮑﯥ ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ دا وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﮥ ﻮک ﻟﯧې .ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺗﻪ وﺋﻴﻠﻰ دى ﭼﯥ ﺗﺎ زۀ ﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ اؤ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻳﻢ١٣ .اوس زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم،
ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ارادې وﺎﻳﻪ ﭼﯥ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐم اؤ ﺗﺎ رﺿﺎ وﺳﺎﺗﻢ .دا ﻫﻢ
ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ دا ﻗﻮم ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻠﻰ دى١۴ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻢ اؤ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ آرام درﮐم١۵ “.ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ
ﺳﺮه ﻧﮥ ﯥ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻣﮥ ﺑﻮﻪ١۶ .ﭼﯥ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻧﮥ ﯥ ﻧﻮ ﭼﺎ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻨﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯥ ﭼﯥ ﺗﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ اؤ زﻣﺎ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻳﯥ؟ ﺗﮥ ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
ﻳﯥ ،ﻧﻮ ﭼﯥ د زﻣﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ دى د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻞ ﺷﺎن ﺷُﻮ“.
١٧ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐم ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻨﻪ
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وﺋﻴﻠﻰ دى ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ زۀ ﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ اؤ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻳﻢ١٨ “.ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ووﺋﻴﻞ،
”ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت را ﮐه ﭼﯥ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺣﻀﻮر ﺳﭙﻴﻦ ﺟﻼل ووﻳﻨﻢ١٩ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺷﺎن اؤ ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻰ اؤ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﻪ
زۀ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻧُﻮم واﺧﻠﻢ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ دے .زۀ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻳﻢ اؤ
ﻮک ﭼﯥ زۀ ﻏﻮره ﮐم زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ اؤ ﺗﺮس ﺎﻳﻢ٢٠ .ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ دﻳﺪار
وﻧﮥ ﮐې ،ﮑﻪ ﭼﯥ دا ﻧﮥ ﺷﻰ ﮐﯧﺪے ﭼﯥ ﻮک ﻣﺎ وﻮرى اؤ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻰ،
٢١ﺧﻮ ﻮره ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻳﻮ ﺎئ دے ،ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ  ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪے
ﺷﯥ٢٢ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﺳﭙﻴﻦ ﺟﻼل ﻫﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮﯦى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د  ﭘﻪ
ﻳﻮ ﭼﺎؤد ﮐﯥ واﭼﻮم اؤ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺳﺮه ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﭘ ﮐم ﭼﯥ
ﺗﯧﺮ ﺷﻢ٢٣ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻟﺮې ﮐم اؤ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺷﺎ ووﻳﻨﯥ ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﺦ ﺑﻪ ﻧﮥ
ﻟﻴﺪﻟﮯ ﮐﯧى“.
د ﮐﺎﻮ ﻧﻮې ﺗﺨﺘﯥ
)د ﺮدان ﮐﺘﺎب ( :١٠
.
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١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د اوﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دوه د ﮐﺎﻰ
ﺗﺨﺘﯥ ﺟﻮړې ﮐه اؤ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﮑﻢ

ﮐُﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ اوﻟﻨﻮ ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ۇو ،ﮐﻮﻣﻰ ﭼﯥ ﺗﺎ ﻣﺎﺗﯥ ﮐې وې٢ .ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ﺗﻴﺎر
ﺷﻪ اؤ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺗﻪ راوﺧﯧﮋه اؤ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻪ٣ .ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﺗﺎ
ﺳﺮه ﻧﮥ راﺧﯧﮋى ،ﭘﻪ ﻮل ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻰ ،اؤ ﻧﮥ ﭼﯥ
د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐﯥ ې ﻳﺎ ﺎروى وﺮﯦى۴ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ د اوﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دوه د
ﮐﺎﻮ ﻧﻮرې ﺗﺨﺘﯥ ﺟﻮړې ﮐې اؤ ﺳﺤﺮ وﺧﺘﻰ ﻫﻐﮥ دا د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺗﻪ د ﺎن ﺳﺮه
وﺧﯧﮋوﻟﯥ ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو۵ .اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ورﻳ ﮐﯥ را ﮐُﻮز ﺷﻮ اؤ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦﺪﻟﻮ اؤ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻧُﻮم ”ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ“ ﻳﯥ واﺧﺴﺘﻠﻮ۶ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ اؤ دا آواز ﻳﯥ
وﮐو” ،زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻳﻢ ﭼﯥ د رﺣﻢ اؤ ﺗﺮس ﻧﻪ ډک ﻳﻢ،
ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﻧﮥ ﻏُﺼﻪ ﮐﯧم اؤ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ اؤ وﻓﺎدارى ﺎﻳﻢ٧ .زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
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زرُﻮﻧﻮ ﻧﺴﻠُﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪُوﻧﮑﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم اؤ زۀ ﺑﺪى ،ﺑﻐﺎوت اؤ ُﻨﺎه ﻫﻢ ﻣﻌﺎف
ﮐﻮم .ﺧﻮ زۀ ﻣﺠﺮم ﻧﮥ ﻣﻌﺎف ﮐﻮم ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﺟﺮم وﮐى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ
ﺑﭽﻮ ،ﻧﻤﺴﻮ درﻳﻢ اؤ ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ ﻟﻪ ﻫﻢ ﺳﺰا ورﮐﻮم٨ “.ﻣﻮﺳﲐ ﺳﻤﺪﺳﺘﻰ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ

زﻣﮑﯥ ﺗﻪ ﻴ ﮐو اؤ ﺳﺠﺪه ﻳﯥ وﮐه٩ .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﺎﻟﮑﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ! ﮐﮥ ﺗﮥ
ﭘﻪ رﺘﻴﺎ زﻣﺎ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻳﯥ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼﯥ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ ،زﻣﻮﻧ دا
ﺧﻠﻖ ﺿﺪﻳﺎن دى ،زﻣﻮﻧ ﺑﺪى اؤ ُﻨﺎه ﻣﻌﺎف ﮐه اؤ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﻗﺒﻮل ﮐه“.
د ﺗون ﻧﻮى ﮐﯧﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب  ،١١ :٢٣د ﺮدان ﮐﺘﺎب ( :١۶ :٧
١٠ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس زۀ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ
ﺗون ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐم ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐﯥ اؤ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﺷﻮى.
ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ وﻮرى ﭼﯥ زۀ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﮥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ ،زۀ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﯘوﻧﮑﮯ ﻳﻢ١١ .ﻧﻦ ﭼﯥ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﮐُﻮم ﻗﺎﻧُﻮن
درﮐﻮم ﻫﻐﻪ وﻣﻨﺊ .ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺊ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ اﻣﻮرﻳﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن،
ﺣﻮﻳﺎن ،ﻓﺮزﻳﺎن ،ﺣﺘﻴﺎن اؤ ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺨﯥ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم١٢ .ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼﯥ
د ﻫﻐﻪ زﻣﮑﯥ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺗون وﻧﮥ ﮐئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ور روان ﻳﺊ ،ﮑﻪ ﭼﯥ دا ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎره ﻳﻮ دام ﺟﻮړ ﺷﻰ١٣ .د ﻫﻐﻮئ د ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﺎﻳﻮﻧﻪ وران ﮐئ ،د ﻫﻐﻮئ
ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﺗﺒﺎه ﮐئ اؤ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د اﺷﻴﺮې د ﺑﺖ ﻧﯥ راوﻏﻮرزوئ١۴ .د ﺑﻞ
ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻧُﻮم ﻏﯧﺮﺗﻰ دے ،ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮﺗﻰ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک دے١۵ .د ﻫﻐﻪ زﻣﮑﯥ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﺗون وﻧﮥ ﮐئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻗُﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻋﻮت درﮐى ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﮏ ﺷﺊ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐﯥ
ﭘﺮﯦﻮزئ اؤ ﻫﻐﻪ ﺧﻮرا ک وﺧﻮرئ ﮐُﻮم ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى١۶ .ﮐﯧﺪے
ﺷﻰ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ وادۀ ﮐئ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ
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ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻰ اؤ د ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐى١٧ .د

وﻳﻠﯥ ﮐے ﺷﻮى ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړوئ اؤ ﻣﮥ ﻳﯥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ١٨ .ﺗﺎﺳﻮ
د ﭘﺘﻴﺮې ډوډۍ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ .ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ درﮐے دے ،د اﺑﻴﺐ ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ اووۀ ورﯥ ﭘﺘﻴﺮه ډوډۍ ﺧﻮرئ ،ﮑﻪ ﭼﯥ دا ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ده ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻠﺊ١٩ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ زوئ اؤ ﻫﺮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے
ﻧﺮ ﺎروے زﻣﺎ دے٢٠ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﺮ وړوﻣﺒﻨﻰ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﺧﺮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻳﻮ
ُورے ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا واﭘﺲ ﻧﮥ اﺧﻠﺊ ،ﻧﻮ  ﻳﯥ ﻣﺎت ﮐئ .ﻫﺮ
ﻳﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے زوئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﻠﺊ .ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ

