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احبار
بھسم ہونے والی قربانی

1 رب نے ملاقات کے خیمے میں سے موسٰی کو بُلا کر کہا 2 کہ
اسرائیلیوں کو اطلاع اگر”دے، تم میں سے کوئی رب کو قربانی پیش کرنا چاہے تو وہ اپنے
گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں سے جانور چن لے۔

3 اگر وہ اپنے گائےبَیلوں میں سے بھسم ہونے والی قربانی چڑھانا چاہے
تو وہ بےعیب بَیل چن کر اُسے ملاقات کے خیمے دروازےکے پر پیش
کرے ربتاکہ اُسے قبول کرے۔ پیشقربانی4 کرنے والا اپنا ہاتھ جانور
کے سر پر رکھے تو یہ قربانی مقبول ہو کر اُس کا دےکفارہ گی۔ قربانی5
پیش کرنے والا بَیل کو ربوہاں کے منے سا ذبح کرے۔ پھر ہارون کے
بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون رب پیشکو کر کے اُسے دروازے پر کی
قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 6 اِس کے بعد قربانی پیش کرنے
والا کھال اُتار کر جانور ٹکڑےٹکڑےکے کرے۔ امام7 قربان گاہ آگپر
لگا کر اُس پر ترتیب سے یاں لـکڑ چنیں۔ 8 اُس پر وہ جانور کے ٹکڑے سر
اور سمیتچربی رکھیں۔ لازم9 ہے کہ پیشقربانی کرنے والا پہلے جانور
کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھوئے، پھر پورےامام جانور کو قربان گاہ پر جلا
اِسدے۔ جلنے والی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

10 اگر بھسم ہونے والی قربانی یوں بکر بھیڑ میں سے چنی جائے تو وہ
بےعیب نر ہو۔ پیش11 کرنے والا اُسے رب کے منے سا قربان گاہ کی
شمالی سمت میں ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون
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قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 12 اِس کے بعد پیش کرنے والا
جانور کرےٹکڑےٹکڑےکے اور امام ٹکڑےیہ سر اور سمیتچربی قربان
یوںہوئیجلتیکیگاہ لـکڑ ترتیبپر رکھے۔سے لازم13 پیشقربانیکہہے
کرنے والا پہلے جانور یاںکی انتڑ اور پنڈلیاں دھوئے، پھر پورےامام جانور
ربکو پیشکو کر کے قربان گاہ پر جلا دے۔ اِس جلنے والی قربانی کی
ربخوشبو کو پسند ہے۔

14 اگر بھسم ہونے والی قربانی پرندہ ہو تو وہ قمری یا جوان کبوتر ہو۔
امام15 اُسے قربان گاہ پاسکے لے آئے اور اُس کا سر مروڑ کر قربان گاہ
پر اُسوہدے۔جلا یوںخونکا قربانوہکہدےنکلنے طرفایککیگاہ
نیچےسے ٹپکے۔ 16 وہ اُس کا پوٹا اور جو اُس میں دُورہے کر قربانکے گاہ
کی مشرقی سمت میں پھینک دے، وہاں جہاں راکھ پھینکی جاتی ہے۔
17 اُسے پیش کرتے وقت امام اُس کے پَر پکڑ کر پرندے کو پھاڑ ڈالے،
لیکن یوں کہ وہ ٹکڑےٹکڑےبالکل نہ ہو جائے۔ پھر امام اُسے قربان گاہ
پر جلتی ہوئی یوں لـکڑ پر جلا دے۔ اِس جلنے والی قربانی کی ربخوشبو پسندکو ہے۔

2
غلہ کی نذر

1 اگر غلہکوربکوئی کی پیشنذر کرنا چاہے تو وہ اِس کے لئے بہترین
میدہ استعمال اُسکرے۔ پر وہ زیتون تیلکا ُنڈیلے ا اور لُبان رکھ کر اُسے2
ہارون بیٹوںکے پاسکے آئےلے امامجو تیلامامہیں۔ سے ملایا مٹھیگیا
بھر میدہ اور تمام لُبان لے قربانکر گاہ پر یہدے۔جلا یادگار کا ہے،حصہ
اور اُس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ 3 باقی میدہ اور تیل ہارون اور اُس
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بیٹوںکے کا حصہ ہے۔ ربوہ کی جلنے والی قربانیوں میں نہایتایکسے
مُقّدس حصہ ہے۔

4 اگر یہ قربانی تنور میں پکائی ہوئی روٹی ہو تو اُس میں خمیر نہ ہو۔ اِس
کی قسمیںدو ہو سکتی روٹیاںہیں، میدےبہترینجو تیلاور بنیسے ہوئی
ہوں اور روٹیاں جن پر تیل لگایا گیا ہو۔

5 اگر یہ توےقربانی پر پکائی ہوئی روٹی ہو تو وہ میدےبہترین اور تیل
کی ہو۔ اُس میں خمیر نہ ہو۔ 6 چونکہ وہ غلہ کی نذر ہے اِس لئے روٹی کو
ٹکڑےٹکڑے کرنا اور اُس پر تیل ڈالنا۔

7 اگر یہ قربانی میںکڑاہی پکائی ہوئی روٹی ہو تو میدےبہترینوہ تیلاور
کی ہو۔

8 اگر تُو اِن چیزوں کی بنی ہوئی غلہ کی ربنذر کے حضور لانا چاہے تو
اُسے امام پیشکو کرنا۔ وہی اُسے قربان گاہ پاسکے آئے۔لے 9 پھر امام
یادگار کا الـگحصہ کر کے اُسے قربان گاہ پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی
ربخوشبو کو پسند ہے۔ قربانی10 کا باقی ہارونحصہ اور اُس بیٹوںکے
کے لئے ہے۔ وہ رب کی جلنے والی قربانیوں میں سے ایک نہایت حصہمُقّدس ہے۔

11 غلہ کی جتنی نذریں تم رب کو پیش کرتے ہو اُن میں خمیر نہ ہو،
کیونکہ لازم ہے کہ ربتم کو جلنے والی پیشقربانی وقتکرتے نہ خمیر،
نہ شہد جلاؤ۔ یہ12 فصلچیزیں پہلےکے پھلوں ربساتھکے پیشکو کی
جا سکتی ہیں، لیکن اُنہیں قربان گاہ پر نہ جلایا جائے، کیونکہ ربوہاں
کو اُن کی خوشبو پسند نہیں ہے۔ 13 غلہ کی ہر نذر نمکمیں ہو، کیونکہ
نمک اُس عہد کی نمائندگی کرتا ہے تیرےجو خدا تیرےنے ساتھ باندھا
تجھےہے۔ ہر قربانی نمکمیں ڈالنا ہے۔
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14 اگر تُو غلہ کی نذر کے لئے فصل پہلےکے پیشپھل کرنا چاہے تو کچلی
ہوئی کچی بالیاں بھون پیشکر کرنا۔ 15 چونکہ وہ غلہ کی نذر ہے اِس لئے
اُس پر تیل ُنڈیلنا ا اور لُبان رکھنا۔ کچلے16 ہوئے دانوں اور تیل کا جو حصہ
رب کا ہے یعنی یادگار کا حصہ اُسے امام تمام لُبان کے ساتھ جلا دے۔ یہ
ربنذر کے لئے جلنے والی قربانی ہے۔

