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اِستِثنا
موسٰی اسرائیلیوں مخاطبسے ہوتا ہے

میںکتاباِس1 ہیںدرجباتیںوہ موسٰیجو اسرائیلیوںتمامنے کہیںسے
جب وہ یائے در یردن کے مشرقی کنارے پر بیابان میں تھے۔ وہ یردن کی
وادی میں سوف کے قریب تھے۔ ایک طرف فاران شہر تھا اور دوسری
طرف طوفل، لابن، حصیرات اور دِیزہب کے شہر تھے۔ 2 اگر ادوم کے
پہاڑی علاقے سے ہو جائیںکر حوربتو یعنی سینا پہاڑ قادسسے تکبرنیع
کا سفر دن11 میں طے کیا جا سکتا ہے۔

3 اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے 40 سال ہو گئے تھے۔ اِس سال کے
گیارھویں ماہ کے پہلے دن موسٰی نے اُنہیں سب کچھ بتایا ربجو نے اُسے
اُنہیں بتانے کو کہا تھا۔ 4 اُس وقت وہ یوں امور کے بادشاہ سیحون کو
دےشکست چکا جستھا کا الحکومتدار حسبون تھا۔ بسن کے بادشاہ
عوج پر بھی فتح حاصل ہو چکی حکومتکیجستھی کے عستاراتمرکز
اور اِدرعی تھے۔

5 وہاں، یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر موآبجو کے علاقے میں
تھا موسٰی الله شریعتکی کی تشریح کرنے لگا۔ اُس نے کہا،

جب6 تم حورب یعنی سینا پہاڑ پاسکے تھے تو ہمارےرب خدا نے
ہم سے کہا، تم” کافی دیر ٹھہرےیہاںسے ہوئے ہو۔ اب7 اِس جگہ کو
چھوڑ کر آگے ملـِک کنعان کی طرف بڑھو۔ یوں امور کے پہاڑی علاقے
اور اُن پڑوسکے کی قوموں پاسکے جاؤ جو یردن کے میدانی علاقے میں
آباد ہیں۔ پہاڑی علاقے مغربمیں، کے نشیبی پہاڑی علاقے جنوبمیں،
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کے دشِت نجب میں، ساحلی علاقے میں، ملـِک کنعان میں اور لبنان میں
یائے تکفراتدر چلے جاؤ۔ مَیں8 نے تمہیں دےملـکیہ دیا ابہے۔
جا کر اُس پر قبضہ کر لو۔ ربکیونکہ نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا
اسحاقابراہیم، یعقوباور وعدہسے کیا تھا مَیںکہ تمہیںملـکیہ تمہاریاور
اولاد کو دوں “گا۔

راہنما مقرر کئے گئے
وقتاُس9 مَیں نے تم سے کہا، مَیں” اکیلا تمہاری راہنمائی کرنے کی

داریذمہ نہیں اُٹھا سکتا۔ تمہارےرب10 خدا تمہارینے تعداد اِتنی بڑھا
دی ہے کہ آج تم آسمان کے ستاروں کی مانند بےشمار ہو۔ 11 اور رب
باپتمہارے دادا کا تمہاریکہکرےخدا مزیدتعداد ہزار جائے۔بڑھگُنا
وہ تمہیں جسدےبرکتوہ کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔ لیکن12 مَیں اکیلا
ہی تمہارا بوجھ اُٹھانے نپٹانےکوجھگڑوںاور نہیںداریذمہکی اُٹھا سکتا۔
اِس13 لئے اپنے ہر قبیلے میں سے کچھ ایسے دانش مند اور سمجھ دار آدمی
چن لو جن کی لیاقت لوگکو مانتے ہیں۔ پھر مَیں اُنہیں تم پر مقرر کروں
“گا۔

14 یہ بات تمہیں پسند آئی۔ 15 تم نے اپنے میں سے ایسے راہنما چن لئے
دانشجو مند تھے اور لیاقتکیجن لوگکو مانتے تھے۔ پھر مَیں اُنہیںنے
ہزار ہزار، َسو َسو اور پچاس پچاس مردوں پر مقرر کیا۔ یوں وہ قبیلوں کے
نگہبان بن گئے۔ وقتاُس16 مَیں نے اُن قاضیوں سے کہا، عدالت” کرتے
وقت ہر ایک کی بات غور سے سن کر غیرجانب دار فیصلے کرنا، چاہے
دو اسرائیلی یق فر ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں یا معاملہ کسی
اسرائیلی اور پردیسی کے درمیان ہو۔ عدالت17 داریجانبوقتکرتے نہ
کرنا۔ چھوٹے بڑےاور باتکی سن دونوںکر ایکساتھکے سلوکجیسا
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کسیکرنا۔ متسے ڈرنا، کیونکہ الله ہی نے عدالتتمہیں کرنے کی ذمہ
دیداری ہے۔ معاملےکسیاگر میں فیصلہ تمہارےکرنا لئے مشکل ہو تو
اُسے پیشمجھے کرو۔ پھر مَیں ہی اُس کا فیصلہ کروں “گا۔ 18 اُس وقت
مَیں نے سبتمہیں کچھ بتایا جو تمہیں کرنا تھا۔

ملـِک کنعان جاسوسمیں
ہیویسانےہم19 کیا ہمیںنےربجیسا تھا۔کہا روانہسےحوربہم

ہو کر یوں امور کے پہاڑی علاقے طرفکی بڑھے۔ سفر کرتے کرتے ہم
اُس وسیع اور ناکہول یگستان ر میں سے گزر گئے جسے تم نے دیکھ لیا
ہے۔ آخرکار قادسہم برنیع پہنچ گئے۔ وہاں20 مَیں نے تم سے کہا، تم”
یوں امور پہاڑیکے تکعلاقے پہنچ گئے ہو ربجو ہمارا خدا ہمیں دینے
والا ہے۔ 21 تیرےربدیکھ، خدا تجھےنے دےملـکیہ دیا ابہے۔
جا کر اُس پر قبضہ کر جسلے طرح تیرےرب باپ دادا کے خدا نے
تجھے بتایا متہے۔ ڈرنا اور بےدل نہ ہو “!جانا

لیکن22 پاسمیرےسبتم آئے اور نہکیوں”کہا، ہم پہلےسےجانے
کچھ آدمی بھیجیں ملـکجو یافتحالاتکے در کریں واپساور آ کر ہمیں
اُس راستے بارےکے میں بتائیں جس پر ہمیں جانا ہے اور اُن شہروں کے
بارے میں اطلاع دیں جن پاسکے ہم پہنچیں “گے۔ باتیہ23 مجھے پسند
آئی۔ مَیں نے اِس کام کے لئے ہر قبیلے کے ایک آدمی کو چن کر بھیج
دیا۔ یہجب24 بارہ پہاڑیآدمی علاقے میں جا کر وادٔی اِسکال میں پہنچے
تو اُس تفتیشکی کی۔ 25 پھر ملـکوہ کا کچھ پھل لے کر لوٹ آئے اور
ملـکہمیں بارےکے میں دےاطلاع کر ربملـکجو”کہا، ہمارا خدا
ہمیں دینے والا ہے وہ اچھا “ہے۔
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لیکن26 تم جانا نہیں ہتے چا تھے بلـکہ سرکشی کر ربکے اپنے خدا کا

حکم نہ مانا۔ 27 تم نے اپنے خیموں میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، رب” ہم سے
نفرت رکھتا ہے۔ وہ ہمیں مصر سے نکال لایا ہے تاکہ ہمیں یوں امور کے
ہاتھوں ہلاک کروائے۔ 28 ہم کہاں جائیں؟ ہمارے بھائیوں نے ہمیں
بےدل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہاں’ لوگکے ہم سے طاقت ور اور
درازقد ہیں۔ اُن کے بڑے بڑے شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی
ہیں۔ وہاں ہم عناقنے کی اولاد بھی دیکھی جو قامتدیو “۔‘ہیں

مَیں29 نے کہا، نہ” گھبراؤ اور نہ اُن خوفسے کھاؤ۔ رب30 تمہارا
تمہارےخدا آگے آگے چلتا تمہارےہوا لئے لڑے گا۔ تم چکےدیکھخود
ہو کہ طرحکسوہ مصر 31 اور یگستان ر تمہارےمیں لئے لڑا۔ یہاں بھی
وہ ایسا گا۔کرےہی تُو گواہخود بیابانکہہے پورےمیں سفر دورانکے
رب تجھے یوں اُٹھائے پھرا جس باپطرح اپنے بیٹے کو اُٹھائے پھرتا ہے۔
اِس طرح چلتے چلتے تم تکیہاں پہنچ “گئے۔ اِس32 کے باوجود تم ربنے
اپنے خدا پر بھروسا نہ رکھا۔ 33 تم نے یہ بات نظرانداز کی کہ وہ سفر کے
راتدوران آگوقتکے اور دن بادلوقتکے تمہارےمیںصورتکی
آگے آگے چلتا رہا تمہارےتاکہ لئے خیمے لگانے کی جگہیں کرےمعلوم
اور تمہیں راستہ دکھائے۔

ربجب34 تمہارینے یہ باتیں سنیں تو اُسے غصہ آیا اور اُس نے قَسم
کھا کر کہا، اِس”35 نسلشریر ایککا بھیمرد اُس ملـکاچھے نہیںکو
دیکھے گا اگرچہ مَیں نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا سے وعدہ کیا تھا
کہ مَیں اُسے اُنہیں دوں گا۔ کالبصرف36 بن یفُنّہ اُسے دیکھے گا۔ مَیں
اُسے اور اُس کی اولاد کو دوںملـکوہ میںجسگا اُس نے سفر کیا ہے،
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کیونکہ اُس پورےنے طور ربپر پیرویکی “کی۔
تمہاری37 وجہ ربسے مجھ سے ناراضبھی ہوا اور کہا، تُو” بھی اُس

میں داخل نہیں ہو گا۔ 38 لیکن تیرا مددگار یشوع بن نون داخل ہو گا۔
اُس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہ ملـک پر قبضہ کرنے میں اسرائیل
کی کرےراہنمائی “گا۔ 39 تم ربسے نے کہا، تمہارے” بچے جو ابھی
اچھے بُرےاور میں امتیاز نہیں کر سکتے، ملـکوہی میں داخل ہوں گے،
وہی بچے جن بارےکے میں تم نے کہا کہ دشمن اُنہیں ملـِک کنعان میں
چھین لیں گے۔ اُنہیں مَیں ملـک دوں گا، اور وہ اُس پر قبضہ کریں گے۔
لیکن40 تم خود آگے نہ بڑھو۔ پیچھے مُڑ کر دوبارہ یگستان ر میں بحرِ ُلزم ق کی
طرف سفر “کرو۔

تب41 تم نے کہا، ہم” ربنے کا گناہ کیا ابہے۔ ملـکہم میں جا
کر لڑیں ہمارےربطرحجسگے، خدا ہمیںنے حکم دیا “ہے۔ چنانچہ
یہ سوچتے ہوئے کہ اُس پہاڑی علاقے پر حملہ کرنا آسان ہو گا، ہر ایک
مسلح ہوا۔ 42 لیکن رب نے مجھ سے کہا، اُنہیں” بتانا کہ وہاں جنگ
کرنے کے لئے نہ جاؤ، کیونکہ مَیں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تم اپنے
دشمنوں شکستہاتھوںکے کھاؤ “گے۔

مَیں43 نے تمہیں یہ بتایا، لیکن تم میرینے نہ سنی۔ تم سرکشینے کر
ربکے کا حکم نہ مانا بلـکہ مغرور ہو پہاڑیکر علاقے میں داخل ہوئے۔
وہاں44 باشندےاموریکے تمہارا سامنا نکلے۔کرنے وہ شہد مکھیوںکی
کے غول کی طرح تم پر پڑےٹوٹ اور تمہارا تعاقب کر کے تمہیں سعیر سے
تکحُرمہ مارتے گئے۔

تب45 واپستم آ ربکر کے منے سا زار و قطار رونے لـگے۔ لیکن اُس
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نے توجہ نہ دی بلـکہ تمہیں نظرانداز کیا۔ اِس46 کے بعد تم بہت تکدنوں
قادس برنیع میں رہے۔

2
یگستان ر میں دوبارہ سفر

پھرجس1 ربطرح مجھےنے حکم دیا تھا ہم پیچھے مُڑ کر یگستان ر میں
بحرِ ُلزم ق طرفکی سفر کرنے لـگے۔ کافی تکدیر ہم سعیر یعنی ادوم کے
پہاڑی علاقے کنارےکنارےکے پھرتے رہے۔

ایک2 ربدن مجھنے سے کہا، بہتتم”3 دیر سے پہاڑیاِس علاقے
کنارےکنارےکے پھر رہے ابہو۔ شمال طرفکی سفر کرو۔ 4 قوم کو
بتانا، اگلے’ دنوں میں تم سعیر ملـککے میں سے گزرو گے تمہارےجہاں
بھائی عیسَو کی اولاد آباد ہے۔ وہ تم ڈریںسے توبھیگے۔ بڑی احتیاط سے
گزرنا۔ 5 اُن کے جنگساتھ نہ چھیڑنا، کیونکہ مَیں تمہیں اُن ملـککے کا
مَیںگا۔دوںنہیںبھیفٹمربعایک سعیرنے پہاڑیکا علاقہ عیسَو اُساور
کی اولاد کو دیا ہے۔ لازم6 ہے کہ تم کھانے اور پینے کی یاتتمام ضرور
دےپیسے کر “۔‘خریدو

7 جو بھی کام تُو نے کیا ربہے نے اُس پر برکت دی ہے۔ اِس وسیع
یگستان ر میں پورے سفر کے دوران اُس نے تیری نگہبانی کی۔ اِن 40
سالوں کے دوران رب تیرا خدا تیرے ساتھ تھا، اور تیری تمام یات ضرور
پوری ہوتی رہیں۔

8 چنانچہ ہم سعیر کو چھوڑ کر ہمارےجہاں بھائی عیسَو کی اولاد آباد
دوسرےتھی راستے سے آگے نکلے۔ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ایلاتجو
اور عصیون جابر شہروںکے سے بحـیرۂ تکمُردار پہنچاتا ہے موآباور کے
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بیابان کی طرف ھنے بڑ لـگے۔ 9 وہاں رب نے مجھ سے کہا، موآب” کے
باشندوں کی مخالفت نہ کرنا اور نہ اُن کے جنگساتھ چھیڑنا، کیونکہ مَیں
اُن ملـککے کا کوئی بھی حصہ تجھے نہیں دوں گا۔ مَیں نے عار شہر کو
لوط کی اولاد کو دیا “ہے۔

10 پہلے ایمی وہاں ہتے ر تھے جو عناق کی اولاد کی طرح طاقت ور،
درازقد اور تعداد میں یادہ ز تھے۔ عناق11 کی اولاد کی طرح وہ رفائیوں
میں شمار کئے جاتے تھے، لیکن موآبی اُنہیں ایمی کہتے تھے۔

اِسی12 طرح قدیم زمانے میں حوری سعیر میں آباد تھے، لیکن عیسَو کی
اولاد نے اُنہیں وہاں سے نکال دیا طرحجستھا۔ اسرائیلیوں نے بعد میں
ملـکاُس میں کیا ربجو نے اُنہیں دیا تھا اُسی طرح عیسَو کی اولاد ھتے بڑ
ھتے بڑ یوں حور کو تباہ کر کے اُن کی جگہ آباد ہوئے تھے۔

رب13 نے کہا، اب” جا کر وادٔی زِرد کو عبور “کرو۔ ہم نے ایسا
ہی کیا۔ قادسہمیں14 برنیع سے روانہ ہوئے سال38 ہو گئے ابتھے۔ وہ
تمام آدمی مر چکے تھے جو جنگوقتاُس کرنے قابلکے تھے۔ ویسا ہی
ہوا تھا ربجیسا نے قَسم کھا کر کہا تھا۔ رب15 مخالفتکی باعثکے
آخرکار خیمہ گاہ میں اُس نسل ایککا مرد بھی نہ رہا۔ جب16 سبوہ
مر گئے تھے ربتب17 نے مجھ سے کہا، آج”18 تمہیں عار شہر سے ہو کر
موآب کے علاقے میں سے گزرنا ہے۔ 19 پھر تم عمونیوں کے تکعلاقے
پہنچو گے۔ اُن کی بھی مخالفت نہ کرنا، اور نہ اُن کے جنگساتھ چھیڑنا،
کیونکہ مَیں اُن ملـککے کا کوئی بھی حصہ تمہیں نہیں دوں گا۔ مَیں نے
لوطملـکیہ کی اولاد کو دیا “ہے۔

حقیقت20 میں عمونیوں ملـککا بھی رفائیوں ملـککا سمجھا جاتا تھا
جو قدیم زمانے میں وہاں آباد تھے۔ عمونی اُنہیں زمزمی کہتے تھے، 21 اور
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وہ قامتدیو طاقتتھے، ور اور تعداد میں یادہ۔ ز عناقوہ کی اولاد جیسے
درازقد ملـکعمونیجبتھے۔ میں آئے ربتو رفائیوںنے کو اُن آگےکے
آگے تباہ کر دیا۔ چنانچہ عمونی ھتے بڑ ھتے بڑ اُنہیں لتے نکا گئے اور اُن کی جگہ
آباد ہوئے، 22 بالکل اُسی طرح جس طرح رب نے عیسَو کی اولاد کے
آگے آگے یوں حور کو تباہ کر دیا جبتھا وہ سعیر ملـککے میں آئے تھے۔
بھیوہاں وہ ھتے بڑ ھتے بڑ یوں حور لتےکو نکا اورگئے اُن کی آبادجگہ ہوئے۔
اِسی23 ایکطرح اَور قدیم قوم بنام عوی کو بھی اُس ملـککے سے نکالا
گیا۔ عوی تکغزہ آباد تھے، لیکن جب کفتوری کفتور یعنی کریتے سے
آئے تو اُنہوں نے اُنہیں تباہ کر دیا اور اُن کی جگہ آباد ہو گئے۔

سیحون بادشاہ جنگسے
نےرب24 موسٰی سے کہا، اب” جا کر وادٔی ارنون کو عبور یوںکرو۔

سمجھو مَیںکہ حسبون اموریکے بادشاہ سیحون کو اُس سمیتملـککے
تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ اُس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اُس کے
جنگساتھ کرنے کا موقع ڈھونڈو۔ اِسی25 دن سے مَیں تمام قوموں میں
بارےتمہارے میں دہشت اور خوف پیدا کروں گا۔ وہ تمہاری خبر سن
خوفکر مارےکے تھرتھرائیں گی اور کانپیں “گی۔

مَیں26 قدیماتدشِتنے بادشاہکےحسبونسے سیحون پاسکے قاصد
بھیجے۔ میرا نفرتپیغام مخالفتاور سے خالی تھا۔ وہ یہ تھا، ہمیں”27 اپنے
میںملـک شاہراہہمدیں۔گزرنےسے پر رہیںہی اُساورگے نہسے بائیں،
نہ دائیں طرف ہٹیں گے۔ 28 ہم کھانے اور پینے کی تمام یات ضرور کے
لئے مناسب پیسے دیں گے۔ ہمیں پیدل اپنے ملـک میں سے گزرنے دیں،
جس29 طرح سعیر کے باشندوں عیسَو کی اولاد اور عار کے ہنے ر والے
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موآبیوں ہمیںنے دیا۔گزرنے منزلہماریکیونکہ یائے یردندر مغربکے
میں ہے، ملـکوہ ربجو ہمارا خدا ہمیں دینے والا “ہے۔

30 لیکن حسبون کے بادشاہ سیحون نے ہمیں گزرنے نہ دیا، کیونکہ
رب تمہارے خدا نے اُسے بےلچک اور ہماری بات سے انکار کرنے پر
آمادہ کر دیا تھا تاکہ ہمارےسیحون قابو میں آ جائے۔ اور بعد میں ایسا ہی
ہوا۔ رب31 نے مجھ سے کہا، یوں” سمجھ لے کہ مَیں سیحون اور اُس
ملـککے تیرےکو حوالے کرنے لگا ابہوں۔ نکل کر اُس پر قبضہ کرنا
شروع “کرو۔

فوجساریاپنیسیحونجب32 لے کر ہمارا مقابلہ کرنے لئےکے یہض
آیا 33 ہمارےربتو خدا نے ہمیں پوری فتح بخشی۔ ہم نے سیحون، اُس
بیٹوںکے پوریاور قوم دی۔شکستکو ہموقتاُس34 اُسنے تمامکے
شہروں پر قبضہ کر لیا اور اُن تمامکے عورتوںمردوں، اور بچوں کو مار ڈالا۔
کوئی بھی نہ بچا۔ ہم35 مویشیصرفنے اور شہروں کا لُوٹا ہوا مال اپنے
لئے بچائے رکھا۔

ارنونوادٔی36 کنارےکے پر واقع عروعیر لےسے تکِجلعادکر ہر شہر
شکستکو ماننی پڑی۔ اِس میں وہ شہر بھی شامل تھا جو وادٔی ارنون میں
تھا۔ ہمارےرب خدا نے اُن سب ہمارےکو حوالے کر دیا۔ لیکن37
تم نے عمونیوں کا ملـک چھوڑ دیا اور نہ یائے در یبوق کے ارد گرد کے
علاقے، نہ اُس کے پہاڑی علاقے کے شہروں کو چھیڑا، کیونکہ رب
ہمارے خدا نے ایسا کرنے تمہیںسے منع کیا تھا۔

3
بسن کے بادشاہ عوج شکستکی
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اِس1 بعدکے شمالہم میں بسن بڑھطرفکی بسنگئے۔ کا بادشاہ عوج

اپنی تمام فوج نکلساتھکے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے اِدرعی آیا۔ رب2
مجھنے سے کہا، اُس” متسے ڈر۔ مَیں اُسے، اُس پوریکی فوج اور اُس
تیرےملـککا حوالے کر چکا ہوں۔ اُس کے ساتھ وہ کچھ کر جو تُو نے
اموری بادشاہ سیحون ساتھکے کیا جو حسبون حکومتمیں کرتا “تھا۔

3 ایسا ہی ہوا۔ ہمارےرب خدا کی مدد سے ہم نے بسن کے بادشاہ
عوج اور اُس کی تمام قوم کو شکست دی۔ ہم نے سب کوہلاک کر
دیا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ اُسی4 وقت ہم نے اُس کے تمام شہروں پر قبضہ کر
لیا۔ ہم نے کُل 60 شہروں پر یعنی ارجوب کے سارے علاقے پر قبضہ
کیا جس پر عوج کی حکومت تھی۔ 5 اِن تمام شہروں کی حفاظت اونچی
اونچی فصیلوں کنڈےاور والے دروازوں سے کی گئی تھی۔ دیہات میں
ایسیسیبہت آبادیاں بھی مل گئیں جن کی فصیلیں نہیں تھیں۔ ہم6 نے اُن
ساتھکے وہ کچھ کیا ہمجو حسبوننے کے بادشاہ سیحون کے علاقے کے
ساتھ کیا تھا۔ ہم سبنے ربکچھ کے حوالے کر کے ہر شہر کو اور تمام
مردوں، عورتوں اور بچوں ہلاککو کر ڈالا۔ ہم7 صرفنے تمام مویشی
اور شہروں کا لُوٹا ہوا مال اپنے لئے بچائے رکھا۔

8 یوں ہم نے اُس وقت یوں امور کے اِن دو بادشاہوں سے یائے در
یردن کا مشرقی علاقہ وادٔی ارنون سے لے کر حرمون پہاڑ تک چھین لیا۔
9 صیدا) باشندےکے حرمون کو یون سِر کہتے ہیں جبکہ یوں امور نے
اُس کا نام سنیر ۔(رکھا ہم10 عوجنے بادشاہ پورےکے علاقے پر قبضہ
کر لیا۔ اِس میں میداِن مرتفع کے تمام شہر شامل تھے، نیز سلـکہ اور اِدرعی
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تک ِجلعاد اور بسن پورےکے علاقے۔
11 بادشاہ عوج قامتدیو قبیلے رفائی آخریکا مرد تھا۔ اُس کا لوہے کا

تابوت 13 سے زائد فٹ لمبا اور چھ فٹ چوڑا تھا اور تکآج عمونیوں کے
شہر ربّہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
جب12 ہم نے یائے در یردن کے مشرقی علاقے پر قبضہ کیا تو مَیں

نے روبن اور جد کے قبیلوں کو اُس کا جنوبی حصہ شہروں سمیت دیا۔
اِس علاقے کی جنوبی سرحد یائے در ارنون پر واقع شہر عروعیر ہے جبکہ
شمال میں اِس میں ِجلعاد پہاڑیکے علاقے کا آدھا حصہ بھی شامل ہے۔
13 ِجلعاد کا شمالی حصہ اور بسن ملـککا مَیں نے منسّی کے آدھے قبیلے
کو دیا۔
بسن) میں ارجوب کا علاقہ ہے جہاں پہلے عوج بادشاہ کی

حکومت تھی اور جو رفائیوں یعنی دیو قامت افراد کا ملـک کہلاتا تھا۔
14 منسّی کے قبیلے کے ایک آدمی بنام یائیر نے ارجوب پر یوں جسور اور
معکاتیوں کی تکسرحد قبضہ کر لیا تھا۔ اُس نے اِس علاقے کی بستیوں
کو اپنا نام دیا۔ تکآج یہی حووتنام یائیر یعنی یائیر کی بستیاں چلتا (ہے۔

مَیں15 نے ِجلعاد کا شمالی حصہ منسّی کے کنبے مکیر کو دیا لیکن16
ِجلعاد کا جنوبی روبنحصہ اور جد قبیلوںکے دیا۔کو اِس ایککیحصے
سرحد جنوب میں وادٔی ارنون کے بیچ میں سے گزرتی ہے جبکہ دوسری
سرحد یائے در یبوق جسہے کے پار عمونیوں کی حکومت ہے۔ 17 اُس
کی مغربی سرحد یائے در یردن ہے یعنی ِکنّرت (گلیل) کی جھیل
کرلےسے بحـیرۂ تکمُردار جو پِسگہ پہاڑیکے سلسلے میںدامنکے ہے۔
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18 اُس وقت مَیں نے روبن، جد اور منسّی کے قبیلوں سے کہا، رب”

تمہارے خدا نے تمہیں میراث میں یہ ملـک دے دیا ہے۔ لیکن شرط
یہ ہے تمہارےکہ تمام جنگ کرنے کے قابل مرد مسلح ہو تمہارےکر
بھائیوںاسرائیلی آگےکے آگے یائے یردندر پارکو کریں۔ تمہاریصرف19
عورتیں اور بچے پیچھے رہ کر اُن شہروں میں انتظار کر سکتے ہیں جو مَیں نے
تمہارے لئے مقرر کئے ہیں۔ تم اپنے مویشیوں بھیکو پیچھے چھوڑ سکتے ہو،
مجھےکیونکہ پتا بہتتمہارےکہہے یادہ ز ہیں۔جانور 20 بھائیوںاپنے کے
ساتھ چلتے ہوئے اُن مددکی ربجبرہو۔کرتے تمہارا اُنہیںخدا یائے در
یردن دےملـکواقعمیںمغربکے اورگا آرامطرحتمہاریوہ سکوناور
وہاںسے آباد ہو جائیں تبگے تم ملـکاپنے واپسمیں جا سکتے “ہو۔

موسٰی کو یردن پار کرنے اجازتکی نہیں ملتی
ساتھ21 ساتھ مَیں یشوعنے سے تُو”کہا، نے اپنی آنکھوں کچھسبسے

دیکھ لیا تمہارےربجوہے عوجاورسیحونبادشاہوںدونوںاِننےخدا
سے کیا۔ وہ یہی کچھ ہر اُس بادشاہ کے کرےساتھ جسگا ملـککے پر
تُو یا در کو پار کر کے کرےحملہ گا۔ 22 اُن سے نہ ڈرو۔ تمہارا خدا خود
تمہارے لئے کرےجنگ “گا۔

23 اُس وقت مَیں نے رب سے التجا کر کے کہا، 24 اے” رب قادرِ
مطلق، تُو اپنے خادم کو عظمتاپنی قدرتاور دکھانے لگا ہے۔ کیا آسمان
یا زمین پر کوئی اَور خدا ہے جو تیری طرح کے عظیم کام کر سکتا ہے؟
ہرگز !نہیں 25 مہربانی کر کے مجھے بھی یائے در یردن کو پار کر کے اُس
ملـکاچھے یعنی اُس پہاڑیبہترین علاقے تکلبنانکو دیکھنے “دے۔اجازتکی
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تمہارےلیکن26 سبب ربسے مجھ ناراضسے تھا۔ اُس میرینے نہ

سنی بلـکہ بس”کہا، !کر میرےآئندہ ساتھ اِس کا ذکر نہ کرنا۔ 27 پِسگہ کی
چوٹی پر چڑھ طرفچاروںکر نظر دوڑا۔ وہاں سے غور سے دیکھ، کیونکہ
تُو خود یائے در یردن کو عبور کرےنہیں گا۔ 28 اپنی جگہ یشوع کو مقرر
کر۔ اُس کی حوصلہ افزائی کر اور اُسے مضبوط کر، کیونکہ وہی اِس قوم
کو یائے در یردن مغربکے میں لے جائے گا اور قبیلوں میں ملـکاُس
کو کرےتقسیم گا جسے تُو پہاڑ سے دیکھے “گا۔

29 چنانچہ بیتہم فغور قریبکے وادی میں ٹھہرے۔
4

فرماں برداری کی ضرورتاشد
اے1 اسرائیل، اب وہ تمام احکام دھیان سے سن لے جو مَیں تمہیں