ﺧﺎﻟﻰ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺣﺎﺿﺮﯦى٢١ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺷﭙ ورﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ
ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷﺊ ،ﺧﻮ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﻳﻮې اؤ د ﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ
ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ آرام ﮐﻮئ٢٢ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻨﻤﻮ وړوﻣﺒﻨﮯ ﻓﺼﻞ رﯦﺒﻞ
ﺷﺮوع ﮐﻮئ ﻧﻮ د ﻟﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ اؤ ﭘﻪ ﺧﺰان ﮐﯥ د ﻓﺼﻞ راﻮﻟﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ.
٢٣ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ درې ﻞ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻧﺮان دې زﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﻋﺒﺎدت ﻟﻪ راﻰ٢۴ .د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زۀ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻣﺨﯥ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم اؤ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐم ،ﻧﻮ د دې درﯦﻮ اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﭘﻪ دوران
ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻫﻴﭽﺎ دا ﻃﻤﻊ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣﮑﻪ وﻧﻴﺴﻰ٢۵ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ

ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻨﺎور ﻗُﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮې ډوډۍ ورﺳﺮه ﻣﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .ﮐُﻮم
ﻨﺎور ﭼﯥ د ﻓﺴﺤﯥ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ ﮐﯥ ﺣﻼل ﺷﻮى وى ﻧﻮ د ﻫﻐﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ
ورﭘﺴﯥ ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ٢۶ .ﻫﺮ ﮐﺎل د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک
ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﯥ زﻣﮑﯥ ﻧﻪ رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮې وړوﻣﺒ ﻏﻠﻪ راوړئ .د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ د
ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر ﭘﻪ ﭘﻴﻮ ﮐﯥ ﻣﮥ ﭘﺨﻮئ٢٧ “.ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﺒﺮې
وﻟﻴﮑﻪ ،ﮑﻪ ﭼﯥ د دې ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺎﻧﺪې زۀ ﺳﺘﺎ اؤ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ
ﺗون ﮐﻮم٢٨ “.ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻠﻮﯦﺖ ورﯥ اؤ ﺷﭙﯥ اﻳﺴﺎر
ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ ﻧﮥ ﮥ ﺧﻮړل اؤ ﻧﮥ ﻳﯥ ﮥ ﻞ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗون
ﺧﺒﺮې ﻳﻌﻨﯥ ﻟﺲ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ وﻟﻴﮑﻞ.
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د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﻧﻪ را ﮐُﻮزﯦﺪل
٢٩ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ د ﻟﺴﻮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ د دوه ﺗﺨﺘﻮ ﺳﺮه د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﻧﻪ را ﮐُﻮز ﺷﻮ،
ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺦ ﻠﯧﺪﻟﻮ ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐې وې ،ﺧﻮ

ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ وو٣٠ .ﻫﺎرون اؤ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ اؤ وې ﻟﻴﺪل
ﭼﯥ د ﻫﻐﮥ ﻣﺦ ﻠﯧﺪﻟﻮ اؤ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﻧﺰدې ورﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل٣١ .ﺧﻮ ﻣﻮﺳﲐ
ﻫﻐﻮئ راوﻏﻮﺘﻞ ،ﻧﻮ ﻫﺎرون اؤ د ﻗﻮم ﻣﺸﺮان ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ اؤ ﻣﻮﺳﲐ د ﻫﻐﻮئ
ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې٣٢ .د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻮل ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ راﻮل ﺷﻮل
اؤ ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ورﮐل ﮐُﻮم ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ
ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ورﮐى ۇو٣٣ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﺳﲐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﺧﺘﻤﯥ ﮐې ،ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘده ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ ﮐو٣۴ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﲐ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د
ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﭘده ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻪ .اؤ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راووﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﺋﻴﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د وﺋﻴﻠﻮ ﺣﮑﻢ ورﮐے
ﺷﻮے وو٣۵ ،اؤ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﻟﻴﺪل ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺦ ﻠﯧى .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣﺦ واﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﭘده اﭼﻮﻟﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺑﻞ ﻞ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﻮ.
د ﺳﺒﺖ ورځ د ﭘﺎره اﺻﻮل
.
٣۵

١ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم راﻏﻮﻧ ﮐو اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳﯥ

ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دې ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ:
٢د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر د ﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺷﭙ ورﯥ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ اووﻣﻪ د ﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ ورځ
ﻳﻌﻨﯥ د آرام ورځ ده ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮې ده .ﻫﺮ ﻮک ﭼﯥ
ﮥ ﻗﺴﻢ ﮐﺎر ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ووژﻟﮯ ﺷﻰ٣ .د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ اور ﻫﻢ ﻣﮥ ﺑﻠﻮئ“.
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د ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره ﺳﺎﻣﺎن راﺟﻤﻊ ﮐﯧﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢۵
۴ﻣﻮﺳﲐ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د دې ﺣﮑﻢ ﮐے

دے۵ :ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ .د ﭼﺎ زړۀ ﭼﯥ ﻏﻮاړى ﻧﻮ داﺳﯥ

ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐﯥ راوړﻟﮯ ﺷﺊ ﻟﮑﻪ ﺳﺮۀ زر ،ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﻳﺎ زﯦ۶ ،ﻣﻬﻴﻨﻪ ﻟﻪ،
د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ،د ﭼﯧﻠﻮ د وړۍ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې
ﮐﭙا٧ ،ﺳﺮه رﻧ ﺷﻮې د و ﺮﻣﻦ ،ﻪ ﺮﻣﻦ ،د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ٨ ،د ډﻳﻮو د ﭘﺎره
ﺗﯧﻞ ،د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻠﻮ د ﭘﺎره اؤ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﭘﺎره ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ٩ ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﻰ اؤ
ﻧﻮر ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﺎﻰ ﭼﯥ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﭘﻪ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ اؤ د ﻫﻐﮥ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﺑﺎﻧﺪې
وﻟﻮﻟﮯ ﺷﻰ.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره ﺳﺎﻣﺎن
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٩
١٠د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﺎﻫﺮ ﺧﻠﻖ دې راﺷﻰ اؤ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ دې ﺟﻮړ ﮐى د ﮐُﻮم ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ درﮐے دے١١ :ﺧﯧﻤﻪ ،د دې ﭘده اؤ د دې ﭘﺎﺳﻨ ﭘده ،د
دې ﮐُﻨې ،ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ،د دې درﺷﻠﯥ ،ﺳﺘﻨﯥ اؤ د دې ﺧﭙﯥ١٢ ،د ﺗون ﺻﻨﺪُوق،
د دې ﺑﺎزوﺎن ،د دې د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ اؤ ﻫﻐﻪ ﭘده ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧى١٣ ،ﻣﯧﺰ
اؤ د ﻫﻐﯥ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ،ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ډوډۍ١۴ ،د رﺎ د ﭘﺎره
ډﻳﻮټ اؤ د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ،ډﻳﻮې ﺳﺮه د ﺗﯧﻠﻮ١۵ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟﻮ د ﭘﺎره
ﻗُﺮﺑﺎنﺎه اؤ د دې ﺑﺎزوﺎن ،د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ
د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازې د ﭘﺎره ﭘده١۶ ،ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐُﻮﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺬراﻧﯥ ﺳﻮزوﻟﮯ
ﺷﻰ ،ورﺳﺮه د دې د زﯦو ﺟﺎﻟ ،د دې ﺑﺎزوﺎن اؤ د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ،د وﻳﻨﻠﻮ
د ﭘﺎره ﺎﻧﮏ اؤ د دې ﺑﯧﺦ١٧ ،د درﺑﺎر د ﭘﺎره ﭘدې ،د دې ﺳﺘﻨﯥ اؤ ﺧﭙﯥ،
درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د ﭘﺎره ﭘده١٨ ،د ﺧﯧﻤﯥ اؤ د درﺑﺎر د ﭘدو د ﭘﺎره ﻣﻮږى اؤ
رﺳ١٩ ،اؤ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻟﺒﺎس ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐﯥ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ
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اﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷﻰ ﻳﻌﻨﯥ د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﭘﺎره ﻣﻘﺪس ﻟﺒﺎس ﭼﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى“.
د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺬراﻧﯥ راوړل
٢٠د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم د ﻣﻮﺳﲐ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻻړو٢١ ،اؤ ﭼﯥ د ﭼﺎ زړۀ ﻫﻢ
ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ راوړه ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر
ﺧﯧﻤﻪ ﺟﻮړه ﺷﻰ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ راوړو د ﮐُﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﯥ اؤ د
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎره ﻣﻘﺪس ﻟﺒﺎس ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﺿﺮورت وو٢٢ .ﭼﯥ د ﭼﺎ زړۀ ﻫﻢ
ﻏﻮﺘﻞ ،ﻮﻟﻮ ﻧﺮاﻧﻮ اؤ ﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺳﺘﻨﯥ ،واﻟ ،ﻮﺗﯥ ،اﻣﯧﻠُﻮﻧﻪ اؤ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ د
ﺳﺮو زرو ﮐﺎﻟﻰ راوړل اؤ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﯥ وﻗﻒ ﮐل٢٣ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼﯥ د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻬﻴﻨﻪ ﻟﻪ وه ،د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ ،ﻳﺎ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ،د ﭼﯧﻠﻮ
د وړۍ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐﭙه ،ﺳﺮه رﻧ ﺷﻮې د و ﺮﻣﻦ ،ﻳﺎ ﻪ ﺮﻣﻦ وه ﻧﻮ را ﻳﯥ
وړل٢۴ .د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﻢ ﭼﯥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﺎ د زﯦو د ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ وس وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﭘﺎره ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺬراﻧﯥ راوړې اؤ ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺳﺮه د ﮐﻴﮑﺮ ﻟﺮﻰ ۇو
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﮥ ﮐﺎر د ﭘﺎره ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ را ﻳﯥ وړل٢۵ .ﻮﻟﻮ ﻣﺎﻫﺮو
ﻮ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﺗﺎر اؤ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﺗﺎر
راوړﻟﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻮړ ﮐے ۇو٢۶ .ﻮﻟﻮ ﻣﺎﻫﺮو ﻮ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ زړۀ
ﻏﻮﺘﻞ د ﭼﯧﻠﻮ د وړۍ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐﭙه ﻳﯥ ﻫﻢ راوړه٢٧ .ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﻰ اؤ
ﻧﻮر ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﺎﻰ راوړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ اؤ د ﺳﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﯧﺐ ﻳﯥ وﻟﻮى٢٨ .اؤ
ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ اؤ د ډﻳﻮو د ﭘﺎره ﺗﯧﻞ ،د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ اؤ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ

راوړې٢٩ .ﻮﻟﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻧﺮاﻧﻮ اؤ ﻮ ﭼﯥ د ﭼﺎ زړۀ ﻫﻢ ﻏﻮﺘﻞ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر د ﭘﺎره ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺬراﻧﯥ راوړې ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ
ﺗﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو.

٨٣
.

.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺮرول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣١
٣٠ﻣﻮﺳﲐ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠﯥ ﺑﻀﻠﻰاﯦﻞ
ﻏﻮره ﮐے دے ،ﭼﯥ د اورى زوئ اؤ د ﺣﻮر ﻧﻤﺴﮯ دے٣١ .ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎ ک
د ﺧﭙﻞ روح ﻧﻪ ډک ﮐے دے اؤ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﯥ ﭘﻮﻫﻪ ،ﻫﻨﺮ اؤ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﮐﺎر
ﮐﯥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورﮐے دے٣٢ .د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو اؤ زﯦو ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ
د ﭘﺎره٣٣ ،د ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﺎﻰ ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ اؤ ﺗﻴﺎروﻟﻮ ،د ﻟﺮﻰ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،اؤ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
د ﻫﻨﺮ ﮐﺎر د ﭘﺎره٣۴ .ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ اؤ د دان ﻗﺒﻴﻠﯥ ،د اﺧﻴﺴﻤﮏ زوئ

اﻫﻠﻴﺎب ﻟﻪ ﻫﻢ دا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورﮐے دے ﭼﯥ ﺧﭙﻞ د ﻫﻨﺮ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ وﺎﺋﻰ.
٣۵ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎر ﮐﯥ ﻣﻬﺎرت ورﮐے دے ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ د زرﺮاﻧﻮ،
د ﻣﺎﻫﺮاﻧﻮ اؤ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ،د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ،اؤ
د ﻧﻮرې ﮐﭙې د ﺟﻮړوﻧﮑﻰ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺎر وﮐى .ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎر ﻣﻬﺎرت
ﻟﺮوﻧﮑﻰ ﮐﺎرﻳﺮان اؤ د ﻧﻮو ﻴﺰوﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ اُﺳﺘﺎذان دى.
.
٣۶

١ﺑﻀﻠﻰاﯦﻞ ،اﻫﻠﻴﺎب اؤ ﻧﻮر ﻮﻟﻮ ﻣﺎﻫﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﻣﻬﺎرت اؤ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐې ده ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

د ﺣﮑﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮړ ﮐى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺿﺮورت وى“.
د ﺧﻠﻘﻮ ډﯦﺮې زﻳﺎﺗﯥ ﻧﺬراﻧﯥ راوړل
٢ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳﲐ ﺑﻀﻠﻰاﯦﻞ ،اﻫﻠﻴﺎب اؤ ﻧﻮر ﻮل ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼﯥ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورﮐے وو اؤ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ زړۀ ﻏﻮﺘﻞ ﭼﯥ ﮐﺎر وﮐى اؤ
ﻣﻮﺳﲐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼﯥ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐئ٣ .ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳﲐ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﯥ ﻧﺬراﻧﯥ
اﺧﺴﺘﻠﯥ ﮐُﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺧﯧﻤﯥ ﺟﻮړوﻟﻮ د ﭘﺎره راوړې وې.
ﺧﻮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ راوړﻟﯥ۴ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺴﺎن
د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻻړل۵ .اؤ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭼﯥ د ﮐُﻮم ﮐﺎر

ﮐﻮﻟﻮ ﺣﮑﻢ ﮐے دے ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﺿﺮورت ﻧﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﻧﺬراﻧﯥ راوړى۶ “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ
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اﻋﻼن وﮐو ﭼﯥ دا ﭘﯧﻐﺎم دې ﻮﻟﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﮯ ﺷﻰ ﭼﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک
د ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ راوړى ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ د ﻧﻮرو ﻧﺬراﻧﻮ راوړﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ
ﮐے ﺷﻮل٧ .ﮐُﻮم ﺳﺎﻣﺎن ﭼﯥ د ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮے وو ﻫﻐﻪ د ﻮل ﮐﺎر
ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت وو.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﺟﻮړﯦﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢٦
٨د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﮑه ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﻮئ دا
د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ د ﻟﺴﻮ ﭘدو ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼﯥ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر
رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﺟﻮړې وې اؤ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ ﮐﯥ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق
ﺟﻮړ ﮐے ﺷﻮى ۇو٩ .ﻮﻟﯥ ﭘدې ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎپ وې ﻫﺮه ﻳﻮه ﻮارﻟﺲ ﺰه اُوږده
اؤ دوه ﺰه ﭘﻠﻨﻪ وه١٠ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻴﻨﮥ ﭘدې ﻳﻮ ﺎئ وﻨﻟﯥ اؤ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﭘﻴﻨﮥ
ﻳﯥ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺎئ وﻨﻟﯥ١١ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺟﻮړه ﮐﯥ د ﭘدې ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧ ﻏﺎړه د
آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ د ﮐﭙې ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐې١٢ .ﻫﻐﻮئ د وړوﻣﺒ ﺟﻮړې ﭘﻪ وړوﻣﺒ
ﭘده ﭘﻨﻮس ﮐَۍ اؤ ﭘﻨﻮس ﮐَۍ د دوﻳﻤﯥ ﺟﻮړې ﭘﻪ آﺧﺮى ﭘده ﺟﻮړې ﮐې
ﭼﯥ دا ﮐَۍ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وې١٣ .ﭘﻨﻮس د ﺳﺮو زرو ﮐُﻨې ﻳﯥ ﺟﻮړې
ﮐې اؤ ﻫﻐﻪ ﭘدې ﻳﯥ د ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﺳﺮه ﻣﻼؤ ﮐې ﻧﻮ داﺳﯥ ﻮﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﻳﻮ
ﺎئ ﺷﻮه١۴ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﭼﯧﻠﻮ د وړۍ ﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﻳﻮﻟﺲ ﭘدې واﺧﺴﺘﻠﯥ
اؤ د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﯥ ﻳﻮه ﭘده ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه١۵ .ﻫﻐﻮئ دا ﻮﻟﯥ ﭘﻪ
ﻳﻮ ﻧﺎپ ﺟﻮړې ﮐې ﭼﯥ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﺰه اُوږدې اؤ دوه ﺰه ﭘﻠﻨﯥ وې١۶ .ﻫﻐﻮئ
ﭘﻴﻨﮥ ﭘدې ﻳﻮ ﺎئ وﻨﻟﯥ اؤ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ﺷﭙ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺎئ وﻨﻟﯥ١٧ .د
ﻳﻮې ﺟﻮړې د آﺧﺮى ﭘدې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻳﯥ ﭘﻨﻮس ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐﻟﯥ اؤ د ﻫﻐﻪ ﺑﻠﯥ
ﺟﻮړې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻨﻮس ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐﻟﯥ١٨ .ﻫﻐﻮئ د زﯦو ﭘﻨﻮس
ﮐُﻨې ﺟﻮړې ﮐې اؤ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐو ﮐﯥ واﭼﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دوه ﺟﻮړې ﻳﯥ ﺳﺮه
ﻣﻼؤ ﮐې ﻧﻮ داﺳﯥ ﺧﯧﻤﻪ وﺗﻟﮯ ﺷﻮه١٩ .ﻫﻐﻮئ دوه ﻧﻮرې ﭘدې ﻫﻢ ﺟﻮړې
ﮐې ،ﻳﻮه ﭘده ﻳﯥ د و د ﺮﻣﻨﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺳﻮر رﻧ ورﮐے ﺷﻮے وو اؤ
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ﺑﻠﻪ ﻳﯥ د ﯥ ﺮﻣﻨﯥ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼﯥ د ﭘﺎس ﻧﻪ ﭘﺮې ﺧﯧﻤﻪ ﭘﻪ ﮐے ﺷﻰ.
٢٠ﻫﻐﻮئ د ﺧﯧﻤﯥ د ودروﻟﻮ د ﭘﺎره د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل٢١ .ﻫﺮ ﻳﻮ
ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﻓُﻪ اُوږد وو اؤ اووۀوﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ وو٢٢ ،ﺳﺮه د دوه ﻳﻮ ﺷﺎن
ﺗﺨﺘﻮ ،ﭼﯥ دا ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ وﻧﻠﻮى .د ﻮﻟﻮ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ دا ﺗﺨﺘﯥ وې.
٢٣ﻫﻐﻮئ د ﺧﯧﻤﯥ ﺟﻨُﻮﺑﻰ ﻃﺮف د ﭘﺎره ﺷﻞ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ٢۴اؤ ﻠﻮﯦﺖ
د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﭙﯥ ﭼﯥ ورﻻﻧﺪې ﺷﻰ ،د ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﻮﮐﺎټ ﻻﻧﺪې دوه دوه ﺧﭙﯥ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دوه وړاﻧﺪﻳﻨ ﺣﺼﯥ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ وې٢۵ .ﻫﻐﻮئ د ﺧﯧﻤﯥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻃﺮف
د ﭘﺎره ﻫﻢ ﺷﻞ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ٢۶اؤ ﻠﻮﯦﺖ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﭙﯥ ،ﭼﯥ د ﻫﺮ
ﻳﻮ ﭼﻮﮐﺎټ ﻻﻧﺪې دوه دوه وې٢٧ .د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺧﯧﻤﯥ ﺷﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺷﭙ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ٢٨اؤ دوه ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﺧﯧﻤﯥ د ﻮُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﻫﻢ
ﺟﻮړ ﮐل٢٩ .د ﻮُﻮﻧﻮ دا ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐﯥ ﻣﻼؤ ۇو اؤ د ﻻﻧﺪې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ
ﺳﺮ ﭘﻮرې ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ اﻧﺘﻰ ۇو .دا دوه ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﻮُﻮﻧﻮ د دوه ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو٣٠ .ﻧﻮ اﺗﮥ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ اؤ ﺷﭙﺎړس د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﭙﯥ وې،