3
سلامتی کی قربانی

1 اگر ربکوئی کو سلامتی کی پیشقربانی کرنے کے لئے گائے یا بَیل
چڑھانا چاہے تو وہ جانور بےعیب ہو۔ 2 وہ اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھ
کر اُسے ملاقات کے خیمے کے دروازے پر ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے
جو امام ہیں اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ پیش3-4
کرنے والا یوں انتڑ پر کی ساری گُردےچربی، اُس چربی سمیت جو اُن پر
اور کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی جلنے والی قربانی کے طور پر
رب پیشکو کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔
5 پھر ہارون کے بیٹے بھسمکچھسبیہ ہونے والی قربانی قربانساتھکے گاہ
یوںکی لـکڑ پر جلا دیں۔ یہ جلنے والی قربانی اورہے، اِس کی ربخوشبو پسندکو ہے۔

6 اگر سلامتی کی قربانی کے لئے یوں بکر بھیڑ میں سے جانور چنا جائے تو
بےعیبوہ نر یا مادہ ہو۔

7 اگر وہ بھیڑ کا بچہ چڑھانا چاہے تو وہ اُسے رب کے منے سا لے آئے۔
8 وہ اپنا ہاتھ اُس سرکے پر رکھ کر ملاقاتاُسے خیمےکے کے منے سا ذبح
ہارونکرے۔ کے بیٹے اُس کا قربانخون گاہ کے پہلوؤںچار پر چھڑکیں۔
پیش9-10 کرنے والا پوریچربی، دُم، یوں انتڑ پر ساریکی گُردےچربی،
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اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی جلنے
والی قربانی طورکے کرے۔پیشکوربپر چیزوںاِن گُردوںکو ساتھکے
الـگہی کرنا ہے۔ 11 امام یہ سب ربکچھ پیشکو کر کے قربان گاہ پر
جلا دے۔ خوراکیہ جلنے والی قربانی ہے۔

12 اگر سلامتی کی قربانی بکری کی ہو 13 پیشتو کرنے والا اُس پر ہاتھ
رکھ کر اُسے ملاقات کے خیمے کے منے سا ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے
جانور کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ پیش14-15 کرنے
والا یوں انتڑ پر کی ساری گُردےچربی، اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر
کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی جلنے والی قربانی کے طور پر رب کو
پیش کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 16 امام
سبیہ ربکچھ پیشکو کر قربانکے گاہ پر جلا دے۔ خوراکیہ جلنے
والی قربانی ہے، اور اِس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

ہے۔کیربچربیساری تمہارے17 لئے خون یا چربی منعکھانا ہے۔
یہ تمہارےصرفنہ لئے منع تمہاریبلـکہہے اولاد کے لئے بھی، صرفنہ
یہاں بلـکہ ہر جگہ جہاں تم ہتے ر “ہو۔

4
گناہ کی قربانی

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ جو بھی غیرارادی
طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم توڑےکو وہ :کرےیہ

امام کے لئے گناہ کی قربانی
3 اگر اماِم اعظم کرےگناہ اور نتیجے میں پوری قوم ٹھہرےقصوروار

تو پھر وہ رب ایککو بےعیب جوان بَیل لے کر گناہ کی قربانی کے طور
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پر پیش کرے۔ 4 وہ جوان بَیل ملاقاتکو کے خیمے دروازےکے کے
پاس لے آئے اور اپنا ہاتھ اُس کے سر پر رکھ کر اُسے رب کے منے سا ذبح
کرے۔ 5 پھر وہ جانور کے خون میں سے کچھ لے کر خیمے میں جائے۔
6 وہاں وہ اپنی اُنگلی اُس میں ڈال کر اُسے سات بار رب کے منے سا یعنی
مُقّدس کمرےترین پردےکے پر چھڑکے۔ 7 پھر وہ خیمے اندرکے کی اُس
قربان گاہ چاروںکے سینگوں پر خون جسلگائے پر بخور جلایا جاتا ہے۔
باقی وہخون باہر دروازےکےخیمے پر قرباناُسکی گاہ پائےکے پر ُنڈیلے ا
جس پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ بَیلجوان8 ساریکی چربی، یوں انتڑ پر
کی ساری چربی، گُردے9 اُس چربی سمیت جو اُن پر اور کمر کے قریب
ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 10 یہ
بالکل اُسی طرح کیا طرحجسجائے اُس بَیل کے ساتھ کیا گیا جو سلامتی
قربانیکی کے لئے پیش کیا جاتا امامہے۔ اُسکچھسبیہ قربان گاہ پر جلا
جسدے پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ لیکن11 وہ اُس کی کھال، اُس
کا سارا گوشت، سر اور پنڈلیاں، یاں انتڑ اور اُن کا گوبر 12 خیمہ گاہ کے
باہر جائے۔لے یہ چیزیں پاکاُس جگہ پر قربانیوںجہاں کی راکھ پھینکی
جاتی یوںہے لـکڑ پر رکھ کر جلا دینی ہیں۔

قوم کے لئے گناہ کی قربانی
13 اگر اسرائیل کی پوری جماعت غیرارادینے طور پر گناہ کر ربکے