سکھاتا ہوں۔ اُن پر عمل کرو تاکہ تم زندہ رہو اور جا کر ملـکاُس پر قبضہ
کرو تمہارےربجو باپ دادا کا خدا تمہیں دینے والا ہے۔ 2 جو احکام
تمہیںمَیں ہوںسکھاتا اُن میں باتکسینہ کا اضافہ کرو اور نہ اُن کوئیسے
بات ربنکالو۔ اپنے خدا تمامکے احکام پر عمل کرو مَیںجو تمہیںنے دیئے
ہیں۔ 3 تم نے خود دیکھا ہے ربکہ بعلنے فغور سے کیا کچھ کیا۔ وہاں
تیرےرب خدا نے ایکہر ہلاککو کر ڈالا جس نے فغور کے بعل
دیوتا کی پوجا کی۔ لیکن4 تم میں سے ربجتنے اپنے خدا ساتھکے لپٹے رہے
تکآجسبوہ زندہ ہیں۔

مَیں5 نے تمہیں تمام احکام یوں سکھا دیئے میرےربطرحجسہیں
خدا نے مجھے بتایا۔ کیونکہ لازم ہے کہ تم ملـکاُس میں اِن کے تابع رہو
جس پر تم قبضہ کرنے والے ہو۔ اِنہیں6 مانو اور اِن پر عمل کرو تو دوسری
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قوموں مندیدانشتمہاریکو اور سمجھ نظر آئے گی۔ پھر وہ اِن تمام احکام
بارےکے میں سن کر کہیں گی، واہ،” یہ عظیم قوم دانشکیسی مند اور
سمجھ دار “!ہے سیکون7 عظیم قوم کے معبود اِتنے قریب ہیں جتنا ہمارا
قریبہمارےخدا مددہمبھیجبہے؟ لئےکے ہیںپکارتے ربتو ہمارا
خدا موجود ہوتا ہے۔ کون8 سی عظیم قوم پاسکے ایسے منصفانہ احکام
اور ہدایات ہیں جیسے مَیں آج تمہیں پوری شریعت سنا کر پیش کر رہا
ہوں؟

لیکن9 خبردار، احتیاط کرنا اور وہ تمام باتیں نہ بھولنا جو تیری آنکھوں
دیکھینے ہیں۔ وہ عمر تیرےبھر دل میں مٹسے نہ جائیں بلـکہ اُنہیں اپنے
بچوں اور پوتے پوتیوں کو بھی بتاتے رہنا۔ 10 وہ دن یاد جبکر حوربتُو
یعنی سینا پہاڑ پر رب اپنے خدا کے منے سا حاضر تھا اور اُس نے مجھے بتایا،
قوم” پاسمیرےیہاںکو جمع کر تاکہ مَیں اُن باتسے کروں اور وہ عمر بھر
خوفمیرا مانیں اور اپنے بچوں میریکو باتیں سکھاتے “رہیں۔

11 اُس وقت تم قریب آ کر پہاڑ کے دامن کھڑےمیں ہوئے۔ وہ جل
رہا تھا، اور اُس بھڑکتکآسمانآگکی تھیرہی جبکہ بادلوںکالے اور
اندھیرےگہرے نے اُسے نظروں سے چھپا دیا۔ 12 آگربپھر میں سے
تم ہمسے کلام ہوا۔ تم نے اُس کی باتیں سنیں لیکن اُس کی شکلکوئی نہ
اُسصرفدیکھی۔ کی آواز سنائی دی۔ اُس13 تمہارےنے لئے اپنے عہد
یعنی 10اُن احکام کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ اِن پر عمل کرو۔ پھر اُس نے
اُنہیں پتھر کی تختیوںدو پر لـکھ دیا۔ ہدایتمجھےنےرب14 اُنہیں”کی، وہ
تمام احکام جنسکھا مطابقکے اُنہیں چلنا ہو جبگا وہ یائے در یردن کو
پار کر کنعانکے پر قبضہ کریں “گے۔
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بُت پرستی بارےکے میں آگاہی
حوربربجب15 یعنی سینا پہاڑ پر تم سے ہم کلام ہوا تو تم نے اُس

کی کوئی شکل نہ دیکھی۔ چنانچہ خبردار رہو 16 کہ تم غلط کام کر کے
اپنے لئے کسی بھی شکل کا بُت نہ بناؤ۔ نہ مرد، عورت، 17 زمین پر چلنے
والے جانور، پرندے، 18 رینگنے والے جانور یا مچھلی کا بُت بناؤ۔ جب19
تُو آسمان طرفکی نظر اُٹھا کر آسمان کا پورا لشکر دیکھے تو سورج، چاند اور
ستاروں پرستشکی اور خدمت کرنے آزمائشکی میں نہ پڑنا۔ تیرےرب
خدا نے اِن چیزوں کو باقی تمام قوموں کو عطا کیا ہے، لیکن20 تمہیں اُس
نے مصر کے بھڑکتے بھٹے سے نکالا ہے تاکہ تم اُس کی اپنی قوم اور اُس کی
میراث بن جاؤ۔ اور آج ایسا ہی ہوا ہے۔

تمہارے21 سبب سے رب نے مجھ ناراضسے ہو کر قَسم کھائی کہ
تُو یائے در یردن کو پار کر کے اُس ملـکاچھے میں داخل نہیں ہو گا جو
رب تیرا خدا میراثتجھے میں دینے والا ہے۔ مَیں22 یہیں ملـکاِسی میں
مر جاؤں گا اور یائے یردندر کو پار نہیں کروں لیکنگا۔ تم یا در کو پار کر
اُسکے ملـکبہترین پر قبضہ کرو گے۔ 23 میںصورتہر وہ عہد یاد رکھنا
جو تمہارےرب خدا تمہارےنے ساتھ باندھا ہے۔ اپنے لئے کسی بھی
چیز مورتکی نہ بنانا۔ ربیہ کا حکم ہے، 24 ربکیونکہ تیرا بھسمخدا کر
دینے آگوالی ہے، وہ غیور خدا ہے۔

25 میںملـکتم جا وہاںکر تمہارےگے۔رہو بچے اور پوتے نواسے اُس
میں پیدا ہو جائیں جبگے۔ اِس طرح بہت وقت گزر جائے گا تو خطرہ
کہہے غلطتم کام کر کسیکے چیز مورتکی بناؤ۔ ایسا کبھی نہ کرنا۔ یہ
تمہارےرب کیخدا میںنظر بُرا اورہے اُسے گا۔دلائےغصہ آسمانآج26
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اور میرےزمین گواہ ہیں کہ اگر تم ایسا کرو تو جلدی سے ملـکاُس میں
مٹسے جاؤ جسگے پر تم یائے در یردن کو پار کر کے قبضہ کرو گے۔
تم تکدیر وہاں جیتے نہیں رہو گے پورےبلـکہ طور ہلاکپر ہو جاؤ گے۔
ملـکتمہیںرب27 سے نکال مختلفکر قوموں میں منتشر دےکر گا، اور
تھوڑےصرفوہاں ہی افراد بچے رہیں گے۔ وہاں28 تم انسان ہاتھوںکے
سے بنے ہوئے لـکڑی اور پتھر کے بُتوں کی خدمت کرو گے، جو نہ دیکھ
سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے اور نہ سونگھ سکتے ہیں۔

وہیں29 تُو رب اپنے خدا کرےتلاشکو گا، اور اگر پورےاُسے دل
و جان ڈھونڈےسے تو وہ تجھے مل بھی جائے گا۔ جب30 تُو تکلیفاِس
میں مبتلا ہو گا اور یہ سارا کچھ تجھ پر گزرےسے گا پھر ربآخرکار اپنے
خدا رجوعطرفکی کر اُسکے کی سنے گا۔ 31 ربکیونکہ تیرا خدا رحیم
خدا ہے۔ وہ تجھے کرےترکنہ گا اور نہ باد بر کرے گا۔ وہ اُس عہد
کو نہیں بھولے گا جو اُس قَسمنے کھا باپتیرےکر دادا سے باندھا تھا۔

ہیرب ہمارا خدا ہے
32 دنیا میں انسان کی تخلیق سے لے کر تکآج ماضی تفتیشکی کر۔

آسمان سرےایککے تکسرےدوسرےسے کھوج لگا۔ کیا اِس سے
پہلے کبھی اِس طرح کا معجزانہ کام ہوا ہے؟ کیا کسی نے اِس سے پہلے
اِس قسم کے عظیم کام کی خبر سنی ہے؟ 33 تُو آگنے میں سے بولتی ہوئی
الله کی آواز سنی توبھی جیتا !بچا کیا کسی اَور قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟
34 کسیکیا اَور معبود جرأتکبھینے کی پوریطرحکیربکہہے قوم
ملـکایککو نکالسے کر ملـکیتاپنی بنایا ہو؟ اُس نے ایسا تمہارےہی
ساتھ کیا۔ اُس تمہارےنے دیکھتے دیکھتے مصریوں کو آزمایا، اُنہیں بڑے
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معجزے دکھائے، اُن کے جنگساتھ کی، اپنی قدرتبڑی اور اختیار کا
اظہار کیا اور ناکہول کاموں سے اُن غالبپر آ گیا۔

تجھے35 یہ سب کچھ دکھایا گیا تاکہ تُو جان لے ربکہ خدا ہے۔ اُس
کے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ اُس36 نصیحتتجھےنے دینے کے لئے آسمان
اپنیسے آواز زمینسنائی۔ پر اُس تجھےنے اپنی میںجسدکھائیآگعظیم
سے تُو اُسنے باتیںکی سنیں۔ باپتیرےاُسے37 دادا سے پیار تھا، اور اُس
نے تجھے جو اُن کی اولاد ہیں چن لیا۔ اِس لئے وہ خود حاضر ہو کر اپنی
قدرتعظیم تجھےسے مصر نکالسے لایا۔ اُس38 تیرےنے آگے سے تجھ
سے یادہ بڑیز طاقتاور ور قومیں نکال دیں تاکہ تجھے اُن میراثملـککا
میں مل آججائے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔

جانآجچنانچہ39 رکھمیںذہناورلے آسمانربکہ اور زمین کا خدا
کوئیہے۔ اَور معبود نہیں ہے۔ اُس40 کے احکام پر عمل کر جو مَیں تجھے
آج سنا رہا ہوں۔ پھر تُو تیریاور ہوںکامیاباولاد اورگے، تُو اُستکدیر
ملـک میں جیتا رہے گا تجھےربجو ہمیشہ کے لئے دے رہا ہے۔

یردن مشرقکے میں پناہ کے شہر
41 یہ کہہ کر موسٰی نے یائے در یردن کے مشرق میں پناہ کے تین شہر

لئے۔چن 42 اُن میں شخصوہ پناہ لے سکتا دشمنینےجستھا کی بنا پر نہیں
بلـکہ غیرارادی طور پر کسی کو جان سے مار دیا تھا۔ ایسے شہر میں پناہ لینے
اُسےسےسببکے بدلے قتلمیں نہیں کیا جا تھا۔سکتا اِس43 کے لئے روبن
قبیلےکے کے لئے میداِن مرتفع کا شہر بصر، جد قبیلےکے کے لئے ِجلعاد کا
راماتشہر اور منسّی قبیلےکے کے لئے بسن کا شہر جولان چنا گیا۔

شریعت لفظپیشکا
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44 درِج ذیل وہ شریعت ہے جو موسٰی نے اسرائیلیوں کو پیش کی۔

45 موسٰی نے یہ احکام اور ہدایات اُس پیشوقت جبکیں وہ مصر سے
نکل کر یائے46 یردندر کنارےمشرقیکے پر بیتتھے۔ فغور اُن مقابلکے
تھا، اور اموریوہ بادشاہ سیحون ملـککے میں زنخیمہ تھے۔ سیحون کی
رہائش میںحسبون تھی اور اُسے اسرائیلیوں شکستسے ہوئی جبتھی وہ
موسٰی کی راہنمائی میں مصر نکلسے آئے تھے۔ اُس47 ملـککے پر قبضہ
کر کے اُنہوں نے بسن ملـککے پر بھی فتح پائی جستھی کا بادشاہ عوج
تھا۔ اِن اموریدونوں بادشاہوں کا یہ پورا علاقہ اُن ہاتھکے میں آ گیا تھا۔ یہ
علاقہ یائے در یردن مشرقکے میں تھا۔ اُس48 کی جنوبی سرحد یائے در
ارنون کنارےکے پر واقع شہر عروعیر تھی جبکہ اُس کی شمالی سرحد ِسیُون
یعنی حرمون پہاڑ تھی۔ 49 یائے در یردن کا پورا مشرقی کنارہ پِسگہ پہاڑیکے
سلسلے دامنکے میں واقع بحـیرۂ تکمُردار اُس میں شامل تھا۔

5
احکامدس

1 موسٰی نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے کہا،
اے اسرائیل، دھیان سے وہ ہدایات اور احکام سن جو مَیں تمہیں آج

پیش کر رہا ہوں۔ اُنہیں سیکھو احتیاطبڑیاور سے اُن پر عمل کرو۔ رب2
ہمارے خدا حوربنے یعنی سینا پہاڑ ہمارےپر ساتھ عہد باندھا۔ 3 اُس
نے یہ ہمارےعہد باپ دادا کے ساتھ نہیں بلـکہ ہمارے ہی ساتھ باندھا
ہے، جو آج اِس جگہ پر زندہ ہیں۔ رب4 پہاڑ آگپر میں سے برُو رُو ہو کر
تم سے ہم کلام ہوا۔ 5 اُس وقت تمہارےمَیں اور رب کے درمیان کھڑا
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ہوا تاکہ ربتمہیں باتیںکی سناؤں۔ کیونکہ آگتم سے تھےڈرتے اور اِس
لئے پہاڑ پر نہ چڑھے۔ ربوقتاُس نے کہا،

ربمَیں”6 تیرا ہوںخدا تجھےجو ملـِک مصر کی غلامی نکالسے لایا۔
میرے7 کسیسوا اَور معبود پرستشکی نہ کرنا۔

8 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ بھیکسی چیز مورتکی نہ بنانا، چاہے وہ آسمان
میں، زمین پر یا سمندر میں ہو۔ 9 نہ بُتوں کی پرستش، نہ اُن خدمتکی کرنا،
مَیںکیونکہ ربتیرا غیور ہوں۔خدا مجھجو نفرتسے اُنہیںہیںکرتے مَیں
تیسری اور تکپشتچوتھی گا۔دوںسزا لیکن10 مجھجو محبتسے رکھتے
میرےاور پورےاحکام ہیںکرتے اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی کروں
گا۔

اپنےرب11 خدا نامکا لئےکےمقصدغلطیابےمقصد استعمال کرنا۔نہ
جو بھی ایسا کرتا ہے رباُسے سزا دیئے بغیر چھوڑےنہیں گا۔

سبت12 دنکے کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ مخصوصوہ و
مُقّدس ہو، اُسی تیرےربطرحجسطرح خدا نے تجھے حکم دیا ہے۔
13 ہفتے کے پہلے چھ دن اپنا کام کاج کر، لیکن14 ساتواں تیرےربدن
خدا کا آرام کا دن ہے۔ اُس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ نہ تُو، نہ تیرا
بیٹا، تیرینہ بیٹی، نہ تیرا نوکر، تیرینہ نوکرانی، نہ تیرا بَیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا
کوئی اَور مویشی۔ تیرےپردیسیجو درمیان رہتا بھیوہہے کام نہ کرے۔
تیرے نوکر تیریاور نوکرانی آرامطرحتیریکو موقعکا ملنا یاد15ہے۔ رکھنا
کہ تُو میںمصر غلام تھا اور ربکہ تیرا قدرتبڑیتجھےہیخدا اور اختیار
سے وہاں سے نکال لایا۔ اِس لئے اُس نے تجھے حکم دیا ہے سبتکہ کا
دن منانا۔
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16 باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی تیرےربطرحجسکرنا خدا نے

تجھے حکم دیا ہے۔ پھر تُو ملـکاُس میں ربجو تیرا خدا تجھے دینے والا
حالخوشہے ہو گا اور تکدیر جیتا رہے گا۔

قتل17 نہ کرنا۔
18 زنا نہ کرنا۔
چوری19 نہ کرنا۔
20 اپنے پڑوسی بارےکے میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔
21 اپنے پڑوسی بیویکی کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس کے گھر کا، نہ اُس کی

زمین کا، نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس کی نوکرانی کا، نہ اُس بَیلکے اور نہ اُس
کے گدھے کا بلـکہ اُس بھیکسیکی چیز کا لالچ نہ “کرنا۔

رب22 نے تم سب کو یہ احکام دیئے جب تم سینا پہاڑ کے دامن میں
جمع تھے۔ وہاں تم نے آگ، بادل اندھیرےگہرےاور میں سے اُس کی
زوردار آواز سنی۔ یہی اُسکچھ نے کہا اور بس۔ پھر اُس اُنہیںنے پتھر کی
دو تختیوں پر لـکھ کر دےمجھے دیا۔

ربلوگ سے ڈرتے ہیں
جب23 تم نے یکی تار سے یہ آواز سنی اور پہاڑ کی جلتی ہوئی حالت

دیکھی تمہارےتو قبیلوں کے راہنما پاسمیرےبزرگاور آئے۔ اُنہوں24
ہمارےرب”کہا،نے خدا ہمنے پر اپنا جلال عظمتاور ہے۔کیظاہر
آج ہم آگنے میں سے اُس کی آواز سنی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ
جب الله انسان سے ہم کلام ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مر جائے۔
ابلیکن25 کیوںہم اپنی میںخطرےجان ڈالیں؟ اگر ہم ربمزید اپنے
خدا کی آواز سنیں تو یہ آگبڑی ہمیں بھسم دےکر گی اور ہم اپنی جان
ہاتھسے بیٹھیںدھو گے۔ 26 فانیکیونکہ انسانوں میں طرحہماریکونسے
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زندہ خدا آگکو میں سے باتیں کرتے ہوئے سن کر زندہ رہا ہے؟ کوئی
بھی !نہیں آپ27 قریبہی جا کر اُن تمام باتوں کو سنیں ربجو ہمارا خدا
ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ پھر لوٹ کر ہمیں وہ باتیں سنائیں۔ ہم اُنہیں سنیں گے
اور اُن پر عمل کریں “گے۔

ربجب28 نے یہ سنا تو اُس نے مجھ سے کہا، مَیں” نے اِن لوگوں
کی یہ باتیں سن لی ہیں۔ ٹھیکوہ کہتے ہیں۔ کاش29 اُن کی سوچ ہمیشہ
ایسی ہی !ہو کاش وہ ہمیشہ اِسی طرح خوفمیرا مانیں میرےاور احکام
پر عمل !کریں اگر وہ ایسا یں کر گے تو وہ اور اُن کی اولاد ہمیشہ کامیاب
رہیں گے۔ 30 جا، اُنہیں دےبتا کہ اپنے لوٹمیںخیموں جاؤ۔ لیکن31 تُو
پاسمیرےیہاں رہ تاکہ مَیں تجھے تمام قوانین اور دوں۔دےاحکام اُن کو
لوگوں کو سکھانا تاکہ وہ ملـکاُس میں اُن کے مطابق چلیں جو مَیں اُنہیں
دوں “گا۔

32 احتیاطچنانچہ سے اُن احکام پر عمل کرو تمہارےربجو خدا نے
تمہیں دیئے ہیں۔ اُن سے نہ دائیں طرف ہٹو نہ بائیں طرف۔ 33 ہمیشہ اُس
راہ پر چلتے رہو تمہارےربجو خدا تمہیںنے بتائی ہے۔ پھر کامیابتم ہو
گے اور ملـکاُس میں تکدیر جیتے رہو جسگے پر تم قبضہ کرو گے۔

6
سےسب بڑا حکم

1 یہ وہ تمام احکام ہیں تمہارےربجو خدا نے مجھے تمہیں سکھانے
کے لئے کہا۔ ملـکاُس میں اِن پر عمل جسکرنا میں تم جانے والے ہو
تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ 2 عمر بھر تیرےتُو، بچے اور پوتے نواسے رب اپنے
خدا خوفکا مانیں اور اُس کے اُن تمام احکام پر چلیں جو مَیں دےتجھے
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رہا ہوں۔ تب تُو تکدیر جیتا رہے گا۔ اے3 اسرائیل، یہ میری باتیں سن
اور بڑی احتیاط سے اِن پر عمل !کر پھر رب تیرے خدا کا وعدہ پورا ہو
جائے گا کہ کامیابتُو رہے گا تیریاور تعداد ملـکاُس بڑھتیخوبمیں
جائے میںجسگی دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

رب!اسرائیلاےسن4 ہمارا ایکخدا ربہی ہے۔ رب5 اپنے خدا
سے پورےاپنے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا۔
6 جو احکام مَیں آجتجھے بتا رہا اُنہیںہوں اپنے دل نقشپر کر۔ اُنہیں7 اپنے
بچوں ذہنکے نشین کرا۔ یہی باتیں وقتہر اور ہر تیرےجگہ لبوں پر ہوں
خواہ تُو گھر میں بیٹھا یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا ہو یا کھڑا ہو۔ 8 اُنہیں نشان
کے طور پر اور یاددہانی کے لئے اپنے بازوؤں اور ماتھے پر لگا۔ اُنہیں9 اپنے
گھروں کی چوکھٹوں اور اپنے شہروں دروازوںکے پر لـکھ۔

تیرےرب10 خدا کا وعدہ پورا ہو گا جو اُس نے قَسم کھا تیرےکر
باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا کہ مَیں تجھے کنعان میں
لے جاؤں گا۔ بڑےجو اور شاندار شہر اُس میں ہیں وہ تُو نے خود نہیں
بنائے۔ 11 جو مکان اُس میں ہیں وہ ایسی اچھی چیزوں بھرےسے ہوئے
ہیں جو تُو نے اُن میں نہیں رکھیں۔ جو کنوئیں اُس میں ہیں اُن کو تُو نے
انگورجوکھودا۔نہیں زیتوناور باغکے اُنہیںہیںمیںاُس تُو لگایا۔نہیںنے
حقیقتیہ یاد جبرکھ۔ تُو ملـکاُس کثرتمیں کا کھانا کھا کر سیر ہو
جائے گا 12 تو رب!خبردار کو نہ بھولنا جو تجھے مصر کی غلامی نکالسے
لایا۔

رب13 اپنے خدا خوفکا ماننا۔ صرف اُسی عبادتکی کرنا اور اُسی
کا نام لے کر قَسم کھانا۔ 14 دیگر معبودوں پیرویکی نہ کرنا۔ اِس میں تمام
پڑوسی اقوام کے دیوتا بھی شامل ہیں۔ 15 ورنہ تیرےرب خدا کا غضب
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تجھ پر نازل ہو کر ملـکتجھے میں سے مٹا ڈالے گا۔ کیونکہ وہ غیور ہےخدا تیرےاور درمیان ہی رہتا ہے۔
رب16 اپنے خدا کو اُس طرح نہ جسآزمانا طرح تم نے مّسہ میں کیا

تھا۔ دھیان17 اپنےربسے خدا احکامکے مطابقکے چلو، اُن ہدایاتتمام
اور قوانین پر جو اُس نے تجھے دیئے ہیں۔ 18 جو کچھ رب کی نظر میں
درست اور اچھا ہے وہ کر۔ پھر تُو کامیاب رہے گا، تُو جا کر اُس اچھے
ملـک پر کرےقبضہ جسگا کا وعدہ رب تیرےنے باپ دادا سے قَسم
کھا کر کیا تھا۔ ربتب19 باتکی پوری ہو جائے گی کہ تُو اپنے دشمنوں
کو اپنے آگے آگے دےنکال گا۔

20 آنے والے دنوں تیرےمیں بچے پوچھیں گے، ہمارےرب” خدا نے
آپ کو اِن تمام احکام پر عمل کرنے کو کیوں “کہا؟ 21 پھر اُنہیں جواب
مصرہم”دینا، بادشاہکے فرعون غلامکے قدرتبڑیہمیںربلیکنتھے،
کا اظہار کر کے مصر سے نکال لایا۔ ہمارے22 دیکھتے دیکھتے اُس نے
بڑے بڑے نشان اور معجزے کئے اور مصر، فرعون اور اُس کے پورے
گھرانے بھیجیں۔مصیبتیںناکہولپر وقتاُس23 وہاںہمیںوہ نکالسے
لایا تاکہ ہمیں لے کر جسدےملـکوہ کا وعدہ اُس نے قَسم کھا کر
باپہمارے دادا کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارےرب24 خدا ہی نے ہمیں کہا
کہ اِن تمام احکام مطابقکے چلو رباور اپنے خدا خوفکا مانو۔ کیونکہ
اگر ہم ایسا یں کر تو پھر ہم کامیابہمیشہ اور زندہ رہیں گے۔ اور تکآج
ایسا ہی رہا ہے۔ 25 اگر ربہم اپنے خدا رہحضورکے احتیاطکر سے اُن
تمام باتوں پر عمل کریں گے جو اُس ہمیںنے کرنے ہیںکہیکو تو وہ ہمیں
راست باز دےقرار “گا۔
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7
دوسری کنعانی قوموں کو نکالنا ہے

رب1 تیرا تجھےخدا ملـکاُس میں لے جائے پرجسگا تُو جا کر قبضہ
کرے گا۔ تیرےوہ منے سا بہتسے سی قومیں دےبھگا گا۔ گو ساتیہ
قومیں یعنی ِحتّی، جرجاسی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی تعداد
اور طاقت لحاظکے سے تجھ سے بڑی ہوں گی توبھی2 رب تیرا خدا اُنہیں
تیرے جبگا۔کرےحوالے تُو دےشکستاُنہیں گا تو سباُن اُسکو
کے لئے مخصوص کر ہلاککے کر دینا ہے۔ نہ اُن کے ساتھ عہد باندھنا
اور نہ اُن پر رحم کرنا۔ 3 اُن میں شادیسےکسیسے نہ کرنا۔ نہ اپنی بیٹیوں
کا رشتہ اُن بیٹوںکے کو دینا، نہ اپنے بیٹوں کا رشتہ اُن بیٹیوںکی کرنا۔سے
ورنہ4 بچوںتمہارےوہ پیرویمیریکو کریںدُورسے اورگے نہیںمیریوہ
بلـکہ اُن دیوتاؤںکے کریںخدمتکی ربتبگے۔ غضبکا تم پر نازل ہو
جلدیکر ہلاکتمہیںسے گا۔دےکر اِس5 لئے اُن قربانکی گاہیں ڈھا
دینا۔ جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے ہیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر دینا، اُن کے
یسیرت دیوی کے کاٹکھمبے ڈالنا اور اُن کے بُت جلا دینا۔

6 کیونکہ ربتُو اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو اُسہے۔ نے دنیا
تمامکی قوموں میں چنتجھےسے اپنیکر قوم ملـکیتخاصاور بنایا۔ رب7
تمہارےکیوںنے تعلقساتھ قائم کیا اور تمہیں لیا؟چن کیا اِس وجہ سے کہ
تم تعداد میں دیگر قوموں نسبتکی یادہ ز تھے؟ ہرگز !نہیں تم بہتتو کم تھے۔
8 بلـکہ وجہ یہ تھی کہ رب نے تمہیں پیار کیا اور وہ وعدہ پورا کیا جو اُس
قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا ساتھکے کیا تھا۔ اِسی لئے وہ دےفدیہ
قدرتبڑیتمہیںکر مصرسے غلامیکی اور ملـکاُس کے بادشاہ ہاتھکے
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سے بچا لایا۔ 9 چنانچہ جان لے ربصرفکہ تیرا خدا ہی خدا ہے۔ وہ
وفادار خدا ہے۔ اُسجو محبتسے رکھتے اور اُس کے احکام پر عمل کرتے
ہیں اُن کے ساتھ وہ اپنا عہد قائم رکھے گا اور اُن پر ہزار تکپُشتوں مہربانی
گا۔کرے لیکن10 اُس نفرتسے والوںکرنے کو وہ اُن کے برُو مناسبرُو
دےسزا کر کرےبرباد گا۔ ہاں، جو اُس نفرتسے کرتے ہیں، اُن کے
برُو رُو مناسبوہ دےسزا گا اور جھجکے گا نہیں۔

دھیانچنانچہ11 سے اُن تمام احکام پر عمل کر آجمَیںجو دےتجھے رہا
ہوں تاکہ تُو اُن کے مطابق زندگی گزارے۔ 12 اگر تُو اُن پر دےتوجہ اور
احتیاط سے اُن پر چلے تو ربپھر تیرا تیرےخدا ساتھ اپنا عہد قائم رکھے گا
اور تجھ پر کرےمہربانی گا، بالکل وعدےاُس مطابقکے جو اُس قَسمنے
کھا باپتیرےکر دادا سے کیا تھا۔ 13 وہ تجھے کرےپیار گا اور تجھے اُس
تجھےجوگادےبرکتمیںملـک دینے اُسوعدہکا قَسمنے تیرےکرکھا
باپ دادا سے کیا تھا۔ تجھے بہت اولاد بخشنے کے علاوہ تیرےوہ کھیتوں
کو دےبرکت گا، اور تجھے کثرت کا اناج، انگور اور زیتون حاصل ہو
گا۔ تیرےوہ یوڑوں ر کو بھی دےبرکت گا، اور تیرے گائےبَیلوں اور
یوں بھیڑبکر کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ تجھے14 دیگر تمام قوموں کی نسبت
کہیں یادہ ز برکت ملے گی۔ نہ تجھ میں اور تیرےنہ مویشیوں میں بانجھ پن
پایا جائے گا۔ رب15 ہر بیماری کو تجھ سے دُور رکھے گا۔ وہ تجھ میں
خطرناکوہ وبائیں پھیلنے دےنہیں گا جن سے تُو مصر واقفمیں ہوا بلـکہ
اُنہیں اُن میں پھیلائے گا جو تجھ نفرتسے رکھتے ہیں۔