ﭼﯥ د ﻫﺮ ﭼﻮﮐﺎټ ﻻﻧﺪې دوه دوه وې٣١ .ﻫﻐﻮئ د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﻠﺲ
ﻻړى ﺟﻮړ ﮐل ،ﭘﻴﻨﮥ د ﺧﯧﻤﯥ د ﻫﻐﻮ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې
ۇو٣٢ ،ﭘﻴﻨﮥ د ﻫﻐﻮ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ۇو اؤ ﭘﻴﻨﮥ د ﻫﻐﻪ
ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره ﭼﯥ ﻧَﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺧﺮ ﺳﺮ ﮐﯥ ۇو٣٣ .ﺗﻴﺮ د ﻳﻮ ﺳﺮ
ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﭘﻮره رﺳﯧﺪﻟﮯ وو٣۴ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻮ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى
ﺧﯧﮋوﻟﯥ ۇو اؤ د ﺳﺮو زرو ﮐَۍ ﻳﯥ ورﻟﻪ ﺟﻮړې ﮐې وې ﭼﯥ ﻻړى وﻧﻴﺴﻰ ،ﭘﻪ
ﻻړو ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮى ۇو٣۵ .ﻫﻐﻮئ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ
ﻳﻮه ﭘده ﺟﻮړه ﮐه ﭼﯥ د آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې
وه اؤ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ ﮐﯥ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق ﺟﻮړ ﮐے وو.
٣۶ﻫﻐﻮئ د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻠﻮر ﺳﺘﻨﯥ ﺟﻮړې ﮐې ﭼﯥ ﭘده ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐُﻨو
ﮐﯥ راﻮړﻧﺪه ﺷﻰ ،ﭘﻪ دې ﺳﺘﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮوزرو ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ ﻠﻮر د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﭙﯥ ورﻟﻪ ﺟﻮړې ﮐې ﭼﯥ ﺳﺘﻨﯥ وﻧﻴﺴﻰ٣٧ .ﻫﻐﻮئ
د ﺧﯧﻤﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازې د ﭘﺎره د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﻮه ﭘده ﺟﻮړه ﮐه ﭼﯥ د
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آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وه اؤ ﭼﯥ ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ
ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮې وه٣٨ .د دې ﭘدې د ﭘﺎره ﻫﻐﻮئ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﺘﻨﯥ ﺟﻮړې
ﮐې ﭼﯥ ﮐُﻨې ﭘﻪ ﮐﯥ ﻟﯧﺪﻟﯥ وې ،د دې ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ اؤ ﺳﻴﺨُﻮﻧﻮ د ﺳﺮو زرو
ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮى ۇو اؤ د دې ﺳﺘﻨﻮ د ﭘﺎره ﻳﯥ ﭘﻴﻨﮥ د زﯦو ﺧﭙﯥ ﺟﻮړې
ﮐې.
د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﺟﻮړول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢۵
.
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١ﺑﻀﻠﻰاﯦﻞ د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﺟﻮړ ﮐو ،ﭼﯥ ﭘﻴﻨﮥ
ﻠﻮﯦﺖ اﻧﭽﯥ اُوږد وو اؤ اووۀ وﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ اؤ اووۀ وﻳﺸﺖ

اﻧﭽﯥ ﻟﻮړ وو٢ .دﻧﻨﻪ اؤ ﺑﻬﺮ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋول اؤ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ د ﺳﺮو زرو ﻏﺎړه ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﮐه٣ .ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ د وړﻟﻮ د ﭘﺎره
ﻠﻮر د ﺳﺮو زرو ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐې اؤ دا ﻳﯥ ورﻟﻪ ﭘﻪ ﻠﻮر ﺧﭙﻮ ﭘﻮرې وﻟﻮﻟﯥ،
ﭼﯥ دوه ﮐَۍ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﻮا وې اؤ دوه ﭘﻪ ﺑﻞ ﺧﻮا وې۴ .د وړﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﯥ ورﻟﻪ د

ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﺑﺎزوﺎن ﺟﻮړ ﮐل اؤ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې وﺧﯧﮋول۵ ،اؤ
دا ﻳﯥ د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﭘﻪ ﮐو ﮐﯥ دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﮐې۶ .ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ د
ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻳﻮ د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ ﺟﻮړ ﮐو ،ﭼﯥ ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ اﻧﭽﯥ اُوږد

وو اؤ اووۀ وﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ وو٧ .د ﮑﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻳﯥ دوه د وزرو
واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق ﺟﻮړ ﮐل٨ ،ﻳﻮ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺮ ﮐﯥ اؤ ﺑﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﺮ ﮐﯥ
ﺟﻮړ ﮐو .ﻫﻐﮥ دا داﺳﯥ ﺟﻮړ ﮐل ﭼﯥ دواړه د ﺻﻨﺪُوق د ﮐﻔﺎرې د ﺳﺮ ﺳﺮه ﻳﻮ
ﺎئ ﺷﻮل٩ .د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠُﻮق د ﺻﻨﺪُوق د ﮐﻔﺎرې ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ۇو اؤ ﺧﻮرو وزرو ﻳﯥ د ﺻﻨﺪُوق ﺳﺮ ﭘ ﮐے وو اؤ ﻣﺨُﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻻﻧﺪې
ۇو.
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د ﻣﻘﺪﺳﯥ ډوډۍ د ﭘﺎره ﻣﯧﺰ ﺟﻮړول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢۵
١٠د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﯧﺰ ﺟﻮړ ﮐو ،ﭼﯥ ﺷﭙ دﯦﺮش اﻧﭽﯥ اُوږد وو،