کے کسی حکم سے تجاوز کیا ہے اور جماعت کو معلوم نہیں تھا توبھی وہ
قصوروار ہے۔ لوگوںجب14 کو پتا لـگے ہمکہ گناہنے کیا ہے جماعتتو
ملاقات بَیلجوانایکپاسکےخیمےکے اورآئےلے اُسے گناہ قربانیکی
کے طور پر پیش کرے۔ جماعت15 بزرگکے رب کے منے سا اپنے ہاتھ
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اُس کے سر پر رکھیں، اور وہ وہیں ذبح کیا جائے۔ 16 پھر اماِم اعظم جانور
کے خون میں سے کچھ لے ملاقاتکر کے خیمے میں جائے۔ وہاں17 وہ
اپنی اُنگلی اُس میں ڈال کر اُسے سات بار رب کے منے سا مُقّدسیعنی ترین
کمرے پردےکے پر چھڑکے۔ 18 پھر وہ خیمے کے اندر کی اُس قربان گاہ
کے چاروں سینگوں پر خون جسلگائے پر بخور جلایا جاتا ہے۔ باقی خون
وہ باہر خیمے دروازےکے کی اُس قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے ا جس پر
جانور جلائے جاتے ہیں۔ 19 اِس کے بعد وہ اُس کی تمام چربی نکال کر
قربان گاہ پر جلا دے۔ اُس20 بَیل کے ساتھ وہ سب کرےکچھ جو اُسے
غیرارادیذاتیاپنے گناہ لئےکے کرنا یوںہے۔ہوتا لوگوںوہ دےکفارہکا
گا اور اُنہیں معافی مل جائے گی۔ 21 آخر میں وہ بَیل کو خیمہ گاہ کے باہر
لے جا کر اُس طرح طرحجسدےجلا اُسے اپنے لئے بَیل کو جلا دینا
ہوتا ہے۔ جماعتیہ کا گناہ دُور کرنے کی قربانی ہے۔

قوم کے راہنما کے لئے گناہ کی قربانی
22 اگر کوئی غیرارادیسردار طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم سے

کرےتجاوز اور یوں ٹھہرےقصوروار تو بھیجب23 اُسے پتا لـگے کہ مجھ
سے گناہ ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے بےعیبایک بکرا آئے۔لے 24 وہ اپنا
بکرےہاتھ سرکے پر رکھ کر اُسے وہاں بھسمجہاںکرےذبح ہونے والی
قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 25 امام اپنی اُنگلی خون
میں ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ سینگوںچاروںکے پر جسلگائے پر جانور
جلائے جاتے ہیں۔ باقی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 26 پھر وہ
اُس قربانچربیساریکی گاہ پر طرحجسدےجلاطرحاُس وہ سلامتی
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کی قربانیوں کی چربی جلا دیتا ہے۔ یوں امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا
اور اُسے معافی حاصل ہو جائے گی۔

عام لوگوں کے لئے گناہ کی قربانی
27 اگر کوئی غیرارادیشخصعام طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم

سے کرےتجاوز اور یوں ٹھہرےقصوروار تو بھیجب28 اُسے پتا لـگے کہ
مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے ایک بےعیب بکری لے آئے۔
29 وہ اپنا ہاتھ بکری کے سر پر رکھ کر اُسے وہاں کرےذبح جہاں بھسم
ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ امام30 اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر
اُسے اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے جس پر جانور جلائے
جاتے ہیں۔ باقی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 31 پھر وہ اُس کی
ساری چربی اُس طرح طرحجسنکالے وہ سلامتی کی قربانیوں کی چربی
نکالتا ہے۔ اِس کے بعد وہ اُسے قربان گاہ پر جلا دے۔ ایسی قربانی کی
ربخوشبو کو پسند ہے۔ یوں امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے
معافی حاصل ہو جائے گی۔

32 اگر وہ گناہ کی قربانی کے لئے بھیڑ کا بچہ لانا چاہے تو وہ بےعیب
مادہ ہو۔ 33 وہ اپنا ہاتھ اُس سرکے پر رکھ کر اُسے وہاں جہاںکرےذبح
بھسم قربانیاںوالیہونے ہیں۔جاتیکیذبح امام34 اپنی اُنگلی ڈالمیںخون
کر اُسے اُس قربان گاہ چاروںکے سینگوں پر جسلگائے پر جانور جلائے
قربانوہخونباقیہیں۔جاتے پائےکےگاہ پر ُنڈیلے۔ پھر35ا تمامکیاُسوہ
چربی اُس طرح طرحجسنکالے سلامتی کی قربانی کے لئے ذبح کئے گئے
جوان مینڈھے کی چربی نکالی جاتی ہے۔ اِس کے بعد امام چربی کو قربان
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گاہ پر اُن قربانیوں سمیت دےجلا ربجو کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یوں
امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی مل جائے گی۔

5
گناہ کی قربانیوں کے بارے میں خاص ہدایات

1 ہو سکتا ہے کسیکہ یوںنے گناہ کیا کہ اُس نے کوئی جرم دیکھا یا
وہ اُس بارےکے میں کچھ جانتا گواہوںجبتوبھیہے۔ قَسمکو کے لئے
بُلایا جاتا توہے وہ گواہی دینے کے لئے منے سا نہیں آتا۔ میںصورتاِس وہ
قصوروار ٹھہرتا ہے۔

2 ہو سکتا ہے کسیکہ غیرارادینے طور پر ناپاککسی چیز کو چھو
لیا ہے، خواہ کسیوہ جنگلی مویشیجانور، یا رینگنے والے جانور لاشکی
کیوں نہ ہو۔ صورتاِس میں ناپاکوہ ہے اور قصوروار ٹھہرتا ہے۔

3 ہو سکتا ہے کسیکہ غیرارادینے طور پر شخصکسی کی ناپاکی کو
چھو لیا ہے یعنی اُس کی کوئی ایسی جسچیز سے ناپاکوہ ہو گیا ہے۔
اُسےجب معلوم ہو جاتا ہے تو وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

4 ہو سکتا ہے کہ کسی نے بےپروائی سے کچھ کرنے کی قَسم کھائی
ہے، چاہے وہ اچھا کام تھا یا غلط۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ اُس نے کیا
کِیا ہے تو وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

5 جو اِس طرح کسیکے گناہ کی بنا پر قصوروار ہو، لازم ہے کہ وہ اپنا
گناہ تسلیم کرے۔ 6 پھر وہ گناہ کی قربانی کے طور ایکپر بھیڑ یا پیشبکری
یوںکرے۔ امام اُس کا گا۔دےکفارہ

7 اگر شخصقصوروار غربت باعثکے بھیڑ یا بکری دےنہ سکے تو وہ
رب کو دو یاں قمر یا دو جوان پیشکبوتر ایککرے، گناہ کی قربانی کے
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لئے ایکاور بھسم ہونے والی قربانی لئے۔کے 8 وہ اُنہیں امام پاسکے لے
آئے۔ امام پہلے گناہ کی قربانی کے لئے پیشپرندہ کرے۔ وہ اُس گردنکی
مروڑ ڈالے لیکن ایسے کہ سر جدا نہ ہو جائے۔ 9 پھر وہ اُس کے خون
میں سے کچھ قربان گاہ کے ایک پہلو پر چھڑکے۔ باقی خون وہ یوں نکلنے
دے کہ وہ قربان گاہ کے پائے پر ٹپکے۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 10 پھر
پرندےدوسرےامام کو قواعد بھسممطابقکے ہونے والی قربانی کے طور
پر پیش کرے۔ یوں امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی مل
جائے گی۔