16 بھیجو ربقومیں تیرا تیرےخدا ہاتھ میں دےکر گا اُنہیں تباہ کرنا
لازم ہے۔ اُن پر رحم کی نگاہ سے نہ دیکھنا، نہ اُن کے دیوتاؤں خدمتکی
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کرنا، ورنہ پھنستُو جائے گا۔
17 گو تیرا دل کہے، یہ” قومیں ہم طاقتسے ور ہیں۔ طرحکسہم

اِنہیں نکال سکتے “ہیں؟ توبھی18 اُن سے نہ ڈر۔ وہی کچھ ذہن میں رکھ
تیرےربجو خدا فرعوننے پورےاور مصر کے ساتھ کیا۔ 19 کیونکہ تُو
نے اپنی آنکھوں سے رب اپنے خدا کی وہ بڑی آزمانے والی مصیبتیں اور
معجزے، اُس کا وہ عظیم اختیار اور قدرت دیکھی جس سے وہ تجھے
وہاں سے نکال لایا۔ وہی ربکچھ تیرا خدا اُن قوموں کے ساتھ کرےبھی
گا جن سے تُو وقتاِس ڈرتا ہے۔ 20 صرفنہ یہ رببلـکہ تیرا خدا اُن کے
درمیان زنبور بھی بھیجے گا تاکہ وہ بھی تباہ ہو جائیں پہلےجو حملوں سے بچ
چھپکر گئے ہیں۔ 21 اُن دہشتسے نہ کھا، ربکیونکہ تیرا تیرےخدا
درمیان ہے۔ وہ عظیم خدا جسہے خوفسبسے کھاتے ہیں۔ 22 وہ
رفتہ رفتہ اُن قوموں تیرےکو آگے سے دےبھگا گا۔ تُو ایکاُنہیں دم ختم
نہیں کر سکے گا، ورنہ جنگلی تیزیجانور بڑھسے کر تجھے نقصان پہنچائیں
گے۔

رب23 تیرا خدا تیرےاُنہیں حوالے دےکر گا۔ وہ اُن میں اِتنی سخت
افرا تفری کرےپیدا گا کہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ 24 وہ اُن کے بادشاہوں
کو تیرےبھی قابو میں دےکر گا، اور تُو اُن کا نام و نشان دےمٹا گا۔
کوئی بھی تیرا سامنا نہیں کر سکے گا بلـکہ تُو اُن سب کو برباد دےکر گا۔

25 اُن دیوتاؤںکے مجسمےکے دینا۔جلا چاندیجو اور سونا اُن پر چڑھایا
ہوا اُسہے کا لالچ نہ کرنا۔ اُسے نہ لینا ورنہ پھنستُو جائے گا۔ کیونکہ اِن
چیزوں تیرےربسے خدا کو گھن آتی ہے۔ اِس26 طرح کی مکروہ چیز
اپنے گھر میں نہ لانا، ورنہ تجھے بھی اُس کے الـگساتھ کر کے برباد کیا
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جائے تیرےگا۔ دل میں اُس سے نفرتشدید اور گھن ہو، کیونکہ اُسے
پورے طور پر باد بر کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

8
رب کو نہ بھولنا

احتیاط1 سے اُن تمام احکام پر عمل کرو آجمَیںجو دےتجھے رہا ہوں۔
کیونکہ ایسا کرنے سے تم جیتے رہو گے، تعداد میں بڑھو گے اور جا کر اُس
ملـک پر قبضہ کرو جسگے کا ربوعدہ باپتمہارےنے دادا سے قَسم
کھا کر کیا تھا۔

2 وہ پورا وقت یاد رکھ ربجب تیرا خدا یگستان ر میں 40 تکسال
تیری راہنمائی کرتا رہا تاکہ تجھے عاجز کر کے آزمائے اور کرےمعلوم کہ
کیا تُو اُس احکامکے پر چلے گا نہیں۔کہ اُس3 تجھےنے عاجز کر بھوکےکے
ہونے دیا، پھر تجھے مَن نہسےجسکھلایا تُو اور باپتیرےنہ واقفدادا
تھے۔ کیونکہ وہ تجھے سکھانا چاہتا تھا کہ انسان کی صرفزندگی روٹی پر
منحصر نہیں ہوتی بلـکہ ہر باتاُس پر ربجو کے منہ سے نکلتی ہے۔

4 سالوں40اِن نہگھسےنہکپڑےتیرےدورانکے پھٹے، تیرےنہ پاؤں
سوجے۔ 5 چنانچہ دل میں جان لے باپطرحجسکہ اپنے بیٹے تربیتکی
کرتا اُسیہے ربطرح ہمارا تربیتہماریخدا کرتا ہے۔

رب6 اپنے خدا کے احکام پر عمل کر کے اُس کی راہوں پر چل اور اُس
کا خوف مان۔ 7 کیونکہ وہ ایکتجھے بہترین ملـک میں لے جا رہا ہے
میںجس نہریں اور ایسے چشمے ہیں جو یوں پہاڑ اور وادیوں کی زمین سے
پھوٹ نکلتے ہیں۔ اُس8 کی پیداوار اناج، َجو، انگور، انجـیر، انار، زیتون اور
شہد ہے۔ اُس9 میں روٹی کی کمی نہیں ہو گی، اور تُو کسی چیز سے محروم
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نہیں گا۔رہے اُس پتھروںکے میں لوہا پایا جاتا اورہے، کھدائی سے تُو اُس
کی یوں پہاڑ سے تانبا حاصل کر سکے گا۔

جب10 کثرتتُو کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا تو ربپھر اپنے خدا
تمجیدکی تجھےنےجسکرنا یہ ملـکشاندار دیا ہے۔ ربخبردار،11 اپنے
خدا کو نہ بھول اور اُس کے اُن احکام پر عمل کرنے سے گریز نہ کر جو
مَیں آج دےتجھے رہا ہوں۔ 12 کیونکہ جب تُو کثرت کا کھانا کھا کر
سیر ہو جائے گا، تُو شاندار گھر بنا کر اُن میں رہے گا 13 تیرےاور یوڑ، ر
چاندیسونے اور باقی تمام مال میں اضافہ ہو گا 14 تو کہیں تُو مغرور ہو کر
رب اپنے خدا کو بھول نہ جائے جو تجھے مصر کی غلامی سے نکال لایا۔
جب15 تُو اُس وسیع اور ناکہول یگستان ر میں سفر کر رہا میںجستھا
یلے زہر سانپ اور بچھو تھے تو وہی تیری راہنمائی کرتا رہا۔ پانی سے محروم
اُس علاقے میں وہی سخت پتھر میں سے پانی نکال لایا۔ 16 یگستان ر میں
وہی تجھے مَن کھلاتا رہا، جس سے تیرے باپ دادا واقف نہ تھے۔ اِن
مشکلات سے وہ تجھے عاجز کر کے آزماتا رہا تاکہ آخرکار تُو کامیاب ہو
جائے۔

جب17 تجھے کامیابی حاصل ہو گی تو یہ نہ کہنا کہ مَیں نے اپنی ہی
قوت طاقتاور سے حاصلکچھسبیہ کیا ہے۔ 18 رببلـکہ اپنے خدا کو
یاد جسکرنا نے تجھے دولت حاصل کرنے قابلیتکی دی ہے۔ کیونکہ
وہ آج بھی اُسی عہد پر قائم ہے جو اُس باپتیرےنے دادا سے کیا تھا۔

رب19 اپنے خدا کو نہ بھولنا، اور نہ دیگر معبودوں کے پیچھے پڑ کر اُنہیں
سجدہ اور اُن کرنا۔خدمتکی مَیںورنہ ہوںگواہخود کہ ًتم ہلاکیقینا ہو
گے۔جاؤ 20 اگر ربتم اپنے نہیںاطاعتکیخدا کرو توگے پھر تمہیںوہ اُن
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قوموں کی طرح تباہ دےکر گا جو تم پہلےسے ملـکاِس میں رہتی تھیں۔
9

ملـک ملنے اسرائیلسببکا کی راستی نہیں ہے
!اسرائیلاےسن1 آج تُو یائے یردندر کو پار کرنے والا دوسریہے۔

طرف ایسیتُو قوموں کو دےبھگا گا تجھجو بڑیسے طاقتاور ہیںور اور
جن کے شاندار شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہاں2 عناقی
بستے ہیں طاقتجو ور اور درازقد ہیں۔ تُو خود جانتا ہے کہ اُن بارےکے
میں کہا جاتا ہے، کون” عناقیوں کا سامنا کر سکتا “ہے؟ لیکن3 آج جان
لے ربکہ تیرا تیرےخدا آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھسم کر دینے والی
آگ گا۔کرےہلاکطرحکی تیرےوہ آگے آگے اُن پر قابو پائے گا، اور
تُو اُنہیں نکال جلدیکر دےمٹا ربطرحجسگا، نے وعدہ کیا ہے۔

ربجب4 تیرا تیرےاُنہیںخدا منے سا دےنکالسے گا تو تُو یہ نہ مَیں”کہنا، راست باز ہوں، اِسی لئے رب مجھے لائق سمجھ کر یہاں لایا اور یہ
ملـک میراث دےمیں دیا “ہے۔ یہ بات ہرگز درست نہیں ربہے۔ اُن
قوموں کو اُن کی غلط حرکتوں کی وجہ تیرےسے منے سا سے نکال دے
گا۔ 5 تُو اپنی بازیراست اور دیانت داری کی بنا پر ملـکاُس پر قبضہ نہیں
کرے گا بلـکہ رب اُنہیں اُن کی شریر حرکتوں تیرےباعثکے منے سا سے
گا۔دےنکال دوسرے، جو وعدہ اُس باپتیرےنے دادا ابراہیم، اسحاق
یعقوباور کے ساتھ قَسم کھا کر کیا تھا اُسے پورا ہونا ہے۔

6 چنانچہ جان لے ربکہ تیرا خدا تیریتجھے راستی باعثکے یہ اچھا
ملـک دےنہیں حقیقترہا۔ تو یہ ہے کہ ہٹتُو دھرم قوم ہے۔

سونے کا بچھڑا
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7 یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تُو نے یگستان ر ربمیں اپنے خدا کو
ناراضطرحکس کیا۔ مصر سے وقتنکلتے سے لے کر یہاں تکپہنچنے تم
رب سرکشسے رہے ہو۔ خاص8 حوربکر یعنی سینا کے دامن میں تم
ربنے کو اِتنا غصہ دلایا کہ وہ ہلاکتمہیں کرنے کو تھا۔ وقتاُس9
مَیں پہاڑ پر چڑھ گیا تھا تاکہ پتھر تختیاںکی یعنی اُس جائیںملتختیاںکیعہد
ربجو تمہارےنے ساتھ باندھا تھا۔ کچھ کھائے پیئے بغیر دن40مَیں اور
رات وہاں رہا۔

10-11 جو ربکچھ آگنے میں سے کہا جبتھا تم پہاڑ دامنکے میں
تھےجمع اُسکچھوہی اپنینے اُنگلی تختیوںدونوںسے پر لـکھ مجھےکر دیا۔
اُس12 مجھنے کہا،سے فوراً” یہاں سے اُتر تیریجا۔ قوم جسے تُو مصر سے
نکال لایا بگڑ احکاممیرےسےجلدیکتنیوہہے۔گئی ہیں۔گئےہٹسے
اُنہوں اپنےنے لئے ڈھالبُت لیا ہے۔ مَیں13 جاننے لیا یہکہہے قوم کتنی
ضدی ہے۔ اب14 مجھے دےچھوڑ تاکہ مَیں اُنہیں تباہ کر کے اُن کا نام و
نشان دنیا میں سے مٹا ڈالوں۔ اُن کی مَیںجگہ تجھ ایکسے قوم بنا لوں گا جو
اُن بڑیسے طاقتاور ور ہو “گی۔

مَیں15 مُڑ کر پہاڑ سے اُترا بھڑکتکابجو رہا میںہاتھوںمیرےتھا۔
عہد کی دونوں تختیاں تھیں۔ تمہیں16 دیکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ تم نے
رب اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنے لئے بچھڑے کا بُت ڈھال لیا تھا۔
تم جلدیکتنی ربسے کی مقررہ راہ ہٹسے گئے تھے۔

مَیںتب17 تمہارےنے دیکھتے دیکھتے دونوں تختیوں کو زمین پر پٹخ کر
ٹکڑےٹکڑے کر دیا۔ ایک18 اَور بار ربمَیں کے منے سا منہ بلکے گرا۔
مَیں نہنے کچھ کھایا، نہ دن40پیا۔کچھ تمہارےمَیںراتاور تمام گناہوں
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کے باعث اِسی حالت میں رہا۔ کیونکہ جو کچھ تم نے کیا تھا وہ رب کو
نہایت بُرا لگا، اِس لئے وہ ناکغضب ہو گیا تھا۔ 19 وہ تم سے ناراضاِتنا
تھا کہ بہتمَیں ڈر گیا۔ لـگیوں رہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں دےکر گا۔
لیکن اِس بار بھی اُس نے میری سن لی۔ 20 مَیں نے ہارون کے لئے بھی
دعا کی، ربکیونکہ اُس ناراضنہایتبھیسے تھا اور ہلاکاُسے کر دینا
چاہتا تھا۔

21 جو بچھڑا تم نے گناہ کر کے بنایا تھا اُسے مَیں نے جلا دیا، پھر جو کچھ
باقی رہ گیا کچلاُسے دیا پیسپیساور کر پاؤڈر بنا دیا۔ یہ پاؤڈر مَیں اُسنے
پھینکمیںچشمے دیا جو پہاڑ پر سے بہہ رہا تھا۔

22 تم نے رب کو تبعیرہ، مّسہ اور قبروت ہتاوہ میں بھی غصہ دلایا۔
قادس23 برنیع میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہاں ربسے تمہیںنے بھیج کر کہا
تھا، جاؤ،” ملـکاُس پر قبضہ کرو مَیںجو دےتمہیںنے دیا لیکن“ہے۔
تم سرکشنے ہو ربکر اپنے خدا کے حکم ورزیخلافکی کی۔ تم نے
اُس پر اعتماد نہ کیا، نہ اُس سنی۔کی مَیںسےجب24 تمہیں ہوںجانتا تمہارا
رب ساتھکے یہ رو باغیانہ ہی رہا ہے۔

دن40مَیں25 ربراتاور کے منے سا زمین پر منہ بلکے رہا، کیونکہ
رب نے کہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں گا۔دےکر مَیں26 اُسنے منتسے
کر کے کہا، اے” رب قادرِ مطلق، اپنی قوم کو تباہ نہ کر۔ وہ تو تیری
ہی ملـکیت ہے جسے تُو نے دےفدیہ کر اپنی قدرتعظیم سے بچایا اور
بڑے اختیار کے ساتھ مصر سے نکال لایا۔ 27 اپنے خادموں ابراہیم، اسحاق
اور یعقوب کو یاد کر، اور اِس قوم کی ضد، شریر حرکتوں اور گناہ پر توجہ
نہ دے۔ 28 ورنہ مصری کہیں گے، رب’ اُنہیں ملـکاُس میں لانے کے
قابل نہیں جستھا کا وعدہ اُس نے کیا تھا، بلـکہ وہ اُن نفرتسے کرتا تھا۔



اِستِثنا 9:29 xxxii اِستِثنا 10:7

ہاں، وہ ہلاکاُنہیں کرنے کے لئے یگستان ر میں لے ‘آیا۔ 29 وہ تو تیری
قوم ہیں، تیری ملـکیت جسے تُو اپنی قدرتعظیم اور اختیار سے مصر سے
نکال “لایا۔

10
موسٰی کو نئی تختیاں ملتی ہیں

1 اُس وقت رب نے مجھ سے کہا، پتھر” کی دو اَور تختیاں تراشنا جو
پہلی تختیوں کی مانند ہوں۔ اُنہیں لے میرےکر پاس پہاڑ پر چڑھ آ۔ لـکڑی
کا صندوق بھی بنانا۔ 2 پھر مَیں اِن تختیوں پر دوبارہ وہی باتیں لـکھوں گا جو
مَیں اُن تختیوں پر لـکھ چکا تھا جو تُو نے توڑ ڈالیں۔ تمہیں اُنہیں صندوق میں
محفوظ رکھنا “ہے۔

مَیں3 نے کیکر لـکڑیکی کا صندوق بنوایا اور دو تختیاں تراشیں جو پہلی
تختیوں کی مانند تھیں۔ پھر مَیں دونوں تختیاں لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ رب4
نے اُن تختیوں پر دوبارہ دسوہ احکام لـکھ دیئے جو وہ پہلی تختیوں پر لـکھ
چکا تھا۔ اُن) ہی احکام کا اعلان اُس نے پہاڑ آگپر میں سے کیا جبتھا
تم اُس کے دامن میں جمع (تھے۔ پھر اُس نے یہ میرےتختیاں سپرد کیں۔
لوٹمَیں5 کر اُترا اور تختیوں میںصندوقاُسکو رکھا مَیںجو نے بنایا تھا۔
وہاں تکابوہ کچھسبہیں۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔

اماموں اور یوں لاو خدمتکی
6 اِس) کے بعد اسرائیلی بنی یعقان کے کنوؤں سے روانہ ہو کر موسیرہ

پہنچے۔ وہاں ہارون فوت ہوا۔ اُسے دفن کرنے کے بعد اُس کا بیٹا اِلی
عزر اُس کی جگہ امام بنا۔ 7 پھر وہ آگے سفر کرتے کرتے جُدجودہ، پھر
یُطباتہ پہنچے جہاں نہریں ہیں۔
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8 اُن دنوں ربمیں لاوینے کے قبیلے الـگکو کر کے رباُسے کے

عہد کے صندوق کو اُٹھا کر لے جانے، رب کے حضور خدمت کرنے
اور اُس کے نام برکتسے دینے کی داریذمہ تکآجدی۔ یہ اُن کی ذمہ
داری رہی ہے۔ اِس9 وجہ سے یوں لاو کو دیگر قبیلوں کی طرح نہ حصہ
میراثنہ ربملی۔ تیرا خدا خود اُن میراثکی اُسہے۔ نے خود اُنہیں یہ
فرمایا (ہے۔

مَیںجب10 دوسرینے مرتبہ 40 دن راتاور پہاڑ گزارےپر تو رب
اِسنے میریبھیدفعہ سنی اور ہلاکتجھے نہ کرنے پر آمادہ ہوا۔ اُس11
نے کہا، جا،” قوم کی راہنمائی کر تاکہ وہ جا کر ملـکاُس پر قبضہ کریں
جس کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا “تھا۔

رب خوفکا
اے12 اسرائیل، اب میری بات !سن رب تیرا خدا تجھ سے کیا تقاضا

کرتا صرفہے؟ یہ کہ تُو اُس خوفکا مانے، اُس کی تمام راہوں پر چلے،
اُسے پیار کرے، پورےاپنے دل و جان سے اُس کرےخدمتکی 13 اور
اُس کے تمام احکام پر عمل کرے۔ آج مَیں اُنہیں تجھے تیری بہتری کے لئے
دے رہا ہوں۔

14 پورا آسمان، زمین اور کچھجو اُس پر سبہے، ربمالـککا تیرا خدا
ہے۔ توبھی15 اُس باپتیرےنے دادا پر ہی شفقتخاصاپنی کا اظہار
کر کے اُن محبتسے کی۔ اور اُس نے تمہیں چن کر دوسری تمام قوموں پر
دیترجیح جیسا آجکہ ہے۔ظاہر اُسختنہ16 قومکی نشانکا لیکنہے،
دھیان رکھو کہ وہ ظاہریصرفنہ بلـکہ باطنی بھی ہو۔ آئندہ اَڑ نہ جاؤ۔

ربکیونکہ17 تمہارا خداؤںخدا کا ربوںاورخدا وہہے۔ربکا عظیم
اور زورآور خدا جسہے خوفسبسے کھاتے ہیں۔ وہ جانب داری
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نہیں کرتا نہیںرشوتاور لیتا۔ وہ18 یتیموں اور بیواؤں انصافکا کرتا ہے۔
وہ پردیسی سے پیار کرتا اور خوراکاُسے پوشاکاور مہیا کرتا ہے۔ 19 تم
بھی اُن کے محبتساتھ پیشسے آؤ، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔

رب20 اپنے خدا مانخوفکا اور اُس خدمتکی کر۔ اُس سے لپٹا رہ
اور اُسی کے نام کی قَسم کھا۔ 21 وہی تیرا فخر ہے۔ وہ تیرا خدا جسہے
نے وہ تمام عظیم اور ڈراؤنے کام کئے جو تُو نے خود دیکھے۔ جب22
باپتیرے دادا مصر تھےگئے 70تو افراد تھے۔ تیرےرباباور خدا نے
تجھے ستاروں کی مانند بےشمار بنا دیا ہے۔

11
رب محبتسے رکھ اور اُس کی سن

رب1 اپنے خدا سے پیار کر اور ہمیشہ اُس کے احکام کے مطابق زندگی
گزار۔ جانآج2 لو تمہارےکہ بچوں نہیںنے بلـکہ تم ہی ربنے اپنے خدا
تربیتسے پائی۔ تم اُسنے کی بڑےعظمت، اختیار قدرتاور کو دیکھا،
اور3 تم معجزوںاُن ہوگواہکے اُسجو فرعونبادشاہکےمصرنے اور اُس
ملـکپورےکے کے منے سا کئے۔ 4 تم نے دیکھا ربکہ طرحکسنے
فوجمصری اُسکو گھوڑوںکے اور سمیترتھوں بحرِ ُلزم ق غرقمیں کر دیا
وہجب تعاقبتمہارا کر تھے۔رہے اُس اُنہیںنے یوں تباہ کیا کہ تکآجوہ
بحال نہیں ہوئے۔

تمہارے5 نہیںبچے بلـکہ تم ہی گواہ ہو یہاںکہ پہنچنے ربپہلےسے نے
یگستان بھالدیکھطرحکستمہاریمیںر کی۔ 6 تم اُسنے اِلیابکا کے
بیٹوں داتن اور ابیرام کے سلوکساتھ دیکھا جو روبن کے قبیلے کے تھے۔
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اُس دن زمین نے خیمہ گاہ کے اندر منہ کھول کر اُنہیں اُن کے گھرانوں،
ڈیروں اور تمام ہڑپسمیتجانداروں کر لیا۔

7 تم نے اپنی ہی آنکھوں سے رب کے یہ تمام عظیم کام دیکھے ہیں۔
8 چنانچہ اُن تمام احکام پر عمل کرتے رہو جو مَیں آج دےتمہیں رہا ہوں
تاکہ تمہیں طاقتوہ حاصل ہو جو درکار ہو جبگی تم یائے در یردن کو
پار کر ملـککے پر قبضہ کرو گے۔ 9 اگر تم فرماں بردار رہو تو تکدیر اُس
ملـک میں جیتے رہو جسگے کا ربوعدہ قَسمنے کھا باپتمہارےکر
دادا سے کیا تھا میںجساور دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

10 کیونکہ ملـکیہ مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔
وہاں میںکھیتوںکے بیجتجھے بو محنتبڑیکر اُسسے پاشیآبکی کرنی
پڑتی تھی 11 ملـکجسجبکہ پر تم قبضہ کرو گے اُس میں پہاڑ اور وادیاں
ہیں بارشصرفجنہیں کا سیرابپانی کرتا ہے۔ رب12 تیرا خدا اُسخود
ملـک کا خیال رکھتا تیرےربہے۔ خدا کی آنکھیں سال کے پہلے دن
سے لے کر تکآخر متواتر اُس پر لـگی رہتی ہیں۔

13 چنانچہ اُن احکام کے تابع رہو جو مَیں آج دےتمہیں رہا ربہوں۔
اپنے خدا سے پیار کرو اور پورےاپنے دل و جان اُسسے کرو۔خدمتکی
14 پھر یفوہ خر اور بہار کی بارشسالانہ وقت پر بھیجے گا۔ اناج، انگور
اور زیتون کی فصلیں پکیں گی، اور تُو اُنہیں جمع کر گا۔لے 15 نیز، الله تیری
چراگاہوں تیرےمیں یوڑوں ر کے لئے گھاس کرےمہیا گا، اور تُو کھا کر
سیر ہو جائے گا۔

لیکن16 تمہیںکہیںخبردار، ورغلایا نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کیربتم
راہ سے ہٹ جاؤ اور دیگر معبودوں کو سجدہ کر کے اُن کی خدمت کرو۔
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ربورنہ17 غضبکا تم پر پڑےآن گا، اور ملـکوہ بارشمیں نہیںہونے
تمہاریگا۔دے فصلیں نہیں پکیں گی، اور تمہیں جلد ہی اُس ملـکاچھے
میں سے مٹا دیا جائے گا ربجو دےتمہیں رہا ہے۔

18 چنانچہ میری یہ باتیں اپنے دلوں پر نقش کر لو۔ اُنہیں نشان کے طور
پر اور یاددہانی کے لئے اپنے ہاتھوں اور ماتھوں پر لگاؤ۔ اُنہیں19 اپنے بچوں
کو سکھاؤ۔ ہر جگہ اور ہمیشہ اُن بارےکے میں بات کرو، خواہ تُو گھر
میں بیٹھا یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا ہو یا کھڑا ہو۔ 20 اُنہیں اپنے گھروں کی
چوکھٹوں اور اپنے شہروں کے دروازوں پر لـکھ 21 تاکہ تکجب زمین پر
آسمان قائم ہے تم تمہاریاور اولاد ملـکاُس میں جیتے جسرہیں کا وعدہ
رب قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا۔

احتیاط22 سے اُن احکام کی پیروی کرو جو مَیں دےتمہیں رہا ہوں۔
رب اپنے خدا سے پیار کرو، اُس کے تمام احکام پر عمل کرو اور اُس کے
ساتھ لپٹے رہو۔ 23 پھر تمہارےوہ آگے آگے یہ تمام قومیں دےنکال گا اور
ایسیتم قوموں زمینوںکی پر قبضہ کرو جوگے تم بڑیسے ہیں۔ورطاقتاور
24 تم بھیجہاں قدم رکھو وہگے تمہارا ہی ہو یگستانجنوبیگا، ر لےسے
لبنانکر تک، یائے فراتدر سے بحـیرۂ روم تک۔ بھیکوئی25 تمہارا سامنا
نہیں کر سکے گا۔ تم اُس ملـک میں جہاں بھی جاؤ گے وہاں رب تمہارا
خدا وعدےاپنے کے مطابق تمہاری دہشت اور خوف پیدا دےکر گا۔
آج26 تم خود فیصلہ کرو۔ کیا تم رب برکتکی یا اُس کی لعنت پانا ہتے چا
ہو؟ 27 اگر ربتم اپنے خدا اُنکے احکام عملپر کرو دےتمہیںآجمَیںجو
رہا ہوں تو وہ دےبرکتتمہیں گا۔ لیکن28 اگر تم اُن کے تابع نہ رہو بلـکہ
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میری پیش کردہ راہ سے ہٹ کر دیگر معبودوں کی پیروی کرو تو وہ تم پر
لعنت بھیجے گا۔

ربجب29 تیرا تجھےخدا ملـکاُس میں جائےلے پرجسگا تُو قبضہ
کرے گا تو لازم ہے کہ گرزیم پہاڑ پر چڑھ کر برکت کا اعلان کرے
اور عیبال پہاڑ پر لعنت کا۔ 30 یہ دو پہاڑ یائے در یردن مغربکے میں اُن
کنعانیوں کے علاقے میں واقع ہیں جو وادٔی یردن میں آباد ہیں۔ مغربوہ
طرفکی ِجلجال شہر کے منے سا مورِہ بلوطکے کے درختوں نزدیککے
ہیں۔ اب31 تم یائے یردندر کو پار کر ملـکاُسکے پر قبضہ کرنے والے
ہو ربجو تمہارا دےتمہیںخدا رہا جبہے۔ تم اُسے اپنا کر اُس میں آباد
ہو جاؤ گے 32 تو احتیاط سے اُن تمام احکام پر عمل کرتے رہو جو مَیں آج
دےتمہیں رہا ہوں۔

12
ملـک ربمیں کے احکام

ذیل1 میں وہ احکام اور قوانین ہیں جن پر تمہیں دھیان عملسے کرنا ہو
جبگا تم ملـکاُس میں آباد ہو گے باپتیرےربجو دادا کا تجھےخدا
دے رہا ہے تاکہ تُو اُس پر قبضہ ملـککرے۔ میں ہتے ر ہوئے عمر بھر اُن
کے تابع رہو۔

ملـک ایکمیں ہی جگہ پر مقدِس ہو
2 اُن تمام جگہوں کو برباد کرو جہاں وہ قومیں جنہیں تمہیں نکالنا ہے

اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، خواہ وہ اونچے پہاڑوں، یوں پہاڑ یا گھنے
درختوں کے سائے میں کیوں نہ ہوں۔ 3 اُن کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا۔
جن پتھروں کی پوجا وہ کرتے ہیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر دینا۔ یسیرت دیوی
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کے کھمبے جلا دینا۔ اُن کے دیوتاؤں کے مجسمے کاٹ ڈالنا۔ غرض اِن
جگہوں سے اُن کا نام و مٹنشان جائے۔