اﺗﻠﺲ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ اؤ اووۀوﻳﺸﺖ اﻧﭽﯥ ﻟﻮړ وو١١ .ﭘﻪ دې ﻳﯥ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو
ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋول اؤ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳﯥ ورﻟﻪ د ﺳﺮو زرو ﻏﺎړه ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﮐه١٢ .ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﻳﯥ درې اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻨﻪ ﻳﻮه ژۍ ورﻟﻪ ﺟﻮړه ﮐه اؤ د ژۍ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳﯥ د ﺳﺮو زرو
ﻏﺎړه ﺗﺎؤ ﮐه١٣ .د وړﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﯥ ورﻟﻪ د ﺳﺮو زرو ﻠﻮرﻮل ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐې
اؤ دا ﻳﯥ ورﻟﻪ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻮُﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻟﻮﻟﯥ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﯥ وې١۴ .ﻫﻐﮥ دا
ﮐَۍ د ژۍ ﺳﺮه ﻧﺰدې وﻟﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎزوﺎن وﻧﻴﺴﻰ ﭼﯥ د ﮐُﻮﻣﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ

دا ﻣﯧﺰ وړﻟﮯ ﺷﻮ١۵ .دا ﺑﺎزوﺎن ﻳﯥ د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل اؤ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې

ﻳﯥ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋول١۶ .ﻫﻐﮥ د ﻣﯧﺰ د ﭘﺎره د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ دا ﻟﻮﻰ
ﺟﻮړ ﮐل :ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﮐﺎﺳﯥ ،رﮐﯧﺒ اؤ د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻣﻨﻰ.
د ډﻳﻮټ ﺟﻮړﯦﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢۵
١٧د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ډﻳﻮټ ﺟﻮړ ﮐو .د دې ﺑﯧﺦ اؤ ډﻧا ﻳﯥ د ﮑﯧﺪﻟﮯ
ﺷﻮو ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،د دې د ﮥ ﮑﺎرﯦﺪﻟﻮ ﻠُﻮﻧﻪ ،ﺳﺮه د ﻏُﻮﻮ اؤ ﭘﺎﻮ،

ﭼﯥ د دې ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻰ١٨ .د دې د اړﺧُﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﭙ ﺎﻧﯥ وﺗﻠﯥ وې ،ﭼﯥ
درې ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﺮف وې اؤ درې ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف وې١٩ .د دې ﺷﭙ واړو ﺎﻧﻮ درې
درې د ﮥ ﮑﺎرﯦﺪو ﻠُﻮﻧﻪ ۇو دا ﺳﺮه د ﻏُﻮﻮ اؤ ﭘﺎﻮ د ﺑﺎدام د ﻠُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ

ۇو٢٠ .د ډﻳﻮټ د ډﻧې د ﮥ ﮑﺎرﯦﺪو د ﭘﺎره ﻠﻮر ﻠُﻮﻧﻪ ۇو ،دا ﺳﺮه د ﻏُﻮﻮ

اؤ ﭘﺎﻮ د ﺑﺎدام د ﻠُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو٢١ .د ﺎﻧﻮ د دې درې ﺟﻮړو د ﻫﺮې ﻳﻮې

ﻻﻧﺪې ﻳﻮه ﻏُﻮ وه٢٢ .دا ﻏُﻮ ،ﺎﻧﯥ اؤ ډﻳﻮټ د ﮑﯧﺪﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو
زرو د ﻳﻮې ُﮑې ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو٢٣ .د ډﻳﻮټ د ﭘﺎره ﻫﻐﮥ اووۀ ډﻳﻮې ﺟﻮړې ﮐې اؤ
ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ اﻳﺮه ﭘﺎ ﮐﯘوﻧﮑﮯ ﭼﻤﯥ اؤ ﻣﺠﻤﻌﯥ ﺟﻮړې ﮐې.
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٢۴ﻫﻐﮥ ﭘﻴﻨﮥدﯦﺮش ﮐﻴﻠﻮ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮۀ زر ﭘﻪ ډﻳﻮټ اؤ د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮړوﻟﻮ
ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل.
د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړﯦﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٠
٢۵د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟﻮ د ﭘﺎره ﻫﻐﮥ د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه
ﮐه .دا ﻠﻮرﻮﻪ وه ،اﺗﻠﺲ اﻧﭽﯥ اُوږده ،اﺗﻠﺲ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻨﻪ اؤ ﻳﻮ ﺰ اُوﭼﺘﻪ وه.
ﻠﻮر د ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮُﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐى ۇو ﭼﯥ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ
ﺷﻮى ۇو٢۶ .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﭼﺖ ،ﻠﻮرو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ اؤ د ﻫﻐﯥ د ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋول اؤ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ د ﺳﺮو
زرو ﻏﺎړه ﺷﺎن ﺗﺎؤ ﮐه٢٧ .د ﻫﻐﯥ د ﭘﺎره ﻳﯥ دوه د ﺳﺮو زرو ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐې اؤ
ﻻﻧﺪې ﻳﯥ دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﺎړې ﺳﺮه وﺗﻟﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎزوﺎن وﻧﻴﺴﻰ ﭼﯥ د
ﮐُﻮﻣﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ دا وړﻟﮯ ﺷﻮه٢٨ .ﻫﻐﮥ دا ﺑﺎزوﺎن د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﺟﻮړې ﮐې
اؤ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ د ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى وﺧﯧﮋول.
د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ اؤ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﻰ ﺗﻴﺎرول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣٠
٢٩ﻫﻐﮥ د ﻏﻮړوﻟﻮ ﻣﻘﺪس ﺗﯧﻞ اؤ ﺳﻮﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﻰ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﮐه ،دا ﻳﯥ داﺳﯥ
ﻣﻼؤ ﮐل ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻋﻄﺮو واﻻ دا ﮐﺎر ﮐے وى.
د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢٧
.
٣٨

١د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ د ﭘﺎره ،د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻗُﺮﺑﺎنﺎه
ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﻪ ﻠﻮرﻮﻪ وه ،ﭼﯥ اووۀ ﻧﻴﻢ ﻓُﻪ اُوږده وه ،اووۀ ﻧﻴﻢ
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ﻓُﻪ ﭘﻠﻨﻪ اؤ ﻠﻮر ﻧﻴﻢ ﻓُﻪ ﻟﻮړه وه٢ .ﻫﻐﮥ د ﻠﻮرو ﻮُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره د ﮑﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ﭼﯥ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﮐل .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې
د زﯦو ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﻰ ۇو٣ .ﻫﻐﮥ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ﭘﺎره دا ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐو:
د اﻳﺮو د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻟﻮﻰ ،ﺑﯧﻠﭽﯥ ،ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،درې ﻏﺎﻰ اؤ د ﺮﻣﯥ اﻳﺮې
ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻟﻮﻰ .دا ﻮل ﺳﺎﻣﺎن د زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړ وو۴ .ﻫﻐﮥ د زﯦو ﻳﻮه
ﺟﺎﻟ ﺟﻮړه ﮐه اؤ دا ﻳﯥ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ژۍ ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻮده ،ﭼﯥ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه
ﻣﯧﻨ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وه۵ .ﻫﻐﮥ ﻠﻮر ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐې اؤ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻮُﻮﻧﻮ ﻳﯥ ورﻟﻪ

وﻟﻮﻟﯥ۶ .ﻫﻐﮥ د وړوﻟﻮ د ﭘﺎره د ﮐﻴﮑﺮ د ﻟﺮﻰ ﻧﻪ ورﻟﻪ ﻠﻮر ﺑﺎزوﺎن ﺟﻮړ ﮐل
اؤ د زﯦو ﭘﺘﺮى ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې وﺧﯧﮋول٧ ،اؤ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ

ﮐُﻮﻣﯥ ﮐَۍ وې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ وﻟﻮﻟﯥ .ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ﻟﺮﻰ ﺗﺨﺘﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړه وه
اؤ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﺗﺸﻪ وه.
د زﯦو ﺎﻧﮏ ﺟﻮړول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب (١٨ :٣٠
٨ﻫﻐﮥ د زﯦو ﺎﻧﮏ اؤ د دې ﺑﯧﺦ د ﻫﻐﻪ ﯥ د زﯦو د اﺋﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐو
ﮐُﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ درﺑﺎر
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢٧
٩ﻫﻐﮥ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ د ﭘدو ﻧﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره درﺑﺎر
ﺟﻮړ ﮐو .د ﺟﻨُﻮب ﭘﻪ ﻃﺮف ﭘدې ﭘﻨﻮس ﺰه اُوږدې وې١٠ ،دا د زﯦو ﺷﻠﻮ
ﺳﺘﻨﻮ اؤ د زﯦو ﭘﻪ ﺷﻠﻮ ﺧﭙﻮ ﮐﯥ ،د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﮐُﻨو اؤ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﺨُﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻴﻨﯥ ﮐے ﺷﻮې وې١١ .درﺑﺎر د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻃﺮف ﻫﻢ دوﻣﺮه وو١٢ .د
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﻫﻢ ﭘﻴﻨﮥ وﻳﺸﺖ ﺰه اُوږدې ﭘدې وې ،ﺳﺮه د ﻟﺴﻮ ﺳﺘﻨﻮ اؤ