11 اگر وہ شخص غربت کے باعث دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر بھی نہ
سکےدے تو پھر وہ گناہ کی قربانی کے لئے ڈیڑھ کلو بہترینگرام پیشمیدہ
کرے۔ وہ اُس پر نہ تیل ُنڈیلے، ا نہ لُبان رکھے، کیونکہ یہ غلہ کی نذر نہیں
بلـکہ گناہ کی قربانی ہے۔ 12 وہ اُسے امام پاسکے لے آئے جو یادگار کا
یعنیحصہ مٹھی بھر اُن قربانیوں ساتھکے دےجلا ربجو کے لئے جلائی
جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ یوں13 امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا
اور اُسے معافی مل جائے گی۔ غلہ کی نذر کی طرح باقی میدہ امام کا حصہ
“ہے۔

قصور کی قربانی
14 رب نے موسٰی سے کہا، 15 اگر” کسی نے بےایمانی کر کے

غیرارادی طور پر رب مخصوصکی مُقّدساور چیزوں کے سلسلے میں گناہ
کیا ہو، شخصایسا قصور کی قربانی کے طور پر رب بےعیبکو اور قیمت
لحاظکے مناسبسے مینڈھا یا پیشبکرا اُسکرے۔ قیمتکی مقدِس کی
شرح کے مطابق مقرر کی جائے۔ 16 جتنا نقصان مقدِس کو ہوا ہے اُتنا
ہی وہ اِسدے۔ علاوہکے وہ 20مزید فیصد ادا کرے۔ وہ اُسے امام کو
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دےدے اور امام جانور کو قصور کی قربانی کے طور پیشپر کر کے اُس
کا کفارہ یوںدے۔ اُسے معافی مل جائے گی۔

17 اگر غیرارادیکوئی طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم سے تجاوز
کرے تو وہ قصوروار ہے، اور وہ اُس کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔ 18 وہ قصور
کی قربانی کے طور پر امام بےعیبایکپاسکے قیمتاور لحاظکے سے
مناسب مینڈھا لے آئے۔ اُس قیمتکی مقدِس کی شرح کے مطابق مقرر
کی جائے۔ پھر امام یہ قربانی اُس گناہ کے لئے چڑھائے جو شخصقصوروار
نے غیرارادی طور پر کیا ہے۔ یوں اُسے معافی مل جائے گی۔ 19 یہ قصور
کی قربانی ہے، کیونکہ ربوہ کا گناہ کر کے قصوروار ٹھہرا “ہے۔

6
1 رب نے موسٰی سے کہا، 2 ہو” سکتا ہے کسی نے گناہ کر کے

بےایمانی کی ًہے، مثلا اُس نے اپنے پڑوسی کی کوئی چیز واپس نہیں کی
جو اُس کے سپرد کی تھیگئی یا جو اُسے گروی کے طور پر ملی تھی، یا اُس
اُسنے کوئیکی کی،چوریچیز یا اُس کوئیسےکسینے لی،چھینچیز
3 یا اُس کیکسینے گم شدہ چیز بارےکے جھوٹمیں ملاُسےجببولا
گئی، یا اُس قَسمنے کھا جھوٹکر بولا ہے، یا اِس طرح کا کوئی اَور گناہ
کیا ہے۔ 4 اگر وہ طرحاِس کا گناہ کر ٹھہرےقصوروارکے تو لازم ہے کہ
وہ وہی کرےواپسچیز جو اُس چورینے کی یا چھین لی یا جو اُس کے
سپرد کی گئی یا جو گم شدہ ہو کر اُس پاسکے آ گئی ہے 5 یا جس کے
بارے میں اُس نے قَسم کھا جھوٹکر بولا ہے۔ وہ اُس کا اُتنا واپسہی
کر کے 20 فیصد یادہ ز دے۔ اور وہ یہ سب کچھ اُس دن واپس کرے
جب وہ اپنی قصور کی پیشقربانی کرتا ہے۔ 6 قصور کی قربانی کے طور پر
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قیمتاوربےعیبایکوہ لحاظکے مناسبسے مینڈھا امام پاسکے لے
آئے اور رب پیشکو کرے۔ اُس قیمتکی مقدِس کی شرح کے مطابق
مقرر کی جائے۔ 7 پھر امام رب کے منے سا اُس کا دےکفارہ گا تو اُسے
معافی مل جائے “گی۔

بھسم ہونے والی قربانی
رب8 نے موسٰی سے کہا، ہارون”9 اور اُس بیٹوںکے کو بھسم ہونے

والی قربانیوں بارےکے میں ذیل ہدایاتکی :دینا بھسم ہونے والی قربانی
قربانتکصبحراتپوری گاہ کی اُس جگہ پر آگجہاںرہے جلتی ہے۔
آگ کو بجھنے نہ دینا۔ صبح10 امامکو کتان لباسکا اور کتان کا پاجامہ پہن
کر قربانی سے بچی ہوئی راکھ قربان گاہ پاسکے زمین پر ڈالے۔ 11 پھر وہ
بدلکپڑےاپنے کر راکھ کو خیمہ گاہ کے باہر پاککسی جگہ پر چھوڑ
آئے۔ قربان12 گاہ آگپر رہے۔جلتی بھیکبھیوہ نہ بجھے۔ امامصبحہر
یاں لـکڑ چن کر اُس پر بھسم ہونے والی قربانی ترتیب سے رکھے اور اُس پر
قربانیکیسلامتی ہمیشہآگ13دے۔جلاچربیکی کبھیوہرہے۔جلتی
نہ بجھنے پائے۔

غلہ کی نذر
غلہ14 کی نذر بارےکے ہدایاتمیں یہ :ہیں ہارون کے بیٹے اُسے قربان

گاہ منےکے کریں۔پیشکوربسا پھر15 امام یادگار کا تیلیعنیحصہ سے
ملایا گیا مٹھی بھر بہترین میدہ اور قربانی کا تمام لُبان لے قربانکر گاہ پر جلا
اِسدے۔ کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ ہارون16 اور اُس کے بیٹے قربانی
کا باقی حصہ لیں۔کھا لیکن وہ مُقّدساُسے جگہ پر ملاقاتیعنی خیمےکے
کی چاردیواری کے اندر کھائیں، اور اُس میں خمیر نہ ہو۔ 17 اُسے پکانے
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کے لئے اُس میں خمیر نہ ڈالا جائے۔ مَیں نے جلنے والی قربانیوں میں سے یہ
حصہ اُن کے لئے مقرر کیا ہے۔ یہ گناہ کی قربانی اور قصور کی قربانی کی
مُقّدسنہایتطرح ہے۔ ہارون18 کی اولاد کے تمام مرد اُسے کھائیں۔ یہ
اصول تکابد قائم رہے۔ بھیجو اُسے چھوئے گا مخصوصوہ مُقّدسو ہو
جائے “گا۔