اپنےرب4 پرستشکیخدا کرنے لئےکے اُن یقےکے طر نہ اپنانا۔ رب5
تمہارا خدا قبیلوں میں سے اپنے نام سکونتکی کے لئے ایک جگہ چن لے
عبادتگا۔ لئےکے وہاں جایا کرو، اپنیوہاںاور6 تمام قربانیاں لا پیشکر
کرو، خواہ وہ بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح کی قربانیاں، پیداوار کا دسواں
حصہ، اُٹھانے والی قربانیاں، مَنت کے ہدیئے، خوشی پیشسے کی گئی
قربانیاں یا مویشیوں کے پہلوٹھے کیوں نہ ہوں۔ وہاں7 رب اپنے خدا کے
حضور اپنے سمیتگھرانوں کھانا کھا کر اُن کامیابیوں کی خوشی مناؤ جو
تیرےربتجھے خدا برکتکی باعثکے حاصل ہوئی ہیں۔

وقتاُس8 تمہیں وہ نہیں کرنا ہمجو کرتے آئے تکآجہیں۔ ہر کوئی
اپنی مرضی کے عبادتمطابق کرتا ہے، 9 تکابکیونکہ تم آرام کی اُس
پہنچےنہیںجگہ تیرےربتجھےجو میںمیراثسےخدا لیکن10ہے۔ملنی
جلد ہی تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں آباد ہو جاؤ گے جو
رب تمہارا میراثتمہیںخدا دےمیں رہا وقتاُسہے۔ وہ تمہیں ارد گرد
اورگا،رکھےبچائےسےدشمنوںکے آرامتم زندگیسےسکوناور سکوگزار
ربتب11گے۔ تمہارا خدا اپنے نام لئےکےسکونتکی ایک لےچنجگہ
گا، اور کچھسبتمہیں مَیںجو بتاؤں وہاںگا لا پیشکر کرنا خواہہے، وہ
بھسم والیہونے قربانیاں، کیذبح قربانیاں، پیداوار دسواںکا اُٹھانےحصہ،
والی قربانیاں یا مَنت کے خاص ہدیئے کیوں نہ ہوں۔ 12 وہاں رب کے
منے سا تمہارےتم، بیٹے تمہارےبیٹیاں، غلام منائیں۔خوشیلونڈیاںاور اپنے
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شہروں میں آباد یوں لاو بھیکو شریکمیںخوشیاپنی کرو، کیونکہ اُن کے
پاس موروثی زمین نہیں ہو گی۔

13 خبردار، اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں ہر جگہ پیشپر نہ کرنا 14 بلـکہ
صرف اُس جگہ پر ربجو قبیلوں میں سے چنے گا۔ سبوہیں کچھ یوں منا
طرحجس مَیں تجھے بتاتا ہوں۔

لیکن15 وہ جانور اِس میں شامل نہیں ہیں جو تُو قربانی کے طور پیشپر
نہیں کرنا چاہتا صرفبلـکہ کھانا چاہتا ایسےہے۔ جانور تُو آزادی سے اپنے
تمام شہروں میں ذبح کر کے اُس برکت کے مطابق کھا سکتا ہے جو رب
تیرے خدا دیتجھےنے ہے۔ ہرنگوشتایسا اور غزال گوشتکے کی
مانند ہے یعنی پاک اور ناپاک دونوں ہی اُسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن16
خون نہ کھانا۔ اُسے پانی کی طرح زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

17 جو بھی ربچیزیں کے لئے مخصوص کی گئی ہیں اُنہیں اپنے شہروں
میں نہ ًکھانا مثلا اناج، انگور رسکے اور زیتون تیلکے کا دسواں حصہ،
مویشیوں کے پہلوٹھے، مَنت کے ہدیئے، خوشی پیشسے کی گئی قربانیاں
اور اُٹھانے والی یعنیکھاناحضورکےربصرفچیزیںیہ18قربانیاں۔ اُس
جگہ پر جسے وہ مقدِس کے لئے چنے گا۔ وہیں تُو اپنے بیٹے بیٹیوں، غلاموں،
لونڈیوں اور اپنے قبائلی علاقے کے یوں لاو کے ساتھ جمع ہو کر خوشی منا
ربکہ نے ہماری محنت کو برکت دی ہے۔ 19 ملـکاپنے میں یوں لاو
یاتکی ضرور عمر بھر پوری کرنے کی فکر رکھ۔

ربجب20 تیرا خدا وعدےاپنے کے مطابق تیری سرحدیں دےبڑھا
گا اور تُو گوشت کھانے خواہشکی رکھے گا تو جس طرح جی چاہے
گوشت کھا سکے گا۔ 21 اگر تیرا گھر اُس مقدِس سے دُور ہو ربجسے
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تیرا خدا اپنے نام لئےکےسکونتکی چنے گا تو جیطرحجستُو چاہے اپنے
ملےسےربمیںشہروں مویشیوںہوئے کو ذبح کھاکےکر لیکنہے۔سکتا
ایسا ہی کرنا جیسا مَیں نے حکم دیاہے۔ 22 ہرنگوشتایسا اور غزال کے
گوشت کی مانند ہے پاکیعنی ناپاکاور دونوں ہی اُسے کھا سکتے ہیں۔
گوشتالبتہ23 نہخونساتھکے کھانا، جاندارخونکیونکہ ہے۔جانکی
اُس کی گوشتجان کے ساتھ نہ کھانا۔ خون24 نہ کھانا بلـکہ اُسے زمین
پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔ 25 اُسے نہ کھانا تاکہ تجھے اور تیری اولاد کو
کامیابی حاصل ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے تُو رب کی نظر میں صحیح کام
کرے گا۔

لیکن26 جو چیزیں رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہیں یا جو تُو نے
مَنت مان کر اُس کے لئے مخصوص کی ہیں لازم ہے کہ تُو اُنہیں اُس جگہ
لے مقدِسربجسےجائے کے لئے چنے گا۔ 27 ربوہیں، اپنے خدا کی
قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں گوشت اور خون سمیت چڑھا۔
ذبح قربانیوںکی کا قربانخون گاہ پر ُنڈیل ا دینا، لیکن اُن گوشتکا تُو کھا
سکتا ہے۔

28 جو بھی ہدایات مَیں دےتجھے رہا ہوں اُنہیں احتیاط سے پورا کر۔
پھر تُو اور تیری حالخوشاولاد رہیں گے، کیونکہ تُو وہ کرےکچھ گا جو
تیرےرب خدا کی نظر میں اچھا درستاور ہے۔

رب29 تیرا خدا اُن قوموں کو دےمٹا طرفکیجنگا تُو بڑھ رہا ہے۔
تُو اُنہیں اُن ملـککے سے نکالتا جائے گا اور خود اُس میں آباد ہو جائے
گا۔ لیکن30 خبردار، اُن کے ختم ہونے کے بعد بھی اُن کے دیوتاؤں کے
بارے معلوماتمیں حاصل نہ کر، ورنہ پھنستُو جائے متگا۔ کہنا کہ
یہ یقےکسقومیں طر سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں؟ بھیہم ایسا ہی
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کریں۔ 31 ایسا مت !کر یہ قومیں ایسے گھنونے یقے طر سے پوجا کرتی ہیں
جن نفرتربسے کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی جلا کر اپنے دیوتاؤں
پیشکو کرتے ہیں۔

32 کلام کی جو بھی بات مَیں تمہیں پیش کرتا ہوں اُس کے تابع رہ کر
اُس پر عمل کرو۔ نہ باتکسی کا اضافہ کرنا، نہ باتکوئی نکالنا۔

13
دیوتاؤں طرفکی لے جانے والوں سلوکسے

تیرے1 درمیان ایسے لوگ اُٹھ کھڑے ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی
یا خواب دیکھنے والے کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی الٰہی نشان یا
معجزے کا اعلان کریں 2 جو واقعی وجود میں آئے۔ ساتھ ساتھ وہ آ،”کہیں، ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ہم اُن کی خدمت کریں جن سے تُو
واقفتکاب نہیں “ہے۔ ایسے3 لوگوں کی نہ سن۔ اِس ربسے تمہارا
خدا تمہیں آزما کر معلوم کر رہا ہے کہ کیا تم واقعی پورےاپنے دل و جان
سے اُس سے پیار کرتے ہو۔ تمہیں4 رب اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اُسی
خوفکا ماننا ہے۔ اُس کے احکام مطابقکے زندگی گزارو، اُس کی سنو،
اُس خدمتکی کرو، اُس کے ساتھ لپٹے رہو۔ ایسے5 نبیوں یا خواب دیکھنے
والوں کو موتسزائے دینا، کیونکہ وہ تمہارےربتجھے خدا بغاوتسے
کرنے پر اُکسانا ہتے چا اُسیہیں، دےفدیہنےجسسے تمہیںکر کیمصر
غلامی سے بچایا اور وہاں سے نکال لایا۔ چونکہ وہ تجھے اُس راہ سے ہٹانا
ہتے چا ہیں تیرےربجسے خدا تیرےنے لئے مقرر کیا اِسہے لئے لازم
اُنہیںکہہے ایسیجائے۔دیموتسزائے بُرائی درمیاناپنے سے مٹا دینا۔

6 ہو سکتا ہے کہ تیرا سگا بھائی، تیرا بیٹا یا بیٹی، تیری بیوی یا تیرا قریبی
چپکےتجھےدوست ورغلانےسے کرےکوششکی کہ آ، ہم جا کر دیگر
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معبودوں کی پوجا کریں، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تُو اور تیرےنہ باپ
واقفدادا تھے۔ 7 خواہ ارد گرد کی یا دُوردراز کی قوموں کے دیوتا ہوں،
خواہ دنیا سرےایککے کے سرےدوسرےیا کے معبود ہوں، کسی8
میںصورت اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر، نہ اُس کی سن۔ اُس پر رحم نہ
کر۔ نہ اُسے بچائے رکھ، نہ اُسے دےپناہ 9 بلـکہ اُسے موتسزائے دے۔
اور اُسے سنگسار وقتکرتے پہلے تیرا ہاتھ اُس پر پتھر پھینکے، پھر ہی باقی
لوگتمام حصہ لیں۔ 10 اُسے ضرور پتھروں سے موتسزائے دینا، کیونکہ
اُس تیرےربتجھےنے دُورسےخدا اُسیکی،کوششکیکرنے سے جو
تجھے مصر کی غلامی نکالسے لایا۔ 11 پھر تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے
گا اور تیرےآئندہ درمیان ایسی حرکتشریر کرنے جرأتکی کرےنہیں
گا۔

جب12 تُو اُن شہروں میں ہنے ر لـگے گا ربجو تیرا خدا دےتجھے رہا
ہے تو شاید تجھے خبر مل جائے 13 کہ تیرےلوگشریر درمیان سے اُبھر
آئے ہیں جو اپنے شہر باشندوںکے کو یہ کہہ غلطکر راہ پر لائے ہیں کہ
آؤ، ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ایسے معبودوں کی جن سے واقفتم
نہیں لازم14ہو۔ کہہے یافتتُو در خوباورکرےتفتیشکیاِسکےکر
کرےمعلوم کہ کیا ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ باتگھنونی واقعی
ہوئی ہے 15 تو پھر لازم ہے کہ تُو شہر تمامکے باشندوں ہلاککو کرے۔
اُسے رب کے سپرد کر کے سراسر تباہ کرنا، نہ صرف اُس لوگکے بلـکہ
اُس مویشیکے بھی۔ 16 شہر کا پورا ماِل چوکغنیمت میں اکٹھا کر۔ پھر
پورے شہر کو اُس ربسمیتمالکے کے لئے مخصوص کر جلاکے دینا۔
اُسے دوبارہ کبھی نہ تعمیر کیا جائے بلـکہ اُس کھنڈراتکے رہیں۔تکہمیشہ
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بھی پاستیرےچیز نہ پائی صرفجائے۔ صورتاِس ربمیں غضبکا
ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ تجھ پر رحم کر کے اپنی مہربانی کا کرےاظہار
گا اور تیری تعداد بڑھائے طرحجسگا، اُس نے قَسم کھا باپتیرےکر
دادا سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن18 اِسکچھسبیہ پر مبنی ہے کہ ربتُو اپنے
خدا کی سنے اور اُس کے اُن تمام احکام پر کرےعمل مَیںجو دےآجتجھے
رہا ہوں۔ وہی کچھ کر جو اُس کی نظر درستمیں ہے۔

14
پاک ناپاکاور جانور

1 تم رب اپنے خدا کے فرزند ہو۔ آپاپنے کو مُردوں سببکے سے نہ
زخمی کرو، نہ اپنے سر کے منے سا والے بال منڈواؤ۔ 2 کیونکہ تُو رب اپنے
خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہے۔ دنیا کی تمام قوموں میں ربسے
تجھےنے ہی چن کر ملـکیتاپنی بنا لیا ہے۔

کوئی3 بھی مکروہ چیز نہ کھانا۔
4 تم بَیل، بھیڑبکری، 5 ہرن، غزال، *مِرگ، پہاڑی بکری، †مہات،

غزاِل یقہ ‡افر اور پہاڑی بکری کھا سکتے ہو۔ جن6 کے یا ُکھر پاؤں بالکل
ِچرے ہوئے ہیں اور جو جگالی ہیںکرتے اُنہیں کھانے اجازتکی ہے۔
اونٹ،7 ِبجُو خرگوشیا منعکھانا تمہارےوہہے۔ لئے ناپاک ہیں، کیونکہ
* 14:5 :مِرگ ہرنیہ مشابہکے ہوتا ًلیکنہے مختلففطرتا اِسہے۔ہوتا کھوکھلے،سینگکے
بےشاخ اور اَن جھڑ ہوتے ہیں۔ antelope۔ یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن جانوروں کے
اکثر نام متروک ہیں یا اُن کا مطلب بدل گیا ہے، اِس لئے اُن کا مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے۔

† 14:5 :مہات مہات۔ درازقد ہرنوں ایککی نوع جس سینگکے چکردار ہوتے ہیں۔
addax۔ ‡ 14:5 غزاِل یقہ :افر غزاِل یقہ۔ افر تینکیچکاروں اقسام میں کوئیسے جو اپنے
لمبے اور حلقہ دار سینگوں کی وجہ سے ممتاز ۔oryxہے۔
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وہ جگالی تو کرتے ہیں لیکن اُن کے ُکھر یا ِچرےپاؤں ہوئے نہیں ہیں۔
سؤر8 نہ کھانا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک اُسکیونکہہے، کے ُکھر ِچرےتو
ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ اُن کا گوشت کھانا، نہ اُن کی
لاشوں کو چھونا۔

9 پانی میں ہنے ر والے جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن کے پَر
اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا چھلـکے نہیں ہیں تمہارےوہ لئے
ناپاک ہیں۔

11 تم پاکہر پرندہ کھا سکتے ہو۔ لیکن12 ذیل پرندےکے کھانا منع
:ہے عقاب، دڑھیَل گِدھ، کالا گِدھ، لال13 چیل، کالی چیل، ہر قسم
کا گِدھ، 14 ہر قسم کا کوّا، عقابی15 ُلّو، ا کانچھوٹے والا ُلّو، بڑےا کان
والا ُلّو، ا قسمہر کا 16باز، ُلّو،چھوٹا ا والاچنگھاڑنے ُلّو، ا ُلّو،سفید دشتی17ا
ُلّو، ا مصری گِدھ، قوق، لق18 لق، ہر قسم کا بُوتیمار، ہُد ہُد اور §چمگادڑ۔

تمام19 پَر رکھنے تمہارےکیڑےوالے لئے ناپاک ہیں۔ اُنہیں کھانا منع
ہے۔ لیکن20 تم پاکہر پرندہ کھا سکتے ہو۔

جو21 جانور بہخود مرخود اُسےجائے نہ کھانا۔ تُو اُسے آبادیاپنی میں
ہنے ر والے کسی پردیسی دےکو یا کسی اجنبی کو بیچ سکتا ہے اور وہ
اُسے کھا سکتا ہے۔ لیکن تُو اُسے مت کھانا، کیونکہ تُو رب اپنے خدا کے
لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہے۔

بکری بچےکے کو اُس کی ماں دودھکے میں پکانا منع ہے۔
اپنی پیداوار کا دسواں مخصوصحصہ کرنا

§ 14:18 :چمگادڑ یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن پرندوں کے اکثر نام متروک ہیں یا اُن کا
مطلب بدل گیا اِسہے، لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔
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لازم22 کہہے تُو سالہر اپنے کیکھیتوں پیداوار دسواںکا ربحصہ
کے لئے الـگ کرے۔ 23 اِس کے لئے اپنا اناج، انگور کا رس، زیتون کا
تیل اور مویشی کے پہلوٹھے رب اپنے خدا کے حضور لے آنا یعنی اُس جگہ
جو وہ اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں یہ چیزیں قربان کر کے
کھا تاکہ تُو عمر رببھر اپنے خدا خوفکا ماننا سیکھے۔

لیکن24 ہو سکتا ہے کہ جو ربجگہ تیرا خدا اپنے نام سکونتکی کے
لئے چنے گا تیرےوہ گھر یادہسےحدسے ز دُور ہو تیرےرباور خدا کی
برکت باعثکے مذکورہ دسواں حصہ اِتنا یادہ ز ہو کہ تُو اُسے تکمقدِس
نہیں پہنچا سکتا۔ 25 اِس صورت میں اُسے بیچ کر اُس کے پیسے اُس جگہ
لے جا ربجو تیرا خدا اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔ پہنچوہاں26
کر اُن پیسوں سے جو جی چاہے خریدنا، خواہ گائےبَیل، بھیڑبکری، َمے یا
َمے جیسی کوئی اَور چیز کیوں نہ ہو۔ پھر اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر
رب اپنے خدا کے حضور یہ چیزیں کھانا اور خوشی منانا۔ ایسے27 موقعوں
پر اُن یوں لاو کا خیال رکھنا تیرےجو قبائلی علاقے میں ہتے ر ہیں، کیونکہ
میراثاُنہیں میں زمین نہیں ملے گی۔

28 تیسرےہر سال اپنی پیداوار کا دسواں حصہ اپنے شہروں میں جمع
کرنا۔ اُسے29 یوں لاو کو دینا جن پاسکے موروثی زمین نہیں ہے، نیز اپنے
شہروں میں آباد پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دینا۔ وہ آئیں اور کھانا کھا
کر سیر ہو جائیں ربتاکہ تیرا تیرےخدا ہر کام برکتمیں دے۔

15
قرض داروں کی بحالی کا سال
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1 سالساتہر کے دوسرےایکبعد کے معافقرضے کر دینا۔ اُس2

جسوقت نے بھی کسی اسرائیلی بھائی قرضکو دیا ہے وہ اُسے منسوخ
کرے۔ وہ اپنے پڑوسی یا بھائی کو پیسے واپس کرنے پر مجبور نہ کرے،
کیونکہ رب کی تعظیم میں قرض معاف کرنے کے سال کا اعلان کیا گیا
ہے۔ میںسالاِس3 داروںقرضغیرملـکیصرفتُو واپسپیسےکو کرنے
پر مجبور کر سکتا ہے۔ اپنے اسرائیلی بھائی کے معافقرضتمام کر دینا۔

تیرے4 درمیان کوئی بھی غریب نہیں ہونا ہئے، چا جبکیونکہ تُو اُس
ملـک میں رہے گا ربجو تیرا خدا تجھے میراث میں دینے والا ہے تو وہ
گا۔دےبرکتبہتتجھے شرطلیکن5 یہ ہے کہ پورےتُو طور پر اُس کی
سنے اور احتیاط سے اُس کے اُن تمام احکام پر کرےعمل جو مَیں تجھے آج
دے رہا ہوں۔ 6 پھر رب تمہارا خدا تجھے وعدےاپنے کے مطابق برکت
دے گا۔ تُو کسی بھی قوم سے اُدھار نہیں لے گا بلـکہ بہت سی قوموں کو
دےاُدھار گا۔ کوئی بھی قوم تجھ پر حکومت کرےنہیں گی بلـکہ تُو بہت
سی قوموں کرےحکومتپر گا۔

جب7 تُو اُس ملـک میں آباد ہو گا جو رب تیرا خدا تجھے دینے والا
ہے تو اپنے درمیان ہنے ر والے غریب بھائی سے سخت سلوک نہ کرنا، نہ
کنجوس ہونا۔ کھلے8 دل سے اُس کی مدد کر۔ جتنی اُسے ضرورت ہے
اُسے اُدھار کے طور پر دے۔ 9 خبردار، ایسا مت سوچ کہ قرض معاف
کرنے کا قریبسال ہے، اِس لئے مَیں اُسے کچھ نہیں دوں گا۔ اگر تُو ایسی
شریر بات اپنے دل میں سوچتے ہوئے ضرورت مند بھائی کو قرض دینے
سے کرےانکار اور وہ رب کے منے سا تیری کرےشکایت تو تُو قصوروار
ٹھہرے گا۔ 10 اُسے ضرور دےکچھ بلـکہ خوشی سے دے۔ پھر رب تیرا
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خدا تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔ ملـک11 میں ہمیشہ غریب اور
ضرورت لوگمند پائے جائیں گے، اِس لئے مَیں تجھے حکم دیتا ہوں کہ
دلکھلے سے غریباپنے ضرورتاور مند بھائیوں کی مدد کر۔

غلاموں کو آزاد کرنے فرضکا
12 اگر کوئی اسرائیلی بھائی یا بہن آپاپنے بیچکو کر تیرا غلام بن جائے

تو وہ چھ سال تیری خدمت کرے۔ لیکن لازم ہے کہ ساتویں سال اُسے
آزاد کر دیا جائے۔ آزاد13 وقتکرتے اُسے خالی ہاتھ فارغ نہ کرنا 14 بلـکہ
اپنی یوں، بکر بھیڑ اناج، تیل اور َمے سے اُسے فیاضی سے کچھ دے، یعنی اُن
چیزوں میں سے جن تیرےربسے خدا نے برکتتجھے دی ہے۔ 15 یاد
رکھ کہ تُو بھی مصر میں غلام تھا اور تیرےربکہ خدا نے دےفدیہ کر
تجھے اِسیچھڑایا۔ لئے مَیں آج تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

لیکن16 ممکن ہے کہ تیرا غلام تجھے چھوڑنا نہ چاہے، کیونکہ وہ تجھ
تیرےاورسے خاندان محبتسے رکھتا اورہے، پاستیرےوہ رہ خوشکر
حال ہے۔ میںصورتاِس17 دروازےاُسے پاسکے لے جا اور اُس کے
کان کی لَو چوکھٹ کے ساتھ لگا کر اُسے ُستالی یعنی تیز اوزار سے چھید
تبدے۔ وہ زندگی بھر تیرا غلام بنا رہے گا۔ اپنی لونڈی ساتھکے بھی ایسا
ہی کرنا۔

18 اگر غلام تجھے سالچھ کے بعد چھوڑنا چاہے تو بُرا نہ ماننا۔ آخر اگر
اُس کی جگہ کوئی اَور وہی کام تنخواہ کے لئے کرتا اخراجاتتیرےتو دُگنے
ہوتے۔ اُسے آزاد کرنا ربتو تیرا تیرےخدا ہر کام دےبرکتمیں گا۔

جانوروں مخصوصپہلوٹھےکے ہیں
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19 اپنی گائیوں اور یوں بکر بھیڑ کے نرپہلوٹھے رب اپنے خدا کے لئے

مخصوص کرنا۔ نہ گائے پہلوٹھےکے کو کام کے لئے استعمال کرنا، نہ بھیڑ
کے پہلوٹھے کے بال کترنا۔ 20 ہر سال ایسے بچے اُس جگہ لے جا ربجو
اپنے مقدِس کے لئے چنے گا۔ وہاں اُنہیں رب اپنے خدا کے حضور اپنے
پورے سمیتخاندان کھانا۔

21 اگر ایسے جانور میں کوئی خرابی ہو، وہ اندھا یا لنگڑا ہو یا اُس میں
کوئی اَور نقص ہو تو اُسے رب اپنے خدا کے لئے قربان نہ کرنا۔ ایسے22
جانور تُو میںگھر ذبح کر کے کھا سکتا ہرنوہہے۔ اور غزال کی مانند ہیں
جنہیں تُو کھا تو سکتا لیکنہے قربانی کے طور پیشپر نہیں کر پاکسکتا۔
شخصناپاکاور دونوں اُسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن23 خون نہ کھانا۔ اُسے
پانی کی طرح زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

16
فسح کی عید

ابیب1 کے *مہینے میں رب اپنے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منانا،
کیونکہ اِس مہینے میں وہ تجھے رات کے وقت مصر سے نکال لایا۔ 2 اُس
جگہ جمع ہو جا ربجو اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ اُسے قربانی
کے لئے یاں بکر بھیڑ یا پیشگائےبَیل کرنا۔ گوشت3 کے ساتھ بےخمیری
روٹی ساتکھانا۔ تکدن یہی روٹی کھا، بالکل اُسی طرحجسطرح تُو
نے مصرجلدیجلدیجبکیا کیمصیبتنکلا۔سے یہ روٹی اِس لئے کھا
تاکہ وہ تیرےدن جیتے یادجی جبرہے تُو مصر روانہسے ہوا۔ لازم4 ہے
کہ عید کے ہفتے ملـکپورےتیرےدورانکے میں خمیر نہ پایا جائے۔
* 16:1 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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جو قربانی تُو عید کے پہلے دن کی شام کرےپیشکو اُس کا گوشت
وقتاُسی باقیکچھتکصبحاگلیلے۔کھا نہ رہ جائے۔ فسح5 قربانیکی
کسی بھی شہر میں ربجو تیرا خدا دےتجھے گا نہ چڑھانا 6 بلـکہ صرف
اُس جگہ جو وہ اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔ مصر سے نکلتے وقت
کی طرح قربانی کے جانور کو سورج وقتڈوبتے ذبح کر۔ 7 پھر اُسے بھون
کر اُس جگہ کھانا ربجو تیرا خدا گا۔چنے صبحاگلی اپنے واپسگھر چلا
جا۔ 8 عید کے پہلے چھ دن بےخمیری روٹی کھاتا رہ۔ ساتویں دن کام نہ
کرنا رببلـکہ اپنے خدا عبادتکی کے لئے جمع ہو جانا۔

فصل کی کٹائی کی عید
اناججب9 کی فصل کی کٹائی شروع ہو گی تو پہلے دن ساتکے ہفتے

بعد فصل10 کی کٹائی کی عید ربمنانا۔ اپنے خدا کو پیشاُتنا کر جتنا جی
برکتاُسوہچاہے۔ مطابقکے ہو اُسجو ہے۔دیتجھےنے اِس11 کے
لئے بھی اُس جگہ جمع ہو جا ربجو اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔
وہاں اُس کے حضور خوشی تیرےمنا۔ بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں
تیرےاور شہروں میں ہنے ر والے لاوی، پردیسی، یتیم اور بیوائیں تیریسب
خوشی شریکمیں ہوں۔ 12 اِن احکام پر ضرور عمل کرنا متاور بھولنا کہ
تُو مصر میں غلام تھا۔

یوں جھونپڑ کی عید
اناج13 ہنے گا اور انگور رسکا لنے نکا کے بعد یوں جھونپڑ کی عید منانا

جس کا دورانیہ سات دن ہو۔ 14 عید کے موقع پر خوشی منانا۔ تیرے
بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں اور تیرے شہروں میں بسنے والے لاوی،
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پردیسی، یتیم اور شریکمیںخوشیتیریسببیوائیں ہوں۔ 15 جو ربجگہ
تیرا خدا مقدِس کے لئے چنے گا وہاں اُس کی تعظیم میں سات تکدن یہ
عید منانا۔ ربکیونکہ تیرا خدا تیری تمام فصلوں اور محنت دےبرکتکو
گا، اِس لئے خوشیخوب منانا۔

اسرائیل16 تمامکے تینمیںسالمرد مرتبہ اُس مقدِس پر حاضر جائیںہو
ربجو تیرا خدا چنے کٹائیکیفصلعید،کیروٹیبےخمیرییعنیگا عیدکی
اور یوں جھونپڑ کی عید پر۔ کوئی بھی رب کے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔
17 ہر کوئی اُس برکت کے دےمطابق تیرےربجو خدا نے اُسے ہے۔دی

قاضی مقرر کرنا
18 اپنے اپنے قبائلی قاضیمیںعلاقے اور نگہبان مقرر کر۔ وہ ہر اُس شہر

میں ہوں ربجو تیرا خدا گا۔دےتجھے انصافوہ لوگوںسے عدالتکی
کریں۔ کسینہ19 حقوقکے مارنا، داریجانبنہ قبولرشوتدکھانا۔ نہ
کرنا، دانشرشوتکیونکہ مندوں کو اندھا کر دیتی راستاور باز کی باتیں
پلٹ دیتی ہے۔ صرف20 اور انصافصرف کے مطابق چل تاکہ تُو جیتا
رہے اور ملـکاُس پر کرےقبضہ ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔

بُت پرستی کی سزا
جہاں21 تُو رب اپنے خدا کے لئے قربان گاہ بنائے گا وہاں نہ یسیرت

دیوی کی پوجا کے لئے لـکڑی کا کھمبا 22 اور نہ کوئی ایسا پتھر کھڑا کرنا
جس کی لوگپوجا کرتے ہیں۔ رب تیرا خدا اِن چیزوں نفرتسے ہے۔رکھتا

