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خروج
یعقوب کا خاندان مصر میں

ذیل1 میں اُن بیٹوں کے نام ہیں جو باپاپنے یعقوب اور اپنے خاندانوں
میںمصرسمیت :تھےآئے روبن،2 شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار،3 زبولون،
بن یمین، 4 دان، نفتالی، جد اور آشر۔ یعقوبوقتاُس5 کی اولاد کی تعداد
70 یوسفتھی۔ تو پہلے ہی مصر آ چکا تھا۔

میںمصر6 ہتے ر دنبہتہوئے گئے۔گزر اِتنے میں یوسف، اُس تمامکے
بھائی اور اُس نسل کے لوگتمام مر گئے۔ 7 اسرائیلی پھلے پھولے اور تعداد
بڑھبہتمیں نتیجےگئے۔ میں نہایتوہ طاقتہی ور ہو گئے۔ ملـکپورا اُن
سے بھر گیا۔

اسرائیلیوں کو دبایا جاتا ہے
ہوتے8 ایکہوتے نیا نشینتختبادشاہ ہوا یوسفجو ناواقفسے تھا۔

اُس9 نے لوگوںاپنے اسرائیلیوں”کہا،سے دیکھو۔کو وہ تعداد طاقتاور
میں ہم بڑھسے گئے ہیں۔ 10 آؤ، حکمتہم کامسے لیں، ورنہ وہ مزید بڑھ
جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنگکسی کے موقع پر دشمن کا دےساتھ
کر ہم لڑیںسے ملـکاور کو چھوڑ “جائیں۔

11 چنانچہ مصریوں نے اسرائیلیوں پر نگران مقرر کئے تاکہ بیگار میں اُن
سے کام کروا کر اُنہیں دباتے رہیں۔ وقتاُس اُنہوں نے پتوم رعمسیساور
کے شہر تعمیر کئے۔ اِن شہروں میں فرعون بادشاہ کے بڑے بڑے گودام
لیکن12تھے۔ اسرائیلیوںجتنا کو دبایا گیا اُتنا میںتعدادوہہی ھتے بڑ اور پھیلتے
گئے۔ مصریآخرکار اُن دہشتسے کھانے لـگے، اور13 بڑیوہ بےرحمی
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اُنسے کامسے رہے۔کرواتے اسرائیلیوں14 کا مشکلنہایتگزارہ گیا۔ہو
اُنہیں گارا تیار کر کے اینٹیں بنانا اور کھیتوں مختلفمیں قسم کے کام کرنا
پڑے۔ اِس میں مصری اُن بڑیسے بےرحمی پیشسے آتے رہے۔

دائیاں الله کی راہ پر چلتی ہیں
اسرائیلیوں15 کی دو دائیاں تھیں جن کے نام ِسفرہ اور فوعہ تھے۔ مصر

کے بادشاہ نے اُن سے کہا، 16 جب” عبرانی عورتیں تمہیں مدد کے لئے
بُلائیں تو خبردار رہو۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اُسے جان سے مار دو، اگر لڑکی ہو
تو اُسے جیتا “دو۔چھوڑ لیکن17 دائیاں الله مانتیخوفکا تھیں۔ اُنہوں نے
مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلـکہ لڑکوں کو بھی جینے دیا۔

تب18 مصر کے بادشاہ نے اُنہیں دوبارہ بُلا کر پوچھا، تم” نے یہ کیوں
کیا؟ تم لڑکوں کو کیوں جیتا چھوڑ دیتی “ہو؟ 19 اُنہوں نے جواب عبرانی”دیا، عورتوںمصریعورتیں سے یادہ مضبوطز ہمارےبچےہیں۔ پہنچنے
سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے “ہیں۔

20 چنانچہ الله دائیوںنے برکتکو دی، اور اسرائیلی قوم تعداد میں بڑھ
کر بہت طاقت ور ہو گئی۔ 21 اور چونکہ دائیاں الله کا خوف مانتی تھیں
اِس لئے اُس نے اُنہیں دےاولاد کر اُن خاندانوںکے کو قائم رکھا۔

22 آخرکار بادشاہ نے اپنے تمام ہم وطنوں سے بات کی، جب” بھی
عبرانیوں کے لڑکے پیدا ہوں تو اُنہیں یائے در نیل پھینکمیں دینا۔ صرف
لڑکیوں کو زندہ ہنے ر “دو۔

2
موسٰی پیدائشکی اور بچاؤ
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1 اُن دنوں میں لاوی ایککے آدمی نے اپنے ہی قبیلے عورتایککی

شادیسے کی۔ عورت2 حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے دیکھا کہ
صورتخوبلڑکا اِسہے، لئے اُس نے اُسے تین تکماہ چھپائے رکھا۔
جب3 وہ اُسے اَور یادہ ز نہ چھپا سکی تو اُس نے آبی نرسل سے ٹوکری بنا
کر اُس پر تارکول چڑھایا۔ پھر اُس بچےنے ٹوکریکو میں رکھ ٹوکریکر کو
یائے در نیل کنارےکے پر اُگے ہوئے سرکنڈوں میں رکھ دیا۔ بچے4 کی
بہن کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی کہ اُس کا کیا بنے گا۔

وقتاُس5 فرعون کی بیٹی نہانے کے لئے یا در پر آئی۔ اُس کی نوکرانیاں
یا در کنارےکے ٹہلنے لـگیں۔ تب اُس نے سرکنڈوں میں ٹوکری دیکھی اور
اپنی لونڈی کو اُسے لانے بھیجا۔ 6 اُسے کھولا تو چھوٹا لڑکا دکھائی دیا جو
رو رہا تھا۔ فرعون کی بیٹی کو اُس پر ترس آیا۔ اُس نے کہا، یہ” کوئی
عبرانی بچہ “ہے۔

بچےاب7 بہنکی فرعون کی بیٹی پاسکے گئی اور پوچھا، کیا” مَیں بچے
کو دودھ پلانے کے لئے کوئی عبرانی عورت ڈھونڈ “لاؤں؟ فرعون8 کی
بیٹی لڑکی“جاؤ۔ہاں،”کہا،نے ماںسگیکیبچےاورگئیچلی کرلےکو
واپس آئی۔ فرعون9 کی بیٹی نے ماں سے کہا، بچے” کو لے جاؤ اور اُسے
میرے لئے دودھ پلایا کرو۔ مَیں تمہیں اِس کا معاوضہ دوں “گی۔ چنانچہ
بچے کی ماں نے اُسے دودھ پلانے کے لئے لے لیا۔

بچہجب10 بڑا ہوا تو اُس ماںکی اُسے فرعون کی بیٹی پاسکے گئی،لے
اور وہ اُس کا بیٹا بن گیا۔ فرعون کی بیٹی نے اُس کا نام موسٰی یعنی نکالا’
‘گیا رکھ کر کہا، مَیں” اُسے پانی نکالسے لائی “ہوں۔

موسٰی فرار ہوتا ہے
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موسٰیجب11 جوان ہوا ایکتو دن وہ گھر نکلسے کر اپنے لوگوں کے

پاس گیا تھے۔مصروفمیںکامجبریجو موسٰی نے دیکھا مصریایککہ
ایکمیرے عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ 12 موسٰی نے طرفچاروں نظر
معلومجبدوڑائی۔ ہوا نہیںکوئیکہ دیکھ رہا تو اُس مصرینے جانکو
سے مار دیا اور اُسے ریت میں چھپا دیا۔

اگلے13 بھیدن موسٰی گھر نکلا۔سے اِس دفعہ دو عبرانی آپسمرد میں
لڑ رہے تھے۔ جو غلطی پر تھا اُس سے موسٰی نے پوچھا، تم” اپنے بھائی کو
کیوں مار رہے “ہو؟ 14 آدمی نے جواب دیا، کس” آپنے کو ہم پر
حکمران قاضیاور مقرر کیا ہے؟ قتلبھیمجھےآپکیا کرنا ہتے جسہیںچا
مصریطرح کو مار ڈالا تب“تھا؟ موسٰی ڈر گیا۔ اُس نے سوچا، ہائے،”
میرا بھید کھل گیا “!ہے

15 بادشاہ بھیکو پتا لگا تو اُس نے موسٰی کو مروانے کی۔کوششکی
لیکن موسٰی مِدیان ملـککے بھاگکو گیا۔ وہاں ایکوہ کنوئیں پاسکے
بیٹھ گیا۔ مِدیان16 ایکمیں امام تھا جس ساتکی بیٹیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں
یوںاپنی بکر بھیڑ پانیکو پلانے لئےکے کنوئیں آئیںپر اور نکالپانی حوضکر
بھرنے لـگیں۔ لیکن17 کچھ چرواہوں نے آ کر اُنہیں بھگا دیا۔ یہ دیکھ کر
موسٰی اُٹھا اور لڑکیوں کو چرواہوں سے بچا کر اُن کے یوڑ ر کو پانی پلایا۔

لڑکیاںجب18 باپاپنے رعوایل واپسپاسکے آئیں تو باپ نے آج”پوچھا، تم اِتنی جلدی واپسکیوںسے آ گئی “ہو؟ لڑکیوں19 جوابنے مصریایک”دیا، آدمی ہمیںنے چرواہوں بچایا۔سے صرفنہ یہ بلـکہ اُس نے
ہمارے لئے پانی بھی نکال کر یوڑ ر کو پلا “دیا۔ رعوایل20 نے کہا، وہ”
آدمی کہاں ہے؟ تم اُسے کیوں چھوڑ کر آئی ہو؟ اُسے بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ
ساتھ کھانا “کھائے۔
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21 موسٰی رعوایل کے گھر میں ٹھہرنے کے لئے راضی ہو گیا۔ بعد میں

اُس رعوایلشادیکی کی بیٹی ہوئی۔سےصفورہ صفورہ22 کے بیٹا پیدا ہوا
تو موسٰی نے کہا، اِس” کا نام جَیرسوم یعنی ملـکاجنبی’ ‘پردیسیمیں ہو،
کیونکہ مَیں ملـکاجنبی میں پردیسی “ہوں۔

کافی23 عرصہ گزر گیا۔ اِتنے میں مصر کا بادشاہ انتقال کر گیا۔ اسرائیلی
اپنی غلامی تلے ہتے کرا اور مدد کے لئے پکارتے رہے، اور اُن کی چیخیں
الله تک پہنچ گئیں۔ 24 الله نے اُن کی آہیں سنیں اور اُس عہد کو یاد کیا
جو اُس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا۔ 25 الله اسرائیلیوں کی
حالت دیکھ کر اُن کا خیال کرنے لگا۔

3
جلتی جھاڑیہوئی

1 موسٰی اپنے ُسسر یترو کی یوں بھیڑبکر کی نگہبانی کرتا تھا مِدیان) کا
امام رعوایل یترو بھی کہلاتا ایک۔(تھا دن موسٰی یوڑ ر کو یگستان ر کی
پرلی جانب لے گیا اور چلتے چلتے الله کے حوربپہاڑ یعنی پہنچتکسینا گیا۔
وہاں2 رب کا آگفرشتہ کے شعلے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ یہ ایکشعلہ
بھڑکمیںجھاڑی تھا۔رہا موسٰی دیکھانے رہیجلجھاڑیکہ لیکنہے
بھسم نہیں ہو رہی۔ 3 موسٰی نے سوچا، یہ” باتعجیبتو ہے۔ کیا وجہ ہے
کہ جلتی ہوئی جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی؟ مَیں ذرا وہاں جا کر یہ حیرت
انگیز منظر “دیکھوں۔

ربجب4 نے دیکھا کہ جھاڑیموسٰی کو دیکھنے آ رہا ہے تو اُس نے
اُسے جھاڑی میں سے پکارا، موسٰی،” “!موسٰی موسٰی نے کہا، جی،” مَیں
حاضر “ہوں۔ رب5 نے کہا، اِس” سے یادہ ز قریب نہ آنا۔ اپنی جوتیاں
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اُتار، کیونکہ مُقّدستُو زمین پر کھڑا ہے۔ باپتیرےمَیں6 کا خدا، ابراہیم
کا خدا، اسحاق کا خدا یعقوباور کا خدا “ہوں۔ یہ سن کر موسٰی نے اپنا
ڈھانکمنہ لیا، کیونکہ وہ الله کو دیکھنے سے ڈرا۔

رب7 نے کہا، مَیں” نے مصر میں اپنی قوم کی بُری حالت دیکھی اور
غلامی میں اُن کی چیخیں سنی ہیں، اور مَیں اُن کے دُکھوں خوبکو جانتا
ہوں۔ مَیںاب8 اُنہیں مصریوں کے قابو سے بچانے کے لئے اُتر آیا ہوں۔ مَیں
اُنہیں مصر سے نکال ایککر اچھے ملـکوسیع میں لے جاؤں ایکگا،
اوردودھجہاںمیںملـکایسے کنعانی،وقتاِسگوہے،کثرتکیشہد
ِحتّی، اموری، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اُس میں ہتے ر ہیں۔ اسرائیلیوں9 کی
پہنچیتکمجھچیخیں مَیںہیں۔ نے دیکھا مصریکہہے اُن طرحکسپر
کا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ 10 ابچنانچہ جا۔ مَیں تجھے فرعون پاسکے بھیجتا
ہوں، کیونکہ میریتجھے قوم اسرائیل کو مصر نکالسے کر لانا “ہے۔

لیکن11 موسٰی نے الله سے کہا، مَیں” کون ہوں کہ فرعون پاسکے
جا اسرائیلیوںکر مصرکو نکالسے “لاؤں؟ 12 الله نے مَیں”کہا، تیرےتو
ساتھ ہوں گا۔ اور اِس کا ثبوت کہ مَیں تجھے بھیج رہا ہوں یہ ہو گا کہ
لوگوں کے مصر سے نکلنے کے بعد تم یہاں آ کر اِس پہاڑ پر عبادتمیری کرو
“گے۔

13 لیکن موسٰی نے اعتراض کیا، اگر” مَیں اسرائیلیوں کے پاس جا کر
اُنہیں بتاؤں باپتمہارےکہ دادا کے پاستمہارےمجھےنےخدا بھیجا ہے
تو وہ پوچھیں گے، اُس’ کا نام کیا ‘ہے؟ پھر مَیں اُن کو جوابکیا “دوں؟

14 الله نے کہا، مَیں” جو ہوں سو مَیں ہوں۔ اُن سے کہنا، مَیں’ ہوں
پاستمہارےمجھےنے بھیجا ہے۔ رب15 باپتمہارےجو دادا کا خدا،
ابراہیم کا اسحاقخدا، کا یعقوباورخدا کا خدا اُسیہے تمہارےمجھےنے
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پاس بھیجا ‘ہے۔ یہ تکابد میرا نام لوگگا۔رہے نامیہی لے نسلمجھےکر
در نسل یاد یں کر گے۔

اب16 جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کر کے اُن کو بتا دے کہ
تمہارےرب باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا مجھ پر ظاہر ہوا
ہے۔ وہ فرماتا ہے، مَیں’ نے خوب دیکھ لیا ہے کہ مصر میں تمہارے
ساتھ سلوککیا ہو رہا ہے۔ 17 اِس لئے مَیں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں
مصیبتکیمصر نکالسے کر کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، امور یوں، فرِزّ یوں ِحوّ
اور یبوسیوں ملـککے میں لے جاؤں، ایسے ملـک میں جہاں دودھ اور
شہد کثرتکی ‘ہے۔ بزرگ18 تیری سنیں گے۔ پھر اُن کے ساتھ مصر کے
بادشاہ پاسکے جا کر اُس سے کہنا، عبرانیوںرب’ کا خدا ہم پر ظاہر ہوا
اِسہے۔ لئے اجازتہمیں دیں تینہمکہ دن کا سفر کر یگستانکے ر میں
رب اپنے خدا کے لئے قربانیاں ‘چڑھائیں۔

معلوممجھےلیکن19 مصرکہہے تمہیںمیںصورتاِسصرفبادشاہکا
دےجانے گا کہ کوئی زبردستی تمہیں لے جائے۔ اِس20 لئے مَیں اپنی
قدرت ظاہر مصریوںمعرفتکیمعجزوںاپنےکےکر گا۔ماروںکو پھر وہ
تمہیں گا۔دےجانے مصریوںمَیںوقتاُس21 دلوںکے تمہارےکو لئے
نرم کر دوں گا۔ تمہیں خالی ہاتھ نہیں پڑےجانا گا۔ 22 تمام عبرانی عورتیں
پڑوسنوںمصریاپنی اور اپنے میںگھر ہنے چاندیسےعورتوںمصریوالیر
اور سونے یوراتکے ز مانگکپڑےنفیساور کر اپنے بچوں کو پہنائیں
گی۔ یوں مصریوں لُوٹکو لیا جائے “گا۔

4
موسٰی1 اعتراضنے لیکن”کیا، اسرائیلی باتمیرینہ کریںیقینکا گے،
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نہ میری سنیں گے۔ وہ تو کہیں گے، رب’ تم پر ظاہر نہیں “۔‘ہوا جواب2
ربمیں نے موسٰی سے کہا، تُو” ہاتھنے میں کیا پکڑا ہوا “ہے؟ موسٰی نے
“لاٹھی۔”کہا، اُسے”کہا،نےرب3 زمین پر ڈال “دے۔ موسٰی نے ایسا
کیا تو لاٹھی سانپ بن گئی، اور موسٰی ڈر کر بھاگا۔ رب4 نے کہا، اب”
سانپ کی دُم کو پکڑ “لے۔ موسٰی نے ایسا کیا تو سانپ پھر لاٹھی بن گیا۔

یہ”کہا،نےرب5 دیکھ لوگوںکر یقینکو آئے گا ربکہ جو اُن کے
باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا اسحاقخدا، کا خدا یعقوباور کا خدا تجھہے
پر ظاہر ہوا ہے۔ اب6 اپنا ہاتھ لباساپنے میں ڈال “دے۔ موسٰی نے ایسا
اُسجبکیا۔ نے اپنا ہاتھ نکالا تو برفوہ کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ کوڑھ
لـگبیماریجیسی تھی۔گئی اب”کہا،نےربتب7 اپنا ہاتھ دوبارہ اپنے
لباس میں “ڈال۔ موسٰی نے ایسا جبکیا۔ اُس نے اپنا ہاتھ دوبارہ نکالا تو
وہ صحتپھر مند تھا۔

اگر”کہا،نےرب8 لوگوں کو پہلا معجزہ دیکھ یقینکر نہ آئے اور وہ
تیری نہ سنیں تو شاید اُنہیں دوسرا معجزہ دیکھ کر یقین آئے۔ 9 اگر اُنہیں پھر
بھی یقین نہ آئے اور وہ تیری نہ سنیں تو یائے در نیل سے کچھ پانی نکال کر
خشکاُسے زمین پر ُنڈیل ا دے۔ یہ پانی زمین پر گرتے ہی خون بن جائے
“گا۔

10 لیکن موسٰی نے کہا، میرے” آقا، مَیں معذرت چاہتا ہوں، مَیں
اچھی باتطرح نہیں کر سکتا بلـکہ مَیں کبھی بھی یہ لیاقت نہیں رکھتا تھا۔
اِس وقت بھی جب مَیں تجھ باتسے کر رہا ہوں میری یہی حالت ہے۔
مَیں رُک رُک کر بولتا “ہوں۔ رب11 نے کہا، کس” نے انسان کا منہ
بنایا؟ ایککون کو گونگا دوسرےاور کو بہرا بنا دیتا ایککونہے؟ کو
دیکھنے قابلیتکی دیتا ہے دوسرےاور کو اِس سے محروم رکھتا ہے؟ کیا
مَیں ربجو ہوں سبیہ کچھ نہیں کرتا؟ اب12 تیرے!جا لتے بو وقت مَیں
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تیرےخود ہوںساتھ گا تجھےاور سکھاؤںکچھوہ گا تجھےجو “ہے۔کہنا
لیکن13 موسٰی نے التجا کی، میرے” آقا، مہربانی کر کسیکے اَور بھیجکو “دے۔
ربتب14 موسٰی سختسے ہوا۔خفا اُس نے کیا”کہا، تیرا لاوی بھائی

ہارون ایسے کام کے لئے نہیںحاضر مَیںہے؟ جانتا ہوں کہ وہ طرحاچھی
بول سکتا ہے۔ دیکھ، وہ تجھ سے ملنے کے لئے نکل چکا ہے۔ تجھے دیکھ
کر وہ خوشنہایت ہو گا۔ 15 اُسے وہ کچھ بتا جو اُسے کہنا تمہارےہے۔
لتے بو وقت تیرےمَیں اور اُس کے ساتھ ہوں گا اور تمہیں وہ کچھ سکھاؤں
گا جو تمہیں کرنا ہو گا۔ ہارون16 تیری جگہ قوم کرےباتسے گا جبکہ
تُو میری طرح اُسے وہ کچھ بتائے گا جو اُسے کہنا ہے۔ لیکن17 یہ لاٹھی
بھی ساتھ لے جانا، اِسیکیونکہ یعےکے ذر تُو کرےمعجزےیہ “گا۔

موسٰی مصر لوٹکو جاتا ہے
پھر18 موسٰی ُسسراپنے یترو اُسگیا۔چلاواپسگھرکے مجھے”کہا،نے

ذرا اپنے عزیزوں پاسکے واپس جانے دیں جو مصر میں ہیں۔ مَیں معلوم
کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تکابھی زندہ ہیں کہ “نہیں۔ یترو جوابنے ٹھیک”دیا، ہے، سلامتی سے “جائیں۔ 19 موسٰی ابھی مِدیان میں تھا کہ رب
اُسنے سے مصر”کہا، واپسکو چلا جا، کیونکہ آدمیجو قتلتجھے کرنا
ہتے تھےچا مروہ بیویاپنیموسٰیچنانچہ20“ہیں۔گئے بیٹوںاور کو گدھے
پر سوار کر مصرکے کو لوٹنے لگا۔ الله کی لاٹھی اُس کے ہاتھ میں تھی۔

رب21 اُسنے سے یہ بھی کہا، مصر” جا کر فرعون کے منے سا وہ تمام
معجزے دکھا جن کا مَیں نے تجھے اختیار دیا ہے۔ میرےلیکن کہنے پر
وہ اَڑا رہے گا۔ وہ اسرائیلیوں کو جانے اجازتکی دےنہیں گا۔ اُس22
فرعونوقت کو بتا دینا، فرماتارب’ اسرائیلکہہے میرا پہلوٹھا ہے۔ مَیں23
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تجھے بتا چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت
کرے۔ اگر تُو میرے بیٹے کو جانے سے کرےمنع تو مَیں تیرے پہلوٹھے
کو جان سے مار دوں “۔‘گا

ایک24 جبدن موسٰی اپنے خاندان کے ساتھ راستے میں کسی سرائے
میں ٹھہرا ہوا تھا تو رب نے اُس پر حملہ کر کے اُسے مار دینے کوششکی
کی۔ 25 یہ دیکھ کر صفورہ ایکنے تیز پتھر سے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا اور
کاٹے ہوئے حصے سے موسٰی کے پیر چھوئے۔ اُس نے کہا، یقیناً” تم
میرے خونی دُولھا “ہو۔ تب26 الله نے موسٰی کو چھوڑ دیا۔ صفورہ نے
اُسے ختنے باعثکے ہی خونی’ ‘دُولھا کہا تھا۔

رب27 نے ہارون سے بھی بات کی، یگستان” ر میں موسٰی سے ملنے
چلہارون“جا۔ پڑا اور الله کے پہاڑ پاسکے موسٰی ملا۔سے اُس نے اُسے
بوسہ دیا۔ 28 موسٰی ہاروننے کچھسبکو سنا دیا ربجو نے اُسے کہنے
لئےکے بھیجا تھا۔ اُس اُسےنے اُن معجزوں بارےکے بھیمیں بتایا اُسےجو
دکھانے تھے۔

29 پھر دونوں مل کر مصر گئے۔ وہاں پہنچ کر اُنہوں نے اسرائیل کے
تمام بزرگوں کو جمع کیا۔ 30 ہارون نے اُنہیں وہ تمام باتیں سنائیں جو رب
نے موسٰی کو بتائی تھیں۔ اُس نے معجزےمذکورہ بھی لوگوں کے منے سا
دکھائے۔ 31 پھر اُنہیں یقین آیا۔ اور جب اُنہوں نے سنا ربکہ کو تمہارا
خیال ہے اور وہ تمہاری مصیبت سے آگاہ ہے تو اُنہوں ربنے کو کیا۔سجدہ

5
موسٰی اور ہارون فرعون کے دربار میں
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1 پھر موسٰی اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اُنہوں نے کہا، رب”

اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو یگستان ر میں دےجانے تاکہ
میرےوہ لئے عید “۔‘منائیں فرعون2 جوابنے دیا، ربیہ” کون ہے؟
مَیں کیوں اُس کا حکم مان کر اسرائیلیوں کو جانے دوں؟ نہ مَیں رب کو
جانتا ہوں، نہ اسرائیلیوں کو جانے دوں “گا۔

ہارون3 اور موسٰی نے کہا، عبرانیوں” کا خدا ہم پر ظاہر ہوا اِسہے۔
لئے مہربانی کر دیںاجازتہمیںکے یگستانکہ تینمیںر دن کا سفر کر کے
رب اپنے خدا کے حضور پیشقربانیاں کریں۔ کہیں وہ ہمیں بیماریکسی
یا تلوار سے نہ “مارے۔

لیکن4 مصر کے بادشاہ نے انکار کیا، موسٰی” اور ہارون، تم لوگوں کو
کام سے روککیوں رہے ہو؟ جاؤ، جو کام ہم نے تم کو دیا ہے اُس پر
لـگ !جاؤ 5 اسرائیلی ویسے بھی تعداد میں بہت بڑھ گئے ہیں، اور تم اُنہیں
کام کرنے روکسے رہے “ہو۔

جواب میں فرعون سختکا دباؤ
فرعوندناُسی6 نگرانوںمصرینے اور اُن نگرانوںاسرائیلیکےتحتکے

کو حکم دیا، اسرائیلیوںسےاب”7 اینٹیںکو بنانے کے لئے متبھوسا دینا،
بلـکہ وہ خود جا کر بھوسا جمع کریں۔ توبھی8 وہ اُتنی ہی اینٹیں بنائیں جتنی
پہلے بناتے تھے۔ ُسستوہ ہو گئے ہیں اِسیاور لئے چیخ ہیںرہے ہمیںکہ
دیںجانے تاکہ اپنے خدا پیشقربانیاںکو کریں۔ 9 اُن سے اَور یادہ سختز
کام کراؤ، اُنہیں کام میں لگائے رکھو۔ اُن پاسکے اِتنا وقت ہی نہ ہو کہ
وہ جھوٹی باتوں پر دھیان “دیں۔

نگرانمصری10 اور اُن نگرانوںاسرائیلیکےتحتکے لوگوںنے پاسکے
جا کر اُن فرعون”کہا،سے کا حکم تمہیںکہہے بھوسا نہ اِس11جائے۔دیا
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لئے خود جاؤ اور بھوسا ڈھونڈ کر جمع کرو۔ لیکن !خبردار اُتنی ہی اینٹیں
بناؤ جتنی پہلے بناتے “تھے۔

12 یہ سن کر اسرائیلی بھوسا جمع کرنے کے لئے ملـکپورے میں پھیل
گئے۔ مصری13 نگران یہ کہہ کر اُن پر دباؤ لتے ڈا رہے کہ اُتنی اینٹیں بناؤ
پہلےجتنی بناتے تھے۔ 14 اسرائیلیجو نگران اُنہوں نے مقرر تھےکئے اُنہیں وہ
پیٹتے اور کہتے رہے، تم” کلنے اور آج اُتنی اینٹیں کیوں نہیں بنوائیں جتنی
پہلے بنواتے “تھے؟

15 پھر اسرائیلی نگران فرعون کے پاس گئے۔ اُنہوں نے شکایت کر کے
آپ”کہا، اپنے خادموں ساتھکے کیوںسلوکایسا کر رہے ہیں؟ ہمیں16
بھوسا نہیں دیا جا رہا اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اُتنی اینٹیں بناؤ جتنی
پہلے بناتے تھے۔ نتیجے میں ہمیں مارا پیٹا بھی جا رہا حالانکہہے ایسا کرنے
آپمیں کے لوگاپنے غلطی پر “ہیں۔

فرعون17 جوابنے دیا، ُسستلوگتم” ہو، تم کام کرنا نہیں ہتے۔ چا
اِس لئے تم یہ جگہ چھوڑنا رباور پیشقربانیاںکو کرنا ہتے چا ہو۔ اب18
تمہیںکرو۔کامجاؤ، بھوسا نہیں دیا لیکنگا،جائے !خبردار اُتنی اینٹیںہی
بناؤ جتنی پہلے بناتے “تھے۔

اسرائیلیجب19 نگرانوں کو بتایا گیا اینٹوںکہ کی مطلوبہ تعداد کم نہ کرو
تو وہ سمجھ گئے کہ پھنسہم گئے ہیں۔ فرعون20 محلکے نکلسے کر اُن
ملاقاتکی موسٰی اور ہارون ہوئیسے جو اُن کے انتظار میں تھے۔ اُنہوں21
نے موسٰی اور ہارون سے کہا، رب” آپخود عدالتکی کرے۔ کیونکہ
آپ سببکے سے فرعون اور اُس کے ملازموں کو ہم گھنسے آتی ہے۔
آپ اُنہیںنے ہمیں مار دینے کا دےموقع دیا “ہے۔

موسٰی شکایتکی رباور جوابکا
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سنیہ22 کر واپسپاسکےربموسٰی آیا اور آقا،اے”کہا، تُو اِسنے
قوم سے ایسا سلوکبُرا کیوں کیا؟ کیا تُو اِسینے مقصد مجھےسے یہاں بھیجا
ہے؟ مَیںسےجب23 فرعوننے پاسکے جا کر مرضیتیریاُسے بتائی ہے
وہ اسرائیلی قوم سے سلوکبُرا کر رہا ہے۔ اور تُو تکابنے اُنہیں بچانے
کا کوئی قدم نہیں “اُٹھایا۔

6
اب”دیا،جوابنےرب1 دیکھےتُو گا فرعونمَیںکہ ساتھکے کیا کچھ

کرتا ہوں۔ میری قدرتعظیم کا تجربہ کر کے میرےوہ لوگوں کو جانے
دے گا بلـکہ اُنہیں جانے پر کرےمجبور “گا۔

2 الله نے موسٰی سے یہ بھی کہا، مَیں” رب ہوں۔ مَیں3 ابراہیم، اسحاق
اور یعقوب پر ظاہر ہوا۔ میرےوہ نام الله قادرِ *مطلق واقفسے ہوئے،
لیکن مَیں نے اُن پر اپنے نام †رب کا انکشاف نہیں کیا۔ مَیں4 نے اُن سے
عہد کر وعدہکے کیا اُنہیںکہ ملـِک دوںکنعان میںجسگا وہ اجنبی کے
طور پر ہتے ر تھے۔ اب5 مَیں نے سنا ہے کہ طرحکساسرائیلی مصریوں
کی غلامی میں کراہ رہے ہیں، اور مَیں نے اپنا عہد یاد کیا ہے۔ 6 چنانچہ
اسرائیلیوں کو بتانا، مَیںہوں۔ربمَیں’ تمہیں مصریوں آزادسےجوئےکے
کروں گا اور اُن کی غلامی سے بچاؤں گا۔ مَیں بڑی قدرت کے ساتھ تمہیں
چھڑاؤں گا اور اُن کی عدالت کروں گا۔ مَیں7 تمہیں اپنی قوم بناؤں گا اور
تمہارا تبگا۔ہوںخدا جانتم لو ربمَیںکہگے تمہارا نےجسہوںخدا
تمہیں مصریوں کے جوئے سے آزاد کر دیا ہے۔ مَیں8 تمہیں ملـکاُس میں
* 6:3 قادرِ :مطلق عبرانی میں ایل شدئی۔ † 6:3 :رب عبرانی میں یہوے۔
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جاؤںلے جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر ابراہیم، اسحاق یعقوباور
سے کیا ہے۔ تمہاریملـکوہ ملـکیتاپنی ہو گا۔ ربمَیں “۔‘ہوں

9 موسٰی نے یہ سب کچھ اسرائیلیوں کو بتا دیا، لیکن اُنہوں نے اُس کی
بات نہ مانی، کیونکہ وہ سخت کام کے باعث ہمت ہار گئے تھے۔ تب10
رب نے موسٰی سے کہا، 11 جا،” مصر کے بادشاہ فرعون کو بتا دینا کہ
اسرائیلیوں کو ملـکاپنے سے جانے “دے۔ لیکن12 موسٰی اعتراضنے
کیا، اسرائیلی” باتمیری سننا نہیں ہتے چا تو فرعون کیوں باتمیری مانے
جبکہ مَیں رُک رُک کر بولتا “ہوں؟

لیکن13 رب نے موسٰی اور ہارون کو حکم دیا، اسرائیلیوں” اور مصر
کے بادشاہ فرعون باتسے کر اسرائیلیوںکے کو مصر سے “نکالو۔

موسٰی اور ہارون کے آبا و اجداد
اسرائیل14 کے آبائی گھرانوں کے سربراہ یہ :تھے اسرائیل کے پہلوٹھے

روبن کے چار بیٹے حنوک، فلّو، حصرون اور کرمی تھے۔ اِن سے روبن کی
چار شاخیں نکلیں۔

15 شمعون کے پانچ بیٹے یموایل، یمین، اُہد، یکین، ُصحر اور ساؤل تھے۔
ساؤل) عورتکنعانی کا بچہ ۔(تھا اِن سے شمعون کی پانچ شاخیں نکلیں۔

لاوی16 کے تین بیٹے جَیرسون، قِہات اور مِراری تھے۔ لاوی) 137
سال کی عمر فوتمیں ۔(ہوا

جَیرسون17 دوکے بیٹے لِبنی اور ِسمعی تھے۔ اِن شاخیںدوکیجَیرسونسے
نکلیں۔ قِہات18 کے چار بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔
سال133قِہات) کی عمر فوتمیں ۔(ہوا مِراری19 کے دو بیٹے محلی اور
مُوشی تھے۔ سباِن لاویسے مختلفکی شاخیں نکلیں۔



خروج 6:20 xv خروج 7:2
عمرام20 اپنینے پھوپھی یوکبد کی۔شادیسے اُن دوکے بیٹے ہارون اور

موسٰی پیدا ہوئے۔ عمرام) 137 سال کی عمر میں فوت ۔(ہوا 21 اِضہار
کے تین بیٹے قورح، نفج اور زِکری تھے۔ عُزی22 ایل کے تین بیٹے میسائیل،
اِلَصفن اور ِستری تھے۔