موسٰینےرب19 سے کہا، ہارونجب”20 اور اُس بیٹوںکے کو امام
کی ذمہ داری اُٹھانے کے لئے مخصوص کر کے تیل سے مسح کیا جائے
گا تو وہ ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ پیش کریں۔ اُس کا آدھا حصہ صبح
کو اور آدھا حصہ شام پیشوقتکے کیا جائے۔ وہ غلہ کی یہ نذر روزانہ
پیش کریں۔ تیلاُسے21 ساتھکے ملا توےکر پر پکانا پھرہے۔ ٹکڑےاُسے
ٹکڑے کر کے غلہ کی نذر کے طور پر پیش کرنا۔ اُس کی ربخوشبو کو
پسند ہے۔ یہ22 قربانی ہمیشہ ہارون نسلکی کا وہ جسےکرےپیشآدمی
مسح کر کے اماِم اعظم کا عُہدہ دیا گیا ہے، اور وہ پورےاُسے طور ربپر
کے لئے دے۔جلا امام23 کی غلہ کی نذر پورےہمیشہ طور پر جلانا۔ اُسے
نہ “کھانا۔

گناہ کی قربانی
رب24 نے موسٰی سے کہا، ہارون”25 اور اُس کے بیٹوں کو گناہ کی

قربانی کے بارے میں ذیل کی ہدایات :دینا گناہ کی قربانی کو رب کے
منے سا وہیں ذبح کرنا جہاںہے بھسم ہونے والی قربانی ذبح کی جاتی ہے۔
وہ نہایت مُقّدس ہے۔ 26 اُسے پیش کرنے والا امام اُسے مُقّدس جگہ پر
یعنی ملاقات کے خیمے چاردیواریکی کے اندر کھائے۔ 27 جو بھی اِس
قربانی گوشتکے کو چھو لیتا ہے مخصوصوہ مُقّدسو ہو جاتا ہے۔ اگر
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قربانی کے خون کے چھینٹے لباسکسی پر پڑ جائیں تو اُسے مُقّدس جگہ پر
دھونا ہے۔ 28 گوشتاگر کو ہنڈیا میں پکایا گیا ہو تو اُس برتن کو بعد میں
توڑ دینا ہے۔ اگر اُس کے لئے پیتل کا برتن استعمال کیا گیا ہو تو خوباُسے
مانجھ کر پانی سے صاف کرنا۔ 29 اماموں کے خاندانوں میں سے تمام مرد
اُسے کھا سکتے ہیں۔ یہ کھانا نہایت مُقّدس ہے۔ لیکن30 گناہ کی ہر وہ
قربانی کھائی نہ جسجائے کا ملاقاتخون کے خیمے میں اِس لئے لایا
گیا ہے کہ مقدِس میں کسی کا کفارہ دیا جائے۔ اُسے جلانا ہے۔

7
قصور کی قربانی

1 قصور کی قربانی مُقّدسنہایتجو ہے اُس بارےکے ہدایاتمیں :ہیںیہ
2 قصور کی قربانی وہیں ذبح کرنی بھسمجہاںہے ہونے والی قربانی ذبح

کی جاتی ہے۔ اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکا جائے۔
3 اُس کی تمام چربی نکال کر قربان گاہ پر چڑھانی ہے یعنی اُس کی دُم،
یوں انتڑ پر کی چربی، گُردے4 اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے
ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی۔ اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا
ہے۔ 5 امام یہ سب کچھ رب کو قربان گاہ پر جلنے والی قربانی کے طور پر
پیش کرے۔ یہ قصور کی قربانی ہے۔ اماموں6 کے خاندانوں میں سے تمام
مرد اُسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن مُقّدساُسے جگہ پر کھایا جائے۔ یہ نہایت
مُقّدس ہے۔

7 گناہ اور قصور کی قربانی کے لئے ایک ہی اصول ہے، جو امام قربانی
پیشکو کر کے کفارہ دیتا ہے اُس کو اُس کا گوشت ملتا ہے۔ 8 اِس
طرح کسیامامجو جانور بھسمکو ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاتا ہے
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اُسی کو جانور کی کھال ملتی ہے۔ 9 اور اِسی طرح تنور میں، کڑاہی میں یا
توے پر پکائی گئی غلہ کی ہر نذر اُس امام کو ملتی پیشاُسےنےجسہے
کیا ہے۔ لیکن10 ہارون کے تمام بیٹوں کو غلہ کی باقی نذریں برابر برابر ملتی
رہیں، خواہ اُن میں تیل ملایا گیا ہو یا ہوں۔خشکوہ

سلامتی کی قربانی
سلامتی11 کی قربانی ربجو پیشکو کی جاتی اُسہے بارےکے میں

ذیل ہدایاتکی :ہیں
12 اگر کوئی اِس قربانی سے اپنی شکرگزاری کا اظہار کرنا چاہے تو وہ

جانور کے بےخمیریساتھ میںجسروٹی تیل ڈالا گیا بےخمیریہو، روٹی
جس پر تیل لگایا گیا ہو اور جسروٹی میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا ہو
پیش کرے۔ اِس13 کے علاوہ خمیریوہ روٹی پیشبھی کرے۔ پیش14
کرنے والا قربانی کی ہر چیز ایککا حصہ اُٹھا ربکر کے لئے مخصوص
اُسیہکرے۔ امام حصہکا جانورجوہے قربانخونکا گاہ پر ہے۔چھڑکتا
اُسیگوشت15 دن کھایا جبجائے جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ اگلی صبح
تک کچھ نہیں بچنا ہئے۔ چا