ﻟﺴﻮ ﺧﭙﻮ اؤ د ﮐُﻨو اؤ ﺳﻴﺨُﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو١٣ .ﻧَﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف،
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ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ دروازه وه ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ درﺑﺎر ﭘﻴﻨﮥ وﻳﺸﺖ ﺰه اُوږد وو١۵–١۴ .د دروازې
دواړو ﻃﺮﻓُﻮﻧﻮ ﺗﻪ د درې ﺳﺘﻨﻮ اؤ درې ﺧﭙﻮ ﺳﺮه اووۀ ﻧﻴﻢ ﺰه ﭘدې وې١۶ .د
درﺑﺎر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮﻟﯥ ﭘدې د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ ﺟﻮړې وې١٧ .د ﺳﺘﻨﻮ ﺧﭙﯥ د زﯦو
ﻧﻪ ﺟﻮړې ﮐے ﺷﻮې وې اؤ د دې ﮐُﻨې ،ﺳﻴﺨُﻮﻧﻪ اؤ د ﺳﺘﻨﻮ د ﭘﺎﺳﻪ ﺳﺮوﻧﻪ د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو .د درﺑﺎر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮﻟﯥ ﺳﺘﻨﯥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﺨُﻮﻧﻮ ﺳﺮه
ﻧﻠﻮﻟﮯ ﺷﻮې وې١٨ .د درﺑﺎر د دروازې ﭘده د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ ﻧﻪ ﺟﻮړه وه ﭼﯥ د
آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮې وه .اؤ ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮې وه .دا د درﺑﺎر د ﭘدو ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﻟﺲ ﺰه اُوږده اؤ دوه ﻧﻴﻢ

ﺰه اُوﭼﺘﻪ وه١٩ .دا د ﻠﻮرو ﺳﺘﻨﻮ اؤ د زﯦو ﻠﻮرو ﺧﭙﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻴﻨﻪ ﮐے
ﺷﻮې وه ،ﮐُﻨې ،د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎﺳﻨﻰ ﺳﺮوﻧﻪ اؤ ﺳﻴﺨُﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو.
٢٠د ﺧﯧﻤﯥ اؤ د درﺑﺎر د ﭘﺎره ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮل ﻣﻮږى د زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﺳﺎﻣﺎن
٢١دا د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﮐُﻮم ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮې وو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﻮ ﻫﻐﻪ دوه ﺗﺨﺘﯥ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮې وې ﭼﯥ ﻟﺲ
ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﮑﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .د ﺗﻔﺼﻴﻞ د ﺗﻴﺎروﻟﻮ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺳﲐ ورﮐے
وو اؤ د دې ﮐﺎر د ﭘﺎره د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ اﺗﻤﺮ وو ﭼﯥ د ﻫﺎرون اﻣﺎم زوئ وو٢٢ .د
ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠﯥ ،ﺑﻀﻠﻰاﯦﻞ ،ﭼﯥ د اورى زوئ اؤ د ﺣﻮر ﻧﻤﺴﮯ وو ،ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ
ﺟﻮړ ﮐل ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ﮐے وو٢٣ .د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﮐﯘوﻧﮑﮯ ،د دان د
ﻗﺒﻴﻠﯥ اﻫﻠﻴﺎب د اﺧﻴﺴﻤﮏ زوئ وو ،ﻫﻐﻪ زرﺮ وو ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻫﺮ اؤ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ اؤ
د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﺟﻮړوﻧﮑﮯ ﻫﻢ وو٢۴ .ﻣﻘﺪﺳﯥ

ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮى ﻮل ﺳﺮۀ زر ﻳﻮ زر ﮐﻴﻠﻮ ۇو ،ﭼﯥ د
ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗَﻠﻠﮯ ﺷﻮى ۇو٢۵ .د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﭼﯥ ﮐُﻮم ﺳﭙﻴﻦ زر راﺟﻤﻊ ﺷﻮى ۇو ،ﻫﻐﻪ درې زره ﻠﻮر ﺳﻮه اؤ دﯦﺮش
ﮐﻴﻠﻮ ۇو٢۶ ،ﮐُﻮم ﺳى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮى ۇو ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د
ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے ﻗﻴﻤﺖ ورﮐو .ﭘﻪ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﮐﯥ
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ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮى ﺳى ﺷﭙ ﻻ ﮐﻬﻪ درې زره ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﭘﻨﻮس ۇو ﭼﯥ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ
ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو٢٧ .درې زره اؤ ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﻴﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ ﮐﯥ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى ۇو د ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺧﯧﻤﯥ د ﺳﻠﻮ ﺧﭙﻮ اؤ د ﭘدې د ﭘﺎره ،د ﻫﺮې ﻳﻮې
ﺧﭙﯥ د ﭘﺎره ﻠﻮر دﯦﺮش ﮐﻴﻠﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى ۇو٢٨ .د ﭘﺎﺗﯥ دﯦﺮش ﮐﻴﻠﻮ ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو ﻧﻪ ﺑﻀﻠﻰاﯦﻞ ﺳﻴﺨُﻮﻧﻪ ،د ﺳﺘﻨﻮ د ﭘﺎره ﮐُﻨې اؤ د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎﺳﻨﻰ ﺳﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ

ﮐل٢٩ .ﮐُﻮم زﯦ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻪ دوه زره ﻠﻮر ﺳﻮه
اؤ ﭘﻴﻨﮥ وﻳﺸﺖ ﮐﻴﻠﻮ ۇو٣٠ .ﻫﻐﮥ د دې ﻧﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ د
دروازې د ﭘﺎره ﺧﭙﯥ ،د زﯦو ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه د زﯦو ﺟﺎﻟ اؤ د ﻗُﺮﺑﺎنﺎه د ﭘﺎره
ﻧﻮر ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮړ ﮐو٣١ ،د درﺑﺎر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه اؤ د درﺑﺎر د دروازې د ﭘﺎره ﺧﭙﯥ
اؤ د ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره اؤ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د درﺑﺎر د ﭘﺎره ﻮل ﻣﻮږى ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل.
د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎره ﻟﺒﺎس ﺟﻮړول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢٨
.
٣٩

١د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﺎﺋﺴﺘﻪ
ﻟﺒﺎس ﺟﻮړ ﮐو ﮐُﻮم ﺑﻪ ﭼﯥ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐﯥ د ﺧﺪﻣﺖ

ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ .ﻫﻐﻮئ د ﻫﺎرون د ﭘﺎره د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﺒﺎس ﺟﻮړ ﮐو ،ﻫﻢ

ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﺣﮑﻢ ﮐے وو٢ .ﻫﻐﻮئ د ﻣﻬﻴﻨﯥ
ﻟﯥ ،د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ،اؤ د ﺳﺮو زرو ﺗﺎر ﻧﻪ ﭘﯧﺶ

ﺑﻨﺪ ﺟﻮړ ﮐو٣ .ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو زرو ﭘﺎﯥ وﮑﻮﻟﯥ اؤ ﻧﺮى ﻧﺮى ﺗﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ
ﺟﻮړ ﮐل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﻴﻨﻪ ﻟﻪ اؤ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ ﭘﻪ وړۍ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮ۴ .ﻫﻐﻮئ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د ﭘﺎره دواړو ﻃﺮﻓﻮ ﺗﻪ

د وﻟﻰ ﭘ ﻟﻮﻟﯥ وې ،ﭼﯥ د دې ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﻟﮯ ﺷﻮ۵ .ﻳﻮ ﮥ ﻠﮑﺎرى ﺷﻮے
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻪ ﺟﻮړ وو ،ﻫﻐﻪ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﺳﺮه ﻧﻠﻮﻟﮯ
ﺷﻮے وو اؤ ورﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻮے وو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﺣﮑﻢ ﮐے وو۶ .ﻫﻐﻮئ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﻰ ﺗﻴﺎر ﮐل اؤ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﮐﯥ
ﻳﯥ ﯧﺮ ﮐل ،ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻌﻘُﻮب د دوﻟﺴﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﻣﺎﻫﺮ زرﺮ ﭘﻪ
٩٢
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ذرﻳﻌﻪ ﻟﻴﮑﻠﮯ ﺷﻮى ۇو٧ .ﻫﻐﻮئ دا د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د وﻟﻰ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮل ﭼﯥ د
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧُﻤﺎﺋﻨﺪﻰ ﮐﻮى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو.
د ﺳﻴﻨﯥ د ﺟﯧﺐ ﺟﻮړول
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢٨
٨ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻪ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﺟﻮړ ﮐو ﭼﯥ د ﮐُﻮم ﻧﻪ ﭘﯧﺶ