ہارون23 نے اِلیسَبع سے شادی کی۔ اِلیسَبع) عمی نداب کی
بیٹی اور نحسون کی بہن ۔(تھی اُن کے چار بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر
تھے۔ قورح24 کے تین بیٹے اّسیر، اِلقانہ اور آسفابی تھے۔ اُن سے قورحیوں
تینکی نکلیں۔شاخیں ہارون25 بیٹےکے اِلی عزر ایلفوطینے ایککی بیٹی
شادیسے کی۔ اُن ایککا فینحاسبیٹا تھا۔

لاویسبیہ کے آبائی گھرانوں کے سربراہ تھے۔
رب26 نے عمرام کے دو بیٹوں ہارون اور موسٰی کو حکم دیا کہ میری

قوم کو اُس کے خاندانوں ترتیبکی کے مطابق مصر سے نکالو۔ 27 اِن ہی
دو آدمیوں نے مصر کے بادشاہ فرعون باتسے کی کہ اسرائیلیوں کو مصر
سے جانے دے۔

رب دوبارہ موسٰی سے ہم کلام ہوتا ہے
28 مصر میں رب نے موسٰی سے کہا، 29 مَیں” رب ہوں۔ مصر کے

بادشاہ کو وہ سب کچھ بتا دینا جو مَیں تجھے بتاتا “ہوں۔ 30 موسٰی نے
اعتراض کیا، مَیں” تو رُک رُک کر بولتا ہوں۔ باتمیریطرحکسفرعون
مانے “گا؟

7
ربلیکن1 نے کہا، میرےدیکھ،” کہنے پر تُو فرعون کے لئے الله کی

حیثیت رکھے گا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہو گا۔ 2 جو بھی حکم مَیں
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تجھے دوں گا اُسے تُو ہارون کو بتا دے۔ پھر کچھسبوہ فرعون کو بتائے
تاکہ وہ اسرائیلیوں کو ملـکاپنے سے جانے دے۔ لیکن3 مَیں فرعون کو
اَڑ جانے دوں گا۔ اگرچہ مَیں مصر میں بہت سے نشانوں اور معجزوں سے
اپنی قدرت کا مظاہرہ کروں گا توبھی4 فرعون تمہاری نہیں سنے گا۔ تب
مصریوں پر میرا بھاریہاتھ ہو جائے گا، اور مَیں اُن سختکو دےسزا کر
اپنی قوم اسرائیل کو خاندانوں کی ترتیب کے مطابق مصر سے نکال لاؤں
گا۔ جب5 مَیں مصر خلافکے اپنی قدرت کا اظہار کر کے اسرائیلیوں
کو وہاں نکالوںسے گا تو مصری جان لیں گے کہ ربمَیں “ہوں۔

6 موسٰی اور ہارون سبنے کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا نے اُنہیں حکم
دیا۔ فرعون7 باتسے وقتکرتے موسٰی 80 سال کا اور ہارون 83 سال
کا تھا۔

موسٰی کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے
رب8 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 9 جب” فرعون تمہیں معجزہ

دکھانے کو کہے گا تو موسٰی ہارون سے کہے کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال
دے۔ اِس پر سانپوہ بن جائے “گی۔

10 موسٰی اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر ایسا ہی کیا۔ ہارون
نے اپنی لاٹھی فرعون اور اُس کے عہدیداروں کے منے سا ڈال دی تو وہ
سانپ بن گئی۔ 11 یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے ِموں عال اور جادوگروں کو
بُلایا۔ جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ 12 ایکہر نے اپنی
لاٹھی زمین پر پھینکی تو بنسانپوہ لیکنگئی۔ ہارون لاٹھیکی نے اُن کی
لاٹھیوں کو نگل لیا۔

تاہم13 فرعون اِس سے متاثر نہ ہوا۔ اُس نے موسٰی اور ہارون باتکی
سننے سے انکار کیا۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے کہا تھا۔
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پانی خون میں بدل جاتا ہے
فرعون”کہا،سےموسٰینےربپھر14 اَڑ گیا قوممیریوہہے۔ مصرکو

چھوڑنے سے روکتا ہے۔ جبسویرےصبحکل15 وہ یائے در نیل پر آئے
گا تو اُس سے ملنے کے لئے یا در کنارےکے کھڑےپر ہو جانا۔ اُس لاٹھی
کو تھامے رکھنا بنسانپجو گئی تھی۔ وہاںوہجب16 پہنچے تو اُس سے
کہنا، عبرانیوںرب’ کے خدا آپمجھےنے کو یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے
میریکہ قوم عبادتمیریکو کرنے کے لئے یگستان ر میں جانے دے۔
آپلیکن تکابھینے اُس کی نہیں سنی۔ 17 آپابچنانچہ جان لیں گے
مَیںہے۔ربوہکہ لاٹھیاِس کو میںہاتھمیرےجو یائےکرلےہے در
نیل پانیکے ماروںکو گا۔ پھر وہ بدلمیںخون گا۔جائے 18 یائے نیلدر
مچھلیاںکی مر جائیں گی، یا در سے بدبو اُٹھے گی مصریاور یا در کا پانی نہیں
پی سکیں “۔‘گے

رب19 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کو بتا دینا کہ وہ اپنی لاٹھی لے
کر اپنا ہاتھ اُن تمام جگہوں طرفکی بڑھائے جہاں پانی جمع ہوتا تبہے۔
تمامکیمصر ندیوں، تالابوںاورجوہڑوںنہروں، بدلمیںخونپانیکا جائے
ہوخونہیخونمیںملـکپورےگا۔ تکیہاںگا، لـکڑیکہ اور پتھر کے
برتنوں کا پانی بھی خون میں بدل جائے “گا۔

20 چنانچہ موسٰی اور ہارون نے فرعون اور اُس کے عہدیداروں کے
منے سا اپنی لاٹھی اُٹھا کر یائے در نیل کے پانی پر ماری۔ اِس پر یا در کا سارا
پانی خون میں بدل گیا۔ 21 یا در کی مچھلیاں مر گئیں، اور اُس سے اِتنی بدبو
اُٹھنے لـگی مصریکہ اُس کا پانی نہ پی سکے۔ مصر میں طرفچاروں خون
ہی خون تھا۔

لیکن22 جادوگروں بھینے اپنے جادو یعےکے ذر ایسا ہی کیا۔ اِس لئے
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فرعون اَڑ گیا اور موسٰی اور ہارون باتکی نہ مانی۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا
نے کہا تھا۔ پلٹفرعون23 کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ اُسے اُس کی پروا
نہیں تھی جو موسٰی اور ہارون نے کیا تھا۔ لیکن24 مصری یا در سے پانی نہ
پی سکے، اور اُنہوں نے پینے کا پانی حاصل کرنے کے لئے یا در کنارےکے
کنارے گڑھے کھودے۔ 25 پانی کے بدل جانے کے بعد سات دن گزر
گئے۔

8
مینڈک

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” کے پاس جا کر اُسے بتا دینا
کہ رب فرماتا ہے، میری’ قوم کو میری عبادت کرنے کے لئے جانے
دے، 2 ورنہ مَیں پورے مصر کو مینڈکوں سے سزا دوں گا۔ 3 یائے در
نیل مینڈکوں سے اِتنا بھر جائے گا کہ وہ یا در سے نکل کر تیرے محل،
تیرے سونے کے کمرے اور تیرے بستر میں جا گھسیں گے۔ وہ تیرے
عہدیداروں اور تیری رعایا کے گھروں میں آئیں گے تیرےبلـکہ تنوروں اور
آٹا ھنے گوند کے برتنوں میں بھی پُھدکتے پھریں گے۔ مینڈک4 تجھ پر، تیری
قوم پر تیرےاور عہدیداروں پر چڑھ جائیں “۔‘گے

موسٰینےرب5 سے ہارون”کہا، کو بتا دینا کہ وہ اپنی لاٹھی ہاتھکو
میں لے کر اُسے یاؤں، در نہروں اور جوہڑوں کے اوپر اُٹھائے مینڈکتاکہ
باہر نکل مصرکر پھیلمیںملـککے “جائیں۔ ہارون6 مصرملـِکنے کے
پانی کے اوپر اپنی لاٹھی اُٹھائی تو مینڈکوں کے غول پانی سے نکل پورےکر
ملـک پر چھا گئے۔ لیکن7 جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔
وہ بھی یا در مینڈکسے نکال لائے۔
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فرعون8 نے موسٰی اور ہارون کو بُلا کر کہا، سےرب” دعا کرو کہ وہ
مجھ سے میریاور قوم مینڈکوںسے کو دُور کرے۔ پھر تمہاریمَیں قوم کو
جانے دوں گا تاکہ ربوہ کو پیشقربانیاں “کریں۔

9 موسٰی نے جواب دیا، وہ” وقت مقرر کریں جب مَیں آپ کے
عہدیداروں اور آپ کی قوم کے لئے دعا کروں۔ پھر مینڈکجو آپ کے
پاس اور آپ کے گھروں میں ہیں اُسی وقت ختم ہو جائیں مینڈکگے۔
صرف یا در میں پائے جائیں “گے۔

فرعون10 نے کہا، ٹھیک” اُنہیںکلہے، ختم “کرو۔ موسٰی نے جیسا”کہا، آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہو گا۔ اِس طرح آپ کو معلوم ہو گا کہ
ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ مینڈک11 آپ، آپ کے گھروں،
آپ عہدیداروںکے آپاور کی قوم کو چھوڑ صرفکر یا در میں رہ جائیں
“گے۔

12 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے سے چلے گئے، اور موسٰی ربنے
منتسے کی کہ وہ مینڈکوں کے وہ غول کرےدُور جو اُس نے فرعون
بھیجےخلافکے تھے۔ رب13 اُسنے کی دعا سنی۔ صحنوںگھروں، اور
کھیتوں مینڈکمیں مر گئے۔ لوگوں14 نے اُنہیں جمع کر کے اُن کے ڈھیر
لگا دیئے۔ اُن کی ملـکپورےبدبو میں پھیل گئی۔

فرعونجبلیکن15 نے دیکھا کہ حلمسئلہ ہو گیا ہے تو وہ پھر اکڑ گیا
اور اُن کی نہ سنی۔ ربیوں درستباتکی نکلی۔

جوئیں
16 ربپھر نے موسٰی سے کہا، ہارون” سے کہنا کہ وہ اپنی لاٹھی سے

زمین کی گرد کو مارے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو پورے مصر کی گرد
جوؤں میں بدل جائے “گی۔
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اُنہوں17 نے ایسا ہی کیا۔ ہارون نے اپنی لاٹھی سے زمین کی گرد کو

مارا تو ملـکپورے کی گرد جوؤں میں بدل گئی۔ اُن کے غول جانوروں
اور آدمیوں پر چھا گئے۔ جادوگروں18 نے بھی اپنے جادو سے ایسا کرنے
کوششکی کی، لیکن وہ گرد سے جوئیں نہ بنا سکے۔ جوئیں آدمیوں اور
جانوروں پر چھا گئیں۔ جادوگروں19 فرعوننے سے کہا، الله” قدرتکی
نے یہ کیا لیکن“ہے۔ فرعون نے اُن کی نہ سنی۔ ربیوں درستباتکی
نکلی۔

کاٹنے والی مکھیاں
20 پھر رب نے موسٰی سے کہا، جب” فرعون صبح سویرے یا در پر

جائے تو تُو اُس کے راستے میں کھڑا ہو جانا۔ اُسے کہنا ربکہ فرماتا میری’ہے، قوم کو دےجانے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ 21 ورنہ مَیں
تیرے تیریپاس،کےعہدیداروںتیرےاور قوم پاسکے گھروںتیرےاور
میں کاٹنے والی مکھیاں بھیج دوں گا۔ مصریوں کے گھر مکھیوں سے بھر
جائیں گے بلـکہ جس زمین پر کھڑےوہ ہیں وہ بھی مکھیوں سے ڈھانکی
جائے گی۔ لیکن22 اُس وقت مَیں اپنی قوم کے ساتھ جو جشن میں رہتی
سلوکفرقہے کروں گا۔ ایکوہاں بھی کاٹنے والی مکھی نہیں ہو گی۔
اِس طرح تجھے پتا لـگے گا کہ ملـکاِس میں مَیں ہی رب ہوں۔ 23 مَیں
اپنی قوم اور تیری قوم میں امتیاز کروں گا۔ کل قدرتمیریہی کا اظہار
ہو “۔‘گا

رب24 نے ایسا ہی کیا۔ کاٹنے والی مکھیوں غولکے فرعون کے محل،
اُس کے عہدیداروں کے گھروں پورےاور مصر میں پھیل ملـکگئے۔ کا
ستیاناس ہو گیا۔
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فرعونپھر25 موسٰینے ہاروناور بُلاکو کر میںملـکاِسیچلو،”کہا،
اپنے لیکن26“کرو۔پیشقربانیاںکوخدا موسٰی نہیںمناسبیہ”کہا،نے
ہے۔ قربانیاںجو ربہم اپنے خدا پیشکو کریں گے وہ مصریوں کی نظر
میں گھناؤنی ہیں۔ اگر ہم یہاں ایسا یں کر تو کیا وہ ہمیں سنگسار نہیں کریں
گے؟ اِس27 لئے لازم ہے کہ ہم تین دن کا سفر کر یگستانکے ر میں ہی
رب اپنے خدا پیشقربانیاںکو اُسطرحجسکریں ہمیںنے بھیحکم دیا
“ہے۔

فرعون28 جوابنے ٹھیک”دیا، مَیںہے، تمہیں دوںجانے گا تاکہ تم
یگستان ر ربمیں اپنے خدا کو پیشقربانیاں کرو۔ لیکن تمہیں یادہ ز دُور
نہیں جانا ہے۔ میرےاور لئے بھی دعا “کرنا۔

29 موسٰی نے کہا، ٹھیک،” مَیں جاتے ربہی سے دعا کروں کلگا۔
مکھیاںہی فرعون، اُس عہدیداروںکے اور اُس کی قوم سے دُور ہو جائیں
گی۔ لیکن ہمیں فریبدوبارہ نہ دینا بلـکہ ہمیں جانے دینا تاکہ ربہم کو
پیشقربانیاں کر “سکیں۔

30 پھر موسٰی فرعون پاسکے سے چلا گیا رباور سے دعا کی۔ رب31
نے موسٰی کی دعا سنی۔ کاٹنے والی مکھیاں فرعون، اُس کے عہدیداروں
اور اُس قومکی دُورسے مکھیبھیایکگئیں۔ہو نہ رہی۔ فرعونلیکن32
پھر اکڑ گیا۔ اُس اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

9
مویشیوں میں وبا

1 ربپھر نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا کر اُسے بتا ربکہ
عبرانیوں کا خدا فرماتا ہے، قوممیری’ تاکہدےجانےکو عبادتمیریوہ
کر ‘سکیں۔ 2 آپاگر انکار یں کر اور اُنہیں روکتے رہیں 3 ربتو قدرتاپنی
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کا اظہار کر آپکے بھیانکمیںمویشیوںکے وبا دےپھیلا گا آپجو کے
گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائےبَیلوں، یوں بھیڑبکر اور مینڈھوں میں پھیل
جائے گی۔ لیکن4 رب اسرائیل اور مصر کے مویشیوں میں امتیاز کرے
گا۔ اسرائیلیوں ایککا بھی جانور مرےنہیں گا۔ رب5 نے فیصلہ کر لیا
ہے کہ وہ کل ہی کرےایسا “گا۔

6 اگلے دن رب نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام مویشی مر گئے، لیکن
اسرائیلیوں ایککا بھی جانور نہ مرا۔ فرعون7 نے کچھ لوگوں کو اُن کے
پاس بھیج دیا تو پتا چلا ایککہ بھی جانور نہیں مرا۔ تاہم فرعون اَڑا رہا۔
اُس اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

پھوڑے پھنسیاں
8 پھر رب نے موسٰی اور ہارون سے کہا، اپنی” مٹھیاں کسی بھٹی کی

راکھ بھرسے فرعونکر پاسکے جاؤ۔ پھر فرعونموسٰی کے منے سا یہ راکھ
ہَوا میں اُڑا دے۔ یہ9 باریکراکھ دُھول بادلکا بن گیجائے پورےجو
ملـک پر چھا جائے گا۔ اُس کے اثر سے لوگوں اور جانوروں کے جسموں
پھوڑےپر پھوٹپھنسیاں نکلیں “گے۔

10 موسٰی اور ہارون نے ایسا ہی کیا۔ وہ کسی بھٹی سے راکھ لے کر
فرعون کے منے کھڑےسا ہو گئے۔ موسٰی نے راکھ کو ہَوا میں اُڑا دیا تو
انسانوں اور جانوروں کے جسموں پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئے۔ 11 اِس
مرتبہ جادوگر موسٰی کے منے سا کھڑے بھی نہ ہو سکے کیونکہ اُن کے
جسموں پر بھی پھوڑے نکل آئے تھے۔ تمام مصریوں کا یہی حال تھا۔
لیکن12 رب نے فرعون کو ضدی بنائے رکھا، اِس لئے اُس نے موسٰی
اور ہارون کی نہ سنی۔ یوں ویسا ہی ہوا ربجیسا نے موسٰی کو بتایا تھا۔

اولے
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اِس13 کے رببعد نے موسٰی سے کہا، سویرےصبح” اُٹھ اور فرعون

منےکے ہوکھڑےسا اُسےکر بتا عبرانیوںربکہ کا خدا فرماتا ہے، میری’
قوم کو دےجانے تاکہ عبادتمیریوہ کر سکیں۔ 14 ورنہ مَیں اپنی تمام
آفتیں تجھ تیرےپر، عہدیداروں پر اور تیری قوم پر آنے دوں گا۔ پھر تُو جان
لے گا کہ تمام دنیا میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ 15 اگر مَیں چاہتا تو اپنی
قدرت سے ایسی وبا پھیلا سکتا کہ تجھے اور تیری قوم کو دنیا سے مٹا دیا
جاتا۔ 16 لیکن مَیں نے تجھے اِس لئے پا بر کیا ہے کہ تجھ پر اپنی قدرت
کا اظہار کروں اور یوں تمام دنیا میرےمیں نام کا پرچار کیا جائے۔ 17 تُو
ابھی تک اپنے آپ کو سرفراز کر کے میری قوم خلافکے ہے اور اُنہیں
جانے نہیں دیتا۔ اِس18 لئے کل مَیں اِسی بھیانکوقت قسم کے اولوں کا
کیقوممصریگا۔دوںبھیجطوفان ابتدا اولوںمیںمصرتکآجکرلےسے
کا ایسا طوفان کبھی نہیں آیا ہو گا۔ 19 اپنے بندوں کو ابھی بھیجنا تاکہ وہ
تیرے مویشیوں کو اور کھیتوں تیرےپڑےمیں مال کو لا کر محفوظ کر
لیں۔ کیونکہ جو بھی کھلے میدان میں رہے گا وہ اولوں سے مر جائے گا،
خواہ انسان ہو یا “۔‘حیوان

فرعون20 کے کچھ ربعہدیدار کا پیغام سن کر ڈر گئے بھاگاور کر
اپنے جانوروں اور غلاموں میںگھروںکو آئے۔لے لیکن21 دوسروں نے
رب کے پیغام کی پروا نہ کی۔ اُن کے جانور اور غلام باہر کھلے میدان میں
رہے۔

رب22 نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ آسمان طرفکی بڑھا دے۔ پھر
مصر تمامکے انسانوں، جانوروں اور کھیتوں پودوںکے پر اولے پڑیں “گے۔
23 موسٰی نے اپنی لاٹھی آسمان طرفکی اُٹھائی تو رب ایکنے زبردست
طوفان بھیج دیا۔ اولے پڑے، بجلی گری اور بادل گرجتے رہے۔ 24 اولے



خروج 9:25 xxiv خروج 9:35

پڑتے رہے اور بجلی چمکتی مصریرہی۔ قوم کی ابتدا سے لے تکابکر
پڑےنہیںکبھیاولےخطرناکایسے تھے۔ انسانوں25 حیوانوںکرلےسے
تک کھیتوں سبمیں کچھ برباد ہو گیا۔ اولوں نے کھیتوں میں پودےتمام
اور درخت بھی توڑ دیئے۔ 26 وہ صرف جشن کے علاقے میں نہ پڑے
جہاں اسرائیلی آباد تھے۔

فرعونتب27 نے موسٰی اور ہارون کو بُلایا۔ اُس نے کہا، اِس” مرتبہ
مَیں گناہنے کیا پرحقربہے۔ مجھہے۔ میریاورسے قوم غلطیسے ہوئی
ہے۔ 28 اولے اور الله کی گرجتی آوازیں حد سے یادہ ز ربہیں۔ سے دعا
کرو تاکہ اولے رُک ابجائیں۔ مَیں تمہیں جانے دوں ابگا۔ سے تمہیں
یہاں رہنا پڑےنہیں “گا۔

29 موسٰی نے فرعون سے کہا، مَیں” شہر سے نکل کر دونوں ہاتھ رب
طرفکی اُٹھا کر دعا کروں گا۔ پھر گرج اور اولے رُک جائیں گے آپاور
لیںجان گے پوریکہ ہے۔کیربدنیا لیکن30 مَیں ہوںجانتا آپکہ اور
آپ کے عہدیدار ربتکابھی خدا نہیںخوفکا “مانتے۔

31 اُس وقت َسن کے پھول نکل چکے تھے اور َجو کی بالیں لـگ گئی
تھیں۔ اِس لئے یہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لیکن32 گیہوں ایکاور اَور قسم کی
گندم جو بعد میں پکتی ہے برباد نہ ہوئی۔

فرعونموسٰی33 چھوڑکو کر شہر نکلا۔سے اُس طرفکیربنے اپنے
ہاتھ اُٹھائے تو گرج، اولے اور بارش کا طوفان رُک گیا۔ جب34 فرعون
نے دیکھا کہ طوفان ختم ہو گیا ہے تو وہ اور اُس کے عہدیدار دوبارہ گناہ
کر کے اکڑ گئے۔ فرعون35 اَڑا رہا اور اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا۔ ویسا ہی
ہوا ربجیسا نے موسٰی سے کہا تھا۔
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10
ٹڈیاں

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا، کیونکہ مَیں نے
اُس کا اور اُس کے یوں دربار کا سختدل کر دیا ہے تاکہ اُن کے درمیان
معجزوںاپنے اور قدرتاپنی کا اظہار سکوںکر اور2 تم اپنے بیٹے بیٹیوں اور
پوتے پوتیوں کو سنا سکو کہ مَیں نے مصریوں کے ساتھ سلوککیا کیا ہے
اور اُن کے کسدرمیان طرح معجزےکے کر کے اپنی قدرت کا اظہار
کیا یوںہے۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں “ہوں۔

3 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے گئے۔ اُنہوں نے اُس سے کہا، رب”
عبرانیوں کے خدا کا فرمان ہے، تُو’ میرےتککب منے سا ہتھیار لنے ڈا
سے انکار کرے گا؟ میری قوم کو میری عبادت کرنے کے لئے جانے
دے، ورنہ4 مَیں ملـکتیرےکل میں ٹڈیاں لاؤں گا۔ 5 اُن غولکے زمین
پر یوں جائیںچھا گے زمینکہ نظر نہیںہی آئے گی۔ اولوںکچھجو نے تباہ
نہیں کیا اُسے وہ چٹ کر جائیں گی۔ بچے ہوئے درختوں کے پتے بھی ختم
ہو جائیں گے۔ تیرے6 تیرےمحل، عہدیداروں اور باقی لوگوں کے گھر اُن
سے بھر جائیں جبگے۔ مصریسے ملـکاِس میں آباد ہوئے ہیں تم نے
کبھی ٹڈیوں کا ایسا سخت حملہ نہیں دیکھا ہو “۔‘گا یہ کہہ کر موسٰی پلٹ
کر وہاں سے چلا گیا۔

اِس7 پر یوں دربار فرعوننے باتسے کی، اِستککبہم” مرد کے
جال میں پھنسے رہیں؟ اسرائیلیوں ربکو اپنے خدا عبادتکی کرنے کے
لئے دیں۔جانے آپکیا تکابھیکو معلوم نہیں مصرکہ برباد ہو گیا “ہے؟

ہاروناورموسٰیتب8 فرعونکو پاسکے بُلایا اُسگیا۔ اُننے جاؤ،”کہا،سے اپنے خدا عبادتکی کرو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ کون کون ساتھ جائے
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“گا؟ 9 موسٰی جوابنے دیا، ہمارے” جوان اور بوڑھے ساتھ جائیں گے۔
ہم اپنے بیٹے بیٹیوں، یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں
سبہمگے۔ جائیںسبکے گے، کیونکہ ربہمیں کی عید منانی “ہے۔

فرعون10 ًنے طنزا کہا، ٹھیک” ہے، جاؤ تمہارےرباور ساتھ ہو۔
نہیں، طرحکسمَیں سبتم بالکو سمیتبچوں دےجانے سکتا ہوں؟ تم
نے کوئی بُرا منصوبہ بنایا ہے۔ 11 صرفنہیں، مرد جا ربکر عبادتکی
کر سکتے ہیں۔ تم نے تو یہی درخواست کی تب“تھی۔ موسٰی اور ہارون
کو فرعون کے منے سا نکالسے دیا گیا۔

12 پھر رب نے موسٰی سے کہا، مصر” پر اپنا ہاتھ اُٹھا تاکہ ٹڈیاں آ کر
مصر کی سرزمین پر پھیل جائیں۔ جو کچھ بھی کھیتوں میں اولوں سے بچ گیا
ہے اُسے وہ کھا جائیں “گی۔

موسٰی13 مصرلاٹھیاپنینے پر اُٹھائی آندھیسےمشرقنےربتو چلائی
جو سارا دن اور راتساری چلتی رہی اور اگلی تکصبح مصر میں ٹڈیاں
پہنچائیں۔ ملـکپورےٹڈیاںبےشمار14 پر حملہ کر کے ہر بیٹھجگہ گئیں۔
اِس پہلےسے یا بعد ٹڈیوںبھیکبھیمیں کا حملہسختاِتنا نہ تھا۔ہوا اُنہوں15
نے زمین کو ڈھانکیوں لیا کہ وہ کالی نظر آنے لـگی۔ جو کچھ بھی اولوں
سے بچ گیا تھا چاہے کھیتوں پودےکے یا درختوں کے پھل تھے اُنہوں نے
لیا۔کھا درختبھیایکمیںمصر یا پودا نہ پتےکےجسرہا بچ ہوں۔گئے

فرعونتب16 نے موسٰی اور ہارون جلدیکو سے بُلوایا۔ اُس نے مَیں”کہا، تمہارےنے خدا کا اور تمہارا گناہ کیا ہے۔ ایکاب17 اَور مرتبہ
میرا معافگناہ کرو رباور اپنے خدا سے دعا کرو موتتاکہ کی حالتیہ
مجھ سے دُور ہو “جائے۔
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18 موسٰی محلنے نکلسے ربکر سے دعا کی۔ ربمیںجواب19 نے

ہَوا کا رُخ بدل دیا۔ اُس مغربنے سے تیز آندھی جسچلائی نے ٹڈیوں
کو اُڑا کر بحرِ ُلزم ق میں ڈال دیا۔ مصر ایکمیں بھی ٹڈی نہ رہی۔ لیکن20
رب نے ہونے دیا کہ فرعون پھر اَڑ گیا۔ اُس نے اسرائیلیوں کو جانے نہ
دیا۔

اندھیرا
اِس21 کے رببعد نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھا

تو مصر پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اِتنا اندھیرا ہو گا کہ بندہ اُسے چھو سکے
موسٰی22“گا۔ نے اپنا آسمانہاتھ طرفکی اُٹھایا تو تین مصرتکدن پر گہرا
اندھیرا چھایا رہا۔ تین23 لوگتکدن دوسرےایکنہ کو دیکھ سکے،
نہ کہیں جا لیکنسکے۔ جہاں اسرائیلی ہتے ر تھے وہاں روشنی تھی۔

تب24 فرعون نے موسٰی کو پھر بُلوایا اور کہا، ربجاؤ،” عبادتکی
!کرو تم اپنے بالساتھ بچوں بھیکو لے جا اپنیصرفہو۔سکتے یاں بکر بھیڑ
اور گائےبَیل پیچھے چھوڑ “دینا۔ 25 موسٰی نے جواب دیا، کیا” آپ ہی
ہمیں قربانیوں کے لئے جانور دیں گے تاکہ اُنہیں رب اپنے خدا کو پیش
کریں؟ 26ً یقینا نہیں۔ اِس لئے لازم ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو ساتھ لے
ایکجائیں۔کر پیچھےبھیُکھر نہیں گا،جائےچھوڑا ہمیںتکابھیکیونکہ
معلوم نہیں ربکہ عبادتکی کے لئے کن کن جانوروں ضرورتکی ہو
گی۔ یہ اُس وقت ہی پتا چلے جبگا ہم منزِل مقصود پر پہنچیں گے۔ اِس
لئے ضروری ہے کہ سبہم کو اپنے ساتھ لے کر “جائیں۔

لیکن27 رب کی مرضی کے مطابق فرعون اَڑ گیا۔ اُس نے اُنہیں جانے
نہ دیا۔ 28 اُس نے موسٰی سے کہا، دفع” ہو جا۔ !خبردار پھر کبھی اپنی
شکل نہ دکھانا، ورنہ موتتجھے کے حوالے کر دیا جائے “گا۔ 29 موسٰی



خروج 11:1 xxviii خروج 11:10

نے کہا، ٹھیک” آپہے، کی مرضی۔ مَیں پھر آپکبھی کے منے سا نہیں
آؤں “گا۔

11
آخری سزا کا اعلان

ربتب1 نے موسٰی سے کہا، اب” مَیں فرعون اور مصر پر آخری آفت
لانے کو ہوں۔ اِس کے بعد وہ تمہیں دےجانے گا بلـکہ تمہیں زبردستی
نکال دے گا۔ 2 اسرائیلیوں کو بتا دینا کہ ہر مرد اپنے پڑوسی اور ہر
عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کی چیزیں مانگ “لے۔ 3 رب)
نے مصریوں کے دل اسرائیلیوں کی طرف مائل کر دیئے تھے۔ وہ فرعون
خاصسمیتعہدیداروںکے کر موسٰی عزتبڑیکی کرتے ۔(تھے

4 موسٰی نے کہا، رب” فرماتا ہے، آج’ راتآدھی وقتکے مَیں مصر
میں سے گزروں گا۔ تب5 بادشاہ کے پہلوٹھے سے لے کر چکّی پیسنے والی
نوکرانی کے تکپہلوٹھے مصریوں کا ہر پہلوٹھا مر جائے گا۔ چوپایوں کے
پہلوٹھے بھی مر جائیں گے۔ مصر6 کی سرزمین پر ایسا رونا پیٹنا ہو گا کہ نہ
ماضی میں کبھی ہوا، نہ مستقبل میں کبھی ہو گا۔ لیکن7 اسرائیلی اور اُن
کے جانور بچے رہیں گے۔ کُتا بھی اُن پر نہیں بھونکے گا۔ اِس طرح تم جان
لو گے ربکہ اسرائیلیوں نسبتکی مصریوں سلوکفرقسے کرتا “۔‘ہے
موسٰی8 یہنے فرعونکچھ کو بتایا پھر آپوقتاُس”کہا، تمامکے عہدیدار
آ میرےکر منے جھکسا جائیں گے اور منت کریں گے، اپنے’ پیروکاروں
مَیںتب‘جائیں۔چلےساتھکے “گا۔جاؤںہیچلا یہ کہہ فرعونموسٰیکر
پاسکے سے چلا گیا۔ بڑےوہ غصے میں تھا۔

رب9 نے موسٰی سے کہا تھا، فرعون” تمہاری نہیں سنے گا۔ کیونکہ
لازم ہے کہ مَیں مصر میں اپنی قدرت کا مزید اظہار “کروں۔ 10 گو
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موسٰی ہاروناور فرعوننے منےکے یہسا معجزےتمام ربلیکندکھائے،
نے فرعون کو ضدی بنائے رکھا، اِس لئے اُس نے اسرائیلیوں ملـککو
چھوڑنے نہ دیا۔

12
فسح کی عید

1 پھر رب نے مصر میں موسٰی اور ہارون سے کہا، اب”2 سے یہ مہینہ
تمہارے لئے سال پہلاکا مہینہ “ہو۔ اسرائیل3 جماعتپوریکی کو بتانا کہ
اِس مہینے دسویںکے دن ہر خاندان سرپرستکا اپنے گھرانے کے لئے لیلا
یعنی بھیڑ یا بکری کا بچہ حاصل کرے۔ 4 اگر گھرانے کے افراد پورا جانور
کھانے کے لئے کم ہوں تو وہ اپنے سب سے قریبی پڑوسی کے ساتھ مل کر
لیلا حاصل کریں۔ اِتنے لوگ اُس میں سے کھائیں کہ سب کے لئے کافی
ہو اور پورا جانور کھایا جائے۔ اِس5 کے لئے ایک سال کا نر بچہ چن لینا
نقصمیںجس نہ ہو۔ وہ بھیڑ یا بکری کا بچہ ہو سکتا ہے۔

6 مہینے کے ویں14 دن تک اُس کی دیکھ بھال کرو۔ اُس دن تمام
اسرائیلی سورج غروبکے ہوتے وقت اپنے لیلے ذبح کریں۔ 7 ہر خاندان
اپنے جانور کا کچھ خون جمع کر کے اُسے اُس گھر کے دروازے کی
چوکھٹ پر لگائے جہاں لیلا کھایا جائے گا۔ یہ خون چوکھٹ کے اوپر
والے حصے اور دائیں بائیں بازوؤںکے پر لگایا جائے۔ لازم8 ہے لوگکہ
جانور کو بھون کر اُسی رات کھائیں۔ ساتھ ہی وہ کڑوا ساگ پات اور
بےخمیری روٹیاں بھی کھائیں۔ لیلے9 گوشتکا کچا نہ کھانا، نہ اُسے پانی
میں اُبالنا بلـکہ پورے جانور کو سر، پیروں اور اندرونی آگسمیتحصوں
پر بھوننا۔ 10 لازم ہے کہ پورا گوشت اُسی رات کھایا جائے۔ اگر کچھ
تکصبح بچ جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 11 کھانا کھاتے وقت ایسا لباس
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پہننا جیسے تم سفر پر جا رہے ہو۔ اپنے جوتے پہنے رکھنا اور ہاتھ میں سفر
کے لئے لاٹھی لئے ہوئے تم اُسے جلدی جلدی کھانا۔ رب کے فسح کی
عید یوں منانا۔