17
اپنےرب1 خدا ناقصکو گائےبَیل پیشبھیڑبکرییا نہ کرنا، کیونکہ وہ

ایسی قربانی نفرتسے رکھتا ہے۔



اِستِثنا 17:2 li اِستِثنا 17:11

جب2 تُو اُن شہروں میں آباد ہو جائے گا جو رب تیرا خدا دےتجھے
گا تو ہو سکتا ہے تیرےکہ درمیان کوئی مرد تیرےربعورتیا خدا کا
عہد توڑ کر وہ کرےکچھ جو اُسے بُرا لـگے۔ 3ً مثلا وہ دیگر معبودوں کو یا
سورج، چاند یا ستاروں پورےکے لشکر کو سجدہ کرے، حالانکہ مَیں نے
یہ منع کیا ہے۔ بھیجب4 تجھے اِس قسم کی خبر ملے تو اِس کا پورا کھوج
لگا۔ باتاگر درست نکلے اور ایسی حرکتگھنونی واقعی اسرائیل میں کی
گئی ہو 5 تو قصوروار کو شہر کے باہر لے جا کر سنگسار کر دینا۔ لیکن6
لازم پہلےکہہے کم از کم دو یا لوگتین دیںگواہی اُسکہ نے ایسا ہی کیا
ہے۔ اُسے سزائے موت دینے کے لئے ایک گواہ کافی نہیں۔ پہلے7 گواہ
اُس پر پتھر پھینکیں، اِس کے بعد باقی لوگتمام اُسے سنگسار کریں۔ یوں تُو
اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

مقدِس میں اعلٰی عدالتترین
8 تیرےاگر شہر قاضیوںکے کے لئے کسی مقدمے کا فیصلہ مشکلکرنا

ہو تو اُس مقدِس میں آ کر اپنا پیشمعاملہ کر ربجو تیرا خدا چنے گا، خواہ
کسی کو قتل کیا گیا ہو، اُسے زخمی کر دیا گیا ہو یا کوئی اَور مسئلہ ہو۔
لاوی9 کے قبیلے کے اماموں اور مقدِس میں خدمت کرنے والے قاضی
کو اپنا پیشمقدمہ کر، اور وہ فیصلہ کریں۔ 10 جو فیصلہ وہ اُس مقدِس
میں کریں گے ربجو چنے گا اُسے پڑےماننا گا۔ جو بھی ہدایت وہ دیں
اُس پر احتیاط عملسے کر۔ شریعت11 کی جو باتبھی وہ تجھے سکھائیں
اور جو بھی فیصلہ وہ دیں اُس پر عمل کر۔ جو کچھ بھی وہ تجھے بتائیں اُس
سے نہ دائیں اور نہ طرفبائیں مُڑنا۔
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12 مقدِسجو تیرےربمیں خدا خدمتکی کرنے قاضیوالے یا امام

کو حقیر جان کر اُن کی نہیں سنتا اُسے سزائے موت دی جائے۔ یوں تُو
اسرائیل سے بُرائی دےمٹا گا۔ 13 پھر لوگتمام یہ سن کر ڈر جائیں گے اور
آئندہ ایسی گستاخی کرنے جرأتکی نہیں کریں گے۔

بادشاہ بارےکے میں اصول
14 تُو جلد ہی ملـکاُس میں داخل ہو گا ربجو تیرا خدا تجھے دینے

والا جبہے۔ تُو اُس پر قبضہ کر کے اُس میں آباد ہو جائے گا تو ہو سکتا
ہے کہ ایکتُو دن کہے، آؤ” ہم ارد گرد کی تمام قوموں کی طرح بادشاہ
مقرر کریں جو ہم پر حکومت “کرے۔ 15 اگر تُو کرےایسا تو صرف وہ
شخص مقرر کر جسے رب تیرا خدا چنے گا۔ وہ پردیسی نہ ہو بلـکہ تیرا اپنا
اسرائیلی بھائی ہو۔ 16 بادشاہ بہت یادہ گھوڑےز نہ رکھے، نہ اپنے لوگوں
کو اُنہیں خریدنے کے لئے مصر بھیجے۔ ربکیونکہ تجھنے سے کہا ہے
واپسوہاںکبھیکہ نہ 17جانا۔ تیرا بادشاہ یادہ یاںز بھیبیو نہ ورنہرکھے،
اُس کا ربدل سے دُور ہو جائے گا۔ اور وہ حد سے یادہ ز سونا چاندی
جمع نہ کرے۔

تخت18 نشین وقتہوتے وہ لاوی کے قبیلے کے اماموں پاسکے پڑی
اِس شریعت کی نقل لـکھوائے۔ 19 یہ کتاب اُس کے پاس محفوظ رہے،
اور وہ عمر بھر روزانہ اِسے پڑھتا رہے تاکہ رب اپنے خدا کا خوف ماننا
سیکھے۔ تب وہ شریعت کی تمام باتوں کی پیروی کرے گا، 20 اپنے آپ
کو اپنے اسرائیلی بھائیوں سے یادہ ز اہم نہیں سمجھے گا اور طرحکسی بھی
شریعت ہٹسے کر کام کرےنہیں گا۔ نتیجے میں وہ اور اُس کی اولاد
بہت اسرائیلتکعرصے پر حکومت کریں گے۔
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18
اماموں اور یوں لاو کا حصہ

اسرائیل1 کے ہر قبیلے میراثکو میں اُس کا اپنا علاقہ ملے گا سوائے
لاوی کے قبیلے جسکے میں امام بھی شامل ہیں۔ وہ جلنے والی اور دیگر
قربانیوں میں سے اپنا حصہ لے کر گزارہ کریں۔ 2 اُن پاسکے دوسروں کی
طرح موروثی زمین نہیں ہو گی رببلـکہ خود اُن کا موروثی حصہ ہو گا۔ یہ
اُس نے وعدہ کر کے کہا ہے۔

جب3 بھی کسی بَیل یا بھیڑ کو قربان کیا جائے تو اماموں کو اُس کا
جبڑےشانہ، اور اوجھڑی ملنے کا حق ہے۔ اپنی4 فصلوں کا پہلا پھل بھی
اُنہیں دینا یعنی اناج، زیتونَمے، تیلکا اور بھیڑوں اُون۔ہوئیکتریپہلیکی
5 ربکیونکہ تیرےنے تمام قبیلوں میں لاویسے قبیلےکے کو مقدِسہی
ربمیں کے نام خدمتمیں کرنے کے لئے چنا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے اُن
کی اور اُن کی اولاد کی داریذمہ رہے گی۔

کچھ6 لاوی مقدِس پاسکے نہیں بلـکہ اسرائیل مختلفکے شہروں میں
رہیں گے۔ اگر اُن میں سے کوئی اُس جگہ آنا چاہے جو رب مقدِس کے
لئے چنے گا 7 تو وہ وہاں خدمتکے کرنے والے یوں لاو کی طرح مقدِس
ربمیں اپنے خدا نامکے خدمتمیں کر ہے۔سکتا اُسے8 قربانیوں میں سے
دوسروں کے برابر یوں لاو کا حصہ ملنا خواہہے، اُسے ملـکیتخاندانی بیچنے
سے پیسے مل گئے ہوں یا نہیں۔

گریجادو منع ہے
تُوجب9 داخلمیںملـکاُس ہو گا ربجو تیرا رہادےتجھےخدا ہے

تو وہاں کی ہنے ر والی قوموں کے گھنونے دستور نہ اپنانا۔ تیرے10 درمیان
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کوئی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو قربانی کے طور پر نہ جلائے۔ نہ غیبکوئی
دانی کرے، نہ فال یا شگون نکالے یا جادوگری کرے۔ اِسی11 طرح منتر
پڑھنا، حاضِرات کرنا، قسمت کا حال بتانا یا مُردوں کی روحوں سے رابطہ
کرنا سخت منع ہے۔ 12 جو بھی کرےایسا وہ رب کی نظر میں قابِل گھن
ہے۔ اِن ہی مکروہ دستوروں کی وجہ ربسے تیرا تیرےخدا آگے سے اُن
قوموں کو نکال دے گا۔ 13 اِس لئے لازم ہے کہ تُو رب اپنے خدا کے
منے سا بےقصور رہے۔

نبی کا وعدہ
جن14 قوموں کو تُو لنے نکا والا ہے وہ اُن کی سنتی ہیں جو فال لتے نکا

اور غیب دانی کرتے ہیں۔ لیکن تیرےرب خدا نے تجھے ایسا کرنے کی
اجازت نہیں دی۔

رب15 تیرا تیرےخدا تیرےواسطے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو
کرےبرپا گا۔ اُس کی سننا۔ 16 حوربکیونکہ یعنی سینا پہاڑ پر جمع ہوتے
وقت تُو ربخودنے اپنے خدا درخواستسے نہ”کی، مَیں ربمزید اپنے
خدا کی آواز سننا چاہتا، نہ یہ بھڑکتی آگہوئی دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مر
جاؤں “گا۔ ربتب17 مجھنے سے کہا، جو” کچھ وہ کہتے ہیں ٹھیکوہ
ہے۔ آئندہ18 مَیں اُن میں تجھسے جیسا نبی کروںکھڑا مَیںگا۔ الفاظاپنے
اُس کے منہ میں ڈال دوں گا، اور وہ میری ہر بات اُن تک پہنچائے گا۔
وہجب19 میرےنبی نام میں کہےکچھ تو لازم ہے کہ تُو اُس کی سن۔ جو
نہیں سنے گا اُس سے مَیں جوابخود طلب کروں گا۔ لیکن20 اگر کوئی
نبی گستاخ ہو میرےکر نام میں باتکوئی کہے جو مَیں نے اُسے بتانے
کو نہیں کہا تھا تو اُسے موتسزائے دینی اِسیہے۔ طرح اُس نبی کو بھی
ہلاک کر دینا ہے جو دیگر معبودوں کے نام باتمیں “کرے۔
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اُبھرسوالمیںذہنتیرےشاید21 آئے معلومطرحکسہمکہ سکتےکر

ہیں کہ کوئی کلام ربواقعی طرفکی سے ہے یا نہیں۔ جواب22 یہ ہے
کہ اگر ربنبی کے نام میں کچھ کہے اور وہ پورا نہ ہو جائے مطلبتو ہے
کہ نبی ربباتکی طرفکی نہیںسے ہے بلـکہ اُس نے گستاخی کر کے
بات کی صورتاِسہے۔ میں اُس متسے ڈرنا۔

19
پناہ کے شہر

رب1 تیرا خدا ملـکاُس میں آباد قوموں کو کرےتباہ گا جو وہ تجھے
دے رہا جبہے۔ تُو اُنہیں بھگا کر اُن کے شہروں اور گھروں میں آباد ہو
جائے گا 2-3 ملـکپورےتو کو تین حصوں میں تقسیم کر۔ ہر حصے میں
ایک مرکزی شہر مقرر کر۔ اُن تک پہنچانے والے راستے صاف ستھرے
رکھنا۔ اِن شہروں میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا جسہے کے ہاتھ سے
غیرارادیکوئی طور ہلاکپر ہوا ہے۔ 4 وہ ایسے شہر میں جا کر انتقام لینے
والوں محفوظسے رہے شرطگا۔ یہ ہے کہ اُس نے ًنہ قصدا اور نہ دشمنی
باعثکے کسی کو مار دیا ہو۔

5ً مثلا دو آدمی جنگل میں درخت کاٹ رہے ہیں۔ کلہاڑی چلاتے
ایکوقت کی کلہاڑی دستے سے نکل کر اُس کے ساتھی لـگکو جائے
اور وہ مر جائے۔ ایسا شخص فرار ہو کر ایسے شہر میں پناہ لے سکتا ہے
تاکہ بچا رہے۔ اِس6 لئے ضروری ہے کہ ایسے شہروں کا فاصلہ یادہ ز نہ
ہو۔ انتقامجبکیونکہ لینے والا اُس کرےتعاقبکا گا تو خطرہ وہکہہے
میںطیش اُسے پکڑ کر مار ڈالے، اگرچہ بھاگنے والا کچھجوہے۔بےقصور
اُس نے کیا وہ دشمنی سببکے سے نہیں بلـکہ غیرارادی طور پر ہوا۔ اِس7
لئے لازم ہے کہ تُو پناہ کے تین الـگشہر کر لے۔
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8 بعد میں رب تیرا خدا تیری سرحدیں مزید بڑھا دے گا، کیونکہ یہی

وعدہ اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا سے کیا ہے۔ وعدےاپنے کے
مطابق وہ تجھے دےملـکپورا گا، 9 البتہ شرط یہ ہے کہ تُو احتیاط سے
اُن تمام احکام کرےپیرویکی جو مَیں تجھے دےآج رہا دوسرےہوں۔
الفاظ شرطمیں یہ کہہے ربتُو اپنے خدا اورکرےپیارکو ہمیشہ اُس کی
راہوں میں چلتا رہے۔ اگر تُو ایسا کرےہی ًاور ربنتیجتا کا وعدہ پورا ہو
جائے تو لازم ہے کہ تُو پناہ کے تین اَور الـگشہر کر لے۔ 10 تیرےورنہ
ملـک میں ربجو تیرا خدا میراثتجھے دےمیں رہا ہے لوگوںبےقصور
کو جان سے مارا جائے گا اور تُو خود ذمہ ٹھہرےدار گا۔

لیکن11 ہو سکتا ہے کوئی دشمنی کے باعث کسی کی تاک میں بیٹھ
جائے اور اُس پر حملہ کر کے اُسے مار ڈالے۔ اگر قاتل پناہ کے کسی شہر
میں بھاگ کر پناہ لے 12 تو اُس کے شہر بزرگکے اطلاع دیں کہ اُسے
واپس لایا جائے۔ اُسے انتقام لینے والے کے حوالے کیا جائے تاکہ اُسے
موتسزائے ملے۔ 13 اُس پر مترحم کرنا۔ لازم ہے کہ تُو اسرائیل میں
سے بےقصور موتکی کا داغ مٹائے تاکہ حالخوشتُو رہے۔

زمینوں کی حدیں
جب14 تُو اُس ملـک میں رہے گا جو رب تیرا خدا تجھے میراث میں

دے گا تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو زمین کی وہ حدیں آگے پیچھے نہ کرنا
باپتیرےجو دادا نے مقرر کیں۔

عدالت میں گواہ
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15 تُو کسی ایککو ہی گواہ کے کہنے پر قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ جو
بھی جرم سرزد ہوا ہے، کم از کم دو یا تین گواہوں ضرورتکی ہے۔ ورنہ
تُو اُسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔

16 اگر جس پر الزام لگایا گیا ہے انکار کر کے دعوٰی کرے کہ گواہ
جھوٹ بول رہا ہے 17 تو دونوں مقدِس میں رب کے حضور آ کر خدمت
کرنے والے اماموں اور قاضیوں کو اپنا پیشمعاملہ کریں۔ قاضی18 اِس
لگائیں۔کھوجخوبکا نکلےدرستباتاگر کہ گواہ بولجھوٹنے کر
اپنے بھائی پر غلط الزام لگایا ہے 19 تو اُس کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو وہ
اپنے بھائی کے لئے چاہ رہا تھا۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔
20 پھر تمام لوگباقی یہ سن کر ڈر جائیں گے اور تیرےآئندہ درمیان ایسی
حرکتغلط کرنے جرأتکی نہیں کریں گے۔ قصوروار21 پر رحم نہ کرنا۔
اصول یہ ہو بدلےکےجانکہ آنکھجان، بدلےکے دانتآنکھ، بدلےکے
دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں۔

20
جنگ اصولکے

جب1 جنگتُو کے لئے نکل کر دیکھتا ہے کہ دشمن تعداد میں یادہ ز
ہیں اور اُن اورگھوڑےپاسکے بھیرتھ ہیں ربڈرنا۔متتو تیرا خدا جو
تجھے مصر سے نکال لایا اب تیرےبھی ساتھ ہے۔ جنگ2 کے لئے نکلنے
سے پہلے امام منے سا آئے اور فوج سے مخاطب ہو کر 3 کہے، سن” اے
!اسرائیل آج تم اپنے دشمن سے لڑنے جا رہے ہو۔ اُن سببکے پریشانسے
نہ ہو۔ اُن سے نہ خوف کھاؤ، نہ گھبراؤ، 4 کیونکہ رب تمہارا خدا خود
تمہارے ساتھ جا کر دشمن لڑےسے گا۔ وہی تمہیں فتح بخشے “گا۔
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5 پھر نگہبان فوج مخاطبسے ہوں، کیا” یہاں کوئی جسہے حالنے

میں اپنا نیا مکملگھر کیا لیکن مخصوصاُسے کرنے کا موقع نہ ملا؟ وہ اپنے
واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگوہ دورانکے مارا جائے اور
اَورکوئی مخصوصکوگھر میںاُسکےکر بسنے 6لـگے۔ کیا کوئی جسہے
نے انگور کا باغ لگا کر اِس وقت اُس کی پہلی فصل کے انتظار میں ہے؟
وہ اپنے واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میںجنگوہ مارا جائے اور
کوئی اَور باغ کا فائدہ اُٹھائے۔ 7 کیا کوئی منگنیکیجسہے ہوئی اورہے
جو اِس وقت شادی کے انتظار میں ہے؟ وہ اپنے واپسگھر چلا جائے۔
ایسا نہ ہو کہ جنگوہ میں مارا جائے اور کوئی اَور اُس کی منگیتر سے
شادی “کرے۔

نگہبان8 کیا”کہیں، زدہخوفکوئی یا پریشان وہہے؟ اپنے واپسگھر
چلا جائے تاکہ ساتھیوںاپنے پریشانکو نہ “کرے۔ اِس9 فوجیوںبعدکے
پر افسر مقرر کئے جائیں۔

کسی10 شہر پر حملہ کرنے سے پہلے اُس کے باشندوں کو ہتھیار ڈال
دینے کا موقع دینا۔ 11 اگر وہ مان جائیں اور دیںکھولدروازےاپنے تو وہ
تیرے لئے بیگار میں کام کر کریں۔خدمتتیریکے لیکن12 اگر وہ ہتھیار
لنے ڈا سے انکار یں کر جنگاور چھڑ جائے تو شہر کا محاصرہ کر۔ جب13
رب تیرا خدا تجھے شہر پر فتح دے گا تو اُس کے تمام مردوں ہلاککو
کر دینا۔ 14 تُو تمام غنیمتماِل عورتوں، بچوں اور سمیتمویشیوں رکھ سکتا
دشمنہے۔ کی جو ربچیزیں تیرےنے حوالے کر دی ہیں اُن سب کو
تُو استعمال کر سکتا ہے۔ یوں15 اُن شہروں سے نپٹنا تیرےجو ملـکاپنے
سے باہر ہیں۔

لیکن16 جو شہر ملـکاُس میں واقع ہیں ربجو تیرا خدا میراثتجھے
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دےمیں رہا ہے، اُن کے تمام جانداروں ہلاککو کر دینا۔ رباُنہیں17
کے سپرد کر مکملکے طور ہلاکپر تیرےربطرحجسکرنا، خدا نے
تجھے حکم دیا اِسہے۔ میں ِحتّی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی یبوسیاور
شامل ہیں۔ 18 اگر تُو ایسا نہ کرے تو وہ تمہیں تمہارےرب خدا کا گناہ
کرنے پر اُکسائیں گے۔ حرکتیںگھنونیجو وہ اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے
وقت کرتے ہیں اُنہیں وہ تمہیں بھی سکھائیں گے۔

19 شہر کا محاصرہ وقتکرتے ارد گرد کے پھل دار درختوں کاٹکو
کر تباہ نہ کر دینا خواہ بڑی دیر بھی ہو جائے، ورنہ تُو اُن کا پھل نہیں کھا
سکے گا۔ اُنہیں نہ کاٹنا۔ کیا تیرےدرخت دشمن ہیں جن کا محاصرہ کرنا
ہے؟ ہرگز !نہیں 20 اُن درختوں کی اَور بات ہے جو پھل نہیں لاتے۔ اُنہیں
کاٹتُو محاصرےکر کے لئے استعمال کر سکتا تکجبہے شکستشہر
نہ کھائے۔

21
نامعلوم قتل کا کفارہ

جب1 تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا ربجو میراثتجھے دےمیں رہا
ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو ہو سکتا ہے کہ لاشکوئی کھلے میدان
میں پڑیکہیں پائی جائے۔ اگر معلوم نہ ہو کسکہ نے اُسے قتل کیا ہے
2 تو پہلے ارد گرد شہروںکے بزرگکے اور قاضی آ کر پتا یں کر کونکہ سا
لاششہر کے یادہ قریبز ہے۔ 3 پھر اُس شہر ایکبزرگکے جوان گائے
چن لیں جو کبھی کام کے لئے استعمال نہیں ہوئی۔ 4 وہ اُسے ایک ایسی
وادی میں میںجسجائیںلے نہ ہلکبھی چلایا گیا، پودےنہ لگائے گئے
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ہوں۔ وادی میں ایسی نہر ہو جو پورا سال بہتی رہے۔ بزرگوہیں جوان
گائے کی گردن توڑ ڈالیں۔

5 پھر لاوی کے قبیلے کے امام قریب آئیں۔ کیونکہ رب تمہارے خدا
اُنہیںنے چن لیا ہے تاکہ خدمتوہ ربکریں، نامکے برکتسے دیں اور
تمام جھگڑوں اور حملوں کا فیصلہ کریں۔ 6 اُن کے دیکھتے دیکھتے شہر کے
بزرگ اپنے ہاتھ گائے لاشکی کے اوپر دھو لیں۔ ساتھ7 ساتھ وہ ہم”کہیں، شخصاِسنے قتلکو نہیں کیا، نہ ہم نے دیکھا یہنےکسکہ کیا۔
اے8 رب، اپنی قوم اسرائیل کا یہ قبولکفارہ فرما جسے تُو نے دےفدیہ
کر چھڑایا ہے۔ اپنی قوم اسرائیل کو اِس بےقصور قتلکے کا قصوروار نہ
مقتولتب“ٹھہرا۔ کا کفارہ دیا جائے گا۔

یوں9 تُو ایسے شخصبےقصور قتلکے کا داغ اپنے درمیان سے دےمٹا
گا۔ کیونکہ تُو نے وہی کچھ کیا ہو گا ربجو کی نظر درستمیں ہے۔

عورتقیدیجنگی شادیسے
10 ہو سکتا ہے کہ تُو اپنے دشمن کرےجنگسے اور رب تمہارا خدا

تجھے فتح بخشے۔ جنگی قیدیوں کو جمع کرتے وقت تجھے11 اُن میں سے
ایک عورتصورتخوب نظر آتی جسہے کے ساتھ تیرا لـگدل جاتا
ہے۔ تُو اُس شادیسے کر سکتا ہے۔ اُسے12 اپنے میںگھر آ۔لے وہاں وہ
اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے، اپنے ناخن تراشے 13 اور اپنے کپڑےوہ
اُتارے جو وہ پہنے اُسےجبتھیہوئے قید کیا گیا۔ ایکپورےوہ تکمہینے
اپنے والدین کے لئے ماتم کرے۔ پھر تُو اُس پاسکے جا کر اُس کے ساتھ
شادی کر سکتا ہے۔
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14 اگر وہ تجھے وقتکسی پسند نہ آئے تو اُسے جانے دے۔ وہ وہاں

جائے جہاں اُس کا جی چاہے۔ تجھے اُسے بیچنے یا اُس سے لونڈی کا سا
سلوک کرنے اجازتکی نہیں ہے، کیونکہ تُو نے اُسے مجبور کر کے اُس
شادیسے کی ہے۔

پہلوٹھے حقوقکے
15 ہو سکتا مردکسیہے کی دو یاں بیو ایکہوں۔ کو وہ پیار کرتا ہے،

دوسری کو نہیں۔ دونوں یوں بیو کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، بیویجسلیکن
سے محبتشوہر نہیں کرتا اُس کا بیٹا سب سے پہلے پیدا ہوا۔ باپجب16
اپنی ملـکیت وصیت میں تقسیم کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ اپنے سب سے
بڑے بیٹے کا موروثی حق پورا کرے۔ اُسے پہلوٹھے کا یہ حق اُس بیوی کے
بیٹے کو منتقل کرنے اجازتکی نہیں جسے وہ پیار کرتا ہے۔ 17 اُسے تسلیم
کرنا ہے کہ اُس بیوی کا بیٹا سب سے بڑا ہے، جس سے وہ محبت نہیں
ًکرتا۔ نتیجتا اُسے اُس بیٹے دوسرےکو بیٹوں نسبتکی دُگنا حصہ پڑےدینا
گا، کیونکہ وہ باپاپنے طاقتکی کا پہلا اظہار اُسےہے۔ پہلوٹھے کا حق
حاصل ہے۔

سرکش بیٹا
18 ہو سکتا ہے کہ کسی کا بیٹا ہٹ دھرم اور سرکش ہو۔ وہ اپنے

والدین اطاعتکی نہیں کرتا اور اُن کے تنبیہ کرنے اور سزا دینے پر بھی اُن
کی نہیں سنتا۔ 19 اِس صورت میں والدین اُسے پکڑ کر شہر دروازےکے پر
لے جائیں بزرگجہاں جمع ہوتے ہیں۔ 20 وہ بزرگوں سے کہیں، ہمارا”
ہٹبیٹا دھرم سرکشاور اطاعتہماریوہہے۔ نہیں کرتا عیاشبلـکہ اور
شرابی “ہے۔ سنیہ21 کر شہر تمامکے مرد اُسے یوںکریں۔سنگسار تُو اپنے
درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔ تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا۔
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موتسزائے پانے والے اُسیکو دن دفنانا ہے
جب22 تُو کسی کو دےموتسزائے کر اُس لاشکی لـکڑیکسی یا

سےدرخت لٹکاتا ہے تو23 اُسے وہاںتکصبحاگلی نہ صورتہرچھوڑنا۔
میں اُسے اُسی دن دفنا دینا، کیونکہ درختبھیجسے سے لٹکایا گیا اُسہے
پر الله کی لعنت ہے۔ اگر اُسے اُسی دن دفنایا نہ جائے تو تُو ملـکاُس کو
ناپاک دےکر گا ربجو تیرا خدا میراثتجھے دےمیں رہا ہے۔

22
مدد کرنے کے لئے تیار رہنا

1 اگر تجھے کسی ہم وطن بھائی کا بَیل یا بھیڑبکری بھٹکی ہوئی نظر آئے
تو اُسے نظرانداز نہ کرنا مالـکبلـکہ واپسپاسکے لے جانا۔ 2 مالـکاگر
کا گھر قریب نہ ہو یا تجھے معلوم نہ ہو مالـککہ کون ہے تو جانور کو
اپنے گھر لا کر اُس تکوقت سنبھالے رکھنا تکجب مالـککہ اُسے
ڈھونڈنے نہ آئے۔ پھر جانور کو اُسے واپس کر دینا۔ 3 یہی کچھ کر اگر
تیرے ہم وطن بھائی کا گدھا بھٹکا ہوا نظر آئے یا اُس کا گم کوٹشدہ
یا کوئی اَور چیز کہیں نظر آئے۔ اُسے نظرانداز نہ کرنا۔

4 اگر تُو دیکھے کہ کسی ہم وطن کا گدھا یا بَیل راستے میں گر گیا ہے
تو اُسے نظرانداز نہ کرنا۔ جانور کو کھڑا کرنے میں اپنے بھائی کی مدد کر۔

قدرتی انتظام تحتکے رہنا
عورت5 کے لئے مردوں کپڑےکے پہننا منع اِسیہے۔ طرح مرد کے

لئے عورتوں کپڑےکے پہننا بھی منع ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اُس ربسے
تیرے خدا گھنکو آتی ہے۔
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6 اگر تجھے کہیں راستے میں، درختکسی میں یا زمین پر گھونسلا نظر

آئے اور پرندہ اپنے بچوں یا انڈوں پر بیٹھا ہوا ہو تو ماں کو بچوں سمیت نہ
پکڑنا۔ تجھے7 بچے لے جانے اجازتکی لیکنہے ماں کو چھوڑ دینا تاکہ
حالخوشتُو اور تکدیر جیتا رہے۔

8 نیا مکان تعمیر کرتے وقت چھت پر طرفچاروں دیوار بنانا۔ ورنہ تُو
موتکیشخصاُس ٹھہرےدارذمہکا پرچھتتیریجوگا جائے۔گرسے

9 اپنے انگور کے باغ میں دو قسم کے بیج نہ بونا۔ سبورنہ کچھ مقدِس
کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گا، صرفنہ وہ فصل جو تم نے انگور کے
علاوہ لگائی بلـکہ انگور بھی۔

بَیل10 اور گدھے کو جوڑ ہلکر نہ چلانا۔
کپڑےایسے11 نہ پہننا میںجن اُونوقتبنتے اور کتان ملائے گئے ہیں۔
اپنی12 چادر چاروںکے کونوں پر پُھندنے لگانا۔
ازدواجی زندگی حفاظتکی

13 اگر کوئی آدمی شادی کرنے کے تھوڑی دیر بعد اپنی بیوی کو پسند
کرےنہ 14 اور پھر اُس کی بدنامی کر کے کہے، اِس” عورت شادیسے
کرنے مجھےبعدکے پتا چلا نہیںکنواریوہکہ “ہے بیویمیںجوابتو15
کے والدین شہر دروازےکے پر جمع ہونے والے بزرگوں *ثبوتپاسکے
آئیںلے کہ شادیبیٹی کنواریپہلےسے تھی۔ بیوی16 باپکا بزرگوں سے
مَیں”کہے، اپنینے بیٹی اِسشادیکی آدمی کیسے لیکنہے، یہ اُس سے
نفرت کرتا ہے۔ اب17 اِس نے اُس کی بدنامی کر کے کہا ہے، مجھے’ پتا
چلا تمہاریکہ نہیںکنواریبیٹی لیکن‘ہے۔ ثبوتیہاں میریکہہے بیٹی
کنواری “تھی۔ پھر والدین شہر بزرگوںکے کو مذکورہ کپڑا دکھائیں۔
* 22:15 :ثبوت یعنی وہ جسکپڑا پر نیا جوڑا یا سو ہوا تھا۔
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تب18 بزرگ اُس آدمی کو پکڑ کر سزا دیں، 19 کیونکہ اُس نے ایک