ﺑﻨﺪ ﺟﻮړ وو اؤ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻠﮑﺎرى ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وه٩ .دا ﻠﻮرﻮﻪ اؤ دوه
ﻏﺒﺮږه وو ،ﻧﻬﮥ اﻧﭽﯥ اُوږد اؤ ﻧﻬﮥ اﻧﭽﯥ ﭘﻠﻦ وو١٠ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮر

ﻗﻄﺎره ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﺎﻰ وﻟﻮل :ﭘﻪ اول ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ﻳﺎﻗُﻮت ،ﻳﻮ زﯦ ﻳﺎﻗُﻮت اؤ ﻟﻌﻞ،
١١ﭘﻪ دوﻳﻢ ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ،ﻳﻮ زﻣﺮد ،ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﻳﺎﻗُﻮت اؤ ﻳﻮه ﻫﻴﺮه١٢ ،ﭘﻪ درﻳﻢ ﻗﻄﺎر
ﮐﯥ ،ﻳﻮه ﻓﯧﺮوزه ،ﻳﻮ ﻋﻘﻴﻖ اؤ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ ﻳﺎﻗُﻮت١٣ ،اؤ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﻗﻄﺎر ﮐﯥ ﻳﻮ
ﺷﻴﻦ ﺑﺨﻦ ﻳﺎﻗُﻮت ،ﻳﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﮐﺎﮯ اؤ ﻳﻮ ﻳﺸﻢ ﮐﺎﮯ وﻟﻮﻟﻮ .دا ﭘﻪ ﺳﺮو زرو

ﮐﯥ ﯧﺮ ۇو١۴ .ﭘﻪ دې دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎﻰ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻌﻘُﻮب د ﻳﻮ زوئ
ﻧُﻮم ﻟﻴﮑﻠﮯ وو ،ﭼﯥ د ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧُﻤﺎﺋﻨﺪﻰ وﺷﻰ١۵ .د ﺳﻴﻨﯥ
ﺟﯧﺐ د ﭘﺎره ﻫﻐﻮئ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼﯥ د ﺗﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

ﺗﺎؤ ﺷﻮى ۇو١۶ .ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎﻮ ﯧﺮوﻟﻮ د ﭘﺎره د ﺳﺮو زرو دوه ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل
اؤ د ﺳﺮو زرو دوه ﮐَۍ اؤ دا دوه ﮐَۍ ﻳﯥ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﭘﻪ ﺑﺮه ﻮُﻮﻧﻮ ﭘﻮرې
وﻧﻠﻮﻟﯥ١٧ .ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو زرو ﻫﻐﻪ دوه زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﭘﻪ دوه ﮐَو ﭘﻮرې ﻳﯥ وﺗل
١٨اؤ د زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﻧﻮر دوه ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوه ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻮرې وﺗل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ
ﮐﯥ ﮐﺎﻰ ﯧﺮ ﮐے ﺷﻮى ۇو اؤ داﺳﯥ ﻳﯥ دا د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د وﻟﻰ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﻮرې
ﻣﺨﮑﯥ وﻧﻠﻮل١٩ .ﻫﻐﻮئ دوه د ﺳﺮو زرو ﮐَۍ ﺟﻮړې ﮐې اؤ دا ﻳﯥ د ﺳﻴﻨﯥ
ﺟﯧﺐ ﻻﻧﺪې ﻮُﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ ﻏﺎړې ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﺧﻮا ﮐﯥ وﻧﻠﻮﻟﯥ٢٠ .ﻫﻐﻮئ د
ﺳﺮو زرو دوه ﻧﻮرې ﮐَۍ ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐې اؤ دا ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺣﺼﻪ ﭘﻮرې د ﭘﯧﺶ
ﺑﻨﺪ د وﻟﻰ دوه ﭘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﻧﻠﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﻨ ﺗﻪ ﻧﺰدې وې اؤ ﭘﻪ ُﻠﮑﺎرۍ
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ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮى ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ د ﭘﺎﺳﻪ وې٢١ .ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ
ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو ،ﻫﻐﻮئ د ﺳﻴﻨﯥ د ﺟﯧﺐ ﮐَۍ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﮐو ﭘﻮرې
د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ﻣﺰى ﺳﺮه وﺗﻟﯥ ،ﻧﻮ ﭼﯥ داﺳﯥ د ﺳﻴﻨﯥ ﺟﯧﺐ ﭘﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې
ﭘﺮوت وى اؤ ﭼﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐﯧى ﻧﻪ.
د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻮر ﻟﺒﺎس ﺟﻮړﻳﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٢٨
٢٢ﭼﯥ ﮐُﻮﻣﻪ ﭼﻮﻏﻪ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻻﻧﺪې اﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﮐﯧى ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ د آﺳﻤﺎﻧﻰ

رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه٢٣ .ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ د ﺳﺮ د ﭘﺎره ﻳﻮ ﺳﻮرے وو ،ﭼﯥ

ﻏﺎړه ﻳﯥ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﻨﻟﮯ ﺷﻮې وه ﭼﯥ وﻧﮥ ﺷﻠﯧى٢۶–٢۴ .د دې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻏﺎړه
ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ ﺗﺎر اﻧﺎر ﺟﻮړ ﮐل اؤ
د ﻫﺮ اﻧﺎر ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ د ﺳﺮو زرو ﻠ وې ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٢٧ .ﻫﻐﻮئ د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﭘﺎره
ﻗﻤﻴﺼﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل٢٨ ،اؤ ﭘﮑﮯ ،ﻮﭘ اؤ د ﻟﯥ ﺟﺎﻧﻰ٢٩ ،اؤ د ﻣﻬﻴﻨﯥ ﻟﯥ
اؤ د آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ،ﺑﺎﻧﺠﺎﻧﻰ اؤ د ﺳﻮر رﻧ وړۍ ﻧﻪ ﻳﯥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺟﻮړ ﮐو ﭼﯥ
ﻠﮑﺎرى ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ

ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٣٠ .ﻫﻐﻮئ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه اؤ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
ﻳﯥ وﻟﻴﮑﻞ ”ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮے“٣١ .ﻫﻐﻮئ دا د ﻳﻮ آﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧ ﻣﺰى

ﺳﺮه د ﭘﮑﻰ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وﺗﻟﻪ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ
ﺣﮑﻢ ورﮐے وو.
د ﮐﺎر ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪل
)د ﻫﺠﺮت ﮐﺘﺎب ( :٣۵
٣٢د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ﻮل ﮐﺎر ﭘﻪ ﮥ ﺗﻮﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ
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ورﮐے وو٣٣ .ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤﻪ اؤ د ﻫﻐﯥ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ راوړو ،د دې ﮐُﻨې،
ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ،ﻻړى ،ﺳﺘﻨﯥ اؤ د دې ﺧﭙﯥ٣۴ ،د و ﺮﻣﻨﯥ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ﭘده
ﭼﯥ ﺳﻮر رﻧ ورﮐے ﺷﻮے وو ،د ﯥ ﺮﻣﻨﯥ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﭘده ،د ﭘﻮﻟﻮ واﻻ
ﭘده٣۵ ،د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﭼﯥ د ﮐﺎﻮ ﺗﺨﺘﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﯥ وې ،د دې د وړﻟﻮ د
ﭘﺎره ﺑﺎزوﺎن اؤ د دې د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ ﻫﻢ٣۶ ،ﻣﯧﺰ اؤ د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن اؤ ﺧُﺪائ
ﭘﺎ ک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ډوډۍ٣٧ ،د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ډﻳﻮټ ،د دې ډﻳﻮې اؤ د
دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن اؤ د ډﯦﻮو د ﭘﺎره ﺗﯧﻞ٣٨ ،د ﺳﺮو زرو ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ،د ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﯧﻞ ،د

ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ ،ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازې د ﭘﺎره ﭘده٣٩ ،د زﯦو ﻗُﺮﺑﺎنﺎه
اؤ ورﺳﺮه د دې د زﯦو ﺟﺎﻟ ،د دې د وړﻟﻮ د ﭘﺎره ﺑﺎزوﺎن اؤ د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن،
د وﻳﻨﻠﻮ د ﭘﺎره ﺎﻧﮏ اؤ د دې ﺑﯧﺦ۴٠ ،د درﺑﺎر د ﭘﺎره ﭘدې اؤ د دې ﺳﺘﻨﯥ
اؤ ﺧﭙﯥ ،درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د ﭘﺎره ﭘده اؤ د دې رﺳ ،د ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎره ﻣﻮږى،
اؤ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻮ۴١ ،اؤ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻟﺒﺎس
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐﯥ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ اﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮ .د ﻫﺎرون اؤ د ﻫﻐﮥ
د زاﻣﻨﻮ د ﭘﺎره ﻣﻘﺪس ﻟﺒﺎس وو ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ.
۴٢ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﮐﺎر ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﮯ وو ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ

ﻣﻮﺳﲐ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو۴٣ .ﻣﻮﺳﲐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎر ﺗﻪ وﮐﺘﻞ اؤ وې ﻟﻴﺪل ﭼﯥ
ﻫﻐﻮئ دا ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐے وو ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ
ﮐے وو .ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻠﻮ.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ ودرول اؤ وﻗﻒ ﮐﻮل
.
۴٠

١ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳﲐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ”٢ ،د اوﻟﻨ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ودروه٣ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﺗون ﺻﻨﺪُوق

ﮐﯧده ﭘﻪ ﮐُﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﺲ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ دى اؤ د دې ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘده وﻟﻮه.
۴ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺰ دﻧﻨﻪ راوړه اؤ ﺳﺎﻣﺎن ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧده .ډﻳﻮټ ﻫﻢ دﻧﻨﻪ راوړه اؤ ډﻳﻮې

ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧده۵ .د ﺗون ﺻﻨﺪُوق ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﺳﺮو زرو ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﮐﯧده ﮐُﻮﻣﻪ
ﭼﯥ د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﭘﺎره ده اؤ د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ دروازه ﺑﺎﻧﺪې ﭘده
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ﻮړﻧﺪه ﮐه۶ .د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﮐﯧده.
٧د ﺧﯧﻤﯥ اؤ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ د وﻳﻨﻠﻮ ﺎﻧﮏ ﮐﯧده اؤ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐﯥ
واﭼﻮه٨ .ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘدې ودروه اؤ د دې ﭘﻪ دروازه ﺑﺎﻧﺪې ﭘده ﻮړﻧﺪه ﮐه.

٩ﺑﻴﺎ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﯧﻤﻪ اؤ د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن وﻗﻒ ﮐه اؤ
داﺳﯥ ﺑﻪ دا ﻣﻘﺪس ﺷﻰ١٠ .ورﭘﺴﯥ ،د ﻏﻮړوﻟﻮ د ﺗﻴﻠﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ
ﻧﺬراﻧﯥ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه اؤ د دې ﻮل ﺳﺎﻣﺎن وﻗﻒ ﮐه اؤ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﭘﻮره ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺷﻰ.

١١د وﻳﻨﻠﻮ ﺎﻧﮏ اؤ د دې ﺑﯧﺦ ﻫﻢ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﻗﻒ ﮐه١٢ .ﻫﺎرون اؤ
د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ د ﺧﯧﻤﯥ دروازې ﺗﻪ راوﻟﻪ اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻏُﺴﻞ وﮐى.

١٣ﻫﺎرون ﺗﻪ ﻣﻘﺪﺳﯥ ﺟﺎﻣﯥ ورواﻏﻮﻧﺪه ،ﺳﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐه اؤ وﻗﻒ ﻳﯥ ﮐه،
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى١۴ .د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ راوﻟﻪ اؤ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﭼﻮﻏﯥ ورواﻏﻮﻧﺪه١۵ .ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ
دې د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﺳﺮ ﻏﻮر ﮐے وو ،ﻧﻮ ﭼﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ
وﮐى .دا ﻏﻮړول ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د راﺗﻠُﻮﻧﮑﻰ ﻮﻟﻮ وﺧﺘُﻮﻧﻮ د ﭘﺎره اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮړ ﮐى“.
١۶ﻣﻮﺳﲐ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو.
١٧ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻞ ﻧﻮ د دوﻳﻢ ﮐﺎل د اوﻟﻨ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ اوﻟﻪ ورځ
وه ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ودروﻟﮯ ﺷﻮه١٨ .ﻣﻮﺳﲐ د دې ﺧﭙﯥ
ﻻﻧﺪې وﻟﻮﻟﯥ ،ﭼﻮﮐﺎُﻮﻧﻪ ﻳﯥ ودرول ،ﻻړى ﻳﯥ ورﺳﺮه وﻟﻮل اؤ د دې ﺳﺘﻨﯥ
ﻳﯥ ودروﻟﯥ١٩ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﭘده ﺧﻮره ﮐﻟﻪ اؤ د ﭘﺎﺳﻪ ﻳﯥ
ﭘﺮې ﺑﻠﻪ ﭘده ﻫﻢ واﭼﻮﻟﻪ ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٢٠ .ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﮥ د ﮐﺎﻮ دوه ﺗﺨﺘﯥ واﺧﺴﺘﻠﯥ اؤ د ﺗون ﭘﻪ ﺻﻨﺪُوق ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﯧﻮدﻟﯥ .ﻫﻐﮥ
د ﺻﻨﺪُوق ﭘﻪ ﮐَو ﮐﯥ ﺑﺎزوﺎن واﭼﻮل اؤ د دې د ﮐﻔﺎرې ﺗﺨﺖ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې
ﮐﯧﻮدو٢١ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺻﻨﺪُوق ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ راوړو اؤ ﭘده ﻳﯥ ﻮړﻧﺪه ﮐه .ﻧﻮ
داﺳﯥ ﻫﻐﮥ ﺻﻨﺪُوق ﭘ ﮐو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے
وو.
٢٢د ﭘدې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﯥ ،ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﯧﺰ ﮐﯧﻮدو٢٣ ،اؤ ﭘﻪ
دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې ډوډۍ ﮐﯧﻮده ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
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ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٢۴ .ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺟﻨُﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ،
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ ډﻳﻮټ ﮐﯧﻮدو٢۵ ،اؤ ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
ﮐﯥ ډﯦﻮې ﺑﻠﯥ ﮐې ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے
وو٢۶ .ﭘدې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﺮو زرو ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﮐﯧﻮده٢٧ ،اؤ
ﻫﻐﮥ ورﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ وﺳﻮزوﻟﯥ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٢٨ .ﻫﻐﮥ ﭘده د ﺧﯧﻤﯥ ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ ﻮړﻧﺪه ﮐه،
٢٩اؤ ﻫﻠﺘﻪ ﭘدې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻫﻐﮥ د ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﮐﯧﻮده .اؤ ﭘﻪ
ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﺳﻮزﯦﺪُوﻧﮑﯥ ﻧﺬراﻧﯥ اؤ د ﻏﻠﯥ ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﯧﺶ ﮐې ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
ﭼﯥ ﻨﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٣٠ .ﻫﻐﮥ د وﻳﻨﻠﻮ ﺎﻧﮏ د ﺧﯧﻤﯥ اؤ
ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﯧﻨ ﮐﯥ ﮐﯧﻮدو اؤ اوﺑﮥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ واﭼﻮﻟﯥ٣١ .ﻣﻮﺳﲐ ،ﻫﺎرون اؤ

د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ اؤ ﺧﭙﯥ ووﻳﻨﻠﯥ ٣٢ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ دﻧﻨﻪ ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ

ﻳﺎ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ورﺗﻠﻞ ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ ﺣﮑﻢ ورﮐے وو٣٣ .ﻣﻮﺳﲐ
د ﺧﯧﻤﯥ اؤ ﻗُﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘدې ودروﻟﯥ اؤ درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ دروازه
ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﭘده ﻮړﻧﺪه ﮐه .ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﻮل ﮐﺎر ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ.
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎﺳﻪ ورﻳ
)د ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺘﺎب ( :٩
٣۴ﺑﻴﺎ ورﻳﯥ ﺧﯧﻤﻪ ﭘﻪ ﮐه اؤ ﺧﯧﻤﻪ د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺳﭙﻴﻦ ﺟﻼل
ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷﻮه٣۵ .ﻧﻮ ﻣﻮﺳﲐ ﺧﯧﻤﯥ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺗﻠﮯ٣۶ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺻﺮف ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐﯥ ﮐﯧﻤﭗ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ورﻳ د ﺧﯧﻤﯥ ﻧﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه٣٧ .ﺗﺮ ﮐُﻮﻣﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺑﻪ ورﻳ ﻫﻠﺘﻪ وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺳﻔﺮ د ﭘﺎره
ﺧﯧﻤﯥ ﻧﮥ اُوﭼﺘﻮﻟﯥ٣٨ .ﭼﯥ ﻫﻐﻮئ ﮐُﻮم ﺎئ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ د ورﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ
د ﻣﺎﻟﮏ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ورﻳ د ﺧﯧﻤﯥ د ﭘﺎﺳﻪ ﻟﻴﺪﻟﻪ اؤ د ﺷﭙﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ورﻳﻮ
ﮐﯥ ﺑﻞ ﺷﻮے اور ﻟﻴﺪﻟﻮ.
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