مَیں12 راتآج مصر میں گزروںسے گا اور ہر پہلوٹھے کو جان سے مار
دوں گا، خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا۔ یوں مَیں جو رب ہوں مصر کے
تمام دیوتاؤں عدالتکی کروں گا۔ تمہارےلیکن13 گھروں پر لگا ہوا خون
خاصتمہارا نشان ہو جسجسگا۔ گھر دروازےکے پر مَیں وہ خون
دیکھوں گا اُسے جاؤںچھوڑتا مَیںجبگا۔ مصر پر حملہ کروں گا مہلـکتو
وبا تکتم نہیں پہنچے گی۔ آج14 راتکی کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اِسے نسل
در نسل اور ہر ربسال خاصکی عید کے طور پر منانا۔

بےخمیری روٹی کی عید
سات15 بےخمیریتکدن روٹی کھانا پہلےہے۔ دن اپنے گھروں سے

تمام خمیر نکال دینا۔ اگر کوئی اِن سات دنوں کے دوران خمیر کھائے تو
اُسے قوم میں سے مٹایا جائے۔ 16 اِس عید کے پہلے اور آخری مُقّدسدن
اجتماع منعقد کرنا۔ اِن تمام دنوں دورانکے کام نہ ایکصرفکرنا۔ کام
اجازتکی ہے اور وہ ہے اپنا کھانا تیار کرنا۔ بےخمیری17 روٹی کی عید
منانا لازم ہے، کیونکہ اُس دن تمہارےمَیں متعدد خاندانوں کو مصر سے
نکال لایا۔ اِس لئے یہ دن نسل درنسل ہر سال یاد رکھنا۔ 18 پہلے مہینے
کے ویں14 دن کی شام سے لے کر ویں21 دن کی صرفتکشام
بےخمیری روٹی کھانا۔ سات19 تمہارےتکدن گھروں میں خمیر نہ پایا
جائے۔ جو بھی اِس دوران خمیر کھائے اُسے اسرائیل جماعتکی میں سے
مٹایا جائے، خواہ وہ اسرائیلی شہری ہو یا اجنبی۔ 20 غرض، اِس عید کے
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دوران خمیر نہ بھیجہاںکھانا۔ تم ہتے ر ہو روٹیبےخمیریوہاں ہی کھانا
ہے۔

پہلوٹھوں ہلاکتکی
پھر21 موسٰی تمامنے اسرائیلی بزرگوں بُلاکو کر اُن جاؤ،”کہا،سے اپنے

خاندانوں کے لئے بھیڑ یا بکری کے بچے چن کر اُنہیں فسح کی عید کے لئے
ذبح کرو۔ 22 زوفے کا ُگچھا لے کر اُسے خون بھرےسے ہوئے باسن میں
ڈبو دینا۔ پھر اُسے لے کر خون چوکھٹکو کے اوپر والے حصے اور دائیں
بائیں بازوؤںکے پر لگا کوئیتکصبحدینا۔ اپنے نہسےگھر نکلے۔ جب23
مارکومصریوںرب لنے ڈا لئےکے گزرےسےمیںملـک توگا چوکھٹوہ
کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں بازوؤںکے پر لگا ہوا خون دیکھ کر اُن
گھروں کو گا۔دےچھوڑ ہلاکوہ کرنے والے فرشتے اجازتکو نہیں
دے گا کہ تمہارےوہ گھروں میں جا کر ہلاکتمہیں کرے۔

24 تم اپنی ہمیشہسمیتاولاد ہدایاتاِن وقتاُسرسمیہ25کرنا۔عملپر
بھی ادا میںملـکاُستمجبکرنا پہنچو اور26گا۔دےتمہیںربجوگے
تمہارےجب بچے تم سے پوچھیں کہ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں 27 تو اُن
سے کہو، یہ’ فسح کی قربانی ربہمجوہے پیشکو ہیں۔کرتے کیونکہ
ربجب مصریوں ہلاککو کر رہا تھا تو اُس ہمارےنے گھروں کو
چھوڑ دیا “۔‘تھا

یہ سن کر اسرائیلیوں نے الله کو سجدہ کیا۔ 28 پھر اُنہوں نے سب کچھ
ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی اور ہارون کو بتایا تھا۔

راتآدھی29 بادشاہنےربکو پہلوٹھےکے قیدیکےجیلکرلےسے
کے تکپہلوٹھے مصریوں کے تمام پہلوٹھوں کو جان سے مار دیا۔ چوپایوں
پہلوٹھےکے بھی مر گئے۔ راتاُس30 مصر کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی
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مر گیا۔ فرعون، اُس کے عہدیدار اور مصر کے تمام جاگلوگ اُٹھے اور
زور زور سے رونے اور چیخنے لـگے۔

اسرائیلیوں ہجرتکی
راتابھی31 تھی کہ فرعون نے موسٰی اور ہارون کو بُلا کر کہا، اب”

تم اور باقی میریاسرائیلی قوم میں نکلسے جاؤ۔ درخواستاپنی مطابقکے
رب عبادتکی کرو۔ طرحجس32 تم ہتے چا ہو اپنی یوں بکر بھیڑ کو بھی
اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور مجھے بھی برکت “دینا۔ 33 باقی مصریوں نے بھی
اسرائیلیوں پر دےزور کر کہا، جلدی” ملـکجلدی سے نکل جاؤ، ورنہ
سبہم مر جائیں “گے۔

اسرائیلیوں34 کے گوندھے ہوئے آٹے میں خمیر نہیں تھا۔ اُنہوں نے اُسے
ھنے گوند کے برتنوں میں رکھ کر اپنے کپڑوں میں لپیٹ لیا اور سفر کرتے
وقت اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ اسرائیلی35 موسٰی ہدایتکی پر عمل کر کے
اپنے مصری پڑوسیوں پاسکے گئے اور اُن کپڑےسے اور سونے چاندی
کی چیزیں مانگیں۔ رب36 مصریوںنے دلوںکے کو اسرائیلیوں طرفکی
مائل کر دیا تھا، اِس لئے اُنہوں نے اُن کی ہر درخواست پوری کی۔ یوں
اسرائیلیوں مصریوںنے لُوٹکو لیا۔

روانہسےرعمسیساسرائیلی37 ہو بچوںاورعورتوںگئے۔پہنچُسکاتکر
اُنکرچھوڑکو وہ38تھے۔مردلاکھ6کے یوںاپنے بھیڑبکر گائےبَیلوںاور
بڑےبڑےکے یوڑ ر بھی ساتھ لے گئے۔ بہت سے لوگایسے بھی اُن کے
ساتھ نکلے جو اسرائیلی نہیں تھے۔ 39 راستے میں اُنہوں نے اُس بےخمیری
آٹے روٹیاںسے بنائیں جو وہ ساتھ لے کر نکلے تھے۔ آٹے میں اِس لئے خمیر
نہیں تھا کہ اُنہیں اِتنی جلدی سے مصر سے نکال دیا گیا تھا کہ کھانا تیار
کرنے وقتکا ہی نہ ملا تھا۔
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بعد، اُسی دن رب کے یہ تمام خاندان مصر سے نکلے۔ 42 راتخاصاُس
رب نے خود پہرا دیا تاکہ اسرائیلی مصر سے نکل سکیں۔ اِس لئے تمام
اسرائیلیوں کے لئے لازم ہے کہ وہ نسل در نسل اِس رات رب کی تعظیم
میں جاگتے رہیں، وہ بھی اور اُن کے بعد کی اولاد بھی۔

فسح کی عید ہدایاتکی
موسٰینےرب43 اور ہارون سے فسح”کہا، عیدکی اصولیہکے :ہیں
کسی بھی پردیسی کو فسح کی عید کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں

44ہے۔ اگر تم غلامکسینے خریدکو اُسکر ختنہکا کیا توہے فسحوہ کا
کھانا کھا سکتا ہے۔ غیرشہریلیکن45 یا مزدور فسحکو کا کھانا کھانے
کی اجازت نہیں ہے۔ 46 یہ کھانا ایک ہی گھر کے اندر کھانا ہے۔ نہ
باہرسےگھرگوشت لیلےنہجانا،لے لازم47توڑنا۔کوہڈیکسیکی ہے
اسرائیلکہ جماعتپوریکی یہ عید منائے۔ 48 اگر تمہارےپردیسیکوئی
ساتھ رہتا ہے فسحجو کی عید شرکتمیں کرنا چاہے تو لازم ہے پہلےکہ
اُس کے گھرانے کے ہر مرد کا ختنہ کیا تبجائے۔ وہ اسرائیلی کی طرح
کھانے شریکمیں ہو سکتا جسلیکنہے۔ کا ختنہ نہ ہوا اُسے فسح کا
کھانا کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ 49 یہی اصول ایکہر پر لاگو ہو گا،
خواہ وہ اسرائیلی ہو یا “پردیسی۔

50 تمام اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی اور ہارون سے
کہا تھا۔ اُسی51 ربدن تمام اسرائیلیوں خاندانوںکو ترتیبکی مطابقکے
مصر نکالسے لایا۔
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13
یہ نجاتعید کی یاد دلاتی ہے

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کے ہر پہلوٹھے میرےکو لئے
مخصوص مُقّدسو کرنا ہے۔ ہر پہلا نر بچہ میرا ہی ہے، خواہ انسان کا ہو
یا حیوان “کا۔ 3 پھر موسٰی لوگوںنے سے اِس”کہا، دن یادکو جبرکھو
ربتم کی قدرتعظیم باعثکے مصر کی غلامی سے نکلے۔ اِس دن کوئی
چیز نہ جسکھانا میں خمیر ہو۔ آج4 ابیبہی کے *مہینے میں تم مصر سے
روانہ ہو رہے ہو۔ رب5 تمہارےنے باپ دادا سے قَسم کھا کر وعدہ کیا
ہے کہ وہ تم کو کنعانی، ِحتّی، اموری، ِحوّی اور یبوسی قوموں ملـککا
دے ایکگا، جسملـکایسا میں دودھ اور شہد کثرتکی جبہے۔
رب تمہیں ملـکاُس میں دےپہنچا گا تو لازم ہے کہ تم اِسی مہینے میں یہ
رسم مناؤ۔ روٹیبےخمیریدنسات6 کیربدنساتویںکھاؤ۔ تعظیم میں
عید مناؤ۔ سات7 خمیریدن روٹی نہ کھانا۔ کہیں بھی خمیر نہ پایا جائے۔
ملـکپورے میں خمیر کا نام و تکنشان نہ ہو۔

اُس8 دن اپنے بیٹے سے یہ کہو، مَیں’ یہ عید اُس کام میںخوشیکی مناتا
ہوں میرےنےربجو لئے مصرمَیںجبکیا ‘نکلا۔سے یہ9 تمہارےعید
ہاتھ یا پیشانی پر نشان کی مانند ہو جو تمہیں یاد دلائے ربکہ شریعتکی
تمہارےکو ہونٹوں پر رہنا ہے۔ کیونکہ رب تمہیں اپنی عظیم قدرت سے
مصر نکالسے لایا۔ اِس10 دن کی یاد ہر وقتٹھیکسال پر منانا۔

پہلوٹھوں مخصوصیتکی
تمہیںرب11 کنعانیوں ملـکاُسکے میں لے جائے جسگا کا وعدہ

اُس قَسمنے کھا کر تم باپتمہارےاور دادا سے کیا ہے۔ لازم12 ہے کہ
* 13:4 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر



خروج 13:13 xxxv خروج 13:19

پہنچوہاں کر تم اپنے تمام پہلوٹھوں لئےکےربکو تمہارےکرو۔مخصوص
مویشیوں کے تمام پہلوٹھے بھی رب کی ملـکیت ہیں۔ 13 اگر تم اپنا پہلوٹھا
گدھا خود رکھنا چاہو تو رب کو اُس کے بدلے بھیڑ یا بکری کا پیشبچہ
کرو۔ لیکن اگر تم اُسے رکھنا نہیں ہتے چا تو اُس کی گردن توڑ ڈالو۔ لیکن
انسان پہلوٹھوںکے کے لئے صورتہر میں عوضی دینا ہے۔

14 آنے والے دنوں جبمیں تمہارا بیٹا پوچھے کہ اِس کا مطلبکیا ہے
تو اُسے جواب دینا، رب’ اپنی عظیم قدرت سے ہمیں مصر کی غلامی سے
نکال لایا۔ جب15 فرعون نے اکڑ کر ہمیں جانے نہ دیا تو رب نے مصر
کے تمام انسانوں اور حیوانوں کے پہلوٹھوں کو مار ڈالا۔ اِس وجہ سے مَیں
اپنے جانوروں کا ہر پہلا رببچہ قربانکو کرتا اور اپنے ہر پہلوٹھے کے لئے
عوضی دیتا ‘ہوں۔ 16 یہ تمہارےدستور ہاتھ اور پیشانی پر نشان کی مانند
ہو جو تمہیں یاد دلائے ہمیںربکہ قدرتاپنی مصرسے نکالسے “لایا۔

مصر سے نکلنے کا راستہ
جب17 فرعون نے اسرائیلی قوم کو جانے دیا تو الله اُنہیں فلستیوں کے

علاقے میں سے گزرنے والے راستے سے لے کر نہ گیا، اگرچہ اُس پر چلتے
ہوئے وہ جلد ملـِکہی پہنچکنعان جاتے۔ رببلـکہ نے کہا، اگر” اُس
راستے پر چلیں گے تو اُنہیں دوسروں سے پڑےلڑنا گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اِس
سےوجہ اپنا بدلارادہ لوٹمصرکر “جائیں۔ اِس18 لئے الله دوسرےاُنہیں
راستے سے لے کر گیا، اور وہ یگستان ر کے راستے سے بحرِ ُلزم ق کی طرف
بڑھے۔ مصر سے وقتنکلتے مرد مسلح تھے۔ 19 یوسفموسٰی تابوتکا بھی
اپنے ساتھ لے گیا، یوسفکیونکہ نے اسرائیلیوں کو قَسم دلا کر کہا تھا،
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ًالله” یقینا تمہاری دیکھ بھال کر کے وہاں لے جائے گا۔ اُس وقت میری
ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے “جانا۔

اسرائیلیوں20 ُسکاتنے چھوڑکو ایتامکر میں لگائے۔خیمےاپنے ایتام
یگستان ر کنارےکے پر تھا۔ اُنرب21 آگےکے آگے چلتا گیا، دن وقتکے
بادل میںستونکے تاکہ اُنہیں راستے کا پتا لـگے راتاور آگوقتکے کے
ستون میں تاکہ اُنہیں روشنی ملے۔ یوں وہ دن اور رات سفر کر سکتے تھے۔
22 دن کے وقت بادل کا ستون اور رات کے آگوقت کا ستون اُن کے
منے سا رہا۔ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔

14
اسرائیل سمندر میں سے گزرتا ہے

اسرائیلیوں”2کہا،سےموسٰینےربتب1 کہہکو دینا پیچھےوہکہ مُڑ
مجدالکر اور سمندر بیچکے یعنی ہخـیروتفی بعلوہجائیں۔رُکنزدیککے
صفون مقابلکے ساحل پر اپنے خیمے لگائیں۔ یہ3 دیکھ کر فر عون سمجھے
گا کہ اسرائیلی راستہ بھول کر آوارہ پھر رہے ہیں اور کہ یگستان ر نے
طرفچاروں اُنہیں گھیر رکھا ہے۔ 4 پھر مَیں فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے
دوں گا، اور وہ اسرائیلیوں کا کرےپیچھا گا۔ لیکن مَیں فرعون اور اُس کی
فوجپوری پر اپنا جلال لیںجانمصریگا۔کروںظاہر گے مَیںکہ ربہی
اسرائیلیوں“ہوں۔ نے ایسا ہی کیا۔

جب5 مصر کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ اسرائیلی ہجرت کر گئے
ہیں تو اُس نے اور اُس کے یوں دربار نے اپنا خیال بدل کر کہا، ہم” نے
کیا کِیا اُنہیںنےہمہے؟ جانے دیا ہماباورہے، محرومسےخدمتکیاُن
ہو گئے “ہیں۔ 6 چنانچہ بادشاہ نے اپنا جنگی رتھ تیار کروایا اور اپنی فوج
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کو لے نکلا۔کر 7 بہترین600وہ قسم رتھکے اور مصر باقیکے تمام رتھوں
ساتھکو گیا۔لے تمام رتھوں پر افسران بادشاہکےمصرنےرب8تھے۔مقرر
فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے دیا تھا، اِس لئے جب بڑےاسرائیلی اختیار کے
نکلساتھ تھےرہے تو وہ اُن تعاقبکا اسرائیلیوں9لگا۔کرنے کا پیچھا کرتے
فرعونکرتے تمامکے گھوڑے، رتھ، سوار اور فوجی اُن قریبکے پہنچے۔
اسرائیلی بحرِ ُلزم ق ساحلکے پر بعل صفون مقابلکے ہخـیروتفی نزدیککے
خیمے لگا چکے تھے۔

جب10 اسرائیلیوں نے فرعون اور اُس کی فوج کو اپنی طرف ھتے بڑ
دیکھا تو سختوہ گھبرا گئے اور مدد کے لئے رب کے منے سا چیخنے چلّانے
لـگے۔ اُنہوں11 نے موسٰی سے کہا، کیا” مصر میں قبروں کی کمی تھی کہ
آپ ہمیں یگستان ر میں لے آئے ہیں؟ ہمیں مصر سے نکال کر آپ نے
ہمارے ساتھ کیا کِیا ہے؟ 12 کیا ہم نے مصر آپمیں درخواستسے نہیں
تھیکی مہربانیکہ کر ہمیںکے چھوڑ مصریوںہمیںدیں، کرنےخدمتکی
دیں؟ یہاں آ کر یگستان ر میں مر جانے نسبتکی بہتر ہوتا کہ ہم مصریوں
کے غلام ہتے۔ “ر

لیکن13 موسٰی جوابنے گھبراؤ۔مت”دیا، آرام کھڑےسے رہو اور
دیکھو ربکہ تمہیں طرحکسآج بچائے گا۔ آج کے بعد تم اِن مصریوں
کو پھر کبھی نہیں دیکھو گے۔ تمہارےرب14 لئے لڑے گا۔ تمہیں بس،
چپ رہنا “ہے۔

15 ربپھر نے موسٰی سے کہا، میرےتُو” منے سا کیوں چیخ رہا ہے؟
اسرائیلیوں کو آگے ھنے بڑ کا حکم دے۔ اپنی16 لاٹھی کو پکڑ کر اُسے سمندر
کے اوپر اُٹھا تو وہ دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ اسرائیلی خشک زمین
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پرسمندر میں سے گزریں گے۔ مَیں17 مصریوں اَڑےکو ہنے ر دوں گا تاکہ
وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کریں۔ پھر مَیں فرعون، اُس کی ساری فوج، اُس کے
رتھوں اُساور سواروںکے پر مَیںجب18گا۔کروںظاہرجلالاپنا فرعون،
اُس کے رتھوں اور اُس کے سواروں پر اپنا جلال ظاہر کروں گا تو مصری
جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

19 الله کا فرشتہ اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اب وہ وہاں
اُنکرہٹسے پیچھےکے بادلگیا۔ہوکھڑا لوگوںبھیستونکا سےآگےکے
اُنکرہٹ پیچھےکے جا اسرائیلیوںاورمصریوںبادلطرحاِس20ہوا۔کھڑا
کے لشکروں کے درمیان آ گیا۔ پوری رات مصریوں کی طرف اندھیرا ہی
اندھیرا تھا جبکہ اسرائیلیوں کی طرف روشنی تھی۔ اِس لئے مصری پوری
رات دورانکے اسرائیلیوں قریبکے نہ آ سکے۔

موسٰی21 ہاتھاپنانے سمندر اوپرکے اُٹھایا آندھیتیزسےمشرقنےربتو
آندھیچلائی۔ راتتمام اُسرہی۔چلتی سمندرنے پیچھےکو ہٹا اُسکر کی
خشکتہہ کر دی۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا 22 تو اسرائیلی سمندر میں
زمینخشکسے پر چلتے ہوئے گزر گئے۔ اُن کے دائیں اور بائیں طرف پانی
دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

23 جب مصریوں کو پتا چلا تو فرعون کے تمام گھوڑے، رتھ اور
بھیگھڑسوار اُن پیچھےکے پیچھے سمندر میں چلے گئے۔ سویرےصبح24 ہی
رب نے بادل آگاور کے ستون سے مصر کی فوج پر نگاہ کی اور اُس میں
ابتری پیدا کر دی۔ 25 اُن رتھوںکے کے پہئے نکل گئے تو اُن پر قابو پانا مشکل
ہو گیا۔ مصریوں نے کہا، آؤ،” ہم اسرائیلیوں بھاگسے جائیں، کیونکہ
رب اُن کے ساتھ وہیہے۔ مصر کا مقابلہ کر رہا “ہے۔
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ربتب26 نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھا۔ پھر پانی

واپس آ کر مصریوں، اُن کے رتھوں اور گھڑسواروں کو ڈبو دے “گا۔
27 موسٰی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھایا تو دن وقتنکلتے پانی معمول کے
مطابق بہنے لگا، بھاگمصریطرفجساور رہے تھے وہاں پانی ہی پانی
تھا۔ یوں رب نے اُنہیں سمندر میں بہا کر غرق کر دیا۔ 28 پانی واپس آ گیا۔
اُس نے رتھوں اور گھڑسواروں ڈھانککو لیا۔ فرعون کی پوری فوج جو
اسرائیلیوں کا تعاقب کر رہی تھی ڈوب کر تباہ ہو گئی۔ اُن میں ایکسے
بھی نہ بچا۔ لیکن29 زمینخشکاسرائیلی پر میںسمندر گزرے۔سے اُن کے
دائیں اور طرفبائیں پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

30 اُس دن رب نے اسرائیلیوں کو مصریوں سے بچایا۔ مصریوں کی
لاشیں اُنہیں ساحل پر نظر آئیں۔ جب31 اسرائیلیوں نے رب کی یہ عظیم
قدرت دیکھی جو اُس نے مصریوں پر ظاہر کی تھی تو رب کا خوف اُن
پر چھا گیا۔ وہ اُس پر اور اُس کے خادم موسٰی پر اعتماد کرنے لـگے۔

15
موسٰی گیتکا

تب1 موسٰی اور اسرائیلیوں ربنے کے لئے گیتیہ مَیں”گایا، رب کی تمجید میں گیت گاؤں گا، کیونکہ وہ نہایت عظیم ہے۔
گھوڑے اور اُس کے سوار کو اُس نے سمندر میں پٹخ دیا ہے۔

میریرب2 قوت اور میرا گیت ہے، وہ میری نجات بن گیا ہے۔ وہی
میرا خدا ہے، اور مَیں اُس یفکی تعر کروں گا۔ باپمیرےوہی کا خدا
ہے، اور مَیں اُس کی تعظیم کروں گا۔

رب3 سورما ربہے، اُس کا نام ہے۔
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فرعون4 رتھوںکے اور فوج کو اُس نے سمندر میں پٹخ دیا تو بادشاہ کے

بہترین افسران بحرِ ُلزم ق ڈوبمیں گئے۔
گہرے5 پانی نے ڈھانکاُنہیں لیا، اور وہ پتھر کی طرح سمندر کی تہہ

تک اُتر گئے۔
اے6 تیرےرب، ہنے د ہاتھ کا قدرتبڑیجلال سے ظاہر ہوتا ہے۔

اے رب، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو ِچکنا ُچور کر دیتا ہے۔
اُنہیںہیںہوتےکھڑےاُٹھخلافتیرےجو7 تُو عظمتاپنی کا اظہار

کر زمینکے پٹخپر اُنغضبتیراہے۔دیتا پر آن پڑتا توہے میںآگوہ بھوسے
کی جلطرح جاتے ہیں۔

8 تُو میںغصےنے آ ماریپھونککر تو پانی ڈھیر میںصورتکی جمع ہو
گیا۔ بہتا ٹھوسپانی دیوار بن گیا، سمندر تکگہرائی جم گیا۔

دشمن9 ڈینگنے مار کر کہا، مَیں’ اُن کا پیچھا کر کے اُنہیں پکڑ لوں
گا، مَیں اُن کا لُوٹا ہوا مال تقسیم کروں میریگا۔ لالچی جان اُن سے سیر ہو
جائے گی، مَیں اپنی تلوار کھینچ کر ہلاکاُنہیں کروں ‘گا۔

لیکن10 تُو نے اُن پھونکپر ماری تو سمندر نے ڈھانکاُنہیں لیا، اور وہ
سیسے طرحکی زوردار موجوں ڈوبمیں گئے۔

اے11 رب، کون سا معبود تیری مانند ہے؟ کون تیری طرح جلالی
قدوساور ہے؟ تیریکون حیرتطرح انگیز کام کرتا اور معجزےعظیم
دکھاتا کوئیہے؟ بھی نہیں۔

12 تُو نے اپنا دہنا ہاتھ اُٹھایا تو ہمارےزمین دشمنوں کو نگل گئی۔



خروج 15:13 xli خروج 15:21

اپنی13 شفقت سے تُو نے دےعوضانہ کر اپنی قوم کو چھٹکارا دیا اور
اُس کی راہنمائی کی ہے، قدرتاپنی سے تُو نے اُسے مُقّدساپنی سکونت
تکگاہ پہنچایا ہے۔

14 یہ سن کر دیگر قومیں کانپ اُٹھیِں، فلستی ڈر مارےکے پیچ و تاب
کھانے لـگے۔

15 ادوم رئیسکے سہم موآبگئے، کے راہنماؤں پر کپکپی طاری ہو
گئی، اور کنعان کے ہمتباشندےتمام ہار گئے۔

دہشت16 خوفاور اُن پر چھا تیریگیا۔ قدرتعظیم باعثکے وہ پتھر
کی طرح جم اےگئے۔ رب، وہ نہ ہلے تکجب تیری قوم گزر نہ گئی۔
بےحسوہ حرکتو تیریتکجبرہے خریدی ہوئی قوم گزر نہ گئی۔

رب،اے17 تُو اپنے لوگوں کو لے پودوںکر طرحکی اپنے موروثی پہاڑ
پر لگائے گا، اُس جگہ پر جو تُو سکونتاپنینے کے لئے لیچن جہاںہے،
تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدِس تیار کیا ہے۔

تکابدرب18 بادشاہ “!ہے
فرعونجب19 کے گھوڑے، رتھ اور گھڑسوار سمندر میں چلے گئے تو

رب اُنہیںنے سمندر پانیکے ڈھانکسے لیا۔ لیکن زمینخشکاسرائیلی پر
سمندر میں سے گزر گئے۔ تب20 ہارون کی بہن مریم جو نبیہ تھی دفنے
لیا، اور باقی تمام عورتیں دفبھی لے کر اُس پیچھےکے ہو سبلیں۔ گانے
اور ناچنے لـگیں۔ مریم نے یہ گا کر اُن کی راہنمائی کی،

تمجیدکیرب”21 گیتمیں گاؤ، کیونکہ نہایتوہ عظیم گھوڑےہے۔
اور اُس کے سوار کو اُس نے سمندر میں پٹخ دیا “ہے۔
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مارہ اور ایلیم کے چشمے
22 موسٰی کے کہنے پر اسرائیلی بحرِ ُلزم ق سے روانہ ہو کر دشِت ُشور میں

چلے گئے۔ وہاں وہ تین تکدن سفر کرتے رہے۔ اِس دوران اُنہیں پانی نہ
ملا۔ آخرکار23 وہ مارہ پہنچے یابدستپانیجہاں تھا۔ لیکن وہ کڑوا تھا،
اِس لئے مقام کا نام مارہ یعنی کڑواہٹ پڑ گیا۔ 24 یہ دیکھ لوگکر موسٰی
خلافکے بڑبڑا کر کہنے لـگے، ہم” کیا “پئیں؟ 25 موسٰی نے مدد کے لئے
سےرب التجا کی تو اُس لـکڑیاُسےنے ایککا ٹکڑا موسٰیجبدکھایا۔ نے
یہ لـکڑی پانی میں ڈالی تو پانی کڑواہٹکی ختم ہو گئی۔

مارہ میں رب نے اپنی قوم کو قوانین دیئے۔ وہاں اُس نے اُنہیں آزمایا
بھی۔ اُس26 نے کہا، غور” ربسے اپنے خدا کی آواز !سنو جو کچھ اُس
کی نظر درستمیں وہیہے کرو۔ اُس کے احکام پر دھیان دو اور اُس کی
ہدایاتتمام پر عمل کرو۔ پھر مَیں تم پر وہ یاں بیمار نہیں لاؤں گا جو مصریوں
پر لایا تھا، کیونکہ مَیں رب ہوں جو تجھے شفا دیتا “ہوں۔ 27 پھر اسرائیلی
روانہ ہو کر ایلیم پہنچے اورچشمے12جہاں کھجور تھے۔درخت70کے
وہاں اُنہوں نے پانی قریبکے اپنے خیمے لگائے۔

16
مَن اور بٹیریں

1 اِس کے بعد اسرائیل کی پوری جماعت ایلیم سے سفر کر کے صین کے
یگستان ر میں پہنچی جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے۔ وہ مصر سے نکلنے
دوسرےبعدکے مہینے دنویں15کے پہنچے۔ یگستان2 ر میں لوگتمام
پھر موسٰی اور ہارون خلافکے بڑبڑانے لـگے۔ اُنہوں3 نے کہا، کاش”
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رب ہمیں مصر میں ہی مار !ڈالتا وہاں ہم کم از کم جی بھر گوشتکر اور
روٹی تو کھا سکتے تھے۔ آپ ہمیں صرف اِس لئے یگستان ر میں لے آئے
ہیں کہ سبہم بھوکے مر “جائیں۔

آسمانمَیں”کہا،سےموسٰینےربتب4 تمہارےسے لئے برساؤںروٹی
گا۔ ہر لوگروز باہر جا کر اُسی دن کی ضرورت کے مطابق کھانا جمع
کریں۔ اِس سے مَیں اُنہیں آزما کر دیکھوں گا کہ آیا وہ میری سنتے ہیں کہ
ہر5نہیں۔ روز صرفوہ اُتنا کریںجمعکھانا جتنا دنایککہ لئےکے کافی
لیکنہو۔ وہجبدنچھٹے کھانا تیار کریں گے تو وہ اگلے دن کے لئے بھی
کافی ہو “گا۔

6 موسٰی اور ہارون نے اسرائیلیوں سے کہا، آج” شام کو تم جان لو گے
ربکہ ہی تمہیں مصر نکالسے لایا ہے۔ 7 اور صبحکل ربتم کا جلال
دیکھو گے۔ اُس نے تمہاری شکایتیں سن لی ہیں، کیونکہ اصل میں تم
ہمارے خلاف نہیں بلـکہ رب خلافکے بڑ بڑا رہے ہو۔ 8 پھر بھی رب
تم کو شام گوشتوقتکے اور صبح وقتکے وافر دےروٹی گا، کیونکہ
اُس تمہارینے لیسنشکایتیں تمہاریہیں۔ نہیںخلافہمارےشکایتیں
رببلـکہ خلافکے “ہیں۔

9 موسٰی نے ہارون سے کہا، اسرائیلیوں” کو بتانا، رب’ کے منے سا
حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اُس نے تمہاری شکایتیں سن لی “۔‘ہیں جب10
ہارون پوری جماعت کے منے سا بات کرنے لگا تو لوگوں نے پلٹ کر
یگستان ربوہاںدیکھا۔طرفکیر بادلجلالکا میں رب11ہوا۔ظاہر
نے موسٰی سے کہا، مَیں”12 نے اسرائیلیوں شکایتکی سن لی اُنہیںہے۔
بتا، غروبسورججبآج’ ہونے لـگے گا تو گوشتتم کھاؤ گے اور کل
پیٹصبح بھر کر روٹی۔ پھر تم جان لو گے کہ ربمَیں تمہارا خدا “۔‘ہوں
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اُسی13 شام بٹیروں کے غول آئے جو پوری خیمہ گاہ پر چھا گئے۔ اور

اگلی صبح خیمے کے اوسطرفچاروں پڑی تھی۔ اوسجب14 سوکھ
گئی برفتو گالوںکے جیسے پتلے دانے پالے کی طرح زمین پڑےپر تھے۔
اسرائیلیوںجب15 اُسےنے دیکھا دوسرےایکتو سے پوچھنے مَن”لـگے،
یہ”یعنی“ہُو؟ کیا “ہے؟ نہیںوہکیونکہ تھےجانتے یہکہ کیا موسٰیہے۔چیز
اُننے یہ”سمجھایا،کو روٹیوہ تمہیںنےربجوہے لئےکےکھانے دی
ہے۔ رب16 کا حکم ہے کہ ایکہر اُتنا کرےجمع جتنا اُس کے خاندان
ضرورتکو ہو۔ اپنے خاندان کے ہر فرد کے لئے دو لٹر جمع “کرو۔

17 اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا۔ بعض نے یادہ ز اور بعض نے کم جمع
کیا۔ جبلیکن18 اُسے ناپا گیا تو ایکہر آدمی کے لئے کافی جستھا۔ نے
یادہ ز جمع کیا تھا اُس پاسکے کچھ نہ نےجسلیکنبچا۔ جمعکم کیا تھا اُس
پاسکے بھی کافی تھا۔ 19 موسٰی نے حکم دیا، اگلے” دن کے لئے کھانا نہ
“بچانا۔

لیکن20 لوگوں نے موسٰی باتکی نہ مانی بعضبلـکہ نے کھانا بچا لیا۔
لیکن اگلی صبح معلوم ہوا کہ بچے ہوئے کھانے کیڑےمیں پڑ گئے ہیں
اور اُس بہتسے بدبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر موسٰی اُن ناراضسے ہوا۔

21 صبحہر ہر کوئی اُتنا جمع کر لیتا جتنی ضرورتاُسے ہوتی جبتھی۔
دھوپ تیز ہوتی تو جو کچھ زمین پر رہ جاتا وہ پگھل کر ختم ہو جاتا تھا۔

22 چھٹے دن لوگجب یہ خوراک جمع کرتے تو وہ مقدار میں دُگنی
ہوتی تھی یعنی ہر فرد کے لئے چار جماعتجبلٹر۔ بزرگوںکے نے موسٰی
پاسکے آ کر اُسے اطلاع دی 23 تو اُس نے اُن سے کہا، رب” کا فرمان
ہے کلکہ آرام کا دن سبتمُقّدسہے، کا دن جو الله کی تعظیم میں منانا
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آجہے۔ تم جو تنور میں پکانا ہتے چا ہو پکا لو اور جو اُبالنا ہتے چا ہو اُبال لو۔
جو بچ جائے اُسے کل کے لئے محفوظ “رکھو۔