اِس16 قربانی اگلےمیںصورتاِسصرفگوشتکا دن کھایا جا سکتا
مانمَنتنےکسیجبہے کر یا پیشاُسےسےخوشیاپنی 17ہے۔کیا اگر
کچھ گوشت تیسرے دن تک بچ جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 18 اگر اُسے
تیسرے دن بھی کھایا جائے ربتو یہ قربانی قبول کرےنہیں گا۔ اُس کا
کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلـکہ ناپاکاُسے قرار دیا جائے گا۔ بھیجو اُس سے
کھائے وہگا ٹھہرےقصوروار 19گا۔ اگر ناپاککسیگوشتیہ سےچیز
لـگ توجائے نہیںاُسے کھانا بلـکہہے اُسے جائے۔جلایا پاکگوشتاگر
ہے تو شخصہر جو پاکخود ہے اُسے کھا سکتا ہے۔ لیکن20 ناپاکاگر
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قربانیکیسلامتیگئیکیپیشکوربشخص توکھائےگوشتیہکا اُسے
اُس میںقومکی سے مٹا ہو21ہے۔ڈالنا سکتا ناپاککسینےکسیکہہے
چیز کو چھو لیا ہے چاہے ناپاکوہ شخص، جانور یا کوئی اَور گھنونی اور
ناپاک چیز ہو۔ اگر ربشخصایسا پیشکو کی گئی سلامتی کی قربانی کا
گوشت کھائے تو اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا “ہے۔

چربی اور خون کھانا منع ہے
رب22 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”23 کو بتا دینا گائےبَیلکہ اور

یوں بھیڑبکر کی چربی تمہارےکھانا لئے منع ہے۔ 24 فطریتم طور مرےپر
ہوئے جانوروں پھاڑےاور ہوئے جانوروں کی چربی دیگر کاموں کے لئے
استعمال کر سکتے ہو، لیکن اُسے کھانا منع ہے۔ 25 جو بھی اُس چربی میں
سے کھائے جو جلا ربکر پیشکو کی جاتی ہے اُسے اُس کی قوم میں
سے مٹا ڈالنا ہے۔ بھیجہاں26 تم ہتے ر ہو وہاں پرندوں یا دیگر جانوروں کا
خون منعکھانا ہے۔ اُسےکھائےخونبھیجو27 اُس میںقومکی سے مٹایا
“جائے۔

قربانیوں میں سے امام کا حصہ
رب28 نے موسٰی سے کہا، 29 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ جو رب کو

سلامتی کی قربانی پیش کرے وہ رب کے لئے ایک حصہ مخصوص
کرے۔ 30 وہ جلنے والی یہ قربانی اپنے ہاتھوں ربسے پیشکو کرے۔
اِس کے لئے وہ جانور چربیکی اور ربسینہ کے منے پیشسا سینہکرے۔
ہلانے والی قربانی ہو۔ امام31 چربی قربانکو گاہ پر دےجلا جبکہ سینہ
ہارون اور اُس کے بیٹوں کا حصہ ہے۔ 32 قربانی کی دہنی ران امام کو
اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دی جائے۔ 33 وہ اُس امام کا حصہ ہے جو
سلامتی کی قربانی کا خون اور چربی چڑھاتا ہے۔



احبار 7:34 xvii احبار 8:7
اسرائیلیوں34 کی سلامتی قربانیوںکی میں مَیںسے نے ہلانے والا سینہ

اور اُٹھانے اماموںرانوالی ہمیشہچیزیںیہہے۔دیکو لئےکے اسرائیلیوں
طرفکی اماموںسے کا حق “ہیں۔

35 یہ اُس دن جلنے والی قربانیوں میں سے ہارون اور اُس کے بیٹوں کا
حصہ بن گئیں جب اُنہیں مقدِس میں رب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔
رب36 اُسنے اُنہیںجبدن تیل مسحسے کیا گیا حکم دیا تھا کہ اسرائیلی
یہ حصہ ہمیشہ اماموں کو دیا کریں۔

غرض37 یہ ہدایات تمام قربانیوں بارےکے میں ہیں یعنی بھسم ہونے
والی قربانی، غلہ کی نذر، گناہ کی قربانی، قصور کی قربانی، امام کو مقدِس
میں خدمت کے لئے مخصوص کرنے کی قربانی اور سلامتی کی قربانی کے
بارے میں۔ موسٰینےرب38 کو ہدایاتیہ سینا پہاڑ پر دیں، اُس جبدن
اُس نے اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ وہ دشِت سینا ربمیں کو اپنی قربانیاں
پیش کریں۔

8
ہارون اور اُس کے بیٹوں کی مخصوصیت

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” اور اُس کے بیٹوں کو میرے
حضور لے آنا۔ نیز اماموں کے لباس، مسح کا تیل، گناہ کی قربانی کے لئے
جوان بَیل، دو مینڈھے اور روٹیوںبےخمیری ٹوکریکی لے آنا۔ 3 پھر پوری
جماعت کو خیمے دروازےکے پر جمع “کرنا۔

4 موسٰی نے ایسا ہی جماعتپوریجبکیا۔ اکٹھی ہو گئی تو اُس5 نے
اُن سے کہا، اب” مَیں وہ کچھ کرتا جسہوں کا ربحکم نے دیا “ہے۔
6 موسٰی نے ہارون اور اُس کے بیٹوں کو منے سا لا کر غسل کرایا۔ 7 اُس
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ہاروننے کتانکو کا زیرجامہ پہنا کر کمربند لپیٹا۔ پھر اُس نے چوغہ پہنایا
جس پر اُس بالاپوشنے مہارتکو سے بُنے پٹکےہوئے باندھا۔سے اِس8
بعدکے اُس سینےنے کا کیسہ لگا دونوںمیںاُسکر قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت
رکھے۔ 9 پھر اُس نے ہارون کے سر پر پگڑی جسرکھی کے منے سا والے
حصے پر اُس مُقّدسنے تاج یعنی سونے کی تختی لگا سبدی۔ کچھ اُس
حکم عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

اِس10 بعدکے موسٰی مسحنے تیلکے مقدِسسے کو اور جو کچھ اُس
میں تھا مسح کر کے مخصوصاُسے مُقّدسو کیا۔ اُس11 نے یہ تیل سات
بار جانور چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس کے سامان پر چھڑک دیا۔ اِسی
طرح اُس ساتنے بار دھونے حوضکے اور اُس ڈھانچے پر چھڑکتیل
جسدیا حوضپر رکھا ہوا تھا۔ یوں یہ مخصوصچیزیں مُقّدسو ہوئیں۔
12 اُس نے ہارون کے سر پر مسح کا تیل ُنڈیل ا کر اُسے مسح کیا۔ یوں وہ
مخصوص مُقّدسو ہوا۔

13 پھر موسٰی نے ہارون کے بیٹوں کو منے سا لا کر اُنہیں زیر جامے
پہنائے، کمربند لپیٹے اور اُن سروںکے پر یاں پگڑ باندھیں۔ سب کچھ اُس حکم
عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