کنواریاسرائیلی کی بدنامی کی اِسہے۔ کے علاوہ اُسے جرمانے کے طور
پر بیوی باپکے کو چاندی کے 100 ِسکے دینے پڑیں گے۔ لازم ہے کہ
وہ شوہر فرائضکے ادا کرتا رہے۔ وہ عمر بھر اُسے طلاق دےنہیں سکے
گا۔

لیکن20 اگر آدمی کی بات درست نکلے اور ثابت نہ ہو سکے کہ بیوی
شادی تھیکنواریپہلےسے 21 تو باپاُسے کے گھر لایا وہاںجائے۔ شہر
آدمیکے اُسے سنگسار کر دیں۔ کیونکہ باپاپنے کے میںگھر ہتے ر ہوئے
بدکاری اُسسےکرنے ایکمیںاسرائیلنے احمقانہ کیحرکتبےدیناور
یوںہے۔ تُو اپنے درمیان بُرائیسے گا۔دےمٹا 22 اگر کیکسیآدمیکوئی
بیوی ساتھکے اورکرےزنا جائیںپکڑےوہ دونوںتو دینیموتسزائےکو
یوںہے۔ تُو اسرائیل سے بُرائی دےمٹا گا۔

23 اگر آبادی میں کسی مرد کی ملاقات کسی ایسی کنواری سے ہو
کسیکیجس اَور کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اور وہ اُس کے ساتھ ہم بستر
ہو جائے 24 تو لازم ہے کہ تم دونوں کو شہر دروازےکے پاسکے لا
کر سنگسار کرو۔ وجہ یہ ہے لڑکیکہ نے مدد کے لئے نہ پکارا اگرچہ اُس
لوگجگہ آباد تھے۔ مرد کا جرم یہ تھا کہ اُس کسینے اَور کی منگیتر کی
دریعصمت کی یوںہے۔ تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

لیکن25 اگر مرد غیرآباد کسیمیںجگہ اَور کی منگیتر دریعصمتکی
کرے تو صرف اُسی کو سزائے موت دی جائے۔ 26 لڑکی کو کوئی سزا
نہ دینا، کیونکہ اُس نے کچھ نہیں کیا موتجو لائقکے ہو۔ یادتی ز کرنے
والے کی حرکت شخصاُس کے برابر جسہے نے کسی پر حملہ کر کے
اُسے قتل کر دیا ہے۔ 27 چونکہ اُس نے لڑکی کو وہاں پایا لوگجہاں نہیں
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ہتے، ر اِس لئے اگرچہ لڑکی نے مدد کے لئے پکارا توبھی اُسے کوئی نہ بچا
سکا۔

28 ہو سکتا لڑکیکسیآدمیکوئیہے کیجسکرےدریعصمتکی
نہیںمنگنی اُنہیںاگرہے۔ہوئی پکڑا جائے تو29 وہ لڑکی باپکے چاندیکو
کے 50 ِسکے دے۔ لازم ہے کہ وہ اُسی لڑکی شادیسے کرے، کیونکہ
اُس نے اُس کی عصمت دری کی ہے۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ عمر بھر اُسے
طلاق دےنہیں سکتا۔

30 اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرنا منع ہے۔ جو کوئی کرےیہ وہ
باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ہے۔

23
مُقّدس اجتماع شریکمیں ہونے شرائطکی

رباسرائیلیجب1 کے مقدِس پاسکے جمع ہوتے ہیں تو اُسے حاضر
ہونے اجازتکی نہیں جو کاٹنے یا کچلنے بنخوجہسے گیا ہے۔ طرحاِسی2
وہ مُقّدسبھی اجتماع سے دُور رہے جو ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا
ہوا اُسہے۔ کی اولاد بھی تکپشتدسویں اُس میں نہیں آ سکتی۔

3 کوئی بھی عمونی یا موآبی مُقّدس اجتماع میں شریک نہیں ہو سکتا۔
اِن قوموں کی اولاد دسویں تکپشت بھی اِس جماعت میں حاضر نہیں ہو
سکتی، 4 کیونکہ جب تم مصر سے نکل آئے تو وہ روٹی اور پانی لے کر تم
سے ملنے نہ آئے۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے مسوپتامیہ کے شہر فتور میں جا
کر بلعام بن بعور کو پیسے دیئے تاکہ وہ تجھ پر لعنت بھیجے۔ لیکن5 رب
تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی بلـکہ اُس کی لعنت برکت میں بدل دی۔
ربکیونکہ تیرا خدا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ 6 عمر بھر کچھ نہ جسکرنا سے
اِن قوموں کی سلامتی خوشاور حالی بڑھ جائے۔
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7 لیکن ادومیوں کو مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔

اِسی طرح مصریوں کو بھی مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ تُو اُن ملـککے میں
پردیسی مہمان تھا۔ 8 اُن کی تیسری نسل ربلوگکے مُقّدسکے اجتماع
شریکمیں ہو سکتے ہیں۔

خیمہ گاہ میں ناپاکی
9 اپنے دشمنوں جنگسے کرتے وقت اپنی لشکرگاہ میں ناپاکہر چیز

سے دُور رہنا۔ 10ً مثلا اگر کوئی آدمی رات کے وقت اِحتلام کے باعث
ناپاک ہو جائے تو وہ لشکرگاہ کے باہر جا کر شام تک وہاں ٹھہرے۔
11 دن ڈھلتے وقت وہ نہا لے تو سورج ڈوبنے پر لشکرگاہ میں واپس آ سکتا
ہے۔

رفعحاجتاپنی12 لئےکےکرنے لشکرگاہ باہرسے کر۔مقررجگہکوئی
لئےکےحاجتکوکسیجب13 بیٹھنا ہو تو اِسوہ لئےکے کھودےگڑھا
اور بعد میں اُسے مٹی سے بھر دے۔ اِس لئے اپنے سامان میں کھدائی کا
کوئی آلہ ضروریرکھنا ہے۔

رب14 تیرا خدا تیری لشکرگاہ میں تیرے درمیان ہی گھومتا پھرتا ہے
تاکہ محفوظتُو تیرےدشمناوررہے منے اِسکھائے۔شکستسا لئے لازم
ہے تیریکہ لشکرگاہ اُس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ الله
وہاں کوئی باتناکشرم دیکھ کر تجھ سے دُور ہو جائے۔

فرار ہوئے غلاموں کی مدد کرنا
15 اگر کوئی پاستیرےغلام پناہ لے تو مالـکاُسے واپسکو نہ کرنا۔

16 تیرےوہ ساتھ تیرےاور درمیان ہی رہے، وہاں جہاں وہ بسنا چاہے،
اُس شہر میں جو اُسے پسند آئے۔ اُسے نہ دبانا۔

مندر فروشیعصمتمیں منع ہے
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کسی17 دیوتا کی خدمت میں عصمت فروشی کرنا ہر اسرائیلی عورت

اور مرد کے لئے منع ہے۔ مَنت18 وقتمانتے نہ کسبی کا اجر، نہ ُکتے کے
رب*پیسے مقدِسکے میں لانا، تیرےربکیونکہ خدا دونوںکو چیزوں
گھنسے ہے۔

اپنے ہم وطنوں سے سود نہ لینا
19 اگر کوئی اسرائیلی بھائی تجھ قرضسے لے تو اُس سے سود نہ لینا،

خواہ تُو نے اُسے پیسے، کھانا یا کوئی اَور چیز دی ہو۔ 20 اپنے اسرائیلی
بھائی سے سود نہ لے پردیسیصرفبلـکہ سے۔ جبپھر ملـکتُو پر قبضہ کر
کے اُس میں رہے گا ربتو تیرا تیرےخدا ہر کام دےبرکتمیں گا۔

پوریمَنتاپنی کرنا
جب21 ربتُو اپنے خدا کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا کرنے میں

دیر نہ ربکرنا۔ تیرا ًخدا یقینا تجھ اِسسے کا کرےمطالبہ گا۔ اگر تُو اُسے
پورا نہ کرے تو ٹھہرےقصوروار گا۔ 22 اگر تُو مَنت ماننے سے باز رہے
تو قصوروار ٹھہرےنہیں گا، لیکن23 اگر تُو اپنی دلی خوشی ربسے کے
مَنتحضور مانے تو صورتہر میں اُسے پورا کر۔

دوسرے باغکے میں سے گزرنے کا یہ رو
کسی24 ہم وطن کے انگور کے باغ میں سے گزرتے وقت تجھے جتنا

جی چاہے اُس کے انگور کھانے اجازتکی ہے۔ لیکن اپنے کسی برتن
میں پھل جمع نہ کرنا۔ اِسی25 وطنہمکسیطرح اناجکے میںکھیتکے
* 23:18 ُکتے کے :پیسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ُکتے’ کے ‘پیسے سے کیا مراد ًہے۔ غالبا
اِس پیچھےکے بُت پرستی کا کوئی دستور ہے۔
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سے وقتگزرتے تجھے اپنے ہاتھوں سے اناج کی بالیاں توڑنے اجازتکی
لیکنہے۔ درانتی استعمال نہ کرنا۔

24
طلاق اور شادیدوبارہ

1 ہو سکتا ہے کوئی آدمی عورتکسی کرےشادیسے لیکن بعد میں
اُسے پسند نہ کرے، کیونکہ بیویاُسے بارےکے باتناکشرمکسیمیں
کا پتا چل گیا ہے۔ وہ طلاق نامہ لـکھ کر عورتاُسے کو دیتا اور پھر اُسے
گھر واپسسے بھیج دیتا ہے۔ اِس2 کے بعد اُس عورت کی شادی کسی
اَور مرد سے ہو جاتی ہے، 3 اور وہ بھی بعد میں اُسے پسند نہیں کرتا۔ وہ
بھی طلاق نامہ لـکھ کر اُسے عورت کو دیتا اور پھر اُسے گھر واپسسے
بھیج دیتا ہے۔ خواہ دوسرا شوہر واپساُسے دےبھیج یا شوہر مر جائے،
عورت4 کے پہلے شوہر کو اُس سے دوبارہ شادی کرنے اجازتکی نہیں
ہے، کیونکہ عورتوہ اُس کے لئے ناپاک ربحرکتایسیہے۔ کی نظر
میں قابِل گھن ہے۔ ملـکاُس کو یوں گناہ آلودہ نہ کرنا ربجو تیرا خدا
میراثتجھے دےمیں رہا ہے۔

ہدایاتمزید
5 اگر کسی آدمی نے ابھی ابھی شادی کی ہو تو تُو اُسے بھرتی کر کے

جنگ کرنے کے لئے نہیں بھیج سکتا۔ تُو اُسے کوئی بھی ایسی ذمہ داری
دےنہیں جسسکتا، سے وہ گھر سے دُور ہنے ر پر مجبور ہو ایکجائے۔
تکسال ایسیوہ ذمہ یوں دار بَریسے رہے تاکہ گھر میں رہ کر اپنی بیوی
خوشکو کر سکے۔
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6 اگر کوئی تجھ سے اُدھار لے تو ضمانت کے طور پر اُس سے نہ اُس کی

چھوٹی چکّی، نہ اُس کی بڑی چکّی کا پاٹ لینا، کیونکہ ایسا کرنے سے تُو
اُس جانکی لے گا یعنی تُو وہ چیز لے اُسسےجسگا کا گزارہ ہوتا ہے۔

7 کسیاگر آدمی کو پکڑا نےجسجائے اپنے وطنہم کو اغوا کر کے
غلام بنا لیا یا بیچ دیا ہے تو اُسے موتسزائے دینا ہے۔ یوں تُو اپنے درمیان
سے بُرائی دےمٹا گا۔

8 اگر کوئی وبائی ِجلدی بیماری تجھے لـگ جائے تو بڑی احتیاط سے
لاوی کے قبیلے کے اماموں کی تمام ہدایات پر عمل کرنا۔ جو بھی حکم مَیں
اُنہیںنے دیا اُسے پورا کرنا۔ یاد9 کر تیرےربکہ خدا نے مریم ساتھکے
کیا جبکِیا تم مصر نکلسے کر سفر کر رہے تھے۔

غریبوں حقوقکے
10 اپنے ہم وطن کو اُدھار دیتے وقت اُس کے گھر میں نہ جانا تاکہ

ضمانت کی کوئی چیز ملے 11 بلـکہ باہر ٹھہر کر انتظار کر کہ وہ خود گھر
ضمانتسے کی چیز نکال کر تجھے دے۔ 12 اگر وہ ضرورتاِتنا مند ہو کہ
اپنیصرف سکےدےچادر راتتو پاستیرےضمانتوقتکے نہ رہے۔
13 اُسے سورج واپستکڈوبنے کرنا قرضتاکہ دار اُس میں لپٹ کر سو
سکے۔ پھر وہ دےبرکتتجھے گا رباور تیرا خدا تیرا یہ قدم راست قرار
دے گا۔

ضرورت14 مند مزدور غلطسے فائدہ نہ اُٹھانا، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا
پردیسی۔ اُسے15 روزانہ سورج ڈوبنے پہلےسے پہلے اُس دےمزدوریکی
دینا، اِسکیونکہ اُسسے کا گزارہ تیریحضورکےربوہکہیںہے۔ہوتا
شکایت کرےنہ اور تُو قصوروار ٹھہرے۔
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والدین16 کو اُن بچوںکے کے جرائم سببکے سے موتسزائے نہ دی

جائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین کے جرائم سببکے سے۔ اگر کسی کو
موتسزائے دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے جو اُس نے خود کیا ہے۔

پردیسیوں17 اور یتیموں حقوقکے قائم رکھنا۔ اُدھار ضمانتوقتدیتے
کے طور پر بیوہ کی چادر نہ لینا۔ یاد18 رکھ کہ تُو بھی مصر میں غلام تھا اور
تیرےربکہ خدا دےفدیہنے وہاںتجھےکر اِسیچھڑایا۔سے وجہ سے
مَیں تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

19 اگر تُو فصل کی کٹائی ایکوقتکے پُولا بھول کھیتکر میں چھوڑ
آئے تو اُسے لانے کے لئے واپس نہ جانا۔ اُسے پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں
کے لئے وہیں چھوڑ دینا ربتاکہ تیرا تیرےخدا ہر کام برکتمیں دے۔
جب20 زیتون کی پکفصل گئی ہو تو درختوں کو مار مار ایککر ہی
بار اُن میں پھلسے اُتار۔ اِس بعدکے اُنہیں نہ چھیڑنا۔ بچا پھلہوا پردیسیوں،
یتیموں اور بیواؤں کے لئے چھوڑ دینا۔ اِسی21 طرح اپنے انگور توڑنے کے
لئے ایک ہی بار باغ میں گزرنا۔سے اِس بعدکے اُسے نہ چھیڑنا۔ بچا پھلہوا
پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کے لئے چھوڑ دینا۔ 22 یاد رکھ کہ تُو خود
مصر میں غلام تھا۔ اِسی وجہ مَیںسے تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

25
کوڑے لگانے مناسبکی سزا

1 لوگاگر اپنا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا خود نپٹا نہ سکیں تو وہ
اپنا معاملہ عدالت پیشمیں کریں۔ قاضی کرےفیصلہ کہ کون بےقصور
ہے اور کون مجرم۔ 2 اگر مجرم کوڑےکو لگانے کی سزا دینی ہے تو اُسے
قاضی کے منے سا ہی منہ بلکے زمین پر لٹانا۔ پھر اُسے کوڑےاِتنے لگائے
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جتنوںجائیں لائقوہکے ہے۔ لیکن3 اُس یادہکو ز یادہسے کوڑے40ز
لگانے ہیں، تیرےورنہ اسرائیلی بھائی کی سرِعام بےعزتی ہو جائے گی۔

بَیل کا منہ نہ باندھنا
فصلتُوجب4 ہنے گا لئےکے اُس پر بَیل چلنے دیتا توہے اُس کا باندھمنہ

کر نہ رکھنا۔
مرحوم بھائی بیویکی شادیسے کرنے کا حکم

5 اگر کوئی شادی شدہ مرد بےاولاد مر جائے اور اُس کا سگا بھائی
ساتھ رہے تو اُس فرضکا ہے کہ بیوہ سے شادی کرے۔ بیوہ شوہر کے
خاندان سے ہٹ کر کسی اَور سے شادی کرےنہ بلـکہ صرف اپنے دیور
سے۔ 6 پہلا بیٹا جو اِس رشتے سے پیدا ہو گا پہلے شوہر کے بیٹے حیثیتکی
رکھے گا۔ یوں اُس کا نام قائم رہے گا۔

لیکن7 اگر دیور بھابی شادیسے کرنا نہ چاہے تو بھابی شہر دروازےکے
پر جمع ہونے والے بزرگوں پاسکے جائے اور اُن سے کہے، میرا” دیور
مجھ سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ فرضاپنا ادا کرنے کو تیار
نہیں کہ اپنے بھائی کا نام قائم “رکھے۔ 8 پھر شہر بزرگکے دیور کو بُلا کر
اُسے سمجھائیں۔ اگر وہ اِس باوجودکے بھی اُس شادیسے انکارسےکرنے
کرے 9 تو اُس کی بھابی بزرگوں کی موجودگی میں اُس پاسکے جا کر اُس
ایککی چپل اُتار لے۔ پھر وہ اُس کے منہ تھوکپر کر کہے، اُس” آدمی
سے سلوکایسا کیا جاتا اپنےجوہے بھائی نسلکی قائم رکھنے تیارکو “نہیں۔
10 آئندہ اسرائیل میں دیور کی نسل ننگے” پاؤں والے کی “نسل کہلائے
گی۔

جھگڑے میں نازیبا حرکتیں
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11 اگر دو آدمی لڑ ہوںرہے ایکاور بیویکی اپنے شوہر کو بچانے کی

خاطر مخالف کے عضوِ تناسل کو پکڑ لے 12 تو لازم ہے کہ تُو عورت کا
کاٹہاتھ ڈالے۔ اُس پر رحم نہ کرنا۔

دھوکا نہ دینا
13 لتے وقتتو اپنے تھیلے میں صحیح وزن باٹکے رکھ، اور دھوکا دینے

کے لئے ہلـکے باٹ ساتھ نہ رکھنا۔ اِسی14 طرح اپنے گھر میں اناج کی
پیمائش کرنے کا صحیح برتن رکھ، اور دھوکا دینے کے لئے چھوٹا برتن ساتھ
نہ رکھنا۔ وزنصحیح15 باٹکے پیمائشاور کرنے برتنصحیحکے استعمال
کرنا تاکہ تُو تکدیر ملـکاُس میں جیتا رہے ربجو تیرا خدا دےتجھے
گا۔ 16 کیونکہ اُسے ہر دھوکے باز گھنسے ہے۔

عمالیقیوں کو سزا دینا
17 یاد رہے کہ عمالیقیوں نے تجھ سے کیا کچھ کیا جب تم مصر سے نکل

کر سفر کر رہے تھے۔ جب18 تُو تھکا ہارا تھا تو وہ تجھ پر حملہ کر پیچھےکے
پیچھے چلنے والے تمام کمزوروں کو جان سے مارتے رہے۔ وہ الله خوفکا
نہیں مانتے تھے۔ ربجبچنانچہ19 تیرا تجھےخدا ارد گرد تمامکے دشمنوں
دےسکونسے گا اور تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا جو وہ میراثتجھے میں
دے رہا ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو عمالیقیوں کو ہلاکیوں کر کہ
دنیا میں اُن کا نام و نشان نہ رہے۔ متباتیہ بھولنا۔

26
زمین کی پہلی ربپیداوار پیشکو کرنا

جب1 تُو ملـکاُس میں داخل ہو گا ربجو تیرا خدا میراثتجھے میں
دے رہا ہے اور تُو اُس پر قبضہ کر کے اُس میں آباد ہو جائے گا 2 تو جو
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بھی فصل تُو کاٹے گا اُس کے پہلے پھل میں سے ٹوکرےکچھ میں رکھ کر
اُس جگہ لے جا جو رب تیرا خدا اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔
3 وہاں خدمت کرنے والے امام سے کہہ، آج” مَیں رب اپنے خدا کے
اعلانحضور کرتا ہوں کہ ملـکاُس میں پہنچ گیا جسہوں ہمیںکا دینے
کا ربوعدہ قَسمنے کھا باپہمارےکر دادا سے کیا “تھا۔

تب4 امام تیرا ٹوکرا لے کر تیرےرباُسے خدا قربانکی گاہ کے منے سا
رکھ دے۔ 5 پھر رب اپنے خدا کے حضور کہہ، میرا” باپ آوارہ پھرنے
والا اَرامی تھا جو اپنے لوگوں کو لے کر مصر میں آباد ہوا۔ وہاں پہنچتے
وقت اُن کی تعداد کم تھی، لیکن ہوتے ہوتے وہ بڑی اور طاقت ور قوم بن
گئے۔ لیکن6 مصریوں ہمارےنے ساتھ سلوکبُرا کیا اور ہمیں دبا سختکر
غلامی میں پھنسا دیا۔ 7 پھر ہم نے چلّا ربکر باپاپنے دادا کے خدا سے
یاد فر کی، اور رب نے ہماری سنی۔ اُس نے ہمارا دُکھ، ہماری مصیبت
اور دبی حالتہوئی دیکھی 8 بڑےاور اختیار اور قدرت کا اظہار کر کے
ہمیں مصر سے نکال لایا۔ اُس وقت اُس نے مصریوں دہشتمیں پھیلا کر
معجزےبڑے دکھائے۔ 9 وہ ہمیں یہاں لے آیا اور ملـکیہ جسدیا میں
دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ اے10 ابرب، مَیں تجھے اُس زمین کا
پہلا پیشپھل کرتا ہوں جو تُو نے ہمیں بخشی “ہے۔

اپنی پیداوار کا ٹوکرا رب اپنے خدا کے منے سا رکھ کر اُسے سجدہ کرنا۔
خوشی11 منانا میرےربکہ خدا نے مجھے میرےاور گھرانے کو اِتنی
نوازاسےچیزوںاچھی میںخوشیاِسہے۔ درمیاناپنے ہنے ر یوںوالے لاو
اور پردیسیوں کو بھی شامل کرنا۔

فضل ضرورتکا مندوں کے لئے حصہ
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12 تیسرےہر سال اپنی تمام فصلوں دسواںکا یوں،حصہ لاو پردیسیوں،

یتیموں اور بیواؤں کو دینا تاکہ تیرےوہ شہروں میں کھانا کھا کر سیر ہو
جائیں۔ 13 پھر رب اپنے خدا سے کہہ، مَیں” نے ویسا ہی کیا ہے جیسا تُو
نے مجھے حکم دیا۔ مَیں نے اپنے گھر تیرےسے لئے مخصوص و مُقّدس
نکالحصہ کر اُسے یوں، لاو پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دیا مَیںہے۔
نے سب کچھ تیری ہدایات کے عین مطابق کیا ہے اور کچھ نہیں بھولا۔
14 ماتم کرتے وقت مَیں نے مخصوصاِس و مُقّدس حصے سے کچھ نہیں
کھایا۔ مَیں اِسے اُٹھا کر گھر سے باہر ناپاکوقتلاتے نہیں تھا۔ مَیں نے
اِس میں مُردوںسے کو بھی پیشکچھ نہیں کیا۔ مَیں ربنے اپنے خدا کی
اطاعت کر کے وہ سب کچھ کیا ہے جو تُو نے مجھے کرنے کو فرمایا تھا۔
15 چنانچہ آسمان پر اپنے مقدِس سے نگاہ کر کے اپنی قوم اسرائیل برکتکو
دے۔ ملـکاُس کو بھی برکت جسدے کا وعدہ تُو نے قَسم کھا کر
باپہمارے دادا سے کیا اور جو تُو نے بخشہمیں بھی دیا ہے، ملـکاُس
میںجسکو دودھ اور شہد کثرتکی “ہے۔

ربتم کی قوم ہو
ربآج16 تیرا خدا فرماتا ہے کہ اِن احکام اور ہدایات کی پیروی کر۔

پورے دل و جان سے اور بڑی احتیاط سے اِن پر عمل کر۔
آج17 تُو نے اعلان کیا ہے، رب” میرا خدا ہے۔ مَیں اُس کی راہوں پر

چلتا رہوں گا، اُس کے احکام کے تابع رہوں گا اور اُس کی سنوں “گا۔
18 اور ربآج اعلاننے کیا ہے، تُو” میری قوم اور میری ملـکیتاپنی ہے
مَیںطرحجس وعدہسےتجھنے کیا تماممیرےابہے۔ احکام مطابقکے
زندگی گزار۔ 19 جتنی بھی قومیں مَیں خلقنے کی ہیں سباُن پر مَیں تجھے
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سرفراز کروں گا اور تجھے یف، شہرتتعر عزتاور عطا کروں گا۔ ربتُو
اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہو طرحجسگا مَیں نے وعدہ
کیا “ہے۔

27
عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنانا ہے

1 پھر موسٰی بزرگوںنے ملسے کر قوم سے کہا، ہدایاتتمام” کے تابع
رہو جو مَیں تمہیں آج دے رہا ہوں۔ جب2 تم یائے در یردن کو پار کر
کے ملـکاُس میں داخل ہو گے جو رب تیرا خدا دےتجھے رہا ہے تو
بڑےوہاں کھڑےپتھر کر کے اُن پر سفیدی کر۔ 3 اُن پر لفظ بہ لفظ پوری
شریعت لـکھ۔ یا در کو پار کرنے کے بعد یہی کچھ کر تاکہ تُو اُس ملـک
میں داخل ہو ربجو تیرا خدا دےتجھے گا میںجساور دودھ اور شہد
کثرتکی ہے۔ باپتیرےربکیونکہ دادا کے خدا نے یہ دینے کا تجھ
سے وعدہ کیا ہے۔ 4 چنانچہ یردن کو پار کر کے پتھروں کو عیبال پہاڑ پر
کھڑا کرو اور اُن پر سفیدی کر۔

وہاں5 رب اپنے خدا کے لئے قربان گاہ بنانا۔ جو پتھر تُو اُس کے لئے
اُنہیںکرےاستعمال لوہے اوزارکسیکے نہسے تراشنا۔ صرف6 سالم پتھر
استعمال کر۔ قربان گاہ ربپر اپنے خدا بھسمکو ہونے والی پیشقربانیاں
کر۔ 7 سلامتی کی قربانیاں بھی اُس پر چڑھا۔ اُنہیں ربوہاں اپنے خدا کے
حضور کھا کر خوشی منا۔ کھڑےوہاں8 کئے گئے پتھروں پر شریعت کے
تمام لـکھےصافصافالفاظ “جائیں۔

عیبال پہاڑ پر لعنتسے
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9 پھر موسٰی نے لاوی کے قبیلے کے اماموں سے مل کر تمام اسرائیلیوں

سے کہا، اے” اسرائیل، خاموشی سے ابسن۔ تُو رب اپنے خدا کی قوم
بن گیا ہے، اِس10 لئے اُس کا فرماں بردار رہ اور اُس کے اُن احکام پر عمل
کر جو مَیں تجھے دےآج رہا “ہوں۔

اُسی11 دن موسٰی نے اسرائیلیوں کو دےحکم کر کہا، 12 یائے” در
یردن کو پار کرنے کے بعد شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار، یوسف اور بن
یمین کے قبیلے گرزیم پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں۔ وہاں وہ برکت کے الفاظ
بولیں۔ باقی13 قبیلے یعنی روبن، جد، آشر، زبولون، دان اور نفتالی عیبال پہاڑ
کھڑےپر ہو لعنتکر الفاظکے بولیں۔

14 پھر لاوی تمام لوگوں مخاطبسے ہو کر اونچی آواز سے کہیں،
15 اُس’ پر لعنت جو تراشبُت کر یا ڈھال کر چپکے سے کھڑا کرے۔

رب کاریکو گر ہاتھوںکے سے بنی ایسیہوئی چیز گھنسے ‘ہے۔
جواب لوگسبمیں کہیں، ‘!آمین’
16 لاویپھر کہیں، اُس’ لعنتپر جو باپاپنے یا ماں کی تحقیر ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
17 اُس’ لعنتپر جو اپنے پڑوسی کی زمین کی حدود آگے پیچھے ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
18 اُس’ لعنتپر کسیجو اندھے کی راہنمائی کر کے اُسے غلط راستے پر

لے ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
19 اُس’ پر لعنت جو پردیسیوں، یتیموں یا بیواؤں کے حقوق قائم نہ

‘رکھے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
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20 اُس’ پر لعنت جو اپنے باپ کی بیوی سے ہم بستر ہو جائے، کیونکہ

وہ باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ‘ہے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
21 اُس’ لعنتپر جو جانور جنسیسے تعلق ‘رکھے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
22 اُس’ لعنتپر جو اپنی سگی بہن، باپاپنے کی بیٹی یا اپنی ماں کی بیٹی

سے ہم بستر ہو ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
23 اُس’ لعنتپر جو ساساپنی سے ہم بستر ہو ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
24 اُس’ لعنتپر جو چپکے سے اپنے ہم وطن قتلکو کر ‘دے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
اُس’25 لعنتپر پیسےجو ‘کرے۔قتلکوشخصبےقصورکسیکرلے
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
26 اُس’ پر لعنت جو اِس شریعت کی باتیں قائم نہ رکھے، نہ اِن پر عمل

‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’

28
فرماں برداری کی برکتیں

رب1 تیرا خدا تجھے دنیا کی تمام قوموں پر سرفراز کرے گا۔ شرط یہ
ہے کہ تُو اُس کی سنے احتیاطاور سے اُس کے اُن تمام احکام پر کرےعمل
جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ رب2 اپنے خدا کا فرماں بردار رہ تو تجھے
ہر طرح کی برکت حاصل ہو گی۔ رب3 تجھے شہر اور دیہات میں برکت
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گا۔دے تیری4 پھلےاولاد پھولے پکیںفصلیںخاصیاچھیتیریگی، گی،
یوںاورگائےبَیلوںتیرے بھیڑبکر 5گے۔کریںترقیبچےکے تیرا پھلٹوکرا سے
بھرا رہے گا، اور آٹا ھنے گوند کا تیرا برتن آٹے سے خالی نہیں ہو گا۔ رب6
تجھے گھر میں آتے اور وہاں سے دےبرکتوقتنکلتے گا۔