لوگوں24 نے موسٰی کے حکم مطابقکے اگلے دن کے لئے محفوظکھانا
کر لیا تو نہ کھانے سے بدبو آئی، نہ اُس کیڑےمیں پڑے۔ 25 موسٰی نے
کہا، آج” یہی بچا ہوا کھانا کھاؤ، کیونکہ آج سبت کا دن ربہے، کی
تعظیم میں آرام کا آجدن۔ تمہیں یگستان ر میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنچھ26
دورانکے جمعخوراکیہ کرنا لیکنہے، آرامدنساتواں اُسہے۔دنکا
دن زمین پر کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو “گا۔

توبھی27 لوگکچھ ہفتے کو کھانا جمع کرنے کے لئے نکلے، لیکن اُنہیں
کچھ نہ ملا۔ تب28 رب نے موسٰی سے کہا، تم” لوگ میرےتککب
احکام اور ہدایات پر عمل کرنے سے انکار کرو گے؟ 29 دیکھو، رب نے
تمہارے لئے مقرر کیا ہے کہ سبت کا دن آرام کا دن ہے۔ اِس لئے وہ
تمہیں جمعہ کو دو دن کے لئے خوراک دیتا ہے۔ ہفتے کو سب کو اپنے
خیموں میں رہنا کوئیہے۔ بھی اپنے گھر سے باہر نہ “نکلے۔

30 سبتلوگچنانچہ دنکے آرام کرتے تھے۔
اسرائیلیوں31 خوراکاِسنے کا نام ‘مَن’ رکھا۔ اُس کے دانے دھنئے

کی مانند سفید تھے، اور اُس کا ذائقہ شہد سے کیکبنے کی مانند تھا۔
32 موسٰی نے کہا، رب” فرماتا ہے، دو’ لٹر ایکمَن مرتبان میں رکھ

کر اُسے آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رکھنا۔ پھر وہ دیکھ سکیں گے کہ
مَیں تمہیں کیا کھانا کھلاتا جبرہا تمہیں مصر سے نکال “۔‘لایا 33 موسٰی
ہاروننے مرتبانایک”کہا،سے لو اور اُسے دو لٹر مَن سے بھر کےربکر
منے سا رکھو تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ “رہے۔ ہارون34 نے
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ایسا ہی کیا۔ اُس نے مَن کے اِس مرتبان کو عہد کے صندوق کے منے سا
رکھا تاکہ محفوظوہ رہے۔

35 اسرائیلیوں کو 40 سال تک مَن ملتا رہا۔ وہ اُس وقت تک مَن
کھاتے یگستانتکجبرہے ر نکلسے سرحدکیکنعانکر پر نہ پہنچے۔
جو)36 پیمانہ اسرائیلی مَن لئےکے استعمال تھےکرتے وہ دو لٹر برتنایککا
جستھا کا نام عومر (تھا۔

17
چٹان سے پانی

1 پھر اسرائیل جماعتپوریکی صین یگستانکے ر جسربنکلی۔سے
طرح حکم دیتا رہا ایکوہ جگہ دوسریسے جگہ سفر کرتے رہے۔ رفیدیم
میں اُنہوں نے خیمے لگائے۔ وہاں پینے کے لئے پانی نہ ملا۔ اِس2 لئے وہ
موسٰی کے ساتھ یہ کہہ کر جھگڑنے لـگے، ہمیں” پینے کے لئے پانی “دو۔
موسٰی تم”دیا،جوابنے مجھ کیوںسے جھگڑ کیوںکوربہو؟رہے آزما
رہے “ہو؟ بہتلوگلیکن3 پیاسے تھے۔ وہ موسٰی خلافکے بڑبڑانے سے
باز نہ آئے بلـکہ کہا، ہمیںآپ” مصر کیوںسے لائے ہیں؟ کیا اِس لئے کہ
ہم اپنے بچوں اور یوڑوں سمیتر پیاسے مر “جائیں؟

تب4 موسٰی ربنے کے حضور یاد فر کی، مَیں” اِن لوگوں کے ساتھ کیا
کروں؟ حالات ذرا بھی اَور بگڑ جائیں تو وہ مجھے سنگسار کر دیں “گے۔
رب5 نے موسٰی سے کہا، بزرگکچھ” ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے
چل۔ وہ لاٹھی بھی ساتھ لے سےجسجا تُو نے یائے در نیل کو مارا تھا۔
مَیں6 حورب یعنی سینا پہاڑ ایککی چٹان تیرےپر منے سا کھڑا ہوں گا۔
لاٹھی چٹانسے کو مارنا تو اُس سے پانی نکلے گا لوگاور پی سکیں “گے۔
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موسٰی نے اسرائیل کے بزرگوں کے منے سا ایسا ہی کیا۔ 7 اُس نے اُس
جگہ کا نام مّسہ’ اور ‘مریبہ یعنی آزمانا’ اور ‘جھگڑنا رکھا، کیونکہ وہاں
اسرائیلی بڑبڑائے اور یہ پوچھ ربکر کو آزمایا کہ ہمارےربکیا درمیان
ہے کہ نہیں؟

عمالیقیوں شکستکی
8 رفیدیم وہ جگہ بھی تھی جہاں عمالیقی اسرائیلیوں سے لڑنے آئے۔

9 موسٰی نے یشوع سے کہا، لڑنے” قابلکے آدمیوں کو چن لو اور نکل کر
عمالیقیوں کا مقابلہ کرو۔ مَیںکل الله کی پکڑےلاٹھی ہوئے پہاڑ کی چوٹی
پر کھڑا ہو جاؤں “گا۔

10 یشوع موسٰی کی ہدایت کے مطابق عمالیقیوں سے لڑنے گیا جبکہ
موسٰی، ہارون اور حور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ 11 اور یوں ہوا جبکہ
موسٰی کے ہاتھ اُٹھائے ہوئے تھے تو اسرائیلی جیتتے رہے، اور جب وہ نیچے
تھے تو عمالیقی جیتتے رہے۔ کچھ12 دیر کے بعد موسٰی کے تھکبازو گئے۔
اِس لئے ہارون اور چٹانایکحور آئےلے تاکہ وہ اُس پر بیٹھ جائے۔ پھر
اُنہوں نے اُس کے دائیں اور کھڑےطرفبائیں ہو کر اُس بازوؤںکے کو
اوپر اُٹھائے رکھا۔ سورج غروبکے تکہونے اُنہوں نے یوں موسٰی کی
مدد کی۔ 13 اِس طرح یشوع نے عمالیقیوں سے لڑتے لڑتے اُنہیں دی۔شکست

ربتب14 نے موسٰی سے کہا، یہ” واقعہ یادگاری کے لئے کتاب میں
لـکھ لازملے۔ یشوعکچھسبیہکہہے کی یاد میں رہے، مَیںکیونکہ دنیا
عمالیقیوںسے کا نام و نشان مٹا دوں “گا۔ وقتاُس15 موسٰی قرباننے گاہ
بنا کر اُس کا نام رب’ میرا جھنڈا ‘ہے رکھا۔ اُس16 نے کہا، رب” کے
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تخت خلافکے ہاتھ اُٹھایا گیا ہے، اِس لئے رب کی عمالیقیوں سے ہمیشہ
جنگتک رہے “گی۔

18
یترو ملاقاتسے

1 موسٰی کا ُسسر یترو اب تک مِدیان میں امام تھا۔ جب اُس نے سب
کچھ سنا جو الله نے موسٰی اور اپنی قوم کے لئے کیا ہے، کہ وہ اُنہیں مصر
سے نکال لایا ہے 2 تو وہ موسٰی پاسکے آیا۔ وہ اُس کی بیوی صفورہ کو
اپنے ساتھ لایا، کیونکہ موسٰی نے اُسے اپنے سمیتبیٹوں میکے بھیج دیا تھا۔
یترو3 موسٰی بیٹوںدونوںکے بھیکو ساتھ لایا۔ پہلے بیٹے کا نام جَیرسوم ملـکاجنبی’یعنی میں ‘پردیسی تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو موسٰی نے کہا
تھا، مَیں” ملـکاجنبی میں پردیسی “ہوں۔ دوسرے4 بیٹے کا نام اِلی عزر
یعنی میرا’ خدا مددگار ‘ہے تھا، جبکیونکہ وہ پیدا ہوا تو موسٰی نے کہا
تھا، باپمیرے” کے خدا میرینے مدد کر مجھےکے فرعون کی تلوار سے
بچایا “ہے۔

یترو5 موسٰی بیویکی اور بیٹے ساتھ لے وقتاُسکر موسٰی پاسکے پہنچا
جب اُس یگستاننے ر میں الله کے پہاڑ یعنی سینا قریبکے خیمہ لگایا ہوا
تھا۔ 6 اُس نے موسٰی کو پیغام بھیجا تھا، مَیں،” آپ کا ُسسر یترو آپ کی
بیوی اور دو بیٹوں کو ساتھ لے آپکر پاسکے آ رہا “ہوں۔

7 موسٰی اپنے ُسسر استقبالکے کے لئے باہر نکلا، اُس کے منے سا جھکا
اور اُسے بوسہ دیا۔ دونوں دوسرےایکنے حالکا پوچھا، پھر میںخیمے
چلے گئے۔ 8 موسٰی نے یترو کو تفصیل سے بتایا ربکہ نے اسرائیلیوں کی
فرعونخاطر ساتھکےمصریوںاور کچھکیا اُسہے۔کیا پیشمیںراستےنے
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آئی تمام مشکلات کا ذکر بھی کیا ربکہ نے طرحکسہمیں اُن سے بچایا
ہے۔

یترو9 اچھےسارےاُن کاموں بارےکے سنمیں خوشکر ہوا ربجو
نے اسرائیلیوں کے لئے کئے تھے جب اُس نے اُنہیں مصریوں کے ہاتھ سے
بچایا تھا۔ 10 اُس نے کہا، رب” کی تمجید ہو جس آپنے کو مصریوں
اور فرعون کے قبضے سے نجات دلائی ہے۔ اُسی نے قوم کو غلامی سے
چھڑایا !ہے اب11 مَیں نے جان لیا ہے ربکہ تمام معبودوں سے عظیم
ہے، کیونکہ اُس نے یہ سب کچھ اُن لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے اپنے
غرور میں اسرائیلیوں کے ساتھ بُرا سلوک کیا “تھا۔ 12 پھر یترو نے الله کو
بھسم والیہونے قربانی اور دیگر ہارونتبکیں۔پیشقربانیاںکئی اور تمام
بزرگ موسٰی ُسسرکے یترو کے ساتھ الله کے حضور کھانا کھانے بیٹھے۔

بزرگوں70 کو مقرر کیا جاتا ہے
لوگوںموسٰیدناگلے13 انصافکا لئےکےکرنے بیٹھ گیا۔ اُن تعدادکی

اِتنی یادہ ز تھی کہ وہ صبح سے لے کر تکشام موسٰی کے منے کھڑےسا
رہے۔ جب14 یترو نے یہ سب کچھ دیکھا تو اُس نے پوچھا، یہ” کیا ہے
آپجو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سارا دن آپوہ گھیرےکو ہتے ر
آپاور اُن عدالتکی کرتے ہتے ر آپہیں۔ اکیلےکچھسبیہ کیوںہی رہےکر “ہیں؟

15 موسٰی جوابنے دیا، پاسمیرےلوگ” آ کر الله کی مرضی معلوم
کرتے ہیں۔ کبھیجب16 کوئی تنازع یا جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں پارٹیاں
پاسمیرے آتی مَیںہیں۔ فیصلہ کر اُنہیںکے الله احکامکے ہدایاتاور بتاتا
“ہوں۔
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17 موسٰی کے ُسسر نے اُس سے کہا، آپ” کا یقہ طر اچھا نہیں ہے۔
کام18 اِتنا وسیع آپکہہے اُسے اکیلے نہیں سنبھال اِسسکتے۔ آپسے اور
لوگوہ آپجو پاسکے آتے ہیں بُری تھکطرح جاتے ہیں۔ میری19
بات !سنیں مَیں آپ ایککو مشورہ دیتا ہوں۔ الله اُس میں آپ کی مدد
کرے۔ لازم ہے آپکہ الله کے منے سا قوم کے نمائندہ رہیں اور اُن کے
معاملات اُس کے منے پیشسا کریں۔ 20 یہ بھی ضروری ہے آپکہ اُنہیں
الله کے احکام اور ہدایات سکھائیں، کہ طرحکسوہ زندگی گزاریں اور
کیا کیا کریں۔ لیکن21 ساتھ ساتھ قوم میں سے قابِل اعتماد آدمی چنیں۔ وہ
لوگایسے ہوں جو الله کا خوف مانتے ہوں، راست دل ہوں اور رشوت
نفرتسے اُنہیںہوں۔کرتے ہزار ہزار، َسو پچاسپچاسَسو، دسدساور
آدمیوں پر مقرر کریں۔ 22 اُن آدمیوں کی داریذمہ یہ ہو گی کہ وہ وقتہر
لوگوں کا انصاف کریں۔ اگر کوئی بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہو تو وہ فیصلے
کے لئے آپ پاسکے آئیں، لیکن دیگر معاملوں کا فیصلہ وہ خود کریں۔ یوں
وہ کام آپمیں کا ہاتھ بٹائیں گے آپاور کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔

23 اگر میرا یہ مشورہ الله کی مرضی کے مطابق ہو اور آپ ایسا کریں تو
اپنیآپ داریذمہ نبھا اورگےسکیں یہ انصافلوگتمام ملنےکے پر سلامتی
کے ساتھ اپنے اپنے گھر جا سکیں “گے۔

24 موسٰی نے اپنے ُسسر کا مشورہ مان لیا اور ایسا ہی کیا۔ 25 اُس نے
اسرائیلیوں میں سے قابِل اعتماد آدمی چنے اور اُنہیں ہزار ہزار، َسو پچاسَسو،
پچاس آدمیوںدسدساور پر مقرر کیا۔ یہ26 قاضیمرد بن مستقلکر طور
پر لوگوں انصافکا لـگے۔کرنے آسان مسئلوں کا فیصلہ وہ خود کرتے اور
مشکل معاملوں کو موسٰی پاسکے لے آتے تھے۔
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کچھ27 عرصے بعد موسٰی نے اپنے ُسسر رُخصتکو کیا تو یترو اپنے وطن
واپس چلا گیا۔

19
ِ کوہ سینا

اسرائیلیوں1 دوہوئےکرتےسفرسےمصرکو مہینے ہو تیسرےتھے۔گئے
مہینے پہلےکے دنہی وہ سینا یگستانکے ر میں پہنچے۔ اُس2 دن وہ رفیدیم
کو چھوڑ کر دشِت سینا میں آ پہنچے۔ وہاں اُنہوں نے یگستان ر میں پہاڑ
ڈیرےقریبکے ڈالے۔

تب3 موسٰی پہاڑ پر چڑھ کر الله پاسکے گیا۔ الله نے پہاڑ پر سے موسٰی
کو پکار کر یعقوب”کہا، کے اسرائیلبنیگھرانے کو بتا، 4 تم’ نے دیکھا
ہے کہ مَیں نے مصریوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور کہ مَیں تم کو عقاب
کے پَروں پر اُٹھا کر یہاں پاساپنے لایا ہوں۔ 5 چنانچہ اگر تم میری سنو اور
میرے عہد کے مطابق چلو تو پھر تمام قوموں میں ملـکیتخاصمیریسے
پوریگوگے۔ہو میریدنیا ہی ہے، لیکن6 میرےتم لئے اماموںمخصوص
کی بادشاہی اور مُقّدس قوم ہو اب‘گے۔ جا کر یہ ساری باتیں اسرائیلیوں
کو “بتا۔

7 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر اور قوم کے بزرگوں کو بُلا کر اُنہیں وہ تمام
باتیں بتائیں جو کہنے کے لئے رب نے اُسے حکم دیا تھا۔ جواب8 میں پوری
قوم نے مل کر کہا، ہم” رب کی ہر بات پوری کریں گے جو اُس نے
فرمائی “ہے۔ موسٰی نے پہاڑ لوٹپر ربکر کو قوم جوابکا بتایا۔ جب9
وہ پہنچا تو رب نے موسٰی سے کہا، مَیں” گھنے بادل تیرےمیں پاس آؤں
گا لوگتاکہ مجھے تجھ ہمسے کلام ہوتے ہوئے سنیں۔ پھر وہ ہمیشہ تجھ
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پر بھروسا رکھیں تب“گے۔ موسٰی ربنے کو وہ تمام باتیں بتائیں جو لوگوں
نے کی تھیں۔

رب10 نے موسٰی سے کہا، اب” لوگوں پاسکے لوٹ کر آج اور کل
میرےاُنہیں لئے مخصوص مُقّدسو کر۔ وہ لباساپنے دھو کر تیسرے11
دن کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ اُس ربدن لوگوں کے دیکھتے دیکھتے
کوہِ سینا اُترےپر گا۔ لوگوں12 لئےکےحفاظتکی پہاڑطرفچاروں کی
حدیں مقرر کر۔ اُنہیں خبردار کر کہ حدود کو پار نہ کرو۔ نہ پہاڑ پر چڑھو،
نہ اُس کے دامن کو چھوؤ۔ جو بھی اُسے چھوئے وہ ضرور مارا جائے۔
13 اور اُسے ہاتھ سے چھو کر نہیں مارنا ہے بلـکہ پتھروں یا تیروں سے۔ خواہ
انسان ہو یا حیوان، وہ زندہ نہیں رہ تکجبسکتا۔ نرسنگا تکدیر پھونکا
نہ جائے تکوقتاُس لوگوں کو پہاڑ پر ھنے چڑ اجازتکی نہیں “ہے۔

14 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر لوگوں کو الله کے لئے مخصوص مُقّدسو
کیا۔ اُنہوں نے لباساپنے بھی دھوئے۔ اُس15 نے اُن سے کہا، تیسرے”
دن کے لئے تیار ہو جاؤ۔ مرد عورتوں سے ہم بستر نہ “ہوں۔

تیسرے16 دن صبح پہاڑ پر گھنا بادل چھا گیا۔ بجلی چمکنے لـگی، بادل
گرجنے لگا اور نرسنگے کی نہایت زوردار آواز سنائی دی۔ خیمہ گاہ میں
لوگ لرز اُٹھے۔ تب17 موسٰی لوگوں کو الله سے ملنے کے لئے خیمہ گاہ
سے باہر پہاڑ طرفکی لے گیا، اور وہ پہاڑ کے دامن کھڑےمیں ہوئے۔
18 سینا پہاڑ دھوئیں سے ڈھکا ہوا تھا، آگربکیونکہ میں اُس پر اُتر آیا۔
پہاڑ اُٹھطرحاِسدھواںسے رہا تھا کسیجیسے بھٹے سے اُٹھتا ہے۔ پورا پہاڑ
شدت سے لرزنے لگا۔ نرسنگے19 کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ موسٰی
لنے بو لگا اور الله اُسے اونچی آواز جوابمیں دیتا رہا۔

رب20 سینا پہاڑ کی چوٹی پر اُترا اور موسٰی کو اوپر آنے کے لئے کہا۔
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موسٰی اوپر چڑھا۔ رب21 نے موسٰی سے کہا، فوراً” نیچے اُتر کر لوگوں کو
خبردار کر کہ وہ مجھے دیکھنے کے لئے پہاڑ کی حدود میں زبردستی داخل
نہ ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں بہتتو ہلاکسے ہو جائیں گے۔ امام22 بھی جو
رب کے حضور آتے ہیں آپاپنے مخصوصکو مُقّدسو کریں، ورنہ میرا
غضب اُن پڑےٹوٹپر “گا۔

23 لیکن موسٰی نے رب سے کہا، لوگ” پہاڑ پر نہیں آ سکتے، کیونکہ
تُو نے خود ہی ہمیں خبردار کیا کہ ہم پہاڑ کی حدیں مقرر کر کے اُسے
مخصوص مُقّدسو “کریں۔

رب24 جوابنے دیا، توبھی” اُتر جا اور ہارون کو ساتھ لے واپسکر
آ۔ لیکن اماموں اور لوگوں متکو آنے دے۔ اگر وہ پاسمیرےزبردستی
آئیں تو غضبمیرا اُن پڑےٹوٹپر “گا۔

25 موسٰی لوگوںنے پاسکے اُتر کر اُنہیں یہ باتیں بتا دیں۔
20

احکامدس
تب1 الله نے یہ تمام باتیں فرمائیں، 2 مَیں” رب تیرا خدا ہوں جو تجھے

ملـِک مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ میرے3 سوا کسی اَور معبود کی
پرستش نہ کرنا۔ 4 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ کسی بھی چیز کی مورت نہ بنانا،
چاہے وہ آسمان میں، زمین پر یا سمندر میں ہو۔ 5 نہ بُتوں کی پرستش، نہ اُن
کی خدمت کرنا، کیونکہ مَیں تیرا رب غیور خدا ہوں۔ جو مجھ نفرتسے
کرتے ہیں اُنہیں مَیں تیسری اور تکپشتچوتھی سزا دوں گا۔ لیکن6 جو
مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام پورے کرتے ہیں اُن پر مَیں ہزار
تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔
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اپنےرب7 خدا کا نام بےمقصد غلطیا مقصد کے لئے استعمال نہ کرنا۔

جو بھی ایسا کرتا ہے رباُسے سزا دیئے بغیر چھوڑےنہیں گا۔
سبت8 کے دن کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ مخصوصوہ و

مُقّدس ہو۔ 9 ہفتے کے پہلے چھ دن اپنا کام کاج کر، لیکن10 ساتواں دن
تیرےرب خدا کا آرام کا دن اُسہے۔ طرحکسیدن کا کام نہ کرنا۔ نہ
تُو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا نوکر، نہ تیری نوکرانی اور تیرےنہ مویشی۔
جو پردیسی تیرے درمیان رہتا ہے وہ بھی کام نہ کرے۔ 11 کیونکہ رب
پہلےنے دنچھ میں آسمان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا لیکن
آرامدنساتویں کیا۔ اِس لئے رب دنکےسبتنے دےبرکتکو مقررکر
کیا کہ مخصوصوہ مُقّدساور ہو۔

12 باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی کرنا۔ پھر تُو ملـکاُس میں ربجو
تیرا خدا تجھے دینے والا ہے تکدیر جیتا رہے گا۔

قتل13 نہ کرنا۔
14 زنا نہ کرنا۔
چوری15 نہ کرنا۔
16 اپنے پڑوسی بارےکے میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔
17 اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس بیویکی 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۔

لوگ گھبرا جاتے ہیں
باقیجب18 تمام لوگوں نے بادل کی گرج اور نرسنگے کی آواز سنی اور

بجلی چمککی اور پہاڑ سے اُٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا تو وہ خوف کے
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مارے کانپنے لـگے اور پہاڑ سے کھڑےدُور ہو گئے۔ اُنہوں19 نے موسٰی
سے کہا، آپ” ہی ہم باتسے کریں تو ہم سنیں گے۔ لیکن الله کو ہم
باتسے نہ کرنے دیں ورنہ ہم مر جائیں “گے۔

لیکن20 موسٰی نے اُن سے کہا، مت” ڈرو، کیونکہ رب تمہیں جانچنے
کے لئے آیا ہے، تاکہ اُس تمہاریخوفکا آنکھوں کے منے سا رہے اور تم
گناہ نہ “کرو۔ لوگ21 دُور ہی رہے جبکہ موسٰی اُس گہری یکی تار کے
قریب گیا جہاں الله تھا۔

ربتب22 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں” کو بتا، تم’ نے خود دیکھا
کہ مَیں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی ہیں۔ 23 چنانچہ میری
پرستش ساتھکے ساتھ اپنے لئے سونے یا چاندی کے بُت نہ بناؤ۔ میرے24
لئے مٹی کی قربان گاہ بنا کر اُس پر اپنی یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کی بھسم
والیہونے اور قربانیاںکیسلامتی تجھےمَیںچڑھانا۔ دکھاؤںجگہیںوہ گا
میرےجہاں نام کی تعظیم میں پیشقربانیاں کرنی ہیں۔ ایسی تمام جگہوں
پر پاستیرےمَیں آ کر برکتتجھے دوں گا۔

25 اگر میرےتُو لئے قربان گاہ بنانے کی خاطر پتھر استعمال کرنا چاہے
تو تراشے ہوئے پتھر استعمال نہ کرنا۔ کیونکہ تُو تراشنے کے لئے استعمال
ہونے والے اوزار سے اُس کی بےحرمتی کرے گا۔ 26 قربان گاہ کو
سیڑھیوں کے بغیر بنانا ہے تاکہ اُس پر ھنے چڑ لباستیرےسے کے نیچے سے
تیرا ننگاپن نظر نہ ‘آئے۔

21
اسرائیلیوں1 کو یہ احکام بتا،
عبرانی غلام حقوقکے
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2 اگر’ تُو عبرانی خریدےغلام تو وہ چھ سال تیرا غلام رہے۔ اِس کے
بعد لازم ہے کہ اُسے آزاد کر دیا جائے۔ آزاد ہونے کے لئے اُسے پیسے
دینے ضرورتکی نہیں ہو گی۔

3 اگر غیرشادیغلام حالتشدہ مالـکمیں کے گھر آیا ہو تو وہ آزاد ہو
کر اکیلا ہی چلا جائے۔ اگر وہ شادی شدہ حالت میں آیا ہو تو لازم ہے
کہ وہ سمیتبیویاپنی آزاد ہو کر جائے۔ 4 مالـکاگر غلامنے شادیکی
کرائی اور بچے پیدا ہوئے ہیں تو اُس کی بیوی اور مالـکبچے کی ملـکیت
ہوں گے۔ چھ سال کے بعد جب غلام آزاد ہو کر جائے تو اُس کی بیوی
اور مالـکبچے ہی پاسکے رہیں۔

5 اگر غلام کہے، مَیں” مالـکاپنے اور بیویاپنے بچوں محبتسے رکھتا
ہوں، مَیں آزاد نہیں ہونا “چاہتا 6 تو غلام کا مالـک اُسے الله کے منے سا
لائے۔ وہ دروازےاُسے یا اُس چوکھٹکی پاسکے لے جائے اور ُستالی
یعنی تیز اوزار سے اُس کانکے کی لَو چھید تبدے۔ وہ زندگی بھر اُس کا
غلام بنا رہے گا۔

7 اگر کوئی اپنی بیٹی کو غلامی میں بیچ ڈالے تو اُس کے لئے آزادی ملنے
کی شرائط مرد سے فرق ہیں۔ 8 اگر اُس مالـککے نے اُسے منتخب کیا
کہ وہ اُس کی بیوی بن جائے، لیکن بعد میں وہ اُسے پسند نہ آئے تو لازم
ہے کہ مناسبوہ معاوضہ لے کر اُسے اُس کے رشتے داروں واپسکو کر
عورتاُسےدے۔ غیرملـکیوںکو ہاتھکے بیچنے کا اختیار نہیں کیونکہہے،
اُس نے اُس کے ساتھ سلوکبےوفا کیا ہے۔

9 لونڈیاگر مالـککا اُس کی اپنے بیٹے شادیساتھکے کرائے عورتتو
کو بیٹی حاصلحقوقکے ہوں گے۔
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10 مالـکاگر نے اُس سے شادی کر کے بعد میں دوسری عورت سے

شادیبھی کی تو لازم ہے کہ وہ پہلی کو بھی کھانا کپڑےاور دیتا رہے۔
اِس کے علاوہ اُس کے ساتھ ہم بستر ہونے فرضکا بھی ادا کرنا ہے۔
11 اگر وہ یہ فرائضتین ادا کرےنہ تو عورتاُسے کو آزاد پڑےکرنا گا۔
صورتاِس میں مفتاُسے آزاد کرنا ہو گا۔

زخمی کرنے کی سزا
12 کسیجو بوجھجانکو کر سختاِتنا مارتا ہو کہ وہ مر جائے تو اُسے

ضرور سزائے موت دینا ہے۔ لیکن13 اگر اُس نے اُسے جان بوجھ کر نہ
مارا بلـکہ یہ اتفاق سے ہوا اور الله یہنے ہونے دیا، تو مارنے ایسیایکوالا
جگہ پناہ لے سکتا ہے جو مَیں مقرر کروں گا۔ وہاں اُسے قتل کئے جانے
اجازتکی نہیں ہو گی۔ لیکن14 جو دیدہ دانستہ اور چالاکی کسیسے کو
مار ڈالتا میریاُسےہے قربان گاہ بھیسے چھین کر موتسزائے دینا ہے۔

15 جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے اُسے سزائے موت دی
جائے۔

جس16 نے کسی کو اغوا کر لیا ہے اُسے سزائے موت دی جائے،
چاہے وہ اُسے غلام بنا کر بیچ چکا ہو یا اُسے تکاب اپنے پاس رکھا ہو۔ہوا

17 جو باپاپنے یا ماں کرےلعنتپر اُسے دیموتسزائے جائے۔
18 ہو سکتا ہے کہ آدمی جھگڑیں اور ایک دوسرےشخص کو پتھر یا

مُکے سے اِتنا زخمی کر دے کہ گو وہ بچ جائے وہ بستر سے اُٹھ نہ سکتا
ہو۔ 19 اگر بعد مریضمیں تکیہاں شفا پائے کہ دوبارہ اُٹھ کر لاٹھی کے
سہارے چل پھر سکے چوٹتو پہنچانے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ اُسے
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صرف اُس وقت کے لئے معاوضہ پڑےدینا گا مریضتکجب پیسے نہ
کما سکے۔ ساتھ ہی اُسے اُس کا پورا علاج کروانا ہے۔

جو20 اپنے غلام لونڈییا لاٹھیکو مارےیوںسے مروہکہ اُسےجائے
جائے۔دیسزا لیکن21 اگر غلام لونڈییا پٹائی ایکبعدکے یا دندو زندہ
رہے مالـکتو کو سزا دینہ جائے۔ کیونکہ رقمجو اُس اُسنے کے لئے
دی تھی اُس کا نقصان اُسے خود پڑےاُٹھانا گا۔

22 ہو سکتا ہے لوگکہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور لڑتے لڑتے کسی
عورتحاملہ یوںسے ٹکرا جائیں کہ اُس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ اگر کوئی
اَور نقصان نہ ہوا ہو تو ضرب پہنچانے والے کو جرمانہ دینا پڑے گا۔
عورت کا شوہر یہ جرمانہ مقرر کرے، عدالتاور میں اِس کی تصدیق ہو۔

لیکن23 بھینقصاناَورکوعورتاُساگر پہنچا ہو تو پہنچانےضربپھر
والے کو اِس اصول کے مطابق سزا دی جائے کہ جان کے بدلے جان،
آنکھ24 بدلےکے دانتآنکھ، بدلےکے دانت، ہاتھ بدلےکے پاؤںہاتھ،
کے بدلے پاؤں، 25 جلنے کے زخم کے بدلے جلنے کا زخم، مار کے بدلے
کاٹمار، کے بدلے کاٹ۔

26 اگر مالـککوئی اپنے غلام کی آنکھ پر یوں مارے کہ وہ ضائع ہو
جائے تو اُسے غلام کو آنکھ کے بدلے آزاد پڑےکرنا گا، چاہے غلام مرد
ہو یا عورت۔ 27 مالـکاگر کے پیٹنے سے غلام ٹوٹدانتکا جائے تو اُسے
غلام دانتکو کے بدلے آزاد پڑےکرنا گا، غلامچاہے مرد ہو یا عورت۔

نقصان کا معاوضہ
28 اگر بَیلکوئی کسی مرد عورتیا کو مارےایسا کہ وہ مر جائے تو

اُس بَیل کو سنگسار کیا جائے۔ اُس کا گوشت کھانے اجازتکی نہیں
ہے۔ اِس صورت میں بَیل مالـککے کو سزا نہ دی جائے۔ لیکن29 ہو
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سکتا ہے مالـککہ کو پہلے آگاہ کیا گیا تھا کہ بَیل لوگوں کو مارتا ہے،
توبھی اُس بَیلنے کو کھلا چھوڑا جستھا نتیجےکے میں اُس کسینے
کو مار ڈالا۔ ایسی صورت میں نہ صرف بَیل کو بلـکہ اُس مالـککے کو
بھی سنگسار کرنا ہے۔ لیکن30 اگر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اپنی جان کا
دےفدیہ تو جتنا معاوضہ بھی مقرر کیا جائے اُسے پڑےدینا گا۔

31 سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بیٹے کو مارا جائے یا بیٹی کو۔
لیکن32 اگر بَیل کسی غلام یا لونڈی کو دےمار تو اُس مالـککا غلام
مالـککے چاندیکو دےِسکے30کے اور بَیل کو سنگسار کیا جائے۔

33 ہو سکتا ہے کہ کسی نے حوضاپنے کو کھلا ہنے ر دیا حوضیا
بنانے کے لئے گڑھا کھود کر اُسے کھلا ہنے ر دیا اور بَیلکوئی یا اُسگدھا
میں گر کر مر گیا۔ ایسی34 صورت حوضمیں مالـککا مُردہ جانور کے
لئے پیسے دے۔ وہ جانور مالـککے کو اُس کی پوری قیمت کرےادا
اور مُردہ جانور خود لے لے۔

35 اگر کسی کا بَیل دوسرےکسی بَیلکے کو مارےایسے کہ وہ مر
جائے تو مالـکدونوں بَیلزندہ بیچکو اُسکر آپسپیسےکے میں بانٹبرابر
لیں۔ اِسی طرح وہ مُردہ بَیل کو بھی برابر تقسیم کریں۔ لیکن36 ہو سکتا ہے
مالـککہ معلومکو تھا کہ جانوروںدوسرےبَیلمیرا پر حملہ کرتا اِسہے،
باوجودکے اُس اُسےنے آزاد میںصورتایسیتھا۔چھوڑدیا اُسے بَیلمُردہ
عوضکے اُس مالـککے کو نیا بَیل پڑےدینا گا، اور وہ مُردہ بَیل خود
لے لے۔

22
ملـکیت حفاظتکی
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جس1 نے کوئی بَیل یا بھیڑ چوری کر کے اُسے ذبح کیا یا بیچ ڈالا ہے

اُسے چوریہر بَیلکے عوضکے پانچ بَیل اور کیچوریہر بھیڑ عوضکے
چار واپسبھیڑیں کرنا ہے۔

2 ہو سکتا ہے کہ کوئی نقبچور لگا رہا ہو لوگاور اُسے پکڑ کر یہاں
تک مارتے پیٹتے رہیں کہ وہ مر جائے۔ اگر رات وقتکے ایسا ہوا ہو تو
وہ اُس خونکے کے ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن3 اگر سورج طلوعکے
ہونے کے بعد ایسا ہوا ہو جستو نے اُسے مارا وہ ٹھہرےقاتل گا۔

چور کو ہر چُرائی ہوئی چیز کا عوضانہ دینا ہے۔ اگر اُس پاسکے دینے
لئےکے نہکچھ ہو تو اُسے غلام بنا کر بیچنا پیسےجوہے۔ اُسے بیچنے عوضکے
ملیں وہ چُرائی ہوئی چیزوں کے بدلے میں دیئے جائیں۔