اب14 موسٰی نے گناہ کی قربانی کے لئے بَیلجوان پیشکو کیا۔ ہارون
اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اُس کے سر پر رکھے۔ 15 موسٰی نے اُسے
ذبح کر اُسکے میںخونکے کچھسے لے کر اپنی اُنگلی قربانسے گاہ کے
سینگوں پر لگا دیا تاکہ وہ گناہوں پاکسے ہو جائے۔ باقی خون اُس نے
قربان پائےکےگاہ ُنڈیلپر ا اُسیوںدیا۔ مُقّدسومخصوصاُسےنے کےکر
اُس کا کفارہ دیا۔ 16 موسٰی نے یوں انتڑ پر کی تمام چربی، جوڑ کلیجی اور
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گُردےدونوں اُن کی سمیتچربی لے کر قربان گاہ پر جلا دیئے۔ لیکن17
بَیل کی اورگوشتکھال، یوں انتڑ کے گوبر اُسکو خیمہنے گاہ باہرکے
لے جا کر جلا دیا۔ سب کچھ اُس حکم کے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی
کو دیا تھا۔

اِس18 بعدکے اُس بھسمنے والیہونے قربانی لئےکے پہلا پیشمینڈھا
کیا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اُس کے سر پر رکھ دیئے۔
19 موسٰی نے اُسے ذبح کر کے اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر
چھڑک دیا۔ اُس20 نے مینڈھے ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ٹکڑےسر، اور
دی۔جلاچربی اُس21 یاںنے انتڑ اور پنڈلیاں پانی پورےکےکرصافسے
مینڈھے قربانکو گاہ پر جلا اُسکچھسبدیا۔ حکم مطابقعینکے ہوا جو
رب موسٰینے کو دیا ربتھا۔ کے لئے جلنے والی یہ قربانی بھسم ہونے والی
قربانی تھی، اور اُس کی ربخوشبو کو پسند تھی۔

22 اِس کے بعد موسٰی دوسرےنے مینڈھے پیشکو کیا۔ اِس قربانی
کا مقصد اماموں کو مقدِس خدمتمیں کے لئے مخصوص کرنا تھا۔ ہارون
اور اُس بیٹوںکے ہاتھاپنےنے مینڈھے سرکے پر دیئے۔رکھ موسٰی23 نے
اُسے ذبح کر کے اُس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون کے ہنے د کان
کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں انگوٹھوںکے پر لگایا۔ یہی24
اُس نے ہارون کے بیٹوں کے ساتھ بھی کیا۔ اُس نے اُنہیں منے سا لا کر اُن
کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُن کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں
پر خون لگایا۔ باقی خون اُس نے قربان گاہ کے چار پہلوؤں چھڑکپر دیا۔
اُس25 نے یوںدُم،چربی،کیمینڈھے انتڑ پر کلیجی،جوڑچربی،ساریکی
گُردےدونوں اُن کی سمیتچربی اور دہنی الـگران کی۔ 26 پھر وہ رب
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کے منے روٹیوںبےخمیریپڑیسا ٹوکریکی میں ایکسے سادہ ایکروٹی،
تیلمیںجسروٹی ڈالا گیا تھا ایکاور تیلپرجسروٹی لگایا گیا تھا لے کر
چربی اور ران پر دی۔رکھ اُس27 ہارونکچھسبیہنے اور اُس بیٹوںکے
ہاتھوںکے پر رکھ کر اُسے ہلانے والی قربانی طورکے ربپر پیشکو کیا۔
28 پھر اُس نے یہ چیزیں اُن واپسسے لے کر قربان گاہ پر جلا جسدیں
پر پہلے بھسم ہونے والی قربانی رکھی گئی تھی۔ رب کے لئے جلنے والی یہ
قربانی اماموں مخصوصکو کرنے لئےکے چڑھائی اورگئی، اُس کی خوشبو
رب کو پسند تھی۔

29 موسٰی نے سینہ بھی لیا اور اُسے ہلانے والی قربانی کے طور پر رب
کے منے سا ہلایا۔ یہ مخصوصیت کے مینڈھے میں سے موسٰی کا حصہ تھا۔
موسٰی نے اِس میں سببھی ربکچھ کے حکم عینکے مطابق کیا۔

30 پھر اُس مسحنے تیلکے اور قربان گاہ پر میںخونکے کچھسے لے
کر ہارون، اُس کے بیٹوں اور اُن کے کپڑوں چھڑکپر دیا۔ یوں اُس نے
اُنہیں اور اُن کے کپڑوں مخصوصکو مُقّدسو کیا۔

31 موسٰی نے اُن سے کہا، گوشت” کو ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر اُبال کر اُسے اُن روٹیوں کے ساتھ کھانا جو مخصوصیت کی
قربانیوں کی ٹوکری میں پڑی ہیں۔ ربکیونکہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔
گوشت32 اور روٹیوں کا بقایا جلا دینا۔ سات33 دن تک ملاقات کے
خیمے دروازےکے میں سے نہ نکلنا، کیونکہ مقدِس خدمتمیں کے لئے
تمہاری مخصوصیت کے اِتنے ہی دن ہیں۔ 34 جو کچھ آج ہوا ہے وہ رب
کے حکم مطابقکے ہوا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ تمہیں35 راتسات
اور تکدن خیمے دروازےکے کے اندر رہنا ربہے۔ کی اِس ہدایت
کو مانو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ یہ حکم ربمجھے طرفکی سے دیا گیا
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“ہے۔
ہارون36 اور اُس کے بیٹوں نے اُن تمام ہدایات پر عمل کیا ربجو نے

موسٰی معرفتکی اُنہیں دی تھیں۔
9

ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے
مخصوصیت1 ساتکے دن کے بعد موسٰی نے آٹھویں دن ہارون، اُس

کے بیٹوں اور اسرائیل کے بزرگوں کو بُلایا۔ 2 اُس نے ہارون سے بےعیبایک”کہا، بچھڑا بےعیبایکاور مینڈھا چن ربکر پیشکو کر۔
بچھڑا گناہ کی قربانی کے لئے اور مینڈھا بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ہو۔
پھر3 اسرائیلیوں کہہکو دینا کہ گناہ قربانیکی کے لئے ایک بکرا بھسمجبکہ
ہونے والی قربانی کے لئے یکبےعیبایک سالہ بچھڑا بےعیبایکاور
یک سالہ بھیڑ کا پیشبچہ کرو۔ ساتھ4 ہی سلامتی کی قربانی کے لئے ایک
بَیل ایکاور مینڈھا تیلچنو۔ کے ساتھ ملائی ہوئی غلہ کی نذر بھی لے کر
ربکچھسب پیشکو کرو۔ آجکیونکہ ربہی تم پر ظاہر ہو “گا۔