تیرےجب7 دشمن تجھ پر حملہ کریں گے تو کیربوہ مدد شکستسے
کھائیں گے۔ گو وہ مل کر تجھ پر حملہ کریں توبھی تُو اُنہیں چاروں طرف
منتشر دےکر گا۔

8 تیرےالله ہر کام میں دےبرکت گا۔ اناج کثرتکی سببکے سے
تیرے بھرےگودام رہیں ربگے۔ تیرا خدا تجھے ملـکاُس میں برکت
دے گا جو وہ تجھے دینے والا ہے۔ رب9 اپنی قَسم کے مطابق تجھے اپنی
مخصوص مُقّدسو قوم بنائے گا اگر تُو اُس احکامکے پر اورکرےعمل اُس
کی راہوں پر چلے۔ 10 پھر دنیا کی تمام قومیں تجھ سے خوف کھائیں گی،
کیونکہ وہ دیکھیں گی کہ تُو رب کی قوم ہے اور اُس کے نام سے کہلاتا
ہے۔

11 رب تجھے بہت اولاد دے گا، تیرے یوڑ ر بڑھائے گا اور تجھے
کثرت کی فصلیں دے گا۔ یوں وہ تجھے اُس ملـک میں برکت دے گا
جس کا وعدہ اُس قَسمنے کھا باپتیرےکر دادا سے کیا۔ آسمانرب12
خزانوںکے کھولکو وقتکر پر تیری زمین بارشپر برسائے گا۔ تیرےوہ
گا۔دےبرکتمیںکامہر قوموںسیبہتتُو دےاُدھارکو کسیلیکنگا
کا قرضبھی دار نہیں ہو گا۔ رب13 تجھے قوموں کی دُم نہیں بلـکہ اُن کا
سر بنائے گا۔ تُو ترقی کرتا جائے گا اور زوال کا شکار نہیں ہو گا۔ لیکن
شرط یہ ہے کہ ربتُو اپنے خدا کے وہ احکام مان کر اُن پر کرےعمل جو
مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ 14 جو کچھ بھی مَیں نے تجھے کرنے کو کہا
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ہے اُس طرحکسیسے بھی ہٹ کر زندگی نہ گزارنا۔ نہ دیگر معبودوں کی
پیروی کرنا، نہ اُن خدمتکی کرنا۔

نافرمانی کی لعنتیں
لیکن15 اگر ربتُو اپنے کیخدا نہ سنے اور اُس کے اُن تمام احکام پر عمل

توہوںرہادےتجھےآجمَیںجوکرےنہ تجھلعنتکیطرحہر پر گی۔آئے
شہر16 تجھمیںدیہاتاور لعنتپر ہو گی۔ ٹوکرےتیرے17 اور آٹا ھنے گوند
کے تیرے برتن پر لعنت ہو گی۔ تیری18 اولاد پر، تیرے گائےبَیلوں اور
یوں بھیڑبکر بچوںکے پر تیرےاور کھیتوں لعنتپر ہو گی۔ 19 گھر میں آتے
اور وہاں سے وقتنکلتے تجھ لعنتپر ہو گی۔ 20 اگر تُو غلط کام کر ربکے
توچھوڑےکو بھیکچھجو تجھوہکرےتُو پر لعنتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں
دےآنے تبگا۔ تیرا جلدی ستیاناسسے ہو گا، اور ہلاکتُو ہو جائے
گا۔

رب21 تجھ میں وبائی یاں بیمار پھیلائے گا جن سببکے سے تجھ میں
سے کوئی اُس ملـک میں زندہ نہیں رہے جسگا پر تُو ابھی قبضہ کرنے
والا ہے۔ رب22 مہلـکتجھے یوں، بیمار بخار اور سوجن مارےسے گا۔
والیُجھلسانے فصلیںتیریپھپھوندیاورروگپَتکال،گرمی، کرےختم
ایسیگی۔ مصیبتوں باعثکے تُو تباہ ہو گا۔جائے تیرے23 اوپر پیتلآسمان
جیسا سخت ہو گا تیرےجبکہ نیچے زمین لوہے کی مانند ہو گی۔ بارش24
کی ملـکتیرےربجگہ پر گرد اور ریت برسائے گا جو آسمان تیرےسے
ملـک پر چھا کر تجھے برباد دےکر گی۔

تُوجب25 دشمنوںاپنے کا گا۔دلائےشکستتجھےربتوکرےسامنا
گو تُو مل کر اُن طرفکی بڑھے گا توبھی اُن بھاگسے کر طرفچاروں
منتشر ہو جائے گا۔ دنیا کے ممالـکتمام میں لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو
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جائیں تیریوہجبگے مصیبتیں دیکھیں گے۔ پرندے26 اور جنگلی جانور
تیری لاشوں کو کھا جائیں گے، اور اُنہیں بھگانے والا کوئی نہیں ہو گا۔
تجھےرب27 اُن پھوڑوںہی مارےسے گا مصریوںجو نکلےکو تھے۔ ایسے
امراضِجلدی پھیلیں گے جن کا علاج نہیں ہے۔ 28 تُو پاگل پن کا شکار
ہو جائے ربگا، تجھے اندھے پن اور ذہنی ابتری میں مبتلا دےکر گا۔
29 دوپہر بھیوقتکے تُو اندھے ٹٹولطرحکی ٹٹول پھرےکر گا۔ کچھجو
بھی ناکاممیںاُسکرےتُو بہروزگا۔رہے تجھےلوگروز دباتے اور لُوٹتے
رہیں گے، اور تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔

تیری30 عورتکسیمنگنی گیہوسے تو کوئی اَور آ اُسکر عصمتکی
کرےدری گا۔ تُو اپنے لئے گھر بنائے گا لیکن اُس میں نہیں رہے گا۔ تُو
اپنے لئے انگور باغکا لگائے لیکنگا اُس نہیںپھلکا تیرے31گا۔کھائے
دیکھتے دیکھتے بَیلتیرا ذبح کیا لیکنگا،جائے تُو اُس نہیںگوشتکا کھائے
گا۔ تیرا تجھگدھا چھینسے لیا جائے گا واپساور نہیں کیا تیریگا۔جائے
یاں بکر بھیڑ دشمن کو دی جائیں گی، اور اُنہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہو
گا۔ تیرے32 بیٹے بیٹیوں دوسریکسیکو قوم کو دیا جائے گا، اور تُو کچھ
نہیں کر سکے گا۔ روز بہ روز تُو اپنے بچوں کے انتظار میں اُفق کو تکتا رہے
گا، لیکن دیکھتے تیریدیکھتے آنکھیں دُھندلا جائیں گی۔

ایک33 اجنبی قوم تیری زمین کی پیداوار اور تیری محنت و مشقت کی
کمائی لے جائے گی۔ تجھے عمر بھر ظلم اور برداشتدباؤ پڑےکرنا گا۔

34 ناکہولجو باتیں تیری آنکھیں دیکھیں گی اُن سے تُو پاگل ہو جائے
گا۔ رب35 تکلیفتجھے دہ اور لاعلاج پھوڑوں مارےسے گا تلوےجو
سے لے کر پورےتکچاندی جسم پر پھیل تیرےکر گھٹنوں اور ٹانگوں
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کو متاثر کریں گے۔
تجھےرب36 تیرےاور مقرر کئے ہوئے بادشاہ ایککو ملـکایسے میں

جائےلے نہسےجسگا تُو اور باپتیرےنہ وہاںتھے۔واقفدادا تُو دیگر
معبودوں لـکڑییعنی اور پتھر بُتوںکے گا۔کرےخدمتکی جسجس37
قوم میں رب دےہانکتجھے گا وہاں تجھے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے
جائیںہوکھڑے اورگے وہ اُڑائیںمذاقتیرا گے۔ تُو اُن کے لئے عبرت انگیز
مثال ہو گا۔

38 تُو اپنے کھیتوں میں بہت بیج بونے کے باوجود کم ہی فصل کاٹے
گا، کیونکہ ٹڈے اُسے کھا جائیں گے۔ 39 تُو انگور کے باغ لگا کر اُن پر
کرےمحنتخوب گا لیکن نہ اُن کے توڑےانگور گا، نہ اُن کی َمے پیئے
گا، کیڑےکیونکہ اُنہیں کھا جائیں گے۔ 40 ملـکپورےتیرےگو میں
زیتون درختکے ہوں گے توبھی تُو اُن کا تیل استعمال نہیں کر سکے گا،
کیونکہ خرابزیتون ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔

تیرے41 بیٹے بیٹیاں تو ہوں گے، لیکن تُو اُن سے محروم ہو جائے گا۔
کیونکہ اُنہیں گرفتار کر کے کسی اجنبی ملـک میں لے جایا جائے گا۔
ٹڈیوں42 ملـکتیرےغولکے کے تمام درختوں اور فصلوں پر قبضہ کر لیں
گے۔ تیرے43 درمیان ہنے ر پردیسیوالا تجھ بڑھسے کر ترقی کرتا جائے گا
جبکہ تجھ پر زوال آ جائے گا۔ اُس44 پاسکے تجھے اُدھار دینے کے لئے
پیسے ہوں گے پاستیرےجبکہ اُسے اُدھار دینے کو کچھ نہیں ہو گا۔ آخر
میں وہ سر اور تُو دُم ہو گا۔

45 یہ تمام لعنتیں تجھ پر آن پڑیں تکجبگی۔ تُو تباہ نہ ہو جائے وہ تیرا
تعاقب کرتی رہیں گی، کیونکہ تُو ربنے اپنے خدا کی نہ سنی اور اُس کے
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احکام پر عمل نہ کیا۔ یوں46 یہ ہمیشہ تیرےتک اور تیری اولاد کے لئے
ایک معجزانہ عبرتاور انگیز الٰہی نشان رہیں گی۔

47 چونکہ تُو نے دلی خوشی سے ربوقتاُس اپنے خدا خدمتکی نہ
کچھسبپاستیرےجبکی اِس48تھا لئے تُو کرےخدمتکیدشمنوںاُن
گا خلافتیرےربجنہیں بھیجے گا۔ تُو بھوکا، پیاسا، ننگا اور ہر چیز کا
حاجت مند ہو گا، تیریرباور گردن پر لوہے کا جوا رکھ کر تجھے مکمل
تکتباہی لے جائے گا۔

ایکخلافتیرےرب49 قوم کرےکھڑی گا جو دُور سے بلـکہ دنیا
کی انتہا سے آ تجھطرحکیعقابکر پر زبانایسیوہگی۔مارےجھپٹا بولے
سےجسگی واقفتُو نہیں ہو گا۔ 50 سختوہ قوم ہو گی جو نہ بزرگوں کا
لحاظ کرے گی اور نہ بچوں پر رحم کرے گی۔ 51 وہ تیرے مویشی اور
فصلیں کھا جائے گی اور تُو بھوکے مر جائے گا۔ ہلاکتُو ہو جائے گا،
تیرےکیونکہ لئے کچھ نہیں بچے گا، نہ اناج، نہ َمے، نہ تیل، نہ گائےبَیلوں
یا یوں بکر بھیڑ کے بچے۔ تیرےدشمن52 ملـک کے تمام شہروں کا محاصرہ
کرے گا۔ آخرکار اونچیجن اور مضبوط فصیلوں پر تُو کرےاعتماد گا وہ
سببھی گر پڑیں گی۔ دشمن ملـکاُس کا کوئی بھی شہر چھوڑےنہیں گا
ربجو تیرا خدا تجھے دینے والا ہے۔

تیرےدشمنجب53 شہروں کا کرےمحاصرہ گا تو تُو اُن میں اِتنا شدید
بھوکا ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو کھا لے گا تیرےربجو خدا نے
تجھے دیئے ہیں۔ محاصرے54-55 کے دوران تم میں سبسے شریفسے
اور شائستہ آدمی بھی اپنے بچے کو ذبح کر کے کھائے گا، کیونکہ اُس کے
پاس کوئی خوراکاَور نہیں ہو گی۔ اُس حالتکی اِتنی بُری ہو گی کہ وہ
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اُسے اپنے سگے بھائی، بیوی یا باقی بچوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لئے تیار
نہیں ہو گا۔ 56-57 تم میں سبسے شریفسے اور عورتشائستہ بھی ایسا
کرےہی گی، اگرچہ پہلے وہ نازکاِتنی تھی فرشکہ کو تلوےاپنے سے
چھونے کی جرأت نہیں کرتی تھی۔ محاصرے کے دوران اُسے اِتنی شدید
بھوک ہو گی جبکہ اُس کے بچہ پیدا ہو گا تو وہ چھپچھپ کر اُسے
کھائے گی۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ خارج
آلائشہوئی بھی کھائے گی اور اُسے اپنے شوہر یا اپنے باقی بچوں میں بانٹنے
لئےکے تیار نہیں تجھمصیبتاِتنیگی۔ہو محاصرےپر دورانکے گی۔آئے

غرض58 احتیاط سے شریعت کی اُن تمام باتوں کی پیروی کر جو اِس
کتاب درجمیں ہیں، رباور اپنے خدا پُرجلالکے بارُعباور نام خوفکا
ماننا۔ ورنہ59 وہ تجھ تیریاور اولاد سختمیں امراضلاعلاجاور ایسیاور
ناکدہشت وبائیں پھیلائے گا جو روکی نہیں جا سکیں گی۔ جن60 تمام
وباؤں سے تُو دہشتمیںمصر کھاتا تھا تیرےابوہ پھیلدرمیان تیرےکر
ساتھ چمٹی رہیں گی۔ 61 شریعتصرفنہ کی کتاباِس میں بیان کی ہوئی
یاں بیمار اور مصیبتیں تجھ پر آئیں گی رببلـکہ اَور بھی تجھ پر بھیجے جبگا،
تک کہ ہلاکتُو نہ ہو جائے۔

62 اگر ربتُو اپنے خدا کی نہ سنے تو آخرکار تم میں بہتسے بچےکم رہیں
خوشیربپہلےطرحجس63تھے۔بےشمارجیسےستاروںپہلےتمگوگے،
تمہیںسے کامیابی دیتا تمہاریاور تعداد بڑھاتا تمہیںوہابطرحاُسیتھا باد بر
اور تباہ تمہیںگا۔کرےمحسوسخوشیمیںکرنے زبردستی ملـکاُس سے
نکالا جائے گا جس پر تُو اِس وقت داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے۔
تجھےربتب64 دنیا سرےایککے لےسے تمامتکسرےدوسرےکر
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قوموں میں منتشر دےکر گا۔ وہاں تُو دیگر معبودوں کی پوجا کرے گا،
ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تُو اور باپتیرےنہ واقفدادا تھے۔

65 اُن ممالـک میں بھی نہ تُو آرام و سکون پائے گا، نہ تیرے پاؤں جم
جائیں ربگے۔ دےہونے گا کہ تیرا دل تھرتھراتا رہے تیریگا، آنکھیں
پریشانی باعثکے گیجائیںدُھندلا تیریاور جان اُمیدسے کی جاتیکرنہر
گی۔رہے تیری66 جان میںخطرےوقتہر ہو گی اور تُو دہشتراتدن
اُٹھصبح67گا۔کرےتوقعکیمرنےہوئےکھاتے کر تُو گا،کہے کاش’
شام ‘!ہو اور شام وقت،کے صبحکاش’ ‘!ہو کیونکہ کچھجو تُو دیکھے گا
اُس تیرےسے دل دہشتکو گھیر لے گی۔

تجھےرب68 جہازوں میں بٹھا کر واپسمصر لے جائے گا اگرچہ مَیں
نے کہا تھا کہ تُو اُسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا۔ وہاں پہنچ کر تم اپنے
دشمنوں باتسے کر کے آپاپنے کو غلام کے طور پر بیچنے کوششکی کرو
لیکنگے، کوئی بھی تمہیں خریدنا نہیں چاہے “گا۔

29
موآب ربمیں ساتھکے نیا عہد

1 جب اسرائیلی موآب میں تھے تو رب نے موسٰی کو حکم دیا کہ
اسرائیلیوں کے ایکساتھ اَور عہد باندھے۔ یہ اُس عہد کے علاوہ تھا جو
یعنیحوربرب سینا پر اُن باندھساتھکے تھا۔چکا اِس2 میںسلسلے موسٰی
نے تمام اسرائیلیوں کو بُلا کر کہا، تم” نے خود دیکھا ربکہ نے مصر
کے بادشاہ فرعون، اُس کے ملازموں اور پورے ملـک کے ساتھ کیا کچھ
کیا۔ 3 تم نے اپنی آنکھوں سے وہ بڑی آزمائشیں، الٰہی نشان اور معجزے
دیکھے جن یعےکے ربذر نے قدرتاپنی کا اظہار کیا۔
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آنکھیں جو دیکھ سکیں یا کان سکیں۔سنجو یگستان5 ر میں مَیں 40نے
تکسال تمہاری راہنمائی کی۔ اِس دوران کپڑےتمہارےنہ پھٹے اور نہ
تمہارے جوتے گھسے۔ 6 پاستمہارےنہ روٹی تھی، نہ َمے یا َمے جیسی
کوئی اَور ربتوبھیچیز۔ یاتتمہارینے پوریضرور کیں تاکہ تم سیکھ
لو کہ ربوہی تمہارا خدا ہے۔

7 پھر ہم یہاں آئے تو حسبون کا بادشاہ سیحون اور بسن کا بادشاہ عوج
نکل کر ہم سے لڑنے آئے۔ لیکن ہم نے اُنہیں شکست دی۔ 8 اُن کے
ملـک پر قبضہ کر ہمکے اُسےنے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کو
میراث میں دیا۔ احتیاطاب9 سے اِس عہد کی تمام شرائط پوری کرو تاکہ
تم باتہر کامیابمیں ہو۔

10 اِس وقت تم سب رب اپنے خدا کے حضور کھڑے ہو، تمہارے
قبیلوں کے سردار، تمہارے بزرگ، نگہبان، مرد، 11 عورتیں اور بچے۔
تیرے درمیان ہنے ر والے پردیسی بھی لـکڑہاروں سے لے کر پانی بھرنے
والوں تک تیرے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ 12 تُو اِس لئے یہاں جمع ہوا ہے
ربکہ اپنے خدا کا وہ عہد کرےتسلیم جو آجوہ قَسم کھا تیرےکر ساتھ
باندھ رہا ہے۔ اِس13 سے وہ آج اِس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تُو اُس کی
قوم اور وہ تیرا خدا ہے یعنی جسباتوہی کا وعدہ اُس نے تجھ سے اور
تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ لیکن14-15 مَیں یہ
عہد قَسم کھا کر تمہارےصرفنہ ساتھ جو حاضر ہو باندھ رہا ہوں بلـکہ
تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی۔

بُت پرستی کی سزا
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بھی تمہیں یاد ہے کہ ممالـکمختلفطرحکسہم میں سے گزرتے ہوئے
تکیہاں پہنچے۔ 17 تم نے اُن نفرتکے انگیز بُت دیکھے جو لـکڑی، پتھر،
چاندی اور سونے کے تھے۔ دھیان18 دو کہ یہاں موجود کوئی بھی مرد،
عورت، کنبہ یا ربقبیلہ اپنے خدا ہٹسے دوسریکر قوموں دیوتاؤںکے
کی پوجا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کوئیدرمیانتمہارےکہ پھوٹجڑ یلاکر زہر
اور کڑوا پھل لائے۔

19 تم سب نے وہ لعنتیں سنی ہیں ربجو نافرمانوں پر بھیجے گا۔ توبھی
ہو سکتا کوئیکہہے آپاپنے برکتکیربکو وارثکا سمجھ کر مَیںبےشک’کہے، اپنی غلط راہوں سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں، لیکن کوئی
بات نہیں۔ مَیں محفوظ رہوں ‘گا۔ خبردار، ایسی حرکت سے وہ نہ صرف
اپنے اوپر بلـکہ پورے ملـک پر تباہی لائے *گا۔ رب20 کبھی بھی اُسے
معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ اُسے غیرتاورغضباپنے کا نشانہ
بنائے گا۔ کتاباِس میں درج تمام لعنتیں اُس پر آئیں گی، اور رب دنیا سے
اُس کا نام و نشان دےمٹا گا۔ 21 وہ اُسے پوری جماعت الـگسے کر کے
اُس پر عہد کی وہ تمام لعنتیں لائے گا شریعتجو کی کتاباِس میں لـکھی
ہوئی ہیں۔

مستقبل22 تمہاریمیں اولاد اور ممالـکدُوردراز سے آنے والے مسافر
اُن مصیبتوں امراضاور کا اثر دیکھیں ربسےجنگے ملـکنے کو تباہ
کیا ہو گا۔ طرفچاروں23 زمین ُجھلسی ہوئی گندھکاور نمکاور سے
ڈھکی ہوئی نظر آئے گی۔ بیج اُس میں یا بو نہیں جائے گا، کیونکہ خود رَو
* 29:19 ملـکپورے پر تباہی لائے :گا لفظی سیراب:ترجمہ زمینخشکزمین کے ساتھ تباہ
ہو جائے گی۔
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تکپودوں کچھ نہیں اُگے گا۔ ملـکتمہارا سدوم، عمورہ، ادمہ اور ضبوئیم
کی مانند ہو گا جن کو رب نے اپنے غضب میں تباہ کیا۔ 24 تمام قومیں
پوچھیں گی، رب’ نے ملـکاِس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اُس سختکے
غضب کی کیا وجہ ‘تھی؟ 25 اُنہیں جواب ملے گا، وجہ’ یہ ہے کہ اِس
ملـک باشندوںکے ربنے باپاپنے دادا کے خدا کا عہد توڑ دیا جو اُس
نے اُنہیں مصر سے لتے نکا وقت اُن سے باندھا تھا۔ اُنہوں26 نے جا کر دیگر
معبودوں خدمتکی کی اور اُنہیں سجدہ کیا جن سے وہ واقفپہلے نہیں تھے
اور ربجو اُنہیںنے نہیں دیئے تھے۔ اِسی27 لئے اُس ملـکاِسغضبکا
پر نازل ہوا اور وہ اُس پر وہ تمام لعنتیں لایا جن کا ذکر اِس کتاب میں ہے۔
28 وہ اِتنا غصے ہوا کہ اُس نے اُنہیں جڑ سے اُکھاڑ ایککر ملـکاجنبی
پھینکمیں دیا جہاں وہ تکآج آباد ‘ہیں۔

بہت29 کچھ پوشیدہ ہے، اور صرف رب ہمارا خدا اُس کا علم رکھتا
ہے۔ لیکن اُس نے ہم پر اپنی شریعت انکشافکا کر دیا ہے۔ لازم ہے
کہ ہم اور ہماری اولاد اُس فرماںکے بردار رہیں۔

30
توبہ مثبتکے نتیجے

مَیں1 تجھےنے بتایا تیرےکہہے لئے کیا برکتکچھ کا اور کیا لعنتکچھ
کا باعث ربجبہے۔ تیرا خدا تجھے تیری غلط حرکتوں کے سبب سے
مختلف قوموں میں منتشر دےکر گا تو تُو میری باتیں مان جائے گا۔ تب2 تُو
تیریاور رباولاد اپنے خدا واپسپاسکے آئیں گے پورےاور دل و جان
سے اُس کی سن کر اُن تمام احکام پر عمل کریں گے جو مَیں آج دےتجھے
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رہا ہوں۔ 3 پھر رب تیرا خدا تجھے کرےبحال گا اور تجھ پر رحم کر کے
تجھے اُن تمام قوموں نکالسے کرےجمعکر میںجنگا اُس منتشرتجھےنے
کر دیا تھا۔ 4 ربہاں، تیرا خدا تجھے ہر جگہ سے جمع کر واپسکے لائے
گا، چاہے ملـکدُورسےسبتُو میں کیوں نہ پڑا ہو۔ باپتیرےتجھےوہ5
دادا ملـککے میں لائے گا، اور تُو اُس پر کرےقبضہ گا۔ پھر وہ تجھے
باپتیرے دادا سے یادہ ز کامیابی بخشے گا، اور تیری تعداد یادہ ز بڑھائے
گا۔

6 ربختنہ کی قوم کا ظاہری نشان لیکنہے۔ اُس ربوقت تیرا خدا
تیرے تیریاور اولاد کا باطنی کرےختنہ گا تاکہ تُو دلپورےاُسے جانو
سے کرےپیار اور جیتا رہے۔ 7 جو ربلعنتیں تیرا خدا تجھ پر لایا تھا اُنہیں
وہ تیرےاب دشمنوں پر دےآنے گا، اُن پر جو تجھ نفرتسے رکھتے اور
تجھے ایذا پہنچاتے ہیں۔ 8 کیونکہ تُو کیربدوبارہ سنے گا اور اُس تمامکے
احکام کرےپیرویکی گا جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ 9 جو کچھ بھی
کرےتُو گا اُس ربمیں بڑیتجھے کامیابی بخشے گا، اور کثرتتجھے کی
مویشیاولاد، اور گی۔ہوںحاصلفصلیں باپتیرےوہطرحجسکیونکہ
دادا کو کامیابی دینے میں محسوسخوشی کرتا تھا اُسی طرح وہ تجھے بھی
کامیابی دینے میں کرےمحسوسخوشی گا۔

صرفشرط10 یہ ہے کہ تُو رب اپنے خدا کی سنے، شریعت میں درج
اُس احکامکے رجوعطرفکیاُسسےجانودلپورےاورکرےعملپر
لائے۔

نہہوںرہادےتجھےآجمَیںاحکامجو11 یادہسےحدوہ ہیں،مشکلز
نہ تیری پہنچ سے باہر۔ 12 وہ آسمان پر نہیں ہیں کہ تُو کہے، کون’ آسمان
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پر چڑھ کر ہمارے لئے یہ احکام نیچے لے آئے تاکہ ہم اُنہیں سن سکیں
اور اُن پر عمل کر ‘سکیں؟ 13 وہ سمندر کے پار بھی نہیں ہیں کہ تُو کون’کہے، سمندر کو پار کر ہمارےکے لئے یہ احکام لائے گا تاکہ ہم اُنہیں
سکیںسن اور اُن پر عمل کر ‘سکیں؟ 14 کیونکہ یہ قریبنہایتتیرےکلام
تیرےبلـکہ منہ میںدلاور اُسچنانچہہے۔موجود عملپر کوئیمیںکرنے
رکاوٹبھی نہیں ہے۔

زندگی موتیا کا چناؤ
15 آجدیکھ، مَیں تجھے دو پیشراستے کرتا ایکہوں۔ زندگی خوشاور

حالی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ دوسرا موت اور ہلاکت کی طرف۔
آج16 مَیں تجھے حکم دیتا ہوں ربکہ اپنے خدا کو پیار کر، اُس کی راہوں
پر چل اور اُس کے احکام تابعکے رہ۔ پھر تُو زندہ رہ کر کرےترقی گا، اور
رب تیرا خدا تجھے ملـکاُس دےبرکتمیں میںجسگا تُو داخل ہونے
والا ہے۔

لیکن17 اگر تیرا دل اِس راستے ہٹسے کر کرےنافرمانی تو برکت کی
توقع نہ کر۔ اگر تُو آزمائش میں پڑ کر دیگر معبودوں کو سجدہ اور اُن کی
کرےخدمت 18 تو تم ضرور تباہ ہو جاؤ آجگے۔ مَیں اعلان کرتا ہوں کہ
میںصورتاِس تم یادہ ز ملـکاُستکدیر میں آباد نہیں رہو میںجسگے
تُو یائے در یردن کو پار کر داخلکے ہو گا تاکہ اُس پر قبضہ کرے۔

آج19 آسمان اور زمین تمہارے خلاف میرے گواہ ہیں کہ مَیں نے
تمہیں زندگی اور برکتوں کا راستہ اور موت اور لعنتوں کا راستہ پیش کیا
ہے۔ اب زندگی کا راستہ اختیار کر تاکہ تُو اور تیری اولاد زندہ رہے۔
رب20 اپنے خدا کو پیار کر، اُس سنکی اور اُس سے لپٹا رہ۔ کیونکہ وہی
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تیری زندگی ہے اور کرےوہی گا کہ تُو تکدیر ملـکاُس میں جیتا رہے
جسگا کا وعدہ اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور
یعقوب سے کیا “تھا۔

31
یشوع کو موسٰی کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے

1 موسٰی نے جا کر تمام اسرائیلیوں سے مزید کہا،
سال120مَیںاب”2 کا ہو ہوں۔چکا میرا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔

اور ویسے بھی رب نے مجھے بتایا ہے، تُو’ یائے در یردن کو پار کرےنہیں
تیرارب3‘گا۔ تیرےخودخدا آگے آگے جا یردنکر وہیگا۔کرےپارکو
تیرے آگے آگے اِن قوموں کو کرےتباہ گا تاکہ تُو اُن ملـککے پر قبضہ کر
سکے۔ یا در کو پار وقتکرتے تیرےیشوع آگے چلے ربطرحجسگا
نے فرمایا ہے۔ رب4 وہاں کے لوگوں کو بالکل اُسی طرح کرےتباہ گا
طرحجس وہ یوں امور کو اُن بادشاہوںکے سیحون اور سمیتعوج تباہ کر
چکا ہے۔ رب5 تمہیں اُن پر غالب دےآنے گا۔ اُس وقت تمہیں اُن کے
ساتھ سلوکویسا کرنا ہے جیسا مَیں تمہیںنے بتایا ہے۔ مضبوط6 اور دلیر
ہو۔ اُن خوفسے نہ کھاؤ، ربکیونکہ تیرا تیرےخدا ساتھ چلتا ہے۔ وہ
تجھے کبھی چھوڑےنہیں گا، تجھے ترککبھی کرےنہیں “گا۔