4 چوریاگر کا جانور چور پاسکے زندہ پایا جائے تو اُسے ہر جانور کے
عوض دو دینے پڑیں گے، چاہے وہ بَیل، بھیڑ، بکری یا گدھا ہو۔

5 ہو سکتا ہے کوئیکہ مویشیاپنے کو کھیتاپنے یا انگور باغکے میں
چھوڑ کر دےچرنے اور ہوتے ہوتے وہ دوسرےکسی کے کھیت یا
انگور باغکے میں جا کر میںصورتایسیلـگے۔چرنے لازم مویشیکہہے
نقصانمالـککا اپنےعوضکے انگور باغکے بہترینکیکھیتاور میںپیداوار سے دے۔

6 ہو سکتا ہے کہ کسی آگنے جلائی ہو اور وہ کانٹےدار یوں جھاڑ
یعےکے پڑوسیذر پھیلتککھیتکے کر اُس اناجکے پُولوںکے اُسکو،
کی پکی ہوئی فصل کو یا کھیت کی کسی اَور پیداوار کو برباد کر دے۔
ایسی صورت میں جس آگنے جلائی ہو اُسے اُس کی پوری قیمت ادا
کرنی ہے۔
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7 ہو سکتا کسیکہہے پیسےکچھنے یا کوئی اَور مال واقفکسیاپنے

کار کے سپرد کر دیا ہو تاکہ وہ اُسے محفوظ رکھے۔ اگر یہ چیزیں اُس کے
گھر سے چوری ہو جائیں اور بعد میں چور کو پکڑا جائے تو چور کو اُس
کی دُگنی قیمت ادا پڑےکرنی گی۔ لیکن8 اگر چور پکڑا نہ جائے تو لازم
ہے کہ اُس گھر جسمالـککا کے سپرد یہ چیزیں کی گئی تھیں الله کے
حضور کھڑا ہو تاکہ معلوم کیا جائے کہ اُس نے خود یہ مال چوری کیا
ہے یا نہیں۔

9 ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں آپسکا میں جھگڑا ہو، اور کسیدونوں چیز
بارےکے میں دعوٰی کرتے ہوں کہ یہ میری ہے۔ اگر کوئی قیمتی چیز
ًہو مثلا بَیل، گدھا، بھیڑ، کپڑےبکری، یا کوئی کھوئی ہوئی چیز تو معاملہ
الله کے حضور لایا جسےجائے۔ الله قصوروار دوسرےاُسےدےقرار کو
زیرِبحث چیز کی قیمتدُگنی ادا کرنی ہے۔

10 ہو سکتا ہے کسیکہ نے اپنا کوئی گدھا، بَیل، بھیڑ، بکری یا کوئی
اَور جانور کسی واقف کار کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اُسے محفوظ رکھے۔
وہاں جانور مر جائے یا زخمی ہو جائے، یا کوئی اُس پر قبضہ کر کے اُسے
اُس وقت لے جبجائے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ 11 یہ معاملہ یوں حل کیا
جائے جسکہ کے سپرد جانور کیا گیا تھا ربوہ کے حضور قَسم کھا کر
کہے کہ مَیں نے واقفاپنے کار کے جانور کے لالچ میں یہ کام نہیں کیا۔
جانور مالـککے کو یہ قبول پڑےکرنا گا، دوسرےاور اِسکو بدلےکے
نہیںکچھ دینا ہو گا۔ لیکن12 اگر واقعی جانور چوریکو کیا گیا جستوہے
کے سپرد جانور کیا گیا تھا اُسے اُس کی قیمت ادا پڑےکرنی گی۔ 13 اگر
جنگلیکسی جانور اُسےنے پھاڑ ڈالا ہو تو ثبوتوہ کے طور پھاڑیپر ہوئی
لاش کو لے آئے۔ پھر اُسے اُس قیمتکی ادا نہیں پڑےکرنی گی۔
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14 ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے واقف کار سے اجازت لے کر اُس کا

جانور استعمال کرے۔ اگر جانور مالـککو کی غیرموجودگی میں چوٹ
لـگے یا وہ مر جائے تو اُس شخص جسکو پاسکے جانور اُس وقت تھا
اُس کا معاوضہ پڑےدینا گا۔ لیکن15 اگر جانور مالـککا وقتاُس ساتھ
تھا تو دوسرے کو معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ اگر اُس نے
جانور کو کرائے پر لیا ہو تو اُس کا نقصان کرائے سے پورا ہو جائے گا۔

لڑکی کو ورغلانے کا جرم
16 اگر کنواریکسی کی منگنی نہیں ہوئی اور کوئی مرد اُسے ورغلا کر

اُس ہمسے بستر ہو توجائے وہ اُسکردےمَہر لیکن17کرے۔شادیسے
اگر لڑکی باپکا اُس کی اُس مرد شادیساتھکے کرنے سے انکار کرے،
صورتاِس میں بھی مرد کنواریکو کے لئے مقررہ رقم پڑےدینی گی۔

موتسزائے لائقکے جرائم
جادوگرنی18 کو جینے نہ دینا۔
19 کسیشخصجو جانور تعلقاتجنسیساتھکے رکھتا ہو اُسے سزائے

دیموت جائے۔
20 جو ربصرفنہ کرےپیشقربانیاںکو بلـکہ دیگر معبودوں بھیکو

اُسے قوم نکالسے ہلاککر کیا جائے۔
کمزوروں حفاظتکی کے لئے احکام

21 ملـکتیرےپردیسیجو میں مہمان ہے اُسے نہ دبانا اور نہ اُس سے بُرا
سلوک کرنا، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔

کسی22 بیوہ یا یتیم سے سلوکبُرا نہ کرنا۔ 23 اگر تُو کرےایسا اور وہ
چلّا کر مجھ سے یاد فر کریں تو مَیں ضرور اُن کی سنوں گا۔ 24 مَیں بڑے
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غصے میں آ کر تمہیں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ پھر تمہاری یاں بیو خود بیوائیں
تمہارےاور بچے خود یتیم بن جائیں گے۔

25 اگر تُو نے میری قوم کے کسی غریب قرضکو دیا ہے تو اُس سے
سود نہ لینا۔

26 اگر تجھے کسی سے اُس کی چادر گروی کے طور پر ملی ہو تو اُسے
سورج ڈوبنے پہلےسے واپسہی کر دینا ہے، 27 اِسیکیونکہ کو وہ سونے
کے لئے استعمال کرتا ورنہہے۔ وہ کیا اوڑھچیز کر سوئے گا؟ اگر تُو چادر
واپس کرےنہ اور شخصوہ چلّا کر مجھ سے یاد کرےفر تو مَیں اُس کی
سنوں گا، کیونکہ مَیں مہربان ہوں۔

الله فرائضمتعلقسے
28 الله کو نہ کوسنا، نہ اپنی قوم کسیکے سردار لعنتپر کرنا۔
مجھے29 وقت پر اپنے کھیت اور کولھوؤں کی پیداوار میں سے نذرانے

پیش کرنا۔ اپنے پہلوٹھے مجھے دینا۔ 30 اپنے بَیلوں، بھیڑوں اور یوں بکر کے
پہلوٹھوں کو بھی مجھے دینا۔ جانور کا پہلوٹھا پہلے سات دن اپنی ماں کے
ساتھ رہے۔ آٹھویں دن وہ مجھے دیا جائے۔

31 اپنے آپ کو میرے لئے مخصوص و مُقّدس رکھنا۔ اِس لئے ایسے
جانور کا متگوشت کھانا جسے کسی جنگلی جانور نے پھاڑ ڈالا ہے۔
گوشتایسے ُکتوںکو کو کھانے دینا۔

23
عدالت انصافمیں اور دوسروں محبتسے

1 غلط افواہیں نہ پھیلانا۔ کسی شریر آدمی کا ساتھ دے کر جھوٹی
گواہی دینا منع ہے۔ 2 غلطاکثریتاگر کام کر رہی ہو تو اُس پیچھےکے نہ
ہو لینا۔ عدالت میں گواہی وقتدیتے اکثریت کے ساتھ مل کر ایسی بات
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نہ جسکرنا سے غلط فیصلہ کیا جائے۔ لیکن3 عدالت میں کسی غریب
داریطرفکی بھی نہ کرنا۔

4 اگر تیرےتجھے دشمن کا بَیل یا گدھا آوارہ پھرتا ہوا نظر آئے تو اُسے
ہر صورت واپسمیں کر دینا۔ 5 اگر تجھ نفرتسے کرنے والے کا گدھا
بوجھ تلے گر گیا ہو اور تجھے پتا لـگے تو اُسے نہ چھوڑنا بلـکہ ضرور اُس کی
مدد کرنا۔

عدالت6 میں غریب کے حقوق نہ مارنا۔ 7 ایسے معاملے سے دُور رہنا
جھوٹلوگمیںجس لتے بو ہیں۔ جو بےگناہ اور حق پر ہے اُسے سزائے
موت نہ دینا، کیونکہ مَیں قصوروار کو حق بجانب نہیں ٹھہراؤں گا۔
رشوت8 نہ لینا، رشوتکیونکہ دیکھنے والے کو اندھا کر دیتی اورہے اُس
باتکی بننے نہیں دیتی جو حق پر ہے۔

9 جو پردیسی تیرے ملـک میں مہمان ہے اُس پر دباؤ نہ ڈالنا۔ تم ایسے
لوگوں واقفخوبسےحالتکی ہو، کیونکہ تم پردیسیمیںمصرخود ہو۔رہے

سبت کا سال سبتاور
10 چھ سال تک اپنی زمین میں بیج بو کر اُس کی پیداوار جمع کرنا۔

لیکن11 ساتویں سال زمین کو استعمال نہ کرنا بلـکہ پڑےاُسے ہنے ر دینا۔
بھیکچھجو اُگے وہ قوم لوگغریبکے کھائیں۔ جو اُن سے بچ اُسےجائے
کھائیں۔جانورجنگلی اپنے انگور زیتوناور باغوںکے بھیساتھکے ایسا ہی
کرنا ہے۔

دنچھ12 اپنا کاجکام لیکنکرنا، ساتویں دن آرام کرنا۔ پھر تیرا بَیل اور
تیرا گدھا بھی آرام کر سکیں تیریگے، لونڈی کا بیٹا تیرےاور ساتھ ہنے ر
والا پردیسی بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔
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13 جو بھی ہدایت مَیں نے دی ہے اُس پر عمل کر۔ دیگر معبودوں کی

پرستش نہ کرنا۔ تیرےمَیں منہ سے اُن تکناموںکے کا ذکر نہ سنوں۔
خاصتین عیدیں

تینمیںسال14 میریدفعہ تعظیم میں منانا۔عید روٹیبےخمیریپہلے،15
کی عید ابیبمنانا۔ کے *مہینے ساتمیں تیریتکدن روٹی میں خمیر نہ ہو
مَیںطرحجس نے حکم دیا ہے، کیونکہ اِس مہینے میں تُو مصر نکلا۔سے اِن
دنوں میں میرےکوئی خالیحضور ہاتھ نہ آئے۔ 16 فصلدوسرے، کٹائی
کی عید اُس وقت منانا جب تُو اپنے کھیت میں بوئی ہوئی پہلی فصل کاٹے
گا۔ تیسرے، جمع کرنے کی عید فصل کی کٹائی کے †اختتام پر منانا ہے
جب تُو نے انگور اور باقی باغوں کے پھل جمع کئے ہوں گے۔ تیرےیوں17
تمام مرد تین ربمرتبہ قادرِ مطلق کے حاضرحضور ہوا کریں۔

جب18 تُو کسی جانور کو ذبح کر کے قربانی کے طور کرےپیشپر تو
اُس کے خون کے ساتھ ایسی پیشروٹی نہ میںجسکرنا خمیر ہو۔ اور جو
جانور تُو میری عیدوں پر چڑھائے اُن کی چربی اگلی تکصبح باقی نہ رہے۔

اپنی19 زمین کی پہلی پیداوار کا بہترین ربحصہ اپنے خدا کے میںگھر
لانا۔

بھیڑ یا بکری بچےکے کو اُس کی ماں دودھکے میں نہ پکانا۔
رب کا فرشتہ کرےراہنمائی گا

تیرےمَیں20 آگے آگے فرشتہ بھیجتا ہوں جو راستے میں تیری حفاظت
کرے گا اور تجھے اُس تکجگہ لے جائے گا جو مَیں تیرےنے لئے تیار
کی ہے۔ اُس21 کی موجودگی احتیاطمیں برتنا۔ اُس کی سننا، اور اُس کی
* 23:15 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 23:16 فصل کی کٹائی کے :اختتام ستمبر تا
اکتوبر۔
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کرنا۔نہورزیخلاف اگر توجائےہوسرکشتُو کرےنہیںمعافتجھےوہ
گا، کیونکہ میرا نام اُس میں حاضر ہو گا۔ لیکن22 اگر تُو اُس کی سنے اور
سب کرےکچھ جو مَیں تجھے بتاتا ہوں تو تیرےمَیں دشمنوں کا دشمن اور
تیرے مخالفوں مخالفکا ہوں گا۔

23 کیونکہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے ملـِک کنعان
تک دےپہنچا گا جہاں اموری، ِحتّی، فرِزّی، کنعانی، ِحوّی اور یبوسی
آباد تبہیں۔ مَیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ 24 اُن معبودوںکے
کو سجدہ نہ کرنا، نہ اُن کی خدمت کرنا۔ اُن کے رسم و رواج بھی نہ اپنانا
بلـکہ اُن بُتوںکے کو تباہ کر دینا۔ ستونوںجن کے منے سا عبادتوہ کرتے
ہیں اُن کو ٹکڑےٹکڑےبھی کر ڈالنا۔ رب25 اپنے خدا خدمتکی کرنا۔
پھر مَیں خوراکتیری اور پانی دےبرکتکو کر تمام یاں بیمار تجھ سے دُور
کروں گا۔ 26 پھر تیرے ملـک میں نہ کسی کا بچہ ضائع ہو گا، نہ کوئی
بانجھ ہو گی۔ ساتھ ہی مَیں تجھے یل طو زندگی عطا کروں گا۔

تیرےمَیں27 آگے پھیلاؤںدہشتآگے بھیجہاںگا۔ تُو جائے وہاںگا
مَیں تمام قوموں میں ابتری پیدا کروں میرےگا۔ سبب تیرےسے سارے
پلٹدشمن بھاگکر جائیں گے۔ تیرےمَیں28 آگے زنبور بھیج دوں گا جو
ِحوّی، کنعانی اور ِحتّی ملـککو چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ لیکن29
جب تُو پہنچےوہاں گا تو مَیں ایکاُنہیں ملـکمیںسالہی نہیںسے نکالوں
گا۔ ورنہ ملـکپورا ویران ہو جائے گا اور جنگلی پھیلجانور تیرےکر لئے
نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ اِس30 لئے تیرےمَیں پہنچنے ملـکپر کے
باشندوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا جاؤں گا۔ اِتنے میں تیری تعداد بڑھے
گی اور تُو رفتہ ملـکرفتہ پر قبضہ کر سکے گا۔
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31 مَیں تیری سرحدیں مقرر کروں گا۔ بحرِ ُلزم ق ایک حد ہو گی اور
فلستیوں کا سمندر دوسری، جنوب کا یگستان ر ایک ہو گی اور یائے در
فرات دوسری۔ ملـکمَیں کے باشندوں تیرےکو قبضے میں کر دوں گا،
اور تُو اُنہیں اپنے آگے ملـکآگے سے دُور کرتا جائے گا۔ 32 لازم ہے کہ
تُو اُن ساتھکے یا اُن معبودوںکے ساتھکے عہد نہ باندھے۔ 33 اُن تیرےکا
ملـک میں رہنا منع ورنہہے، تُو اُن سببکے سے میرا گا۔کرےگناہ اگر تُو
اُن معبودوںکے کرےعبادتکی گا تو تیرےیہ لئے پھندا بن جائے “۔‘گا

24
اسرائیلرب سے عہد باندھتا ہے

نےرب1 موسٰی سے کہا، تُو،” ہارون، ندب، ابیہو اور اسرائیل 70کے
پاسمیرےبزرگ اوپر آئیں۔ کچھ فاصلے کھڑےپر ہو کر مجھے سجدہ کرو۔
صرف2 تُو اکیلا میرےہی قریب دوسرےآ، دُور رہیں۔ اور قوم کے باقی
تیرےلوگ ساتھ پہاڑ پر نہ “چڑھیں۔

تب3 موسٰی نے قوم پاسکے جا ربکر کی تمام باتیں اور پیشاحکام
جوابکئے۔ میں سب نے مل کر کہا، ربہم” کی اِن تمام باتوں پر عمل
کریں “گے۔

تب4 موسٰی ربنے کی تمام باتیں لـکھ لیں۔ اگلے دن وہ سویرےصبح
اُٹھا اور پہاڑ پاسکے گیا۔ اُس دامنکے میں اُس قرباننے گاہ بنائی۔ ساتھ
ہی اُس نے اسرائیل کے ایکہر قبیلے کے لئے ایک ایک پتھر کا ستون
کھڑا کیا۔ 5 پھر اُس نے کچھ اسرائیلی نوجوانوں کو پیشقربانی کرنے کے
لئے بُلایا تاکہ وہ رب کی تعظیم میں بھسم ہونے والی قربانیاں چڑھائیں اور
جوان بَیلوں کو سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کریں۔ 6 موسٰی نے
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قربانیوں کاخون جمع کیا۔ اُس کا آدھا حصہ اُس نے باسنوں میں ڈال دیا
اور آدھا قربانحصہ گاہ چھڑکپر دیا۔

7 پھر اُس نے کتابوہ جسلی ربمیں کے ساتھ عہد کی تمام شرائط
درج تھیں اور اُسے قوم کو پڑھ کر جوابسنایا۔ میں اُنہوں نے کہا، ہم”
رب کی اِن تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ ہم اُس کی سنیں “گے۔ 8 اِس پر
موسٰی نے باسنوں میں سے خون لے کر اُسے لوگوں پر چھڑکا اور کہا، یہ”
خون اُس عہد کی تصدیق کرتا ہے ربجو تمہارےنے ساتھ کیا ہے اور
جو اُس کی تمام باتوں پر مبنی “ہے۔

9 اِس کے بعد موسٰی، ہارون، ندب، ابیہو اور اسرائیل کے بزرگ70
سینا پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں10 اُنہوں اسرائیلنے کے خدا کو دیکھا۔ لگتا تھا
کہ اُس پاؤںکے نیچےکے سنِگ لاجورد کا سا تختہ تھا۔ وہ آسمان کی مانند
تھا۔شفافوصاف اسرائیلاگرچہ11 راہنماؤںکے کچھسبیہنے دیکھا
ربتوبھی ہلاکاُنہیںنے نہ کیا، بلـکہ وہ الله کو دیکھتے رہے اور اُس کے
حضور عہد کا کھانا کھاتے اور پیتے رہے۔

پتھر کی تختیاں
پہاڑ12 سے اُترنے کے رببعد نے موسٰی سے کہا، پاسمیرے” پہاڑ پر

آ کر کچھ دیر کے لئے ٹھہرے رہنا۔ مَیں تجھے پتھر کی تختیاں دوں جنگا پر
مَیں شریعتاپنینے اور لـکھےاحکام ہیں اور اسرائیلجو کی تعلیم تربیتو
کے لئے ضروری “ہیں۔

13 موسٰی اپنے مددگار یشوع کے ساتھ چل پڑا اور الله کے پہاڑ پر چڑھ
گیا۔ پہلے14 اُس نے بزرگوں سے کہا، ہماری” واپسی کے انتظار میں یہاں
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ٹھہرے رہو۔ ہارون اور تمہارےحور پاس رہیں گے۔ کوئی بھی معاملہ
ہو لوگتو اُن ہی پاسکے “جائیں۔

ربموسٰی سے ملتا ہے
جب15 موسٰی ھنے چڑ لگا تو پہاڑ پر بادل چھا گیا۔ رب16 کا جلال کوہِ

سینا پر اُتر آیا۔ بادلتکدنچھ اُس پر چھایا رہا۔ ساتویں ربدن بادلنے
میں سے موسٰی کو بُلایا۔ رب17 کا جلال اسرائیلیوں کو بھی نظر آتا تھا۔
اُنہیں یوں لگا جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی پر بھڑکآگتیز رہی ہو۔ 18 ھتے چڑ
ھتے چڑ موسٰی بادل میں داخل ہوا۔ وہاں وہ چالیس دن اور چالیس رات
رہا۔

25
ملاقات کا خیمہ بنانے کے لئے ہدیئے

موسٰینےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتا کہ وہ ہدیئے لا مجھےکر
اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر صرفلیکنکریں۔ اُن سے قبولہدیئے
کرو دیں۔سےخوشیدلیجو 3 اُن چیزیںیہسے ہدیئے طورکے قبولپر :کرو
سونا، چاندی، پیتل؛ 4 نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا باریکدھاگا،
کتان، بکری کے بال، 5 مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، *تخس کی
کھالیں، کیکیکر لـکڑی، دانشمع6 کے لئے زیتون کا مسحتیل، کرنے کے
لئے تیل اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے، 7 عقیِق احمر اور دیگر جواہر
جو اماِم اعظم بالاپوشکے اور سینے جائیںجڑےمیںکیسےکے گے۔ 8 اِن
چیزوں میرےلوگسے لئے مقدِس بنائیں تاکہ مَیں اُن کے درمیان رہوں۔
* 25:5 :تخس ً غالبا متروکاِس عبرانی لفظ سے مراد سمندریکوئی جانور ہے۔
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اُساورمقدِستجھےمَیں9 سامانتمامکے گا،دکھاؤںنمونہکا تمہیںکیونکہ
سب کچھ عین اُسی مطابقکے بنانا ہے۔

عہد صندوقکا
لوگ10-12 کیکر کی لـکڑی کا صندوق بنائیں۔ اُس کی لمبائی پونے چار

فٹ ہو اُسجبکہ چوڑائیکی اور اونچائی سوا دو صندوقپورےہو۔فٹدو
پر اندر اور باہر خالصسے سونا چڑھانا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد سونے
کی جھالر لگانا۔ صندوق کو اُٹھانے کے لئے سونے کے کڑےچار ڈھال
کر اُنہیں صندوق کے چارپائیوں پر لگانا۔ طرفدونوں دو کڑےدو ہوں۔
13 پھر کیکر کی دو یاں لـکڑ صندوق کو اُٹھانے کے لئے تیار کرنا۔ اُن پر سونا
چڑھا کر 14 اُن کو دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالنا تاکہ اُن سے صندوق
کو اُٹھایا جائے۔ 15 یہ یاں لـکڑ صندوق کے اِن کڑوں میں پڑی رہیں۔ اُنہیں
بھیکبھی دُور نہ کیا جائے۔ شریعتمیںصندوق16 کی وہ تختیاںدو رکھنا
جو مَیں تجھے دوں گا۔

صندوق17 کا خالصڈھکنا سونے کا بنانا۔ اُس کی لمبائی پونے فٹچار
چوڑائیاور اُسہو۔فٹدوسوا کفارےنامکا کا سونے19-18ہے۔ڈھکنا
سے گھڑ کر دو کروبی فرشتے بنائے جائیں جو ڈھکنے کے دونوں سِروں
پر کھڑے ہوں۔ یہ دو فرشتے اور ڈھکنا ایک ٹکڑےہی سے بنانے ہیں۔
فرشتوں20 کے پَر یوں اوپر طرفکی پھیلے ہوئے ہوں کہ وہ ڈھکنے کو پناہ
دیں۔ اُن کے دوسرےایکمنہ طرفکی کئے ہوئے ہوں، اور وہ ڈھکنے
طرفکی دیکھیں۔

21 ڈھکنے کو صندوق پر لگا، اور صندوق میں شریعت کی وہ دو تختیاں
رکھ جو مَیں تجھے دوں گا۔ 22 وہاں ڈھکنے کے اوپر دونوں فرشتوں کے
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درمیان سے مَیں آپاپنے کو تجھ پر ظاہر کر کے تجھ سے ہم کلام ہوں گا
اور تجھے اسرائیلیوں کے لئے تمام احکام دوں گا۔

مخصوص روٹیوں کی میز
23 کیکر لـکڑیکی کی میز بنانا۔ اُس کی لمبائی تین فٹ، فٹڈیڑھچوڑائی

اور اونچائی سوا فٹدو ہو۔ اُس24 خالصپر سونا چڑھانا، اور اُس کے ارد
گرد سونے کی جھالر لگانا۔ 25 میز کی اوپر کی سطح پر چوکھٹا جسلگانا
کی اونچائی تین انچ ہو جساور پر سونے کی جھالر لـگی ہو۔ 26 سونے کے
کڑےچار ڈھال کر اُنہیں چاروں کونوں پر لگانا جہاں میز کے پائے لـگے
ہیں۔ 27 کڑےیہ میز کی سطح پر لـگے چوکھٹے کے نیچے لگائے جائیں۔ اُن
میں وہ یاں لـکڑ ڈالنی ہیں جن سے میز کو اُٹھایا جائے گا۔ 28 یہ یاں لـکڑ بھی
کیکر کی ہوں اور اُن پر سونا چڑھایا جائے۔ اُن سے میز کو اُٹھانا ہے۔

اُس29 کے تھال، پیالے، مرتبان اور َمے پیشنذریںکی کرنے برتنکے
خالص سونے سے بنانا ہے۔ 30 میز پر وہ روٹیاں میرےوقتہر رہیںپڑیحضور میرےجو لئے مخصوص ہیں۔

شمع دان
خالص31 سونے بھیدانشمعکا بنانا۔ اُس کا پایہ ڈنڈیاور گھڑ کر بنانا

ہے۔ اُس کی پیالیاں جو پھولوں اور کلیوں کی شکل کی ہوں گی پائے اور
ڈنڈی کے ایکساتھ ہی ٹکڑا ہوں۔ ڈنڈی32 سے دائیں اور بائیں طرف تین
تین شاخیں نکلیں۔ 33 ہر شاخ پر تین پیالیاں لـگی ہوں جو بادام کی کلیوں اور
پھولوں کی شکل کی ہوں۔ شمع34 دان ڈنڈیکی پر بھی اِس قسم کی پیالیاں
لـگی ہوں، لیکن تعداد میں چار۔ 35 اِن میں سے تین پیالیاں دائیں بائیں کی
شاخوںچھ نیچےکے لـگی ہوں۔ یوںوہ لـگی ہوں کہ ہر پیالی سے شاخیںدو
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نکلیں۔ شاخیں36 اور پیالیاں بلـکہ پورا شمع خالصدان سونے ایککے ہی
ٹکڑے سے گھڑ کر بنانا ہے۔

شمع37 دان کے لئے سات چراغ بنا کر اُنہیں یوں شاخوں پر رکھنا کہ وہ
منے سا کی جگہ روشن کریں۔ 38 بتی کترنے کی قینچیاں اور جلتے کوئلے
کے لئے چھوٹے برتن خالصبھی سونے سے بنائے جائیں۔ شمع39 دان اور
سارےاُس سامان کے لئے پورے 34 کلو خالصگرام سونا استعمال کیا
جائے۔ 40 غور کر سبکہ کچھ عین اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو
مَیں تجھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔

26
ملاقات کا خیمہ

مُقّدس1 خیمے کے لئے پردےدس بنانا۔ اُن کے لئے باریک کتان اور
نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا استعمال کرنا۔ پردوں میں کسی
ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنوانا۔
2 پردےہر کی لمبائی فٹ42 اور چوڑائی فٹ6 ہو۔ 3 پانچ پردوں کے لمبے
دوسرےایکحاشئے کے جوڑےساتھ جائیں اور اِسی طرح باقی پانچ بھی۔
یوں ٹکڑےبڑےدو بن جائیں گے۔ دونوں4 ٹکڑوں دوسرےایککو کے
ساتھ ملانے کے لئے نیلے دھاگے کے حلقے بنانا۔ یہ حلقے ٹکڑےہر کے
فٹ42 والے ایک کنارے پر لگائے جائیں، ٹکڑےایک5 کے حاشئے پر
50 حلقے اور دوسرے پر بھی اُتنے ہی حلقے۔ اِن دو حاشیوں کے حلقے
دوسرےایک کے منے آ منے سا ہوں۔ 6 پھر سونے کی 50 ہکیں بنا کر اُن
سے منے آ منے سا دوسرےایکحلقےکے ملانا۔ساتھکے یوں ٹکڑےدونوں
جُڑ کر خیمے کا کام دیں گے۔
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بکری7 بالوںکے پردے11بھیسے بنانا کپڑےجنہیں خیمےوالے کے

اوپر جائے۔رکھا پردےہر8 اورفٹ45لمبائیکی ہو۔فٹ6چوڑائی 9 پانچ
پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے جائیںجوڑےساتھکے اور اِسی طرح
باقی چھ بھی۔ اِن چھ پردوں کے پردےچھٹے ایککو دفعہ تہہ کرنا۔ یہ
منے سا والے حصے سے لٹکے۔

بکری10 بالکے کے اِن دونوں ٹکڑوں بھیکو ملانا اِسہے۔ کے لئے ہر
ٹکڑے کے فٹ45 کنارےایکوالے پر پچاسپچاس حلقے لگانا۔ 11 پھر
پیتل کی 50 ہکیں بنا کر اُن سے دونوں حصے ملانا۔ جب12 یوں بکر کے
بالوں کا یہ کپڑےخیمہ خیمےکے کے اوپر لگایا جائے گا تو آدھا پردہ باقی
گا۔رہے وہ کیخیمے طرفپچھلی لٹکا رہے۔ خیمے13 دائیںکے اور بائیں
بکریطرف بالوںکے کا کپڑےخیمہ خیمےکے نسبتکی ڈیڑھ فٹڈیڑھ
لمبا ہو گا۔ یوں وہ طرفدونوں لٹکے کپڑےہوئے کے خیمے محفوظکو
رکھے گا۔

دوسرےایک14 کے اوپر کے اِن دونوں خیموں حفاظتکی کے لئے
غلافدو بنانے بکریہیں۔ بالوںکے خیمےکے پر مینڈھوں سرخکی رنگی
ہوئی کھالیں جوڑ کر رکھی جائیں اور اُن تخسپر کی کھالیں ملا کر رکھی
جائیں۔

15 کیکر کی لـکڑی کے تختے بنانا کھڑےجو کئے جائیں تاکہ خیمے کی
دیواروں کا کام دیں۔ 16 ہر تختے کی اونچائی فٹ15 ہو اور چوڑائی سوا دو
فٹ۔ 17 ہر تختے کے نیچے دو دو چولیں ہوں۔ یہ چولیں ہر تختے کو اُس کے
پائیوں گیجوڑیںساتھکے تاکہ تختہ رہے۔کھڑا جنوبیکیخیمے18 دیوار
کے لئے تختوں20 ضرورتکی ہے 19 اور ساتھ چاندیہی کے پائیوں40
کی۔ اُن پر کھڑےتختے کئے جائیں گے۔ ہر تختے نیچےکے دو پائے ہوں گے،
اور ہر پائے ایکمیں چول لـگے گی۔ اِسی20 طرح خیمے کی شمالی دیوار
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کے لئے بھی 20 تختوں کی ضرورت ہے 21 اور ساتھ ہی چاندی کے 40
پائیوں کی۔ وہ بھی تختوں کو کھڑا کرنے کے لئے ہیں۔ ہر تختے کے نیچے
دو پائے ہوں گے۔ خیمے22 کی پچھلی یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے
بنانا۔ اِس23 دیوار کو شمالی اور جنوبی دیواروں کے ساتھ جوڑنے کے لئے
والےکونے دو 24بنانا۔تختے اِن نیچےمیںتختوںدو کرلےسے تکاوپر کونا
ہو ایکتاکہ سے شمالی دیوار مغربی دیوار ساتھکے جُڑ جائے دوسرےاور
سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ۔ اِن کے اوپر سرےکے کڑوں سے
مضبوط کئے جائیں۔ یوں25 پچھلے یعنی مغربی تختوں کی پوری تعداد 8 ہو
گی اور اِن کے لئے چاندی پائیوںکے کی تعداد 16، ہر تختے نیچےکے دو دو
پائے ہوں گے۔

اِس26-27 کے علاوہ کیکر لـکڑیکی کے شہتیر بنانا، تینوں دیواروں کے
لئے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار کے تختوں پر یوں لگائے جائیں کہ وہ اُنہیں
دوسرےایک کے ساتھ ملائیں۔ 28 درمیانی شہتیر دیوار کی آدھی اونچائی
پر دیوار سرےایککے تکسرےدوسرےسے لگایا جائے۔ شہتیروں29
تختوںکو ساتھکے لگانے کے لئے سونے کڑےکے بنا میںتختوںکر لگانا۔
تمام تختوں اور شہتیروں پر سونا چڑھانا۔

مُقّدسپورے30 خیمے اُسیکو نمونے مطابقکے بنانا مَیںجو تجھے پہاڑ
پر دکھاتا ہوں۔

مُقّدس خیمے پردےکے
اَورایکاب31 پردہ بنانا۔ اِس لئےکے کتانباریکبھی اور نیلے، ارغوانی

اور رنگقرمزی کا دھاگا استعمال کرنا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر
کڑھائیکے کامکے فرشتوںکروبیسے کا ڈیزائن بنوانا۔ اِسے32 سونے کی
ہکوں سے کیکر کی لـکڑی کے چار ستونوں سے لٹکانا۔ اِن ستونوں پر سونا
چڑھایا جائے اور وہ چاندی کے پائیوں کھڑےپر ہوں۔ 33 یہ پردہ مُقّدس
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کمرے کو مُقّدس ترین کمرے سے الـگ کرے گا جس میں عہد کا
صندوق پڑا رہے پردےگا۔ کو لٹکانے کے بعد اُس مُقّدسپیچھےکے ترین
کمرے میں عہد صندوقکا رکھنا۔ 34 پھر عہد صندوقکے کفارےپر کا
ڈھکنا رکھنا۔

جس35 میز پر میرے لئے مخصوص کی گئی روٹیاں پڑی رہتی ہیں وہ
پردے کے کمرےمُقّدسباہر میں شمال رکھیطرفکی جائے۔ اُس کے
جنوبمقابل طرفکی شمع دان رکھا جائے۔

36 پھر خیمے دروازےکے کے لئے بھی پردہ بنایا جائے۔ اِس کے لئے
باریکبھی کتان اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا استعمال کیا
جائے۔ اِس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔ 37 اِس پردے کو سونے کی
ہکوں سے کیکر لـکڑیکی کے پانچ ستونوں لٹکانا۔سے اِن ستونوں پر بھی سونا
چڑھایا جائے، اور وہ پیتل پائیوںکے کھڑےپر ہوں۔

27
جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ

1 کیکر لـکڑیکی کی قربان گاہ بنانا۔ اُس کی اونچائی ساڑھے فٹچار ہو
جبکہ اُس کی لمبائی اور چوڑائی فٹساتساتساڑھے ہو۔ اُس2 کے اوپر
میںکونوںچاروں سینگایکایکسے سینگنکلے۔ اور قربان ایکگاہ
ٹکڑےہی کے ہوں۔ سب پر پیتل چڑھانا۔ 3 اُس کا تمام ساز و سامان اور
برتن بھی پیتل ہوںکے یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی بالٹیاں، بیلچے،
کانٹے، جلتے ہوئے کوئلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔

قربان4 گاہ کو اُٹھانے کے لئے پیتل کا جنگلا بنانا جو اوپر سے کھلا
کونوںچاروںکےجنگلےہو۔ قربان5جائیں۔لگائےکڑےپر آدھیکیگاہ
اونچائی پر کنارہ لگانا، اور قربان گاہ کو جنگلے میں تککنارےاِس رکھا
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جائے۔ 6 اُسے اُٹھانے کے لئے کیکر کی دو یاں لـکڑ بنانا جن پر پیتل چڑھانا
ہے۔ 7 اُن کو قربان گاہ طرفدونوںکے کڑوںکے میں ڈال دینا۔

پوری8 قربان گاہ لـکڑی کی ہو، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو۔ اُسے عین
اُس نمونے مطابقکے بنانا جو مَیں تجھے پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔

خیمے کا صحن
مُقّدس9 خیمے کے لئے بنانا۔صحن اُس باریکچاردیواریکی کتان کے

کپڑے سے بنائی چاردیواریجائے۔ کی جنوبلمبائی فٹ150طرفکی
ہو۔ کپڑے10 چاندیکو ہکوںکی اور پٹیوں لـکڑیسے کھمبوں20کے
ساتھکے لگایا جائے۔ ہر پیتلکھمبا کے پائے پر کھڑا ہو۔ چاردیواری11
شمال اِسیبھیطرفکی کی مانند ہو۔ خیمے12 مغربپیچھےکے طرفکی
چاردیواری کی چوڑائی فٹ75 ہو اور کپڑا لـکڑی کے 10 کھمبوں کے
ساتھ لگایا جائے۔ یہ کھمبے بھی پیتل پائیوںکے کھڑےپر ہوں۔

منے،13 مشرقسا طلوعسورجسےجہاںطرفکی ہوتا چاردیواریہے
کی چوڑائی بھی فٹ75 ہو۔ یہاں14-15 چاردیواری کا دروازہ ہو۔ کپڑا
دروازے طرفدائیںکے فٹ22ساڑھے چوڑا ہو اور اُس طرفبائیںکے
بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے طرفدونوں تین تین لـکڑی کے کھمبوں کے ساتھ
لگایا جائے جو پیتل کے پائیوں کھڑےپر ہوں۔ دروازے16 کا پردہ 30
فٹ چوڑا بنانا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور
کتان سے بنایا جائے، اور اُس پر کڑھائی کا کام ہو۔ یہ کپڑا لـکڑی کے چار
کھمبوں ساتھکے لگایا جائے۔ وہ بھی پیتل پائیوںکے کھڑےپر ہوں۔

تمام17 پیتلکھمبے پائیوںکے ہوںکھڑےپر اور چاندیکپڑا ہکوںکی
اور پٹیوں سے ہر کھمبے کے ساتھ لگایا جائے۔ چاردیواری18 کی لمبائی
150 اورفٹ75چوڑائیفٹ، اونچائی کھمبوںہو۔فٹ7ساڑھے تمامکے
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پائے پیتل کے ہوں۔ 19 جو بھی ساز و مُقّدسسامان خیمے میں استعمال
کیا جاتا ہے پیتلسبوہ کا ہو۔ خیمے چاردیواریاور کی میخیں بھی پیتل
کی ہوں۔

شمع دان کا تیل
اسرائیلیوں20 کو حکم دینا کہ تیرےوہ پاس کوٹے ہوئے زیتونوں کا

خالص تیل لائیں تاکہ مُقّدس کمرے کے شمع دان کے چراغ متواتر جلتے
رہیں۔ 21 ہارون اور اُس کے بیٹے شمع دان کو ملاقات کے خیمے کے
کمرےمُقّدس میں رکھیں، پردےاُس کے منے جسسا پیچھےکے عہد کا
صندوق اُسہے۔ میں وہ تیل لتے ڈا رہیں تاکہ ربوہ کے منے سا شام سے
لے تکصبحکر جلتا رہے۔ اسرائیلیوں کا یہ اصول تکابد قائم رہے۔

28
اماموں لباسکے

1 اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر کو
بُلا۔ مَیں اُنہیںنے اسرائیلیوں میں چنسے لیا تاکہہے اماموںوہ حیثیتکی
کریں۔خدمتمیریسے 2 اپنے بھائی ہارون کے لئے لباسمُقّدس بنوانا جو
پُروقار اور شاندار ہوں۔ لباس3 بنانے کی ذمہ داری اُن تمام لوگوں کو دینا
جو ایسے کاموں میں ماہر ہیں اور جن کو مَیں نے حکمت کی روح سے
بھر دیا ہے۔ جبکیونکہ ہارون مخصوصکو کیا جائے گا اور مُقّدسوہ
خیمے خدمتکی دےسرانجام گا تو اُسے اِن کپڑوں ضرورتکی ہو گی۔

4 اُس کے لئے یہ لباس بنانے :ہیں سینے کا کیسہ، بالاپوش، چوغہ، بُنا
ہوا زیرجامہ، پگڑی اور کمربند۔ یہ کپڑے اپنے بھائی ہارون اور اُس کے
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بیٹوں کے لئے بنوانے ہیں تاکہ وہ امام کے طور پر خدمت کر سکیں۔ 5 اِن
لئےکےکپڑوں اورسونا نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کا باریکاوردھاگا
کتان استعمال کیا جائے۔

ہارون بالاپوشکا
بالاپوش6 بھیکو اورسونے نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور دھاگےکے

باریکاور کتان سے بنانا ہے۔ اُس پر کسی ماہر کاری گر سے کڑھائی کا
کام کروایا جائے۔ 7 اُس کی دو پٹیاں ہوں جو کندھوں پر رکھ کر منے سا
اور پیچھے بالاپوشسے کے ساتھ لـگی ہوں۔ اِس8 کے ایکعلاوہ پٹکا بُننا
بالاپوشسےجسہے کو باندھا جائے اور بالاپوشجو ایکساتھکے ٹکڑا
ہو۔ اُس کے لئے بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور
باریک کتان استعمال کیا جائے۔

9 پھر عقیِق احمر کے دو پتھر چن کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے
نام کندہ کرنا۔ 10 ہر جوہر پر چھ چھ نام اُن کی پیدائش کی ترتیب کے
مطابق کندہ کئے جائیں۔ 11 یہ نام اُس طرح جوہروں پر کندہ کئے جائیں
طرحجس مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ پھر دونوں جوہر سونے خانوںکے میں
جڑ کر بالاپوش12 کی دو پٹیوں پر ایسے لگانا کہ کندھوں پر آ جائیں۔ جب
میرےہارون حضور آئے گا تو جوہروں پر کے یہ نام اُس کے کندھوں پر
ہوں گے اور مجھے اسرائیلیوں کی یاد دلائیں گے۔

سونے13 خانےکے بنانا خالصاور14 زنجـیریںدوکیسونے ڈوریجو
کی طرح ُگندھی ہوئی ہوں۔ پھر اِن دو زنجـیروں کو سونے کے خانوں کے
ساتھ لگانا۔

سینے کا کیسہ
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سینے15 لئےکے بنانا۔کیسہ میںاُس وہ معرفتکیجنرہیںپڑےقرعے

میری مرضی معلوم کی جائے گی۔ ماہر کاری گر اُسے اُن ہی چیزوں سے
بنائے جن ہارونسے بالاپوشکا بنایا گیا ہے یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی
اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے۔ کپڑےجب16 کو
ایک دفعہ تہہ کیا گیا ہو تو کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو نو انچ ہو۔

اُس17 پر چار قطاروں میں جواہر جڑنا۔ ہر قطار میں تین تین جوہر ہوں۔
پہلی قطار میں *لعل، †زبرجد اور زمرد۔ دوسری18 میں فیروزہ، سنِگ
حجر‡لاجورد §القمر۔ تیسری19 میں †عقیق*زرقون، اور یاقوِت ‡ارغوانی۔
20 چوتھی میں §پکھراج، عقیِق *احمر اور †یشب۔ ہر جوہر سونے کے
میںخانے جڑا ہوا ہو۔ یہ21 بارہ اسرائیلجواہر کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی
کرتے ایکایکہیں۔ جوہر ایکپر قبیلے کا نام کندہ کیا جائے۔ یہ نام
اُس طرح کندہ کئے طرحجسجائیں مُہر کندہ کی جاتی ہے۔

22 سینے کے کیسے خالصپر سونے کی دو زنجـیریں لگانا جو ڈوری کی
طرح ُگندھی ہوئی ہوں۔ 23 اُنہیں لگانے کے لئے کڑےدو بنا کر کیسے
کے اوپر کے دو کونوں پر لگانا۔ اب24 دونوں زنجـیریں اُن دو کڑوں سے
لگانا۔ 25 اُن بالاپوشسرےدوسرےکے کی کندھوں والی پٹیوں کے دو
خانوں کے ساتھ جوڑ دینا، پھر منے سا طرفکی لگانا۔ کیسے26 کے نچلے
دو کونوں پر بھی سونے کے کڑےدو لگانا۔ وہ اندر، بالاپوش کی طرف
لـگے ہوں۔ اب27 دو کڑےاَور بنا بالاپوشکر کی کندھوں والی پٹیوں پر
* 28:17 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر
کے نام متروک ہیں یا اُن کا مطلب بدل گیا ہے، اِس لئے اُن کا مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے۔
† 28:17 :زبرجد peridot ‡ 28:18 سنِگ :لاجورد lapis lazuli § 28:18

حجر :القمر moonstone * 28:19 :زرقون hyacinth † 28:19 :عقیق agate
‡ 28:19 یاقوِت :ارغوانی amethyst § 28:20 :پکھراج topas * 28:20

عقیِق :احمر carnelian † 28:20 :یشب jasper
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لگانا۔ یہ بھی منے سا لـگےطرفکی ہوں لیکن بالاپوشنیچے، کے پٹکے کے
اوپر ہی۔ 28 سینے کے کیسے کے کڑےنچلے نیلی ڈوری بالاپوشسے کے
کڑوںنچلےاِن ساتھکے باندھے یوںجائیں۔ پٹکےکیسہ طرحاچھیاوپرکے
سینے کے ساتھ لگا رہے گا۔

بھیجب29 ہارون مقدِس میں داخل ہو ربکر کے حضور آئے گا وہ
اسرائیلی قبیلوں کے نام اپنے دل پر سینے کیسےکے میںصورتکی ساتھ لے
جائے گا۔ یوں وہ قوم کی یاد دلاتا رہے گا۔

30 سینے کے کیسے میں دونوں قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت رکھے جائیں۔ وہ
بھی مقدِس ربمیں کے منے سا ہارونوقتآتے دلکے پر جبیوںہوں۔
ربہارون کے حضور ہو گا ربتو مرضیکی پوچھنے کا وسیلہ ہمیشہ اُس
دلکے پر ہو گا۔

ہارون کا چوغہ
31 چوغہ بھی بُننا۔ وہ پوری طرح نیلے دھاگے سے بنایا جائے۔ چوغے

بالاپوشکو سے پہلے پہنا جائے۔ 32 اُس کے گریبان کو بُنے ہوئے کالر
سے مضبوط کیا جائے تاکہ وہ نہ پھٹے۔ 33 نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی
انارسےدھاگےکے بنا اُنہیںکر میںدامنکےچوغے دینا۔لگا اُن درمیانکے
سونے کی گھنٹیاں لگانا۔ دامن34 میں انار اور باریگھنٹیاں باری لگانا۔

35 ہارون خدمت کرتے وقت ہمیشہ چوغہ پہنے۔ جب وہ مقدِس میں
رب کے حضور آئے گا اور وہاں سے نکلے گا تو گھنٹیاں سنائی دیں گی۔
پھر وہ مرےنہیں گا۔

ماتھے پر چھوٹی تختی، زیرجامہ اور پگڑی
تختیکیسونےخالص36 بنا اُسکر پر الفاظیہ کرنا،کندہ لئےکےرب’

مخصوص و ‘مُقّدس۔ الفاظیہ یوں کندہ طرحجسجائیںکئے مُہر کیکندہ
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جاتی ہے۔ 37 اُسے نیلی ڈوری سے پگڑی کے منے سا والے حصے سے لگایا
جائے 38 تاکہ وہ ہارون کے ماتھے پر پڑی جبرہے۔ بھی وہ مقدِس میں
جائے تو یہ تختی ساتھ ہو۔ جب اسرائیلی اپنے نذرانے لا کر رب کے لئے
مخصوص کریں لیکن غلطیکسی باعثکے قصوروار ہوں تو اُن کا یہ قصور
ہارون پر منتقل ہو گا۔ اِس لئے یہ تختی ہر وقت اُس کے ماتھے پر ہو تاکہ
رب اسرائیلیوں کو قبول کر لے۔

39 زیر کتانباریککوجامے سے بُننا اور پگڑیطرحاِس بھی۔ پھر کمربند
بنانا۔ اُس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔

لباسباقی
ہارون40 بیٹوںکے کے لئے بھی زیر جامے، کمربند اور یاں پگڑ بنانا تاکہ

وہ پُروقار اور شاندار نظر آئیں۔ اپنےسبیہ41 بھائی ہارون اور اُس بیٹوںکے
کو پہنانا۔ اُن کے سروں پر تیل ُنڈیل ا کر اُنہیں مسح کرنا۔ یوں اُنہیں اُن کے
عُہدے پر مقرر کر خدمتمیریکے کے لئے مخصوص کرنا۔

42 اُن کے لئے کتان کے پاجامے بھی بنانا تاکہ وہ زیر جامے نیچےکے ننگے
نہ ہوں۔ اُن کی لمبائی کمر تکرانسے ہو۔ بھیجب43 ہارون اور اُس کے
بیٹے ملاقات کے خیمے میں داخل ہوں تو اُنہیں یہ پاجامے پہننے ہیں۔ اِسی
جبطرح اُنہیں کمرےمُقّدس میں خدمت کرنے کے لئے قربان گاہ کے
پاس آنا ہوتا ہے تو وہ یہ پہنیں، ورنہ وہ قصوروار ٹھہر کر مر جائیں گے۔ یہ
ہارون اور اُس کی اولاد کے لئے ایک ابدی اصول ہے۔

29
اماموں مخصوصیتکی
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اماموں1 کو مقدِس میں میری خدمت کے لئے مخصوص کرنے کا یہ

یقہ طر :ہے
ایک جوان بَیل اور دو بےعیب مینڈھے چن لینا۔ میدےبہترین2 سے

تین قسم کی چیزیں پکانا جن میں خمیر نہ ہو۔ پہلے، سادہ روٹی۔ دوسرے،
تیلمیںجسروٹی ڈالا گیا ہو۔ تیسرے، تیلپرجسروٹی لگایا گیا ہو۔ یہ3
ٹوکریچیزیں میں رکھ بَیلجوانکر اور مینڈھوںدو ربساتھکے پیشکو
کرنا۔ 4 پھر ہارون اور اُس کے بیٹوں ملاقاتکو کے خیمے دروازےکے
پر لا کر غسل کرانا۔ 5 اِس کے بعد زیرجامہ، بالاپوشچوغہ، اور سینے کا
کیسہ لے ہارونکر کو بالاپوشپہنانا۔ کو اُس مہارتکے سے بُنے ہوئے
پٹکے کے یعے ذر باندھنا۔ اُس6 کے سر پر پگڑی باندھ کر اُس پر سونے کی
مُقّدس تختی لگانا۔ ہارون7 سرکے پر مسح ُنڈیلتیلکا ا کر کرنا۔مسحاُسے

8 پھر اُس کے بیٹوں کو آگے لا کر زیرجامہ پہنانا۔ 9 اُن کے یاں پگڑ اور
کمربند باندھنا۔ یوں تُو ہارون اور اُس کے بیٹوں کو اُن منصبکے پر مقرر
اوروہصرفکرنا۔ اُن اولادکی رہیں۔کرتےخدمتمیریمیںمقدِستکہمیشہ

بَیل10 ملاقاتکو کے خیمے کے منے سا لانا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے
اُس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ 11 اُسے خیمے دروازےکے کے منے سا
رب کے حضور ذبح کرنا۔ بَیل12 کے خون میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگلی
قربانسے گاہ سینگوںکے پر لگانا اور باقی قربانخون گاہ کے پائے پر ُنڈیل ا
دینا۔ 13 یوں انتڑ پر کی تمام چربی، جوڑ کلیجی اور دونوں گُردے اُن کی
سمیتچربی لے قربانکر گاہ پر جلا دینا۔ لیکن14 بَیل کے کھالگوشت،
یوںاور انتڑ باہرکےگاہخیمہکوگوبرکے دینا۔جلا یہ گناہ قربانیکی ہے۔

15 اِس کے بعد پہلے مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے
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ہاتھ مینڈھے کے سر پر رکھیں۔ 16 اُسے ذبح کر کے اُس کا خون قربان گاہ
کے چار پہلوؤں پر چھڑکنا۔ 17 مینڈھے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُس کی
یوں انتڑ اور پنڈلیوں کو دھونا۔ پھر اُنہیں سر اور باقی ٹکڑوں کے ساتھ ملا کر
پورے18 مینڈھے کو قربان گاہ پر جلا دینا۔ جلنے والی یہ قربانی رب کے
لئے بھسم ہونے والی قربانی ہے، اور اُس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

دوسرےاب19 مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ
مینڈھے سرکے پر رکھیں۔ اُس20 کو ذبح کرنا۔ اُس میںخونکے کچھسے
لے کر ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہنے د کان کی لَو پر لگانا۔ اِسی طرح
خون کو اُن کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر بھی لگانا۔ باقی
خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکنا۔ 21 جو خون قربان گاہ پر پڑا ہے
اُس میں سے کچھ لے کر اور مسح تیلکے کے ساتھ ملا کر ہارون اور اُس
کے کپڑوں پر چھڑکنا۔ اِسی طرح اُس کے بیٹوں اور اُن کے کپڑوں پر بھی
یوںچھڑکنا۔ وہ اور اُس لئےکےخدمتبیٹےکے مُقّدسومخصوص جائیںہو
گے۔

22 اِس مینڈھے خاصکا مقصد یہ ہے کہ ہارون اور اُس کے بیٹوں
کو مقدِس خدمتمیں کرنے کا اختیار اور عُہدہ دیا جائے۔ مینڈھے کی
چربی، دُم، یوں انتڑ پر ساریکی چربی، جوڑ کلیجی، گُردےدونوں اُن کی
سمیتچربی اور دہنی الـگران کرنی ہے۔ اُس23 ٹوکری میں سے ربجو
کے حضور یعنی خیمے کے دروازے پر پڑی ہے ایک سادہ روٹی، ایک
تیلمیںجسروٹی ڈالا گیا ہو ایکاور جسروٹی پر تیل لگایا گیا ہو نکالنا۔
24 مینڈھے الـگسے کی گئی چیزیں اور بےخمیری روٹی کی ٹوکری کی یہ
چیزیں لے کر ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں دینا، اور وہ اُنہیں
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ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلائیں۔ 25 پھر یہ چیزیں اُن
واپسسے لے کر بھسم ہونے والی قربانی کے ساتھ قربان گاہ پر جلا دینا۔
ربیہ کے لئے جلنے والی قربانی اورہے، اُس کی ربخوشبو پسندکو ہے۔

اب26 اُس مینڈھے کا سینہ جسلینا معرفتکی ہارون کو اماِم اعظم
کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سینے بھیکو ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے
منے ہلانا۔سا یہ قربانیسینہ کا تیرا گا۔ہوحصہ ہارونتجھےیوں27 اور اُس
کے بیٹوں مخصوصیتکی کے لئے مستعمل مینڈھے مخصوصٹکڑےکے و
مُقّدس کرنے ہیں۔ اُس کے سینے کو رب کے منے سا ہلانے والی قربانی
کے طور پر ہلایا جائے اور اُس کی ران کو اُٹھانے والی قربانی کے طور
پر اُٹھایا جائے۔ ہارون28 اور اُس کی اولاد کو اسرائیلیوں کی طرف سے
تکہمیشہ یہ ملنے کا حق بھیجبہے۔ رباسرائیلی کو اپنی سلامتی کی
پیشقربانیاں کریں تو اماموں کو یہ ٹکڑےدو ملیں گے۔

فوتہارونجب29 ہو جائے گا تو اُس لباسمُقّدسکے اُس کی اولاد
میں سے اُس مرد کو دینے ہیں مسحجسے کر ہارونکے کی جگہ مقرر کیا
جو30گا۔جائے بیٹا اُس کی مقررجگہ کیا جائے خدمتمیںمقدِساورگا
کرنے کے لئے ملاقات کے خیمے میں آئے گا وہ یہ لباس سات پہنےتکدن رہے۔

جو31 ہارونمینڈھا اور اُس بیٹوںکے مخصوصیتکی لئےکے ذبح کیا گیا
مُقّدساُسےہے پرجگہ اُبالنا ہارونپھر32ہے۔ اور اُس ملاقاتبیٹےکے کے
خیمے دروازےکے پر مینڈھے گوشتکا ٹوکریاور روٹیاںبےخمیریکی
کھائیں۔ 33 وہ یہ چیزیں جنکھائیں اُنہیںسے گناہوں کا کفارہ اور امام کا
عُہدہ ملا لیکنہے۔ کوئی اَور یہ نہ کھائے، کیونکہ مخصوصیہ مُقّدسو
ہیں۔ 34 اور اگر اگلی تکصبح گوشتاِس یا روٹی میں سے کچھ بچ جائے
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تو اُسے جلایا جائے۔ اُسے کھانا منع ہے، کیونکہ مُقّدسوہ ہے۔
جب35 تُو ہارون اور اُس بیٹوںکے کو امام کرےمقرر گا تو میریعین

ہدایت پر عمل کرنا۔ یہ تقریب سات دن تک منائی جائے۔ 36 اِس کے
دوران گناہ قربانیکی طورکے پر ایکروزانہ بَیلجوان ذبح کرنا۔ اِس سے تُو
قربان گاہ کا دےکفارہ کر اُسے ہر طرح کی ناپاکی کرےپاکسے گا۔
اِس کے علاوہ اُس پر مسح کا تیل ُنڈیلنا۔ ا اِس سے میرےوہ لئے مخصوص
مُقّدسو ہو گا۔جائے قربانتکدنسات37 گاہ کا دےکفارہ کر اُسے
پاک صاف کرنا اور اُسے تیل مخصوصسے مُقّدسو کرنا۔ پھر قربان گاہ
نہایت مُقّدس ہو گی۔ جو بھی اُسے چھوئے گا وہ مخصوصبھی مُقّدسو
ہو جائے گا۔

روزمرہ کی قربانیاں
38 ایکایکروزانہ سال کے دو بھیڑ کے نر بچے قربان گاہ پر جلا دینا،

ایک39 دوسرےوقت،کےصبحکو عینکےہونےغروبکےسورجکو
بعد۔ پہلے40 جانور ساتھکے ڈیڑھ کلو گرام بہترین پیشمیدہ کیا جائے جو
کوٹے ہوئے زیتونوں ایککے لٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ َمے کی نذر
طورکے ایکپر لٹر بھیَمے قربان گاہ پر ُنڈیلنا۔ ا دوسرے41 جانور ساتھکے
بھی غلہ اور َمے کی یہ پیشنذریںدو ایسیجائیں۔کی قربانی کی ربخوشبو
کو پسند ہے۔

42 لازم ہے کہ آنے والی تمام نسلیں بھسم ہونے والی یہ قربانی باقاعدگی
مُقّدسسے خیمے دروازےکے پر رب کے حضور چڑھائیں۔ وہاں مَیں تم
سے ملا کروں گا اور تم سے ہم کلام ہوں گا۔ 43 وہاں مَیں اسرائیلیوں
سے بھی ملا کروں گا، اور وہ میرےجگہ جلال مخصوصسے و مُقّدس
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ہو جائے گی۔ یوں44 مَیں ملاقات کے خیمے اور قربان گاہ مخصوصکو
کروں ہاروناورگا اور اُس بیٹوںکے کروںمخصوصکو گا تاکہ اماموںوہ
حیثیتکی خدمتمیریسے کریں۔

اسرائیلیوںمَیںتب45 رہوںدرمیانکے گا اور اُن کا گا۔ہوںخدا وہ46
جان لیں گے کہ ربمَیں اُن کا خدا ہوں، کہ مَیں اُنہیں مصر نکالسے لایا
تاکہ اُن کے سکونتدرمیان کروں۔ ربمَیں اُن کا خدا ہوں۔

30
بخور جلانے کی قربان گاہ

1 کیکر لـکڑیکی قربانکی گاہ پرجسبنانا بخور جلایا جائے۔ ڈیڑھوہ2
فٹ لمبی، اِتنی چوڑیہی اور اونچیفٹتین ہو۔ اُس میںکونوںچاروںکے
سینگسے نکلیں جو قربان گاہ کے ایکساتھ ٹکڑےہی سے بنائے گئے
ہوں۔ 3 اُس کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں اور اُس کے سینگوں
پر خالص سونا چڑھانا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد سونے کی جھالر ہو۔
4 سونے کے کڑےدو بنا کر اِنہیں اُس جھالر کے دوسرےایکنیچے کے
مقابل پہلوؤں پر لگانا۔ اِن کڑوں میں قربان گاہ کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ ڈالی
جائیں گی۔ 5 یہ یاں لـکڑ کیکر کی ہوں، اور اُن پر بھی سونا چڑھانا۔

قرباناِس6 گاہ پردےاُسمیںکمرےمُقّدسکےخیمےکو منےکے سا
پیچھےکےجسرکھنا عہد صندوقکا اور اُس کا ڈھکنا ہوں گے، وہ ڈھکنا
مَیںجہاں تجھ گا۔کروںملاسے ہارونجب7 دانشمعصبحہر چراغکے
اُسوہوقتاُسکرےتیار پر غروبکےسورج8جلائے۔بخورخوشبودار
ہونے کے بعد بھی جب وہ دوبارہ چراغوں کی دیکھ کرےبھال گا تو وہ
ساتھ ساتھ بخور جلائے۔ یوں رب کے منے سا بخور متواتر جلتا رہے۔ لازم
ہے کہ بعد کی نسلیں بھی اِس اصول پر قائم رہیں۔
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9 اِس قربان گاہ پر صرف جائز بخور استعمال کیا جائے۔ اِس پر نہ تو

جانوروں قربانیاںکی چڑھائی جائیں، نہ غلہ یا َمے پیشنذریںکی جائیں۔کی
ایکمیںسالہارون10 اُسدفعہ اِسکرے۔پاکاُسےکردےکفارہکا
کے لئے کفارےوہ کے دن اُس قربانی کا کچھ خون سینگوں پر لگائے۔
یہ اصول بھی ابد تک قائم رہے۔ یہ قربان گاہ رب کے لئے نہایت مُقّدس
“ہے۔

شماریمردم پیسےکے
موسٰینےرب11 سے کہا، بھیجب”12 تُو اسرائیلیوں کی شماریمردم

کرے تو لازم ہے کہ جن کا شمار کیا گیا ہو وہ رب کو اپنی جان کا فدیہ
دیں تاکہ اُن میں وبا نہ پھیلے۔ شمارکاجسجس13 کیا گیا ہو چاندیوہ کے
ِسکےآدھے برابرکے رقم اُٹھانے والی قربانی طورکے پر ِسکےدے۔ وزنکا
مقدِس ِسکوںکے برابرکے ہو۔ چاندییعنی ِسکےکے گرام11وزنکا ہو،
اِس لئے چھ گرام چاندی دینی ہے۔ کیجس14 بھی عمر 20 سال یا اِس
سے زائد ہو ربوہ کو یہ رقم اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دے۔ 15 امیر
اور غریب دونوں اِتنا ہی دیں، کیونکہ یہی ربنذرانہ پیشکو کرنے سے
تمہاری جان کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ کفارے16 کی یہ رقم ملاقات کے
خیمے کی خدمت کے لئے استعمال کرنا۔ پھر یہ نذرانہ رب کو یاد دلاتا
رہے گا تمہاریکہ جانوں کا کفارہ دیا گیا “ہے۔

دھونے حوضکا
رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 پیتل” کا ڈھانچا بنانا جس پر پیتل کا

حوض بنا کر رکھنا ہے۔ حوضیہ دھونے کے لئے ہے۔ اُسے صحن میں
ملاقات جانوروںاورخیمےکے قربانکیچڑھانےکو رکھدرمیانکےگاہ
کر پانی سے بھر دینا۔ ہارون19 اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں دھونے کے
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لئے اُس کا پانی استعمال کریں۔ ملاقات20 کے خیمے میں داخل ہونے
پہلےسے ہی وہ آپاپنے کو دھوئیں ورنہ وہ مر جائیں اِسیگے۔ جبطرح
بھی وہ خیمے کے باہر کی قربان گاہ پر جانوروں کی قربانیاں چڑھائیں 21 تو
لازم پہلےکہہے پاؤںہاتھ دھو لیں، ورنہ وہ ہاروناصولیہگے۔جائیںمر
اور اُس کی اولاد کے لئے تکہمیشہ قائم “رہے۔

مسح کا تیل
رب22 نے موسٰی سے کہا، 23 مسح” کے تیل کے لئے عمدہ قسم کے

6کرنا۔استعمالمسالے آِبگرامکلو 3مُر، دارچینی،خوشبودارگرامکلو
3 کلو گرام خوشبودار بید 24 اور 6 کلو گرام تیج پات۔ یہ چیزیں مقدِس
باٹوںکے حسابکے تولسے کر چار لٹر زیتون تیلکے میں ڈالنا۔ سب25
کچھ ملا کر خوشبودار تیل تیار کرنا۔ وہ مُقّدس ہے اور صرف اُس وقت
استعمال کیا جبجائے کوئی چیز میرےشخصیا لئے مخصوص مُقّدسو
کیا جائے۔

26 یہی تیل لے ملاقاتکر کا خیمہ اور اُس کا سارا سامان مسح کرنا
یعنی خیمہ، عہد کا صندوق، 27 میز اور اُس کا سامان، شمع دان اور اُس کا
سامان، بخور قربانکیجلانے گاہ، جانوروں28 کو چڑھانے قربانکی گاہ
اور اُس کا سامان، دھونے حوضکا اور اُس کا ڈھانچا۔ یوں29 تُو یہ تمام
مخصوصچیزیں و مُقّدس کرے گا۔ اِس سے وہ نہایت مُقّدس ہو جائیں
گی۔ جو بھی اُنہیں چھوئے گا مُقّدسوہ ہو جائے گا۔

30 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو بھی اِس تیل سے مسح کرنا تاکہ وہ
مُقّدس ہو میرےکر لئے امام کا کام دےسرانجام سکیں۔ اسرائیلیوں31
کو دےکہہ کہ یہ تیل میرےتکہمیشہ لئے مخصوص و مُقّدس ہے۔
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اِس32 لئے اِسے اپنے لئے استعمال نہ کرنا اور نہ اِس ترکیب سے اپنے لئے
تیل بنانا۔ یہ مخصوصتیل مُقّدسو اورہے تمہیں بھی اِسے یوں ٹھہرانا ہے۔
33 جو ترکیباِس عامسے استعمال کے لئے تیل بناتا ہے شخصعامکسییا
پر لگاتا ہے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا “ہے۔

بخور کی قربانی
رب34 نے موسٰی سے کہا، بخور” اِس ترکیب سے بنانا :ہے مصطکی،

*اونِکا، بریجا لُبانخالصاور برابر میںحصوںکے ملا35 کر خوشبودار بخور
بنانا۔ عطرساز کا یہ کام خالصنمکین، مُقّدساور ہو۔ اِس36 میں کچھسے
پیس کر پاؤڈر بنانا ملاقاتاور میںخیمےکے عہد صندوقکے کے منے سا
ڈالنا جہاں مَیں تجھ سے ملا کروں گا۔

اِس بخور مُقّدسکو ترین ٹھہرانا۔ اِسی37 ترکیب کے مطابق اپنے لئے
بخور نہ بنانا۔ اِسے رب کے لئے مخصوص مُقّدسو ٹھہرانا ہے۔ 38 جو بھی
اپنے استعمالذاتی کے لئے اِس قسم کا بخور بنائے اُسے اُس کی قوم میں سے
مٹا ڈالنا “ہے۔

31
بضلی ایل اُہلیاباور

1 ربپھر نے موسٰی سے کہا، مَیں”2 نے یہوداہ قبیلےکے ایلبضلیکے
بناُوریبن لیاچنکوحور تاکہہے راہنمائیمیںتعمیرکیخیمےمُقّدسوہ
مَیں3کرے۔ معمورسےروحالٰہیاُسےنے اورسمجھحکمت،کےکر تعمیر
کے ہر کام کے لئے درکار دےعلم دیا ہے۔ 4 وہ نقشے بنا کر اُن مطابقکے
سونے، چاندی اور پیتل کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ 5 وہ جواہر کاٹکو کر
* 30:34 :اونِکا onycha (unguis odoratus)
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جڑنے قابلیتکی رکھتا ہے۔ لـکڑیوہ تراشکو کر اُس مختلفسے چیزیں
بنا سکتا ہے۔ سارےبہتوہ اَور کاموں میں مہارتبھی رکھتا ہے۔

6 ساتھ ہی مَیں نے دان کے قبیلے کے اُہلیاب بن اخی سمک کو مقرر
کیا ہے تاکہ وہ ہر کام میں اُس کی مدد کرے۔ اِس کے علاوہ مَیں
نے تمام سمجھ دار کاری گروں کو مہارت دی ہے تاکہ وہ سب کچھ اُن
ہدایات کے مطابق بنا سکیں جو مَیں نے تجھے دی ہیں۔ 7 یعنی ملاقات
کا کفارےخیمہ، کے ڈھکنے سمیت عہد کا صندوق اور خیمے کا سارا
دوسرا سامان، 8 میز اور اُس کا خالصسامان، سونے کا شمع دان اور اُس
کا سامان، بخور جلانے کی قربان گاہ، جانوروں9 کو چڑھانے کی قربان
گاہ اور اُس کا سامان، دھونے حوضکا اُس ڈھانچے سمیت جس پر وہ
رکھا جاتا ہے، 10 لباسوہ جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدِس خدمتمیں
کرنے کے لئے پہنتے ہیں، مسح11 کا تیل اور مقدِس کے لئے خوشبودار
بخور۔ سبیہ کچھ وہ ویسے ہی بنائیں جیسے مَیں تجھےنے حکم دیا “ہے۔