اِس7 بعدکے موسٰی تمامنے اسرائیلیوں کے منے یشوعسا کو بُلایا اور اُس
سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو، کیونکہ تُو اِس قوم کو ملـکاُس میں لے
جائے جسگا کا ربوعدہ قَسمنے کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔
لازم ہے کہ تُو ہی اُسے تقسیم کر کے ہر قبیلے کو اُس کا موروثی علاقہ
دے۔ تیرےخودرب8 آگے آگے چلتے تیرےہوئے ساتھ ہو گا۔ وہ تجھے
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نہخوفگا۔کرےترکنہیںکبھیتجھےگا،چھوڑےنہیںکبھی کھانا،
نہ “گھبرانا۔

ساتہر سال کے شریعتبعد تلاوتکی
9 موسٰی نے شریعتپورییہ لـکھ اسرائیلکر تمامکے بزرگوں لاویاور

قبیلےکے کے اُن اماموں کے سپرد کی جو سفر وقتکرتے عہد صندوقکا
اُٹھا کر لے چلتے تھے۔ اُس نے اُن سے کہا، 10-11 ہر” سات سال کے
بعد اِس شریعت تلاوتکی کرنا، یعنی بحالی کے سال میں جب قرضتمام
منسوخ کئے تلاوتہیں۔جاتے وقتاُس کرنا یوںاسرائیلیجبہے جھونپڑ
کی عید کے لئے رب اپنے خدا کے منے سا اُس جگہ حاضر ہوں گے جو
وہ مقدِس کے لئے چنے گا۔ 12 تمام لوگوں کو مردوں، عورتوں، بچوں اور
سمیتپردیسیوں وہاں جمع کرنا تاکہ وہ سن کر تمہارےربسیکھیں، خدا
مانیںخوفکا احتیاطاور شریعتاِسسے باتوںکی پر عمل کریں۔ لازم13
ہے کہ اُن کی اولاد جو شریعتاِس ناواقفسے ہے اِسے سنے اور سیکھے
تاکہ عمر بھر ملـکاُس میں تمہارےرب خدا خوفکا جسمانے پر تم
یائے در یردن کو پار کر کے قبضہ کرو “گے۔

رب موسٰی ہدایاتآخریکو دیتا ہے
رب14 نے موسٰی سے کہا، اب” تیری موت قریب ہے۔ یشوع کو بُلا

کر اُس کے ملاقاتساتھ خیمےکے میں حاضر ہو جا۔ وہاں مَیں اُسے اُس
کی ذمہ یاں دار سونپوں “گا۔

موسٰی اور یشوع آ کر خیمے میں حاضر ہوئے 15 تو رب خیمے کے
دروازے پر بادل ستونکے میں ظاہر ہوا۔ اُس16 نے موسٰی سے کہا، تُو”
جلد ہی مر کر باپاپنے دادا سے ملےجا لیکنگا۔ یہ ملـکقوم میں داخل
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ہونے پر زنا کر کے اُس کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی لـگکرنے جائے
گی۔ وہ ترکمجھے کر کے وہ عہد دےتوڑ گی جو مَیں نے اُن کے ساتھ
باندھا ہے۔ 17 پھر غضبمیرا اُن پر بھڑکے گا۔ مَیں اُنہیں چھوڑ کر اپنا چہرہ
اُن سے چھپا لوں گا۔ تب اُنہیں کچا چبا لیا جائے گا اور بہت ساری ہیبت
ناک مصیبتیں اُن پر آئیں گی۔ اُس وقت وہ کہیں گے، کیا’ یہ مصیبتیں اِس
وجہ ہمسے پر نہیں آئیں ہمارےربکہ ساتھ نہیں ‘ہے؟ اور18 ایسا ہی ہو
گا۔ مَیں ضرور اپنا چہرہ اُن سے رکھوںچھپائے گا، کیونکہ دیگر معبودوں
پیچھےکے چلنے اُنہوںسے نہایتایکنے شریر قدم اُٹھایا ہو گا۔

ذیلاب19 گیتکا لـکھ کر اسرائیلیوں کو یوں سکھاؤ کہ وہ زبانی یاد
رہے میرےاور لئے اُن گواہیخلافکے دیا کرے۔ 20 مَیںکیونکہ اُنہیں
ملـکاُس میں لے جا رہا جسہوں کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن کے
باپ دادا سے کیا تھا، ملـکاُس جسمیں میں دودھ اور شہد کی کثرت
ہے۔ وہاں اِتنی خوراک ہو گی کہ اُن کی بھوک جاتی رہے گی اور وہ
موٹے ہو جائیں گے۔ لیکن پھر وہ دیگر معبودوں کے لـگپیچھے جائیں گے
اور اُن کریںردمجھےوہگے۔کریںخدمتکی اورگے میرا توڑیںعہد گے۔
نتیجے21 میں اُن پر بہت ساری ناکہیبت مصیبتیں آئیں گی۔ پھر یہ گیت
جو اُن کی اولاد کو یاد رہے گا اُن خلافکے دےگواہی گا۔ کیونکہ
گو مَیں اُنہیں ملـکاُس میں لے جا رہا جسہوں کا وعدہ مَیں نے قَسم
کھا کر اُن سے کیا تھا توبھی مَیں جانتا ہوں کہ طرحکستکابوہ کی
سوچ رکھتے “ہیں۔

22 موسٰی اُسینے دن گیتیہ لـکھ کر اسرائیلیوں کو سکھایا۔
23 پھر رب نے یشوع بن نون سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو، کیونکہ تُو

اسرائیلیوں ملـکاُسکو میں جائےلے جسگا کا مَیںوعدہ قَسمنے کھا
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کر اُن سے کیا تھا۔ مَیں تیرےخود ساتھ ہوں “گا۔
جب24 موسٰی نے پوری شریعت کو کتاب میں لـکھ لیا 25 تو وہ اُن

یوں لاو سے مخاطب ہوا جو سفر کرتے وقت عہد کا صندوق اُٹھا کر لے
جاتے تھے۔ شریعت”26 کی یہ کتاب لے ربکر اپنے خدا کے عہد کے
صندوق پاسکے وہاںرکھنا۔ پڑیوہ رہے خلافتیرےاور گواہی دیتی
رہے۔ 27 کیونکہ مَیں خوب جانتا ہوں کہ تُو سرکشکتنا اور ہٹ دھرم
میریہے۔ موجودگی میں بھی تم نے کتنی دفعہ رب سے سرکشی کی۔ تو
میرےپھر مرنے بعدکے تم کیا نہیںکچھ کرو !گے میرےاب28 منے سا اپنے
قبیلوں کے تمام بزرگوں اور نگہبانوں کو جمع کرو تاکہ وہ میریخود یہ باتیں
سنیں اور آسمان اور زمین اُن خلافکے گواہ ہوں۔ 29 کیونکہ مجھے معلوم
ہے کہ میری موت کے بعد تم ضرور بگڑ جاؤ گے اور اُس راستے سے ہٹ
جاؤ پرجسگے چلنے مَیںکی تمہیںنے تاکید کی آخرکارہے۔ تم مصیبتپر
آئے گی، کیونکہ تم وہ کچھ کرو گے ربجو کو بُرا لگتا ہے، تم اپنے ہاتھوں
کے کام سے اُسے غصہ دلاؤ “گے۔

30 پھر موسٰی اسرائیلنے کی جماعتتمام کے منے سا گیتیہ شروع سے
لے کر پیشتکآخر کیا،

32
موسٰی گیتکا

اے1 آسمان، باتمیری پر غور اے!کر زمین، !سنگیتمیرا
میری2 تعلیم بوندا باندی جیسی ہو، میری بات شبنم کی طرح زمین پر پڑ

جائے۔ بارشوہ کی مانند ہو جو یالی ہر پر برستی ہے۔
ربمَیں3 کا نام پکاروں ہمارےگا۔ خدا عظمتکی کی تمجید !کرو
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4 وہ چٹان ہے، اور اُس کا کام کامل ہے۔ اُس کی تمام راہیں راست

ہیں۔ وہ وفادار خدا فریبمیںجسہے نہیں ہے بلـکہ عادلجو دیانتاور
دار ہے۔

ایک5 ٹیڑھی اور کج رَو نسل نے اُس کا گناہ کیا۔ وہ اُس کے فرزند نہیں
بلـکہ ثابتداغ ہوئے ہیں۔

میریاے6 احمق اور بےسمجھ قوم، کیا ربتمہارا سے ایسا یہ ٹھیکرو
ہے؟ وہ تو باپتمہارا اور خالق تمہیںنےجسہے، بنایا اور قائم کیا۔

7 قدیم زمانے کو یاد کرنا، ماضی کی نسلوں پر توجہ دینا۔ باپاپنے سے
پوچھنا تو وہ تجھے بتا دے گا، اپنے بزرگوں سے پتا کرنا تو وہ تجھے اطلاع
دیں گے۔

اللهجب8 تعالیٰ نے ہر قوم اُسکو کا اپنا اپنا موروثی دےعلاقہ کر تمام
انسانوں مختلفکو گروہوں الـگمیں کر دیا تو اُس نے قوموں کی سرحدیں
اسرائیلیوں کی تعداد مطابقکے مقرر کیں۔

9 ربکیونکہ کا اُسحصہ کی قوم یعقوبہے، کو اُس میراثنے میں
پایا ہے۔

10 یہ قوم اُسے یگستان ر میں مل گئی، ویران و سنسان بیابان میں جہاں
طرفچاروں ناکہول آوازیں گونجتی تھیں۔ اُس نے اُسے گھیر کر اُس
کی دیکھ بھال کی، اُسے اپنی آنکھ کی پُتلی کی طرح بچائے رکھا۔

عقابجب11 اپنے بچوں کو اُڑنا سکھاتا ہے تو وہ اُنہیں گھونسلے سے
نکال کر اُن کے ساتھ اُڑتا ہے۔ اگر وہ گر بھی جائیں تو وہ حاضر ہے اور اُن
نیچےکے پَروںاپنے پھیلاکو اُنہیںکر زمین سے ٹکرا سےجانے ربہے۔بچاتا
اسرائیلکا کے ساتھ سلوکیہی تھا۔
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رب12 نے اکیلے ہی اُس کی راہنمائی کی۔ کسی اجنبی معبود نے

شرکت نہ کی۔
اُس13 نے اُسے رتھ پر سوار کر ملـککے کی بلندیوں پر سے گزرنے دیا

اور کھیتاُسے پھلکا کھلا پتھرسختاورشہدسےچٹاناُسےکر زیتونسے
کا تیل مہیا *کیا۔

14 اُس نے اُسے گائے کی لسی اور بھیڑبکری کا دودھ چیدہ بھیڑ کے
بچوں سمیت کھلایا اور اُسے بسن کے موٹے تازے مینڈھے، بکرے اور
بہترین اناج عطا کیا۔ اُس وقت تُو اعلٰی انگور کی عمدہ َمے لطفسے اندوز
ہوا۔

لیکن15 جب †یسورون موٹا ہو گیا تو وہ دولتّیاں جھاڑنے لگا۔ جب وہ
تکحلق بھر کر تنومند اور فربہ ہوا تو اُس نے اپنے خدا اور خالق کو رد
کیا، اُس نے نجاتاپنی کی چٹان کو حقیر جانا۔

16 اپنے اجنبی معبودوں سے اُنہوں نے اُس کی غیرت جوشکو دلایا،
اپنے گھنونے بُتوں سے اُسے غصہ دلایا۔

اُنہوں17 نے بدروحوں کو قربانیاں پیش کیں جو خدا نہیں ہیں، ایسے
معبودوں کو جن سے نہ وہ اور نہ اُن باپکے واقفدادا تھے، کیونکہ وہ
تھوڑی دیر پہلے وجود میں آئے تھے۔

18 تُو وہ بھولچٹان تجھےنےجسگیا پیدا کیا، وہی تجھےنےجسخدا
جنم دیا۔

رب19 نے یہ دیکھ کر اُنہیں رد کیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں سے
ناراض تھا۔
* 32:13 مہیا :کیا لفظی :ترجمہ چوسنے دیا۔ † 32:15 :یسورون اسرائیل۔
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اُس20 نے مَیں”کہا، اپنا چہرہ اُن سے لوںچھپا گا۔ پھر پتا لـگے گا کہ

میرے بغیر اُن کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سراسر بگڑ گئے ہیں، اُن میں
وفاداری پائی نہیں جاتی۔

اُنہوں21 پرستشکیاُسنے نہیںخداجوسے غیرتمیریہے جوشکو
دلایا، اپنے بُتوںبےکار غصہمجھےسے اُنہیںہیخودمَیںچنانچہہے۔دلایا
غیرت دلاؤں ایسیایکگا، قوم یعےکے ذر حقیقتجو میں قوم نہیں ہے۔
ایک نادان قوم یعےکے ذر مَیں اُنہیں غصہ دلاؤں گا۔

22 میرےکیونکہ غصے بھڑکآگسے اُٹھی ہے جو پاتال کی تکتہہ
پہنچے گی اور زمین اور اُس کی ہڑپپیداوار کر پہاڑوںکے کی بنیادوں کو
گی۔دےجلا

مَیں23 اُن مصیبتپر مصیبتپر دوںآنے گا اور اپنے تمام تیر اُن پر چلاؤں
گا۔

بھوک24 مارےکے اُن طاقتکی جاتی رہے گی، اور وہ بخار اور وبائی
امراض کا لقمہ بنیں گے۔ مَیں اُن کے خلاف پھاڑنے والے جانور اور
یلے سانپزہر بھیج دوں گا۔

25 باہر تلوار اُنہیں بےاولاد کر دے گی، اور گھر میں دہشت پھیل
جائے گی۔ شیرخوار بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بزرگ سب اُس کی
گرفت میں آ جائیں گے۔

مجھے26 کہنا ہئے چا تھا کہ مَیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر کے انسانوں میں سے
اُن کا نام و نشان مٹا دوں گا۔

لیکن27 اندیشہ تھا کہ دشمن مطلبغلط نکال کر کہے، ہم’ خود اُن پر
غالب آئے، اِس ربمیں کا ہاتھ نہیں “۔‘ہے
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28 کیونکہ یہ قوم بےسمجھ حکمتاور سے خالی ہے۔
کاش29 دانشوہ مند ہو کر یہ بات !سمجھیں کاش وہ جان لیں کہ اُن

کا کیا انجام ہے۔
30 کیونکہ دشمن ایککا طرحکسآدمی ہزار اسرائیلیوں تعاقبکا کر

سکتا ہے؟ اُس کے دو دسطرحکسمرد ہزار اسرائیلیوں کو بھگا سکتے
ہیں؟ صرفوجہ یہ ہے کہ اُن کی چٹان اُنہیںنے دشمن ہاتھکے بیچ دیا۔
رب نے خود اُنہیں دشمن قبضےکے میں کر دیا۔

ہمارے31 دشمن خود مانتے ہیں کہ اسرائیل کی چٹان ہماری جیسیچٹان نہیں ہے۔
32 اُن کی بیل تو سدوم کی بیل اور عمورہ کے باغ سے ہے، اُن کے انگور

یلے زہر اور اُن کے کڑوےُگچھے ہیں۔
33 اُن کی َمے سانپوں مہلـککا زہر ہے۔
رب34 فرماتا ہے، کیا” مَیں نے اِن باتوں پر مُہر لگا کر اُنہیں اپنے خزانے

محفوظمیں نہیں رکھا؟
35 انتقام لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں ایکگا۔ وقت آئے گا

کہ اُن پاؤںکا پھسلے گا۔ کیونکہ اُن تباہیکی قریبدنکا اُنہے، کا انجام
جلد ہی آنے والا “ہے۔

36ً یقینا رب اپنی قوم کا انصاف کرے گا۔ وہ اپنے خادموں پر ترس
کھائے دیکھےجبگا گا کہ اُن طاقتکی جاتی رہی ہے اور کوئی بچا۔نہیں

وقتاُس37 پوچھےوہ اب”گا، اُن کے دیوتا کہاں ہیں، جسچٹانوہ
کی پناہ اُنہوں نے لی؟
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38 وہ دیوتا کہاں ہیں جنہوں نے اُن بہترینکے جانور کھائے اور اُن کی

َمے کی نذریں پی لیں۔ وہ تمہاری مدد کے لئے اُٹھیں اور تمہیں پناہ دیں۔
اب39 جان لو کہ مَیں اور صرف مَیں خدا میرےہوں۔ سوا کوئی اَور

خدا نہیں ہے۔ مَیں ہلاکہی کرتا اور مَیں ہی زندہ کر دیتا ہوں۔ مَیں ہی
زخمی کرتا اور مَیں ہی شفا دیتا ہوں۔ میرےکوئی ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔

مَیں40 اپنا ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھا کر اعلان کرتا ہوں میریکہ ابدی
حیات کی قَسم،

مَیںجب41 اپنی چمکتی ہوئی تلوار کو تیز کر عدالتکے کے لئے پکڑ لوں
گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام اور نفرتاپنے کرنے والوں سے بدلہ لوں گا۔

میرے42 تیر خون پی پی کر نشے میں دُھت ہو جائیں گے، میری تلوار
مقتولوں اور قیدیوں خونکے اور دشمن سرداروںکے سروںکے سے سیر ہو
جائے “گی۔

اے43 دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے ساتھ خوشی !مناؤ کیونکہ وہ اپنے
خادموں کے خون کا انتقام لے گا۔ وہ اپنے مخالفوں سے بدلہ لے کر اپنے
ملـک اور قوم کا گا۔دےکفارہ

44 موسٰی اور یشوع بن نون نے آ کر اسرائیلیوں کو یہ پورا گیت سنایا۔
45-46 پھر موسٰی نے اُن سے کہا، آج” مَیں نے تمہیں اِن تمام باتوں سے آگاہ
کیا ہے۔ لازم ہے کہ تمہارےوہ دلوں میں بیٹھ جائیں۔ اپنی اولاد کو بھی
حکم دو کہ احتیاط سے اِس شریعت کی تمام باتوں پر عمل کرے۔ 47 یہ
خالی باتیں نہیں بلـکہ تمہاری زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ اِن کے مطابق چلنے
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باعثکے تم تکدیر ملـکاُس میں جیتے رہو جسگے پر تم یائے در یردن
کو پار کر کے قبضہ کرنے والے “ہو۔

موسٰی کا نبو پہاڑ پر انتقال
اُسی48 ربدن نے موسٰی سے کہا، پہاڑی”49 سلسلے عباریم کے پہاڑ

نبو چڑھپر یریحوجوجا منےکے یردنلیکنسا کنارےمشرقیکے پر موآبیعنی
کے ملـک میں ہے۔ وہاں سے کنعان پر نظر ڈال، اُس ملـک پر جو مَیں
اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ اِس50 کے بعد تُو وہاں مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملے گا، بالکل اُسی طرحجسطرح تیرا بھائی ہارون ہور پہاڑ پر مر
کر باپاپنے دادا سے ملاجا ہے۔ 51 کیونکہ اسرائیلیوںدونوںتم کے برُو رُو
جبہوئے۔بےوفا تم دشِت قادسمیںصین قریبکے تھے اور مریبہ کے
چشمے پر اسرائیلیوں کے منے کھڑےسا تھے تو تم نے میری قدوسیت قائم
نہ رکھی۔ سبباِس52 سے تُو صرفملـکوہ دُور سے دیکھے گا جو مَیں
اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ تُو خود اُس میں داخل نہیں ہو “گا۔

33
موسٰی قبیلوں برکتکو دیتا ہے

1 مرنے سے پیشتر مردِ خدا موسٰی نے اسرائیلیوں کو برکت دے کر
2 رب”کہا، سینا سے آیا، *سعیر سے اُس کا نور اُن پر طلوع ہوا۔ وہ کوہِ فاران
سے روشنی پھیلا ببوتکر قادسرِ سے آیا، وہ اپنے جنوبی علاقے سے روانہ
ہو کر اُن کی پہاڑیخاطر ڈھلانوں پاسکے آیا۔
* 33:2 :سعیر ادوم۔
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3ً یقینا وہ قوموں محبتسے کرتا ہے، تمام تیرےمُقّدسین ہاتھ میں ہیں۔
تیرےوہ پاؤں کے منے جھکسا کر تجھ ہدایتسے پاتے ہیں۔

4 موسٰی نے ہمیں شریعت دی یعنی وہ چیز جو یعقوب کی جماعت کی
ملـکیتموروثی ہے۔

اسرائیل5 کے راہنما اپنے قبیلوں سمیت جمع ہوئے تو رب †یسورون کا
بادشاہ بن گیا۔

روبن6 :برکتکی
روبن مر نہ جائے بلـکہ جیتا رہے۔ وہ تعداد میں بڑھ جائے۔
7 یہوداہ :برکتکی
یہوداہرب،اے کی سنپکار اُسےکر اُسدوبارہ کر۔شاملمیںقومکی

اُس کے ہاتھ اُس کے لئے لڑیں۔ مخالفوں کا سامنا وقتکرتے اُس کی مدد
کر۔

لاوی8 :برکتکی
معلوممرضیتیری کےکرنے بنامقرعے اُوریم اور ُمیم تیرےت وفادار خادم

لاوی پاسکے ہوتے ہیں۔ تُو نے اُسے مّسہ میں آزمایا اور مریبہ میں اُس
سے لڑا۔ 9 اُس نے تیرا کلام سنبھال کر تیرا عہد قائم رکھا، یہاں تک کہ
اُس نے نہ اپنے باپماں کا، نہ اپنے سگے بھائیوں یا بچوں لحاظکا کیا۔

10 وہ یعقوب کو تیری ہدایات اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھا کر
تیرے منے سا بخور اور تیری قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانیاں چڑھاتا
ہے۔
† 33:5 :یسورون اسرائیل۔
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اے11 رب، اُس کی طاقت کو بڑھا کر اُس کے ہاتھوں کا کام پسند

کر۔ اُس مخالفوںکے کی کمر توڑ اور اُس نفرتسے والوںرکھنے کو ایسا مار
کہ آئندہ کبھی نہ اُٹھیں۔

بن12 یمین :برکتکی
ربیمینبن کو پیارا اُسسےسلامتیوہہے۔ پاسکے رہتا کیونکہہے،

راتدنرب اُسے پناہ دیتا یمینبنہے۔ اُس پہاڑیکی ڈھلانوں درمیانکے
محفوظ رہتا ہے۔

یوسف13 :برکتکی
اُسرب زمینکی برکتکو آسماندے۔ ٹپکےاوسقیمتیسے اور زمین

نیچےکے سے پھوٹچشمے نکلیں۔
یوسف14 کو سورج کی بہترین پیداوار اور ہر مہینے کا لذیذترین پھل

حاصل ہو۔
اُسے15 قدیم پہاڑوں ابدیاور وادیوں بہترینکی چیزوں سے نوازا جائے۔
زمین16 ذخیرےتمامکے اُس کے لئے جائیں۔کھل وہ اُس کو پسند ہو

جو جلتی سکونتمیںجھاڑیہوئی کرتا تھا۔ یہ تمام یوسفبرکتیں سرکے پر
ٹھہریں، اُس کے سر پر جو اپنے بھائیوں میں شہزادہ ہے۔

یوسف17 سانڈ پہلوٹھےکے جیسا عظیم ہے، اور اُس سینگکے جنگلی
بَیل سینگکے ہیں جن سے وہ دنیا کی انتہا تک سب قوموں مارےکو
گا۔ افرائیم کے بےشمار افراد ایسے ہی ہیں، منسّی کے ہزاروں افراد ایسے
ہی ہیں۔

زبولون18 اور اِشکار :برکتکی
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اے زبولون، گھر سے نکلتے وقت خوشی اےمنا۔ اِشکار، اپنے خیموں
میں ہتے ر خوشہوئے ہو۔

وہ19 قوموںدیگر کو اپنے پہاڑ پر آنے دیںدعوتکی وہاںاورگے راستی
کی قربانیاں پیش کریں گے۔ وہ سمندر کی کثرت اور سمندر کی ریت میں
چھپے ہوئے خزانوں جذبکو کر لیں گے۔

جد20 :برکتکی
مبارک ہے وہ جو جد کا علاقہ وسیع کر دے۔ جد شیرببر کی طرح

دبک کسیکر کا بازو یا سر پھاڑ لنے ڈا کے لئے تیار رہتا ہے۔
اُس21 نے اپنے لئے سب اچھیسے زمین چن لی، راہنما کا اُسیحصہ

کے لئے محفوظ رکھا گیا۔ جب قوم کے راہنما جمع ہوئے تو اُس ربنے
پوریمرضیراستکی کی اور اسرائیل بارےکے میں اُس فیصلےکے عمل
میں لایا۔

دان22 :برکتکی
دان ببر شیر کا بچہ ہے بسنجو نکلسے چھلانگکر لگاتا ہے۔
نفتالی23 :برکتکی
نفتالی رب کی منظوری سے سیر ہے، اُسے اُس کی پوری برکت حاصل

گلیلوہہے۔ جھیلکی اور اُس جنوبکے کا میراثعلاقہ میں پائے گا۔
آشر24 :برکتکی
آشر بیٹوں میں سب مبارکسے ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو پسند ہو۔ اُس

پاسکے زیتون کا اِتنا تیل ہو کہ وہ اپنے پاؤں اُس میں ڈبو سکے۔
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تیرے25 شہروں کے دروازوں کے کنڈے لوہے اور پیتل کے ہوں،

طاقتتیری عمر بھر قائم رہے۔
‡یسورون26 کے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، آسمانجو پر سوار ہو کر،

ہاں اپنے جلال میں بادلوں پر بیٹھ تیریکر مدد کرنے کے لئے آتا ہے۔
27 ازلی خدا تیری پناہ گاہ ہے، وہ اپنے ازلی بازو تیرے نیچے پھیلائے

رکھتا ہے۔ وہ دشمن تیرےکو منے سا سے بھگا کر ہلاکاُسے کرنے کو
کہتا ہے۔

28 چنانچہ اسرائیل سلامتی سے زندگی گزارے گا، یعقوب کا چشمہ
الـگ اور محفوظ رہے گا۔ اُس کی زمین اناج اور انگور کی کثرت پیدا
کرے گی، اور اُس کے اوپر آسمان زمین اوسپر دےپڑنے گا۔

اے29 اسرائیل، تُو مبارککتنا تیریکونہے۔ مانند ربجسےہے،
نے بچایا ہے۔ وہ تیری مدد کی ڈھال اور تیری شان کی تلوار تیرےہے۔
دشمن شکست کھا کر تیری خوشامد کریں گے، اور تُو اُن کی کمریں پاؤں
تلے کچلے “گا۔

34
موسٰی وفاتکی

1 یہ برکت دے کر موسٰی موآب کا میدانی علاقہ چھوڑ کر یریحو کے
مقابل نبو پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نبو پِسگہ کے پہاڑی سلسلے ایککی چوٹی تھا۔
وہاں ربسے نے اُسے وہ ملـکپورا دکھایا جو وہ اسرائیل کو دینے والا
تھا یعنی ِجلعاد کے علاقے سے لے دانکر کے علاقے تک، نفتالی2 کا پورا
علاقہ، افرائیم اور منسّی کا علاقہ، یہوداہ کا علاقہ بحـیرۂ روم تک، جنوب3
‡ 33:26 :یسورون اسرائیل۔
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میں نجبدشِت اور کھجور کے شہر یریحو وادیکی سے لے کر ُضغر تک۔
اُسنےرب4 سے کہا، یہ” ملـکوہ جسہے کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا
کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا۔ مَیں نے اُن سے کہا تھا کہ اُن کی
اولاد کو ملـکیہ ملے گا۔ تُو اُس میں داخل نہیں ہو گا، لیکن مَیں تجھے
یہاں لے آیا ہوں تاکہ تُو اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھ “سکے۔

اِس5 رببعدکے کا خادم موسٰی موآبوہیں ملـککے فوتمیں ہوا،
بالکل اُسی ربطرحجسطرح نے کہا تھا۔ بیتاُسےنےرب6 فغور کی
کسی وادی میں دفن کیا، لیکن تکآج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اُس
کی قبر کہاں ہے۔

وفاتاپنی7 سال120موسٰیوقتکے تھا۔کا آنکھیںکیاُسنہتکآخر
دُھندلائیں، نہ اُس طاقتکی کم ہوئی۔ اسرائیلیوں8 موآبنے کے میدانی
علاقے میں تکدن30 اُس کا ماتم کیا۔

9 پھر یشوع بن نون موسٰی کی جگہ کھڑا ہوا۔ وہ حکمت کی روح سے
معمور تھا، کیونکہ موسٰی نے اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے تھے۔ اسرائیلیوں
اُسنے کی سنی اور وہ کچھ کیا ربجو اُنہیںنے موسٰی معرفتکی بتایا تھا۔

اِس10 کے بعد اسرائیل میں موسٰی جیسا نبی کبھی نہ ربسےجساُٹھا
برُو باترُو کرتا تھا۔ کسی11 اَور نبی ایسےنے الٰہی نشان معجزےاور نہیں
کئے جیسے موسٰی نے فرعون بادشاہ، اُس کے ملازموں اور پورے ملـک
کے منے سا کئے ربجب نے اُسے مصر بھیجا۔ کسی12 اَور نبی نے اِس
قسم کا بڑا اختیار نہ دکھایا، نہ ایسے عظیم اور ناکہیبت کام کئے جیسے
موسٰی اسرائیلیوںنے کے منے سا کئے۔
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