سبت یعنی ہفتے کا دن
رب12 نے موسٰی سے کہا، 13 اسرائیلیوں” کو بتا کہ ہر سبت کا دن

ضرور مناؤ۔ کیونکہ سبت کا ایکدن نمایاں نشان جسہے سے جان لیا
جائے گا کہ مَیں رب ہوں جو مخصوصتمہیں مُقّدسو کرتا ہوں۔ اور یہ
میرےنشان تمہارےاور نسلدرمیان نسلدر قائم گا۔رہے سبت14 دنکا
ضرور منانا، کیونکہ تمہارےوہ لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ جو بھی اُس
کی کرےبےحرمتی وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ جو بھی اِس دن کام
کرے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ 15 چھ دن کام کرنا، لیکن
ساتواں دن آرام کا دن ہے۔ ربوہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔
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اسرائیلیوں16 میںحالکو سبتمیںمستقبلاور ابدیدنکا سمجھعہد

کر منانا ہے۔ 17 میرےوہ اور اسرائیلیوں کے درمیان ابدی نشان ہو گا۔
ربکیونکہ نے چھ دن کے دوران آسمان و زمین کو بنایا جبکہ ساتویں دن
اُس نے آرام کیا اور تازہ دم ہو “گیا۔

شریعترب کی تختیاں دیتا ہے
کچھسبیہ18 موسٰی کو بتانے رببعدکے اُسےنے سینا پہاڑ شریعتپر

کی دو تختیاں دیں۔ الله نے خود پتھر کی اِن تختیوں پر تمام باتیں لـکھی تھیں۔
32

سونے کا بچھڑا
1 پہاڑ کے دامن لوگمیں موسٰی کے انتظار میں رہے، لیکن بہت دیر ہو

ایکگئی۔ دن وہ ہارون کے گرد جمع ہو کر کہنے لـگے، ہمارےآئیں،”
لئے دیوتا بنا دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔
کیونکہ کیا معلوم بندےاُسکہ موسٰی کو کیا ہوا نکالسےمصرہمیںجوہے
“لایا۔

ہارونمیںجواب2 کیآپ”کہا،نے یاں، بیو بیٹے اور بیٹیاں اپنی سونے
کی بالیاں اُتار پاسمیرےکر لے “آئیں۔ لوگسب3 اپنی بالیاں اُتار اُتار کر
ہارون پاسکے لے آئے 4 تو اُس نے یہ یورات ز لے کر بچھڑا ڈھال دیا۔
بچھڑے دیکھکو بوللوگکر اسرائیل،اے”اُٹھے، تیرےیہ دیوتا ہیں جو
تجھے مصر نکالسے “لائے۔

ہارونجب5 یہنے دیکھا تو اُس منےکےبچھڑےنے قربانسا گاہ بنا کر
اعلان کیا، کل” ربہم کی تعظیم میں عید منائیں “گے۔ اگلے6 لوگدن
سویرےصبح اُٹھے اور بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں
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چڑھائیں۔ وہ کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے اور پھر اُٹھ رنگکر رلیوں میں
اپنے دل بہلانے لـگے۔

موسٰی اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے
پہاڑ”کہا،سےموسٰینےربوقتاُس7 اُترسے جنہیںلوگتیرےجا۔

تُو مصر نکالسے لایا بڑی شرارتیں کر رہے ہیں۔ 8 وہ جلدیکتنی سے اُس
راستے سے ہٹ گئے ہیں جس پر چلنے کے لئے مَیں نے اُنہیں حکم دیا تھا۔
اُنہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنا کر اُسے سجدہ کیا اُنہوںہے۔ نے اُسے
قربانیاں پیش کر کے کہا ہے، اے’ اسرائیل، یہ تیرے دیوتا ہیں۔ یہی
تجھے مصر سے نکال لائے “۔‘ہیں 9 الله نے موسٰی سے کہا، مَیں” نے
دیکھا ہے کہ یہ قوم بڑی ہٹ دھرم ہے۔ اب10 مجھے روکنے کوششکی
نہ کر۔ مَیں اُن پر اپنا ُنڈیلغضب ا کر اُن کو رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔
اُن کی جگہ مَیں تجھ بڑیایکسے قوم بنا دوں “گا۔

لیکن11 موسٰی نے کہا، اے” رب، تُو اپنی قوم پر اپنا غصہ کیوں اُتارنا
چاہتا ہے؟ تُو خود اپنی عظیم قدرت سے اُسے مصر سے نکال لایا ہے۔
مصری12 کیوں کہیں، رب’ اسرائیلیوں صرفکو بُرےاِس مقصد سے
ملـکہمارے سے نکال لے گیا ہے کہ اُنہیں پہاڑی علاقے میں مار ڈالے
اور یوں اُنہیں رُوئے زمین پر سے ؟‘مٹائے اپنا غصہ ٹھنڈا دےہونے اور
اپنی قوم کے ساتھ سلوکبُرا کرنے سے باز رہ۔ 13 یاد رکھ کہ تُو نے اپنے
خادموں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے اپنی ہی قَسم کھا کر کہا تھا، مَیں’
تمہاری اولاد کی تعداد یوں بڑھاؤں گا کہ وہ آسمان ستاروںکے کے برابر ہو
جائے گی۔ مَیں اُنہیں ملـکوہ دوں جسگا کا وعدہ مَیں نے کیا ہے، اور
وہ اُسے ہمیشہ کے لئے میراث میں پائیں “۔‘گے
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14 موسٰی کے کہنے ربپر نے وہ نہیں جسکیا کا اعلان اُس نے کر دیا

تھا بلـکہ وہ اپنی قوم سے سلوکبُرا کرنے سے باز رہا۔
بُت پرستی کے نتائج

15 موسٰی مُڑ کر پہاڑ سے اُترا۔ اُس کے ہاتھوں میں شریعت کی دونوں
تختیاں تھیں۔ اُن پر آگے پیچھے لـکھا گیا تھا۔ 16 الله نے تختیوںخود کو بنا کر
اُن پر اپنے احکام کندہ کئے تھے۔

اُترتے17 اُترتے یشوع لوگوںنے کا شور سنا اور موسٰی خیمہ”کہا،سے
گاہ میں جنگ کا شور مچ رہا “!ہے 18 موسٰی نے جواب دیا، نہ” تو یہ
فتح مندوں نعرےکے ہیں، شکستنہ ہوؤںکھائے چیخکی پکار۔ مجھے
گانے والوں کی آواز دےسنائی رہی “ہے۔

وہجب19 خیمہ گاہ نزدیککے پہنچا تو اُس لوگوںنے کو سونے کے
بچھڑے منےکے سا ناچتے میںغصےبڑےدیکھا۔ہوئے آ اُسکر تختیوںنے
زمینکو پر پٹخ دیا، اور ٹکڑےٹکڑےوہ ہو کر پہاڑ دامنکے میں گر گئیں۔
20 موسٰی نے اسرائیلیوں کے بنائے بچھڑےہوئے کو جلا دیا۔ جو کچھ بچ
گیا اُسے اُس پیسپیسنے کر پاؤڈر بنا ڈالا اور پاؤڈر پانی پر چھڑک کر
اسرائیلیوں کو پلا دیا۔

اُس21 نے ہارون سے پوچھا، اِن” لوگوں تمہارےنے ساتھ کیا کِیا کہ
تم نے اُنہیں ایسے بڑے گناہ میں پھنسا “دیا؟ ہارون22 نے کہا، میرے”
آقا۔ غصے نہ آپہوں۔ خود جانتے ہیں کہ لوگیہ بدی پر ُلے ت ہتے ر ہیں۔
اُنہوں23 نے مجھ سے کہا، ہمارے’ لئے دیوتا بنا دیں ہمارےجو آگے آگے
چلتے ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ بندےاُس موسٰی
کو کیا ہوا ہے جو ہمیں مصر سے نکال ‘لایا۔ 24 اِس لئے مَیں نے اُن کو
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بتایا، پاسکےجس’ سونے یوراتکے ز ہیں وہ اُنہیں اُتار ‘لائے۔ کچھجو
اُنہوں مجھےنے دیا اُسے مَیں پھینکمیںآگنے دیا تو ہوتے ہوتے سونے
کا یہ بچھڑا نکل “آیا۔

25 موسٰی نے دیکھا لوگکہ بےقابو ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ہارون نے
اُنہیں بےلگام چھوڑ دیا تھا، اور یوں وہ اسرائیل کے دشمنوں کے لئے مذاق
کا نشانہ بن گئے تھے۔ 26 موسٰی خیمہ گاہ دروازےکے پر کھڑے ہو کر
رببھیجو”بولا، بندہکا لاویمیںجواب“آئے۔پاسمیرےوہہے کے
قبیلے لوگتمامکے اُس پاسکے جمع گئے۔ہو پھر27 موسٰی نے اُن اسرائیلرب”کہا،سے کا خدا فرماتا ہے، ایکہر’ اپنی تلوار لے کر خیمہ گاہ میں
سرےایکگزرے۔سے دروازےکے شروعسے کر سرےدوسرےکے
تکدروازےکے چلتے چلتے ہر ملنے والے کو جان سے مار دو، چاہے وہ
تمہارا بھائی، دوست یا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مُڑ کر مارتے مارتے
دروازےپہلے واپسپر آ “۔‘جاؤ

یوں28 لاو نے موسٰی ہدایتکی پر عمل کیا تو اُس ًدن 3,000تقریبا مرد
ہلاک ہوئے۔ 29 یہ دیکھ کر موسٰی نے یوں لاو سے کہا، آج” اپنے آپ
کو مقدِس میں رب کی خدمت کرنے کے لئے مخصوص و مُقّدس کرو،
کیونکہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں خلافکے لڑنے کے لئے تیار تھے۔ اِس
لئے رب تم دےبرکتآجکو “گا۔

اگلے30 دن موسٰی نے اسرائیلیوں باتسے کی، تم” نے نہایت سنگین
گناہ کیا ہے۔ توبھی مَیں اب رب کے پاس پہاڑ پر جا رہا ہوں۔ شاید مَیں
تمہارے گناہ کا “سکوں۔دےکفارہ

31 چنانچہ موسٰی ربنے واپسپاسکے جا کر کہا، ہائے،” اِس قوم
نے نہایت سنگین گناہ کیا ہے۔ اُنہوں نے اپنے لئے سونے کا دیوتا بنا لیا۔
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مہربانی32 کر کے اُنہیں معاف کر۔ لیکن اگر تُو اُنہیں معاف کرےنہ تو پھر
مجھے بھی اپنی کتاباُس میں سے میںجسدےمٹا تُو نے اپنے لوگوں کے
درجنام “ہیں۔کئے اُسصرفمَیں”دیا،جوابنےرب33 کتاباپنیکو
میں سے مٹاتا ہوں جو میرا گناہ کرتا ہے۔ لوگوںجا،اب34 اُسکو جگہ لے
کاجسچل مَیںذکر میراہے۔کیانے تیرےفرشتہ آگے لیکنگا۔چلےآگے
جب سزا کا مقررہ دن آئے تبگا مَیں اُنہیں سزا دوں “گا۔

35 پھر رب نے اسرائیلیوں کے درمیان وبا پھیلنے دی، اِس لئے کہ اُنہوں
نے بچھڑےاُس کی پوجا کی تھی جو ہارون نے بنایا تھا۔

33
رب1 نے موسٰی سے کہا، اِس” جگہ سے روانہ ہو جا۔ اُن لوگوں کو

لے کر جن کو تُو مصر سے نکال لایا ہے ملـکاُس کو جسجا کا وعدہ
مَیں نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کیا ہے۔ اُن ہی مَیںسے قَسمنے کھا
کر کہا تھا، مَیں’ یہ ملـک تمہاری اولاد کو دوں ‘گا۔ 2 تیرےمَیں آگے
آگے فرشتہ بھیج کر کنعانی، اموری، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اقوام
کو ملـکاُس نکالسے دوں گا۔ 3 اُٹھ، ملـکاُس کو دودھجہاںجا اور
شہد کثرتکی ہے۔ لیکن مَیں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تم اِتنے ہٹ دھرم ہو
کہ مَیںاگر جاؤںساتھ تو خطرہ تمہیںکہہے وہاں پہنچنے پہلےسے بربادہی
کر “دوں۔

اسرائیلیوںجب4 نے یہ سخت الفاظ سنے تو وہ ماتم کرنے لـگے۔ کسی
بھینے اپنے یور ز نہ پہنے، موسٰینےربکیونکہ5 سے کہا اسرائیلیوں”تھا،
کو بتا کہ تم ہٹ دھرم ہو۔ اگر ایکمَیں لمحہ تمہارےبھی ساتھ چلوں تو
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خطرہ ہے کہ مَیں تمہیں تباہ کر ابدوں۔ یوراتاپنے ز اُتار ڈالو۔ پھر مَیں
فیصلہ کروں گا تمہارےکہ ساتھ کیا کِیا “جائے۔

6 الفاظاِن پر اسرائیلیوں یعنیحوربنے سینا پہاڑ پر اپنے یور ز اُتار دیئے۔
ملاقات کا خیمہ

7 اُس وقت موسٰی نے خیمہ لے کر اُسے کچھ فاصلے پر خیمہ گاہ کے
باہر لگا دیا۔ اُس نے اُس کا نام ملاقات’ کا ‘خیمہ رکھا۔ جو بھی رب
یافتمرضیکی در کرنا چاہتا وہ خیمہ گاہ نکلسے کر وہاں جاتا۔ جب8
بھی موسٰی خیمہ گاہ سے نکل کر وہاں جاتا تو تمام لوگ اپنے خیموں کے
دروازوں کھڑےپر ہو کر موسٰی کے پیچھے دیکھنے لـگتے۔ اُس ملاقاتکے
خیمےکے میں اوجھل تکہونے وہ اُسے دیکھتے ہتے۔ ر

9 موسٰی کے خیمے میں داخل ہونے پر بادل کا ستون اُتر کر خیمے کے
دروازے پر ٹھہر جاتا۔ جتنی ربتکدیر موسٰی سے باتیں کرتا اُتنی تکدیر
وہ وہاں ٹھہرا رہتا۔ جب10 اسرائیلی ملاقات کے خیمے دروازےکے پر
بادل کا ستون دیکھتے تو وہ اپنے اپنے خیمے دروازےکے کھڑےپر ہو کر
سجدہ کرتے۔ رب11 موسٰی سے برُو رُو باتیں کرتا تھا، شخصایسے کی طرح
جو اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے۔ اِس کے بعد موسٰی نکل کر خیمہ گاہ
واپسکو چلا لیکنجاتا۔ اُس جوانکا مددگار یشوع بن نون خیمے نہیںکو
چھوڑتا تھا۔

ربموسٰی کا جلال دیکھتا ہے
12 موسٰی نے رب سے کہا، دیکھ،” تُو مجھ سے کہتا آیا ہے کہ اِس

قوم کو کنعان لے چل۔ لیکن میرےتُو کسساتھ کو بھیجے گا؟ تُو نے
اب تک یہ بات مجھے نہیں بتائی حالانکہ تُو نے کہا ہے، مَیں’ تجھے بنام
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جانتا ہوں، تجھے میرا کرم حاصل ہوا ‘ہے۔ 13 اگر مجھے واقعی تیرا کرم
حاصل ہے تو مجھے اپنے راستے دکھا تاکہ مَیں تجھے جان لوں اور تیرا کرم
مجھے حاصل ہوتا رہے۔ اِس بات کا خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی اُمّت
“ہے۔

رب14 جوابنے دیا، مَیں” تیرےخود ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام
دوں “گا۔ 15 موسٰی نے کہا، اگر” تُو خود ساتھ نہیں چلے گا تو پھر ہمیں
یہاں سے روانہ نہ کرنا۔ 16 اگر تُو ہمارے ساتھ نہ جائے تو کس طرح پتا
چلے گا کہ مجھے اور تیری قوم کو تیرا کرم حاصل ہوا اِسیصرفہمہے؟
وجہ سے دنیا کی دیگر قوموں الـگسے اور ممتاز “ہیں۔

رب17 نے موسٰی سے کہا، مَیں” تیری یہ درخواست بھی پوری کروں
گا، کیونکہ تجھے میرا کرم حاصل ہوا ہے اور مَیں تجھے بنام جانتا “ہوں۔

18 پھر موسٰی بولا، براہِ” مجھےکرم اپنا جلال “دکھا۔ جوابنےرب19
دیا، مَیں” اپنی پوری بھلائی تیرے منے سا سے گزرنے دوں گا اور تیرے
منے سا ہی اپنے ربنام کا اعلان کروں گا۔ جسمَیں پر مہربان ہونا چاہوں
اُس پر مہربان ہوتا ہوں، پرجساور رحم اُسچاہوںکرنا پر رحم ہوں۔کرتا
لیکن20 تُو میرا نہیںچہرہ دیکھ سکتا، کیونکہ بھیجو میرا دیکھےچہرہ وہ
زندہ نہیں رہ “سکتا۔ 21 ربپھر نے فرمایا، ایکپاسمیرےدیکھ،” جگہ
وہاںہے۔ کی چٹان پر کھڑا ہو جا۔ جب22 میرا جلال وہاں گزرےسے
گا تو چٹانتجھےمَیں رکھوںمیںشگافایککے گا اور اپنا تیرےہاتھ اوپر
پھیلاؤں گا تاکہ میرےتُو گزرنے محفوظدورانکے رہے۔ اِس23 بعدکے
مَیں اپنا ہاتھ ہٹاؤں گا اور میرےتُو پیچھے دیکھ سکے گا۔ لیکن میرا چہرہ
دیکھا نہیں جا “سکتا۔

34
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پتھر کی نئی تختیاں
رب1 نے موسٰی سے کہا، اپنے” لئے پتھر کی دو تراشتختیاں لے جو

پہلی دو کی مانند ہوں۔ پھر مَیں اُن پر وہ الفاظ لـکھوں گا جو پہلی تختیوں
پر لـکھے تھے جنہیں تُو نے پٹخ دیا تھا۔ تکصبح2 تیار ہو کر سینا پہاڑ پر
چڑھنا۔ چوٹی میرےپر منے سا کھڑا ہو جا۔ تیرے3 ساتھ بھیکوئی نہ آئے
پورےبلـکہ پہاڑ پر کوئی شخصاَور نظر نہ آئے، تکیہاں یاںکہ بکر بھیڑ اور
گائےبَیل بھی پہاڑ دامنکے میں نہ “چریں۔

4 چنانچہ موسٰی نے دو تختیاں تراش لیں جو پہلی کی مانند تھیں۔ پھر وہ
سویرےصبح اُٹھ کر سینا پہاڑ پر چڑھ ربطرحجسگیا نے اُسے حکم دیا
تھا۔ اُس کے ہاتھوں میں پتھر کی دونوں تختیاں تھیں۔ جب5 وہ چوٹی پر
پہنچا تو رب بادل میں اُتر آیا اور اُس کھڑےپاسکے ہو کر اپنے نام رب
کا اعلان کیا۔ 6 موسٰی کے منے سا سے گزرتے ہوئے اُس نے پکارا، رب،”
رب، رحیم اور مہربان خدا۔ شفقتتحمل، اور وفا سے بھرپور۔ 7 وہ ہزاروں
پر اپنی شفقت قائم رکھتا اور لوگوں کا قصور، نافرمانی اور گناہ معاف کرتا
ہے۔ لیکن وہ ایکہر کو اُس مناسبکی سزا بھی دیتا جبہے۔ والدین
گناہ کریں تو اُن کی اولاد تیسریبھیکو اور تکپشتچوتھی سزا کے نتائج
بھگتنے پڑیں “گے۔

موسٰی8 کرجھکسےجلدینے کیا۔سجدہ اُس9 رب،اے”کہا،نے
اگر مجھ پر تیرا کرم ہو ہمارےتو ساتھ یہبےشکچل۔ دھرمہٹقوم ہے،
توبھی ہمارا قصور اور گناہ معاف کر اور دےبخش کہ ہم تیرےدوبارہ
ہی بن “جائیں۔

تب10 رب نے کہا، تمہارےمَیں” ساتھ عہد باندھوں گا۔ تیری قوم
کے منے سا ہی مَیں معجزےایسے کروں گا تکابجو دنیا بھر کی کسی
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بھی قوم میں نہیں کئے گئے۔ پوری قوم جس کے درمیان تُو رہتا ہے رب
کا دیکھےکام گی اور اُس سے ڈر جائے گی تیرےمَیںجو کروںساتھ گا۔
آجمَیںاحکامجو11 ہوںدیتا اُن عملپر مَیںرہ۔کرتا اموری، ِحتّی،کنعانی،
فرِزّی، ِحوّی یبوسیاور اقوام تیرےکو آگے ملـکآگے نکالسے دوں گا۔
خبردار،12 ملـکاُسجو میں ہتے ر ہیں جہاں تُو جا رہا ہے اُن عہدسے نہ
باندھنا۔ ورنہ تیرےوہ درمیان ہتے ر گناہوںتجھےہوئے میں پھنساتے رہیں
گے۔ 13 اُن کی قربان گاہیں ڈھا دینا، اُن کے بُتوں کے ٹکڑےٹکڑےستون
کر دینا اور اُن یسیرتدیویکی کے کاٹکھمبے ڈالنا۔

کسی14 اَور معبود کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ رب کا نام غیور ہے،
الله غیرت مند ہے۔ 15 خبردار، ملـکاُس کے باشندوں سے عہد نہ کرنا،
درمیانتیرےکیونکہ ہتے ر بھیہوئے وہ پیرویکیمعبودوںاپنے زناکےکر
کریں گے اور اُنہیں قربانیاں چڑھائیں گے۔ آخرکار وہ تجھے بھی اپنی قربانیوں
شرکتمیں دعوتکی دیں گے۔ 16 خطرہ ہے کہ تُو اُن کی بیٹیوں کا اپنے
بیٹوں کے ساتھ رشتہ باندھے۔ پھر جب یہ اپنے معبودوں کی پیروی کر کے
زنا کریں گی تو اُن سببکے تیرےسے بیٹے بھی اُن کی پیروی کرنے لـگیں
گے۔

17 اپنے لئے دیوتا نہ ڈھالنا۔
سالانہ عیدیں

ابیبمنانا۔عیدکیروٹیبےخمیری18 تیریتکدنساتمیں*مہینےکے
روٹی میں خمیر نہ طرحجسہو مَیں نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ اِس مہینے میں
تُو مصر سے نکلا۔
* 34:18 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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19 ہر پہلوٹھا میرا تیرےہے۔ مال مویشیوں کا ہر پہلوٹھا میرا ہے، چاہے

بچھڑا ہو یا لیلا۔ لیکن20 پہلوٹھے عوضکےگدھے بھیڑ دینا۔ اگر یہ ممکن نہ
ہو تو اُس کی گردن توڑ ڈالنا۔ اپنے پہلوٹھے بیٹوں کے لئے بھی عوضی دینا۔
پاسمیرےکوئی خالی ہاتھ نہ آئے۔

21 چھ دن کام کاج کرنا، لیکن ساتویں دن آرام کرنا۔ خواہ ہل چلانا
ہو یا فصل کاٹنی ہو توبھی ساتویں دن آرام کرنا۔

22 گندم کی فصل کی کٹائی کی †عید اُس وقت منانا جب تُو گیہوں کی
پہلی فصل کاٹے گا۔ انگور اور پھل جمع کرنے کی عید اسرائیلی سال کے
اختتام پر منانی ہے۔ لازم23 ہے تیرےکہ تمام میںسالمرد تین ربمرتبہ
قادرِ مطلق کے منے سا جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں۔ تیرےمَیں24
آگے آگے قوموں ملـککو نکالسے دوں گا اور تیری سرحدیں بڑھاتا جاؤں
گا۔ جبپھر تینمیںسالتُو ربمرتبہ اپنے خدا آئےحضورکے گا تو کوئی
ملـکتیرےبھی کا لالچ کرےنہیں گا۔

جب25 تُو کسی جانور کو ذبح کر کے قربانی کے طور پیشپر کرتا ہے
تو اُس کے خون کے ساتھ ایسی پیشروٹی نہ جسکرنا میں خمیر ہو۔ عیدِ
فسح کی قربانی سے اگلی تکصبح کچھ باقی نہ رہے۔

اپنی26 زمین پہلیکی پیداوار میں بہترینسے اپنےربحصہ گھرکےخدا
میں لے آنا۔

بکری یا بھیڑ کے بچے کو اُس کی ماں دودھکے میں نہ “پکانا۔
موسٰی چہرےکے چمکپر

† 34:22 فصل کی کٹائی کی :عید ستمبر تا اکتوبر۔
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رب27 نے موسٰی سے کہا، یہ” تمام باتیں لـکھ لے، کیونکہ یہ اُس عہد

کی بنیاد ہیں جو مَیں تیرےنے اور اسرائیل کے ساتھ باندھا “ہے۔
28 چالیسموسٰی دن راتچالیساور وہیں رب کے حضور رہا۔ اِس

دوران نہ اُس کچھنے کھایا نہ پیا۔ اُس نے پتھر تختیوںکی پر عہد دسکے
احکام لـکھے۔

اِس29 کے بعد شریعتموسٰی کی دونوں تختیوں کو ہاتھ میں لئے ہوئے
سینا پہاڑ سے اُترا۔ اُس چہرےکے کی چمکِجلد رہی تھی، کیونکہ اُس
نے رب باتسے کی تھی۔ لیکن اُسے خود اِس کا علم نہیں تھا۔ جب30
ہارون اور تمام اسرائیلیوں نے دیکھا کہ موسٰی کا چمکچہرہ رہا توہے وہ
اُس پاسکے آنے سے ڈر گئے۔ لیکن31 اُس نے اُنہیں بُلایا تو ہارون اور
جماعت کے تمام سردار اُس پاسکے آئے، اور اُس نے اُن باتسے کی۔
32 بعد میں باقی اسرائیلی بھی آئے، اور موسٰی نے اُنہیں تمام احکام سنائے
ربجو نے اُسے کوہِ سینا پر دیئے تھے۔

33 یہ سب کچھ کہنے کے بعد موسٰی نے چہرےاپنے پر نقاب ڈال لیا۔
بھیجب34 ربوہ باتسے کرنے کے لئے ملاقات میںخیمےکے جاتا تو
نقاب خیمےکو سے تکوقتنکلتے اُتار لیتا۔ نکلوہجباور اسرائیلیوںکر
ربکو سے ملے ہوئے احکام سناتا 35 تو وہ دیکھتے کہ اُس چہرےکے
کی چمکِجلد رہی اِسہے۔ بعدکے موسٰی نقابدوبارہ کو چہرےاپنے
پر ڈال لیتا، اور وہ اُس چہرےتکوقت پر تکجبرہتا ربموسٰی سے
بات کرنے کے لئے ملاقات خیمےکے میں نہ جاتا تھا۔

35
سبت کا دن
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1 موسٰی اسرائیلنے جماعتپوریکی کو اکٹھا کر کے کہا، رب” نے

تم کو یہ حکم دیئے :ہیں 2 چھ دن کام کاج کیا جائے، لیکن ساتواں دن
مخصوص مُقّدسو ہو۔ ربوہ کے لئے آرام بھیجوہے۔سبتکا اِس دن
کرےکام اُسے دیموتسزائے جائے۔ 3 ہفتے دنکے اپنے تمام گھروں
تکآگمیں نہ “جلانا۔

ملاقات خیمےکے کے لئے سامان
4 موسٰی نے اسرائیل کی پوری جماعت سے کہا، رب” ہدایتنے دی

ہے 5 کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اُس میں سے ہدیئے لا کر رب کو
اُٹھانے والی قربانی طورکے کرو۔پیشپر بھیجو سےخوشیدلی دینا چاہے
وہ اِن چیزوں میں سے کچھ :دے سونا، چاندی، پیتل؛ 6 نیلے، ارغوانی
اور قرمزی رنگ کا دھاگا، باریک کتان، بکری کے بال، 7 مینڈھوں کی
سرخ رنگی ہوئی تخسکھالیں، کی کھالیں، کیکر کی لـکڑی، شمع8 دان کے
لئے زیتون کا تیل، مسح کرنے کے لئے تیل اور خوشبودار بخور کے لئے
مسالے، 9 عقیِق احمر اور دیگر جواہر جو اماِم اعظم بالاپوشکے اور سینے
کیسےکے جڑےمیں جائیں گے۔

10 تم میں سے جتنے کاریماہر گر ہیں وہ آ کر وہ کچھ بنائیں ربجو نے
فرمایا یعنی11 اورخیمہ غلافوہ اُسجو اوپرکے جائیںلگائے ہکیں،گے،
دیواروں کے تختے، شہتیر، ستون اور پائے، عہد12 کا صندوق، اُسے اُٹھانے
کی یاں، لـکڑ اُس کفارےکے کا مُقّدسڈھکنا، کمرےترین دروازےکے
کا پردہ، مخصوص13 روٹیوں کی میز، اُسے اُٹھانے کی یاں، لـکڑ اُس کا سارا
سامان اور روٹیاں، 14 شمع دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ اُس کے سامان
سمیت، شمع دان کے لئے تیل، 15 بخور جلانے کی قربان گاہ، اُسے اُٹھانے
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کی یاں، لـکڑ مسح کا تیل، خوشبودار مُقّدسبخور، خیمے دروازےکے کا
پردہ، جانوروں16 کو چڑھانے قربانکی گاہ، اُس پیتلکا کا جنگلا، اُسے
اُٹھانے کی یاں لـکڑ اور باقی سارا سامان، دھونے حوضکا اور وہ ڈھانچا
جس حوضپر رکھا جاتا ہے، چاردیواری17 پردےکے اُن کے کھمبوں
اور پائیوں صحنسمیت، دروازےکے کا پردہ، خیمے18 چاردیواریاور کی
میخیں اور رسّے، 19 اور لباسمُقّدسوہ جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدِس
خدمتمیں کرنے کے لئے پہنتے “ہیں۔

20 یہ سن کر اسرائیل کی پوری جماعت موسٰی پاسکے سے چلی گئی۔
اور21 جو خوشیدلیجو سے دینا چاہتا تھا ملاقاتوہ کے اُسخیمے، کے
سامان یا اماموں کے کپڑوں کے لئے کوئی ہدیہ لے واپسکر آیا۔ رب22
لئےکےہدیئےکے مرد اپنےسےخوشیدلیخواتیناور یوراتکےسونے ز
ً مثلا جڑاؤ پِنیں، بالیاں اور چھلے لے آئے۔ جسجس23 پاسکے درکار
چیزوں میں کچھسے تھا وہ اُسے موسٰی پاسکے لے آیا یعنی نیلے، قرمزی اور
ارغوانی رنگ کا دھاگا، باریک کتان، بکری کے بال، مینڈھوں کی سرخ
رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں۔ 24 چاندی، پیتل اور کیکر کی
لـکڑی بھی ہدیئے طورکے پر لائی گئی۔ اور25 عورتیںجتنی میںکاتنے ماہر
تھیں وہ اپنی کاتی ہوئی چیزیں لے آئیں یعنی نیلے، قرمزی اور رنگارغوانی
کا دھاگا باریکاور کتان۔ طرحاِسی26 جو بکریعورتجو بالکے کاتنے
میں ماہر تھی اور دلی خوشی سے مقدِس کے لئے کام کرنا چاہتی تھی وہ یہ
کات کر لے آئی۔ 27 سردار عقیِق احمر اور دیگر جواہر لے آئے جو اماِم
اعظم بالاپوشکے اور سینے کیسےکے کے لئے درکار تھے۔ وہ28 شمع دان،
مسح تیلکے اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے اور زیتون تیلکا بھی لے
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آئے۔
یوں29 اسرائیل کے تمام مرد اور خواتین جو خوشیدلی ربسے کچھکو

دینا ہتے تھےچا کامسارےاُس کے لئے ہدیئے آئےلے موسٰینےربجو
معرفتکی کرنے کو کہا تھا۔

بضلی ایل اُہلیاباور
30 پھر موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا، رب” نے یہوداہ کے قبیلے کے

بضلی ایل بن اُوری بن حور چنکو لیا ہے۔ اُس31 نے اُسے الٰہی روح سے
معمور کر کے حکمت، سمجھ اور تعمیر کے ہر کام کے لئے درکار دےعلم
دیا ہے۔ نقشےوہ32 بنا کر اُن مطابقکے چاندیسونے، پیتلاور چیزیںکی
بنا سکتا ہے۔ 33 وہ جواہر کو کاٹ کر جڑنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ وہ
لـکڑی تراشکو کر اُس مختلفسے چیزیں بنا سکتا ہے۔ سارےبہتوہ اَور
کاموں میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ ساتھ34 ربہی نے اُسے اور دان کے
قبیلے اُہلیابکے بن سمکاخی کو دوسروں کو سکھانے کی قابلیت بھی
دی ہے۔ 35 اُس نے اُنہیں وہ مہارت اور حکمت دی ہے جو ہر کام کے
لئے درکار ہے یعنی گریکاری کے ہر کام کے لئے، کڑھائی کے کام کے
لئے، نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے کپڑا
بنانے کے لئے اور بُنائی کے کام کے لئے۔ وہ ماہر کاری گر ہیں اور نقشے
بھی بنا سکتے ہیں۔

36
1 لازم ہے کہ بضلی ایل، اُہلیاب اور باقی کاری گر جن کو رب نے

مقدِس کی تعمیر کے لئے حکمت اور سمجھ دی ہے سب کچھ عین اُن
ہدایات مطابقکے بنائیں ربجو دینے “ہیں۔
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اسرائیلی دلی خوشی سے دیتے ہیں
2 موسٰی نے بضلی ایل اور اُہلیاب کو بُلایا۔ ساتھ ہی اُس نے ہر اُس

کاری گر بھیکو بُلایا ربجسے مقدِسنے کی تعمیر کے لئے حکمت اور
تھیدیمہارت اور سےخوشیجو آنا اور یہ کام کرنا تھا۔چاہتا اُنہیں3 موسٰی
سے تمام ہدیئے ملے جو اسرائیلی مقدِس کی تعمیر کے لئے لائے تھے۔

اِس کے بعد لوگبھی روز بہ روز صبح وقتکے ہدیئے لاتے رہے۔
4 آخرکار تمام کاری گر جو مقدِس بنانے کے کام میں لـگے تھے اپنا کام
چھوڑ کر موسٰی پاسکے آئے۔ اُنہوں5 نے کہا، لوگ” حد سے یادہ ز لا
رہے کامجسہیں۔ کا ربحکم نے دیا اُسہے کے لئے اِتنے سامان کی
ضرورت نہیں “ہے۔ تب6 موسٰی پورینے خیمہ گاہ میں اعلان کروا دیا
کہ کوئی مرد عورتیا مقدِس کی تعمیر کے لئے اب کچھ نہ لائے۔

یوں اُنہیں مزید چیزیں لانے سے روکا گیا، 7 کیونکہ کام کے لئے سامان
ضرورت سے یادہ ز ہو گیا تھا۔

ملاقات کا خیمہ
8 جو کاری گر مہارت رکھتے تھے اُنہوں نے خیمے کو بنایا۔ اُنہوں نے

باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی دھاگے پردےدسسے بنائے۔
پردوں پر کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا
ڈیزائن بنایا گیا۔ 9 ہر پردے کی لمبائی 42 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ تھی۔
10 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے جوڑےساتھ گئے اور اِسی
طرح باقی پانچ بھی۔ یوں ٹکڑےبڑےدو بن گئے۔ دونوں11 ٹکڑوں ایککو
دوسرے ساتھکے ملانے لئےکے اُنہوں نیلےنے دھاگے بنائے۔حلقےکے
یہ حلقے ٹکڑےہر کے فٹ42 کنارےایکوالے پر لگائے گئے، ایک12
ٹکڑے کے حاشئے پر 50 حلقے دوسرےاور پر بھی اُتنے ہی حلقے۔ اِن دو
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حاشیوں دوسرےایکحلقےکے منےکے آ منے تھے۔سا پھر13 ایلبضلی نے
ہکیں50کیسونے بنا کر اُن منےسے آ منے سا حلقوںکے دوسرےایککو
کے ساتھ ملایا۔ یوں دونوں ٹکڑوں کے جوڑنے سے خیمہ بن گیا۔

14 اُس نے بکری کے بالوں سے بھی 11 پردے بنائے جنہیں کپڑے
والے خیمے کے اوپر رکھنا تھا۔ 15 پردےہر کی فٹ45لمبائی اور چوڑائی
فٹ6 تھی۔ 16 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے جوڑےساتھ
گئے اور باقیطرحاِس بھی۔چھ 17 اِن ٹکڑوںدونوں کو ملانے کے لئے اُس
ٹکڑےہرنے کنارےایکوالےفٹ45کے لگائے۔حلقےپچاسپچاسپر
18 پھر پیتل کی 50 ہکیں بنا کر اُس دونوںنے حصے ملائے۔

دوسرےایک19 کے اوپر حفاظتکیخیموںدونوںکے لئےکے بضلی
ایل نے دو اَور غلاف بنائے۔ بکری کے بالوں کے خیمے پر رکھنے کے لئے
اُس نے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں جوڑ دیں اور اُس کے اوپر
رکھنے کے لئے تخس کی کھالیں ملائیں۔

20 اِس کے بعد اُس نے کیکر کی لـکڑی کے تختے بنائے جو خیمے کی
دیواروں کا کام دیتے تھے۔ 21 ہر تختے کی اونچائی فٹ15 تھی اور چوڑائی
سوا دو فٹ۔ 22 ہر تختے کے نیچے دو دو چولیں تھیں۔ اِن چولوں سے ہر تختے
کو اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا تاکہ تختہ کھڑا رہے۔ خیمے23
کی جنوبی دیوار کے لئے 20 تختے بنائے گئے 24 اور ساتھ ہی چاندی کے
40 پائے بھی جن پر کھڑےتختے کئے جاتے تھے۔ ہر تختے نیچےکے دو پائے
تھے، اور ہر پائے ایکمیں چول لـگتی تھی۔ اِسی25 طرح خیمے کی شمالی
دیوار کے لئے 20بھی تختے بنائے گئے 26 اور ساتھ چاندیہی 40کے پائے
جو تختوں کو کھڑا کرنے کے لئے تھے۔ ہر تختے کے نیچے دو پائے تھے۔
خیمے27 کی پچھلی یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے بنائے گئے۔ 28 اِس
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دیوار کو شمالی اور دیواروںجنوبی ساتھکے جوڑنے کے لئے کونے والے
دو تختے بنائے گئے۔ 29 اِن دو تختوں میں نیچے سے لے کر تکاوپر کونا تھا
تاکہ ایک سے شمالی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ جُڑ جائے اور دوسرے
سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ۔ اِن کے اوپر سرےکے کڑوں سے
مضبوط کئے گئے۔ یوں30 پچھلے یعنی مغربی تختوں پوریکی تھی8تعداد اور
اِن کے لئے چاندی پائیوںکے کی تعداد 16، ہر تختے نیچےکے دو پائے۔

31-32 پھر بضلی ایل نے کیکر لـکڑیکی کے شہتیر بنائے، تینوں دیواروں
کے لئے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار تختوںکے پر یوں لگانے کے لئے تھے کہ
اُن سے دوسرےایکتختے کے ساتھ ملائے جائیں۔ 33 درمیانی شہتیر یوں
بنایا گیا کہ وہ دیوار آدھیکی اونچائی پر دیوار سرےایککے دوسرےسے
لـگتکسرے اُس34تھا۔سکتا تختوںتمامنے شہتیروںاور پر چڑھایا۔سونا
شہتیروں کو تختوں کے ساتھ لگانے کے لئے اُس نے سونے کے کڑے
بنائے جو تختوں میں لگانے تھے۔

مُقّدس خیمے پردےکے
اب35 بضلی ایل ایکنے اَور پردہ بنایا۔ اُس کے لئے باریکبھی کتان

اور نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کا استعمالدھاگا ہوا۔ اُس پر کسیبھی
ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنایا گیا۔
36 پھر اُس پردےنے کو لٹکانے کے لئے کیکر کی لـکڑی کے چار ستون،
سونے کی ہکیں اور چاندی کے چار پائے بنائے۔ ستونوں پر سونا چڑھایا
گیا۔

37 بضلی ایل نے خیمے کے دروازے کے لئے بھی پردہ بنایا۔ وہ بھی
باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے سے بنایا گیا،
اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ 38 پردےاِس کو لٹکانے کے لئے اُس
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نے سونے کی ہکیں اور کیکر لـکڑیکی کے پانچ ستون بنائے۔ ستونوں کے
اوپر سِروںکے اور پٹیوں پر سونا چڑھایا گیا جبکہ اُن کے پائے پیتل تھے۔کے

37
عہد صندوقکا

بضلی1 ایل نے کیکر لـکڑیکی صندوقکا بنایا۔ اُس کی لمبائی پونے چار
فٹ تھی جبکہ اُس کی چوڑائی اور اونچائی سوا دو دو فٹ تھی۔ 2 اُس نے
پورے صندوق پر اندر اور باہر خالصسے سونا چڑھایا۔ اوپر کی سطح کے
ارد اُسگرد کیسونےنے لگائی۔جھالر صندوق3 کو اُٹھانے کے لئے اُس
نے سونے کے کڑےچار ڈھال کر اُنہیں صندوق کے چارپائیوں پر لگایا۔
طرفدونوں دو کڑےدو تھے۔ 4 پھر اُس نے کیکر کی دو یاں لـکڑ صندوق
کو اُٹھانے کے لئے تیار کیں اور اُن پر سونا چڑھایا۔ 5 اُس نے اِن یوں لـکڑ
کو دونوں طرف کے کڑوں میں ڈال دیا تاکہ اُن سے صندوق کو اُٹھایا جا
سکے۔

6 بضلی ایل نے صندوق کا خالصڈھکنا سونے کا بنایا۔ اُس کی لمبائی
پونے اورفٹچار چوڑائی تھی۔فٹدوسوا پھر7-8 اُس کروبیدونے فرشتے
گھڑسےسونے کر بنائے جو ڈھکنے سِروںدونوںکے تھے۔کھڑےپر یہ دو
فرشتے اور ایکڈھکنا ٹکڑےہی سے بنائے گئے۔ فرشتوں9 کے پَر یوں اوپر
پھیلےطرفکی تھےہوئے کہ وہ ڈھکنے کو پناہ تھے۔دیتے اُن ایکمنہکے
دوسرے طرفکی کئے ہوئے تھے، اور وہ ڈھکنے طرفکی دیکھتے تھے۔

مخصوص روٹیوں کی میز
اِس10 کے بعد بضلی ایل نے کیکر لـکڑیکی کی میز بنائی۔ اُس کی لمبائی

تین فٹ، چوڑائی فٹڈیڑھ اور اونچائی سوا فٹدو تھی۔ اُس11 نے اُس پر
خالص سونا چڑھا کر اُس کے ارد گرد سونے کی جھالر لگائی۔ 12 میز کی
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اوپر کی سطح پر اُس نے چوکھٹا بھی جسلگایا کی اونچائی تین انچ تھی اور
جس پر سونے کی جھالر لـگی تھی۔ اب13 اُس نے سونے کے کڑےچار
ڈھال کر اُنہیں چاروں کونوں پر لگایا جہاں میز کے پائے لـگے تھے۔ 14 یہ
کڑے میز سطحکی پر لـگے چوکھٹے نیچےکے لگائے گئے۔ اُن میں وہ یاں لـکڑ
ڈالنی تھیں جن سے میز کو اُٹھانا تھا۔ 15 بضلی ایل نے یہ یاں لـکڑ بھی کیکر
بنائیںسے اور اُن پر سونا چڑھایا۔

16 آخرکار اُس خالصنے سونے کے وہ تھال، پیالے، َمے کی نذریں
پیش کرنے برتنکے اور مرتبان بنائے جو اُس پر رکھے جاتے تھے۔

شمع دان
پھر17 ایلبضلی سونےخالصنے بنایا۔دانشمعکا اُس پایہکا ڈنڈیاور

گھڑ کر بنائے گئے۔ اُس کی پیالیاں جو پھولوں اور کلیوں کی شکل کی تھیں
پائے اور ڈنڈی کے ایکساتھ ہی ٹکڑا تھیں۔ ڈنڈی18 سے دائیں اور بائیں
تینطرف تین شاخیں نکلتی تھیں۔ 19 شاخہر پر تین پیالیاں لـگی تھیں جو بادام
کی کلیوں اور پھولوں کی شکل کی تھیں۔ شمع20 دان کی ڈنڈی پر بھی اِس
قسم کی پیالیاں لـگی تھیں، لیکن تعداد میں چار۔ 21 اِن میں سے تین پیالیاں
دائیں بائیں کی شاخوںچھ نیچےکے لـگی تھیں۔ وہ یوں لـگی تھیں کہ ہر پیالی
سے دو شاخیں نکلتی تھیں۔ شاخیں22 اور پیالیاں بلـکہ پورا شمع خالصدان
سونے ایککے ٹکڑےہی سے گھڑ کر بنایا گیا۔

ایلبضلی23 دانشمعنے کے لئے خالص سونے بنائے۔چراغساتکے
اُس نے بتی کترنے کی قینچیاں اور جلتے کوئلے کے لئے چھوٹے برتن بھی
خالص سونے سے بنائے۔ 24 شمع دان اور اُس کے تمام سامان کے لئے
پورے 34 کلو خالصگرام سونا استعمال ہوا۔
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بخور جلانے کی قربان گاہ
ایلبضلی25 نے کیکر لـکڑیکی قربانکی گاہ بنائی جو بخور جلانے کے

لئے تھی۔ وہ ڈیڑھ فٹ لمبی، اِتنی ہی چوڑی اور تین فٹ اونچی تھی۔ اُس
کے چار کونوں میں سینگسے نکلتے تھے جو قربان گاہ کے ایکساتھ ہی
ٹکڑے سے بنائے گئے تھے۔ اُس26 کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں
اور اُس کے سینگوں خالصپر سونا چڑھایا گیا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد
بضلی ایل نے سونے کی جھالر بنائی۔ 27 سونے کے کڑےدو بنا کر اُس
نے اُنہیں اِس جھالر کے دوسرےایکنیچے کے مقابل پہلوؤں پر لگایا۔ اِن
کڑوں میں قربان گاہ کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ ڈالی گئیں۔ 28 یہ یاں لـکڑ کیکر
کی تھیں، اور اُن پر بھی سونا چڑھایا گیا۔

بضلی29 ایل مسحنے کرنے مُقّدسکا تیل اور خالصخوشبودار بخور
بھی بنایا۔ یہ عطرساز کا کام تھا۔

38
جانوروں پیشکو کرنے کی قربان گاہ

1 بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کی ایک اَور قربان گاہ بنائی جو بھسم
ہونے والی قربانیوں کے لئے تھی۔ اُس کی اونچائی ساڑھے چار فٹ، اُس
کی لمبائی اور چوڑائی فٹساتساتساڑھے تھی۔ اُس2 کے اوپر چاروں
کونوں میں سینگسے نکلتے تھے۔ سینگ اور قربان گاہ ایک ٹکڑےہی
کے تھے، اور اُس پر پیتل چڑھایا گیا۔ اُس3 کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی
پیتل کے تھے یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی بالٹیاں، بیلچے، کانٹے،
جلتے ہوئے کوئلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔

قربان4 گاہ کو اُٹھانے کے لئے اُس پیتلنے کا بنایا۔جنگلا وہ اوپر سے
کھلا تھا اور یوں بنایا گیا قربانجبکہ گاہ اُس میں رکھی جائے تو وہ اُس
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تککنارے پہنچے جو قربان گاہ کی آدھی اونچائی پر لـگی تھی۔ اُس5 نے
قربان گاہ کو اُٹھانے کے لئے کڑےچار بنا اُنہیںکر جنگلے کونوںچارکے
پر لگایا۔ 6 پھر اُس نے کیکیکر یاںدو لـکڑ بنا کر اُن پر پیتل چڑھایا اور7 قربان
گاہ کے طرفدونوں لـگے اِن کڑوں میں ڈال دیں۔ یوں اُسے اُٹھایا جا سکتا
تھا۔ قربان لـکڑیگاہ کی تھی لیکن کھوکھلی تھی۔

بضلی8 ایل نے دھونے حوضکا اور اُس کا ڈھانچا بھی پیتل سے بنایا۔
اُس کا پیتل اُن عورتوں کے آئینوں سے ملا تھا ملاقاتجو کے خیمے کے
دروازے خدمتپر کرتی تھیں۔

خیمے کا صحن
9 پھر بضلی ایل نے صحن بنایا۔ اُس کی چاردیواری باریک کتان کے

کپڑے سے بنائی گئی۔ چاردیواری کی لمبائی جنوب طرفکی فٹ150
تھی۔ کپڑے10 کو لگانے کے لئے چاندی کی ہکیں، پٹیاں، لـکڑی کے
کھمبے اور اُن کے پائے بنائے گئے۔ چاردیواری11 شمال کی طرف بھی
اِسی طرح بنائی گئی۔ خیمے12 مغربپیچھےکے چاردیواریطرفکی کی
کپڑےتھی۔فٹ75چوڑائی علاوہکے اُس کے لئے 10 10کھمبے، پائے
اور کپڑا لگانے کے لئے چاندی کی ہکیں اور پٹیاں بنائی گئیں۔ 13 منے، سا
مشرق طرفکی جہاں سے سورج طلوع ہوتا چاردیواریہے کی چوڑائی
بھی فٹ75 تھی۔ 14-15 دروازےکپڑا کے دائیں طرف ساڑھے فٹ22
چوڑا تھا اور اُس کے بائیں طرف بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے دونوں طرف
تین تین کھمبوں کے ساتھ لگایا گیا جو پیتل کے پائیوں پر کھڑے تھے۔
چاردیواری16 تمامکے پردوں کے لئے باریک کتان استعمال ہوا۔ 17 کھمبے
پیتل پائیوںکے کھڑےپر تھے، پردےاور چاندی کی ہکوں اور پٹیوں سے
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کھمبوں لـگےساتھکے تھے۔ کھمبوں کے اوپر سِروںکے چاندیپر چڑھائی
گئی تھی۔ صحن کے تمام کھمبوں پر چاندی کی پٹیاں لـگی تھیں۔

چاردیواری18 دروازےکے کا پردہ نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کے
دھاگے باریکاور کتان سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ وہ
فٹ30 چوڑا اور چاردیواری دوسرےکے پردوں کی طرح ساتساڑھے
فٹ اونچا تھا۔ اُس19 کے چار کھمبے اور پیتل کے چار پائے تھے۔ اُس کی
ہکیں اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور کھمبوں کے اوپر سِروںکے پر چاندی
چڑھائی گئی تھی۔ خیمے20 اور چاردیواری کی تمام میخیں پیتل کی تھیں۔

خیمے تعمیریکا سامان
ذیل21 میں اُس سامان کی فہرست ہے جو مقدِس کی تعمیر کے لئے

استعمال ہوا۔ موسٰی کے حکم پر اماِم اعظم ہارون کے بیٹے اِتمر نے یوں لاو
کی معرفت یہ فہرست تیار کی۔ 22 یہوداہ) کے قبیلے کے بضلی ایل بن
اُوری بن حور نے سبوہ کچھ بنایا ربجو نے موسٰی کو بتایا تھا۔ اُس23
ساتھکے دان قبیلےکے اُہلیابکا بن سمکاخی تھا گریکاریجو کے ہر
کام اور کڑھائی کے کام میں ماہر تھا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی
کے دھاگے باریکاور کتان سے کپڑا بنانے میں بھی ماہر (تھا۔

اُس24 سونے وزنکا لوگوںجو ہدئیوںکے جمعسے ہوا اور مقدِس کی
تعمیر کے لئے استعمال ًہوا 1,000تقریبا کلو گرام تھا مقدِساُسے) کے
باٹوں حسابکے سے تولا ۔(گیا

25 تعمیر کے لئے چاندی جو شماریمردم حسابکے وصولسے ہوئی،
اُس کا ًوزن 3,430تقریبا کلو گرام تھا بھیاُسے) مقدِس باٹوںکے کے
حساب سے تولا ۔(گیا جن26 مردوں کی عمر 20 سال یا اِس سے زائد تھی
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اُنہیں چاندی کا آدھا آدھا ِسکہ دینا پڑا۔ مردوں کی کُل تعداد 6,03,550
تھی۔ 27 چونکہ دیواروں کے تختوں کے پائے اور مُقّدس کمرےترین کے
دروازے ستونوںکے چاندیپائےکے اِستھےکے لئے ً چاندیپوریتقریبا
اِن 100 پائیوں کے لئے صَرف ہوئی۔ 28ً تقریبا 30 کلو گرام چاندی بچ
گئی۔ اِس سے چاردیواری کے کھمبوں کی ہکیں اور پٹیاں بنائی گئیں،
اور یہ کھمبوں کے اوپر سِروںکے پر بھی چڑھائی گئی۔

ہدئیوںپیتلجو29 جمعسے اُسہوا ًوزنکا 2,425تقریبا تھا۔گرامکلو
30 خیمے دروازےکے کے پائے، جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ،
اُس کا جنگلا، برتن اور ساز و سامان، چاردیواری31 کے پائے، صحن کے
دروازے کے پائے اور خیمے اور چاردیواری کی تمام میخیں اِسی سے بنائی
گئیں۔

39
ہارون بالاپوشکا

ایلبضلی1 ہدایتکی گروںکاریپر نیلے،نے ارغوانی رنگقرمزیاور
کا دھاگا لے لئےکےخدمتمیںمقدِسکر لباس بنائے۔ اُنہوں ہاروننے
کپڑےمُقّدسکے ہدایاتاُن مطابقعینکے بنائے ربجو موسٰینے کو
دی تھیں۔ 2 اُنہوں نے اماِم اعظم کا بالاپوش بنانے کے لئے سونا، نیلے،
ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا باریکاور کتان استعمال کیا۔ اُنہوں3
نے سونے کو کوٹ کوٹ کر ورق بنایا اور پھر اُسے کاٹ کر دھاگے
بنائے۔ جب نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان
سے کپڑا بنایا گیا تو سونے کا یہ دھاگا مہارت سے کڑھائی کے کام میں
استعمال ہوا۔ اُنہوں4 بالاپوشنے کے لئے پٹیاںدو بنائیں اور بالاپوشاُنہیں
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رکھپرکندھوںکے کر منے پیچھےاورسا بالاپوشسے 5لگائیں۔ساتھکے پٹکا
بھی بنایا گیا جس بالاپوشسے کو باندھا جاتا تھا۔ اِس کے لئے بھی سونا،
نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور باریک کتان استعمال ہوا۔
یہ اُن ہدایات کے عین مطابق ہوا جو رب نے موسٰی کو دی تھیں۔ 6 پھر
اُنہوں نے عقیِق احمر کے دو پتھر چن لئے اور اُنہیں سونے کے خانوں میں
جڑ کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے نام کندہ کئے۔ یہ نام جوہروں پر اُس
طرح کندہ کئے طرحجسگئے مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ اُنہوں7 پتھروںنے
بالاپوشکو کی دو پٹیوں پر یوں لگایا کہ وہ ہارون کے کندھوں ربپر کو
اسرائیلیوں کی یاد دلاتے رہیں۔ دیکیربکچھسبیہ ہدایاتگئی کے
عین مطابق ہوا۔

سینے کا کیسہ
8 اِس کے بعد اُنہوں نے سینے کا کیسہ بنایا۔ یہ ماہر کاری گر کا کام

تھا اور اُن ہی چیزوں سے بنا جن سے ہارون کا بالاپوش بھی بنا تھا یعنی
اورسونے نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کتانباریکاوردھاگےکے سے۔
کپڑےجب9 ایککو دفعہ تہہ کیا گیا تو کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو
نو انچ تھی۔ 10 اُنہوں نے اُس پر چار قطاروں میں جواہر جڑے۔ ہر قطار
میں تین تین جوہر تھے۔ پہلی قطار میں لعل، زبرجد اور زمرد۔ دوسری11
میں فیروزہ، سنِگ لاجورد اور حجر القمر۔ تیسری12 میں زرقون، عقیق اور
یاقوِت ارغوانی۔ 13 چوتھی میں پکھراج، عقیِق احمر اور یشب۔ ہر جوہر
سونے کے میںخانے جڑا ہوا تھا۔ یہ14 بارہ اسرائیلجواہر کے بارہ قبیلوں
کی نمائندگی کرتے ایکایکتھے۔ جوہر ایکپر قبیلے کا نام کندہ کیا گیا،
اور یہ نام اُس طرح کندہ کئے طرحجسگئے مُہر کندہ کی جاتی ہے۔
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اُنہوںاب15 نے سینے کیسےکے کے لئے خالص سونے کی دو زنجـیریں

بنائیں اُنہوںساتھساتھ16تھیں۔ہوئیُگندھیطرحکیڈوریجو سونےنے
دوکے خانے اور بھیکڑےدو بنائے۔ اُنہوں نے کیسےکڑےیہ کے اوپر
کے دو کونوں پر لگائے۔ 17 پھر دونوں زنجـیریں اُن دو کڑوں ساتھکے لگائی
گئیں۔ 18 اُن بالاپوشسرےدوسرےکے کی کندھوں والی پٹیوں کے دو
خانوں ساتھکے جوڑ دیئے گئے، پھر منے سا طرفکی لگائے گئے۔ اُنہوں19
نچلےکےکیسےنے کونوںدو پر بھی لگائے۔کڑےدوکےسونے وہ اندر،
بالاپوش لـگےطرفکی تھے۔ اُنہوںاب20 دونے کڑےاَور بنا بالاپوشکر
کی کندھوں والی پٹیوں پر لگائے۔ یہ بھی منے سا طرفکی لـگے تھے لیکن
نیچے، بالاپوش کے پٹکے کے اوپر ہی۔ 21 اُنہوں نے سینے کے کیسے کے
کڑےنچلے نیلی ڈوری بالاپوشسے کے اِن نچلے کڑوں کے ساتھ باندھے۔
یوں کیسہ پٹکے کے اوپر اچھی طرح سینے کے ساتھ لگا رہا۔ یہ اُن ہدایات
عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

ہارون کا چوغہ
بُنا۔چوغہنےگروںکاریپھر22 نیلےطرحپوریوہ بنایاسےدھاگے گیا۔

بالاپوشکوچوغے پہلےسے پہننا اُس23تھا۔ گریبانکے بُنےکو ہوئے کالر
مضبوطسے کیا گیا تاکہ وہ نہ پھٹے۔ اُنہوں24 نے نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کے دھاگے سے انار بنا کر اُنہیں چوغے کے دامن میں لگا دیا۔ 25 اُن
کے خالصدرمیان سونے کی گھنٹیاں لگائی گئیں۔ دامن26 میں انار اور
باریباریگھنٹیاں لگائی گئیں۔ لازم تھا خدمتہارونکہ کرنے کے لئے
ہمیشہ یہ چوغہ ربپہنے۔ نے موسٰی کو یہی حکم دیا تھا۔

خدمت کے لئے لباسدیگر
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کاری27 گروں نے ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے باریک کتان کے

زیرجامے بنائے۔ یہ بُننے والے کا کام تھا۔ ساتھ28 ساتھ اُنہوں باریکنے
کتان کی یاں پگڑ باریکاور کتان کے پاجامے بنائے۔ 29 کمربند باریککو
کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے سے بنایا گیا۔ کڑھائی
والوںکرنے اِسنے پر کام کچھسبکیا۔ ہدایاتاُن مطابقکے بنایا گیا جو
رب نے موسٰی دیکو تھیں۔

اُنہوں30 مُقّدسنے تاج خالصیعنی سونے کی تختی بنائی اور اُس پر یہ
الفاظ کندہ کئے، کےرب’ لئے مخصوص و ‘مُقّدس۔ 31 پھر اُنہوں نے اِسے
ڈورینیلی پگڑیسے کے منے سا والے سےحصے لگا دیا۔ یہ بھی ہدایاتاُن
مطابقکے بنایا گیا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

سارا سامان موسٰی کو دکھایا جاتا ہے
آخرکار32 مقدِس کا مکملکام اسرائیلیوںہوا۔ کچھسبنے ہدایاتاُن

کے مطابق بنایا تھا جو رب نے موسٰی کو دی تھیں۔ 33 وہ مقدِس کی
تمام چیزیں موسٰی کے پاس لے آئے یعنی مُقّدس خیمہ اور اُس کا سارا
سامان، اُس کی ہکیں، دیواروں کے تختے، شہتیر، ستون اور پائے، خیمے34
پر مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں غلافکا تخساور کی کھالوں کا
غلاف، مُقّدس ترین کمرے کے دروازے کا پردہ، 35 عہد کا صندوق
جس میں شریعت کی تختیاں رکھنی تھیں، اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ اور اُس
کا ڈھکنا، مخصوص36 روٹیوں کی میز، اُس کا سارا سامان اور روٹیاں،
خالص37 سونے کا شمع دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ اُس سارےکے
سامان سمیت، شمع دان کے لئے تیل، 38 بخور جلانے کی سونے کی قربان
گاہ، مسح کا تیل، خوشبودار مُقّدسبخور، خیمے دروازےکے کا پردہ،
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جانوروں39 کو چڑھانے کی پیتل کی قربان گاہ، اُس کا پیتل کا جنگلا،
اُسے اُٹھانے یاںکی لـکڑ باقیاور دھونےسامان،سارا اورحوضکا وہ ڈھانچا
جس حوضپر رکھنا تھا، چاردیواری40 پردےکے اُن کے کھمبوں اور
پائیوں صحنسمیت، دروازےکے کا چاردیواریپردہ، کے رسّے اور میخیں،
ملاقات کرنےخدمتمیںخیمےکے باقیکا اور41سامانسارا میںمقدِس
خدمت کرنے کے مُقّدسوہ لباس جو ہارون اور اُس کے بیٹوں کو تھے۔پہننے

کچھسب42 ہدایاتاُن مطابقکے بنایا گیا تھا ربجو موسٰینے دیکو
تھیں۔ موسٰی43 تمامنے چیزوں کا معائنہ کیا اور معلوم کیا اُنہوںکہ سبنے
ربکچھ ہدایاتکی مطابقکے بنایا تھا۔ تب اُس نے اُنہیں برکت دی۔

40
مقدِس کو کھڑا کرنے ہدایاتکی

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 پہلے” مہینے کی پہلی تاریخ کو ملاقات
کا خیمہ کھڑا کرنا۔ 3 عہد کا جسصندوق میں شریعت کی تختیاں ہیں
میںکمرےترینمُقّدس رکھ اُسکر دروازےکے کا پردہ لگانا۔ اِس4 کے
مخصوصبعد روٹیوں کی کمرےمُقّدسمیز میں لا کر اُس پر تمام ضروری
سامان رکھنا۔ کمرےاُس میں شمع دان بھی لے آنا اور اُس پر اُس چراغکے
رکھنا۔ 5 بخور کی سونے کی قربان گاہ پردےاُس کے منے سا جسرکھنا
پیچھےکے عہد صندوقکا ہے۔ پھر خیمے میں داخل ہونے دروازےکے
پر پردہ لگانا۔ 6 جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ صحن میں خیمے کے
دروازے کے منے سا رکھی جائے۔ خیمے7 اور اِس قربان گاہ درمیانکے
دھونے رکھحوضکا میںاُسکر پانی ڈالنا۔ کھڑیچاردیواریکیصحن8
کر کے اُس دروازےکے کا پردہ لگانا۔
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9 پھر مسح کا تیل لے کر اُسے خیمے اور اُس کے سارے سامان پر

چھڑک دینا۔ یوں تُو میرےاُسے لئے کرےمخصوص گا اور مُقّدسوہ ہو
قربانکیچڑھانےکوجانوروںپھر10گا۔ اُساورگاہ سامانکے مسحپر کا
تیل یوںچھڑکنا۔ تُو میرےاُسے لئے کرےمخصوص گا اور مُقّدسنہایتوہ
ہو گا۔ اِسی11 حوضطرح اور اُس ڈھانچے مخصوصبھیکو جسکرنا پر
حوض رکھا گیا ہے۔

12 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر
لا کر غسل کرانا۔ 13 پھر ہارون کو مُقّدس لباس پہنانا اور اُسے مسح کر
میرےکے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا تاکہ امام کے طور پر خدمتمیری
کرے۔ 14 اُس کے بیٹوں کو لا کر اُنہیں زیر جامے پہنا دینا۔ 15 اُنہیں اُن
کے والد کی طرح مسح کرنا تاکہ وہ بھی اماموں کے طور پر میری خدمت
کریں۔ جب اُنہیں مسح کیا جائے گا تو وہ اور بعد میں اُن کی اولاد ہمیشہ
تک مقدِس میں خدمتاِس کے لئے مخصوص ہوں “گے۔

مقدِس کو کھڑا کیا جاتا ہے
16 موسٰی ربکچھسبنے ہدایاتکی مطابقکے کیا۔ پہلے17 مہینے کی

پہلی تاریخ مُقّدسکو خیمہ کھڑا کیا گیا۔ اُنہیں مصر نکلےسے ایکپورا سال
ہو گیا تھا۔ موسٰی18 دیوارنے تختوںکے کو اُن پائیوںکے پر کھڑا کر کے اُن
ساتھکے شہتیر اُسطرحاِسیلگائے۔ ستونوںنے بھیکو کیا۔کھڑا اُس19
ربنے ہدایاتکی کے عین مطابق دیواروں کپڑےپر کا خیمہ لگایا اور
اُس غلافدوسرےپر رکھے۔

اُس20 شریعتنے کی دونوں تختیاں لے کر عہد میںصندوقکے رکھ
دیں، اُٹھانے کے لئے یاں لـکڑ صندوق کے کڑوں میں ڈال دیں کفارےاور
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کا ڈھکنا اُس پر لگا دیا۔ 21 پھر اُس نے رب کی ہدایات کے عین مطابق
صندوق مُقّدسکو کمرےترین میں رکھ کر اُس دروازےکے کا پردہ لگا
دیا۔ یوں عہد کے صندوق پر پردہ پڑا رہا۔ 22 موسٰی مخصوصنے روٹیوں
کی کمرےمُقّدسمیز شمالیکے میںحصے پردےاُس کے منے سا دیرکھ
جس کے پیچھے عہد کا صندوق تھا۔ اُس23 ربنے کی ہدایت کے عین
ربمطابق لئےکے مخصوص روٹیاںہوئیکی میز پر رکھیں۔ کمرےاُسی24
جنوبیکے میںحصے اُس شمعنے دان کو میز مقابلکے رکھ دیا۔ اُس25
پر اُس ہدایتکیربنے ربمطابقعینکے کے منے دیئے۔رکھچراغسا
اُس26 نے بخور کی سونے کی قربان گاہ بھی کمرےاُسی میں رکھی، اُس
پردے کے بالکل منے جسسا کے پیچھے عہد کا صندوق تھا۔ 27 اُس نے
اُس ربپر ہدایتکی عینکے مطابق خوشبودار بخور جلایا۔

28 پھر اُس خیمےنے کا دروازہ لگا دیا۔ 29 باہر جا اُسکر جانوروںنے
کو چڑھانے کی قربان گاہ خیمے دروازےکے کے منے سا رکھ دی۔ اُس
پر اُس ربنے ہدایتکی کے عین مطابق بھسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ
کی نذریں چڑھائیں۔

اُس30 دھونےنے خیمےکوحوضکے اور اُس قربان گاہ درمیانکے
رکھ کر اُس میں پانی ڈال دیا۔ 31 موسٰی، ہارون اور اُس کے بیٹے اُسے اپنے
ہاتھ پاؤں دھونے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ جب32 بھی وہ ملاقات
داخلمیںخیمےکے ہوتے یا جانوروں کو قربانکیچڑھانے گاہ پاسکے
آتے ربتو ہدایتکی عینکے مطابق پہلے غسل کرتے۔

33 آخر میں موسٰی نے خیمہ، قربان گاہ اور چاردیواری کھڑی کر کے
صحن دروازےکے کا پردہ لگا دیا۔ یوں موسٰی نے مقدِس کی تعمیر مکمل
کی۔
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خیمے ربمیں کا جلال
34 ملاقاتپھر خیمےکے پر بادل چھا گیا اور ربمقدِس جلالکے سے

بھر گیا۔ 35 موسٰی خیمے میں داخل نہ ہو سکا، بادلکیونکہ اُس پر ٹھہرا ہوا
تھا اور ربمقدِس جلالکے سے بھر گیا تھا۔

تمام36 مقدِسبھیجبدورانکےسفر اوپرکے بادلسے اُٹھتا تو اسرائیلی
سفر کے لئے تیار ہو جاتے۔ 37 اگر وہ نہ اُٹھتا تو وہ ٹھہرےتکوقتاُس
ہتے بادلتکجبر اُٹھ نہ بادلوقتکےدن38جاتا۔ مقدِس اوپرکے ٹھہرا
رہتا اور رات وقتکے وہ تمام اسرائیلیوں آگکو صورتکی میں نظر آتا
تھا۔ یہ پورےسلسلہ سفر جاریدورانکے رہا۔
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