5 اسرائیلی موسٰی کی مطلوبہ تمام چیزیں ملاقات کے خیمے کے منے سا
قریبجماعتپوریآئے۔لے آ منےکےربکر کھڑیسا گئی۔ہو موسٰی6
نے اُن تمہیں”کہا،سے وہی کرنا کاجسہے تمہیںنےربحکم دیا ہے۔
آجکیونکہ ربہی کا جلال تم پر ظاہر ہو “گا۔

7 پھر اُس ہاروننے قربان”کہا،سے گاہ پاسکے جا کر گناہ قربانیکی
اور بھسم ہونے والی قربانی چڑھا کر اپنا اور اپنی قوم کا کفارہ دینا۔ رب
کے حکم کے مطابق قوم کے لئے بھی پیشقربانی کرنا تاکہ اُس کا کفارہ
دیا “جائے۔
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ہارون8 قربان گاہ پاسکے آیا۔ اُس بچھڑےنے کو ذبح کیا۔ یہ اُس

کے لئے گناہ کی قربانی تھا۔ 9 اُس کے بیٹے بچھڑے کا خون اُس پاسکے
اُسآئے۔لے اپنینے اُنگلی میںخون ڈبو کر اُسے قربان گاہ سینگوںکے پر
لگایا۔ باقی خون اُسکو قرباننے گاہ پائےکے پر ُنڈیل ا دیا۔ پھر10 اُس نے
کیاُس گُردوںچربی، اور کلیجیجوڑ قربانکو گاہ پر ربجیسےدیا۔جلا
نے موسٰی کو حکم دیا تھا ویسے ہی ہارون نے کیا۔ بچھڑے11 گوشتکا
اور کھال اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا دی۔

اِس12 کے بعد ہارون بھسمنے ہونے والی قربانی کو ذبح کیا۔ اُس کے
بیٹوں اُسےنے اُس خونکا دیا، اور اُس اُسےنے قربان گاہ پہلوؤںچارکے
چھڑکپر دیا۔ اُنہوں13 نے اُسے قربانی ٹکڑےمختلفکے سمیتسر دیئے،
اور اُس نے اُنہیں قربان گاہ پر جلا دیا۔ 14 پھر اُس نے اُس کی یاں انتڑ اور
پنڈلیاں دھو کر بھسم ہونے والی قربانی کی باقی چیزوں پر رکھ کر جلا دیں۔

اب15 ہارون نے قوم کے لئے قربانی چڑھائی۔ اُس نے گناہ کی قربانی
کے لئے بکرا ذبح کر کے اُسے پہلی قربانی کی طرح چڑھایا۔ اُس16 نے بھسم
ہونے والی قربانی بھی قواعد کے مطابق چڑھائی۔ 17 اُس نے غلہ کی نذر
پیش کی اور اُس میں مٹھیسے بھر قربان گاہ پر جلا دیا۔ یہ غلہ کی اُس نذر
کے علاوہ تھی جو صبح کو بھسم ہونے والی قربانی کے ساتھ چڑھائی گئی
تھی۔ پھر18 اُس قربانیکیسلامتینے کے لئے بَیل اور مینڈھے کو کیا۔ذبح
یہ بھی قوم کے لئے تھی۔ اُس بیٹوںکے نے اُسے جانوروں کا خون دیا، اور
اُس نے اُسے قربان گاہ کے چار پہلوؤں چھڑکپر دیا۔ لیکن19 اُنہوں نے
بَیل اور مینڈھے کو چربی، یوںدُم، انتڑ پر کی چربی اور نکالکلیجیجوڑ کر
20 سینے کے ٹکڑوں پر رکھ دیا۔ ہارون نے چربی کا حصہ قربان گاہ پر جلا
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دیا۔ 21 سینے ٹکڑےکے اور رانیںدہنی اُس نے ہلانے والی قربانی طورکے
ربپر کے منے سا ہلائیں۔ اُس کچھسبنے موسٰی کے حکم مطابقکے ہی
کیا۔

22 تمام قربانیاں پیش کرنے کے بعد ہارون نے اپنے ہاتھ اُٹھا کر قوم
برکتکو دی۔ پھر وہ قربان گاہ سے اُتر کر 23 موسٰی ملاقاتساتھکے کے
دونوںجبہوا۔داخلمیںخیمے باہر آئے اُنہوںتو قومنے دی۔برکتکو
ربتب کا پوریجلال قوم پر ظاہر ہوا۔ رب24 کے حضور نکلآگسے
کر قربان گاہ پر اُتری اور بھسم ہونے والی قربانی اور چربی ٹکڑےکے بھسم
کر دیئے۔ یہ دیکھ لوگکر خوشی نعرےکے مارنے لـگے اور منہ بلکے
گر گئے۔

10
ندب اور ابیہو کا گناہ

ہارون1 ندببیٹےکے اور ابیہو نے اپنے بخورداناپنے لے کر اُن میں جلتے
ہوئے کوئلے ڈالے۔ اُن پر بخور ڈال کر وہ رب کے منے سا آئے تاکہ اُسے
پیش کریں۔ لیکن آگیہ ناجائز ربتھی۔ نے پیشیہ کرنے کا حکم نہیں
دیا تھا۔ اچانک2 رب کے حضور آگسے نکلی جس نے اُنہیں بھسم کر
دیا۔ ربوہیں کے منے سا وہ مر گئے۔

3 موسٰی نے ہارون سے کہا، اب” وہی ہوا ہے ربجو نے فرمایا تھا
کہ قریبمیرےجو ہیں اُن مَیںسے قدوسیتاپنی کروںظاہر گا، مَیں تمام
قوم کے منے سا ہی اپنے جلال کا اظہار کروں “گا۔

ہارون خاموش رہا۔ 4 موسٰی نے ہارون کے چچا عُزی ایل کے بیٹوں
میسائیل اور اِلَصفن کو بُلا کر کہا، اِدھر” آؤ اور اپنے رشتے داروں کو
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مقدِس کے منے سا سے اُٹھا کر خیمہ گاہ کے باہر لے “جاؤ۔ 5 وہ آئے اور
موسٰی کے حکم کے عین مطابق اُنہیں اُن کے زیر سمیتجاموں اُٹھا کر خیمہ
گاہ کے باہر لے گئے۔

6 موسٰی نے ہارون اور اُس کے دیگر بیٹوں اِلی عزر اور اِتمر سے ماتم”کہا، کا اظہار نہ کرو۔ نہ اپنے بال بکھرنے دو، نہ اپنے کپڑے پھاڑو۔
ورنہ تم مر جاؤ گے پوریرباور جماعت ناراضسے ہو جائے گا۔ لیکن
تمہارے رشتے دار اور باقی تمام اسرائیلی ضرور اِن کا ماتم کریں جن ربکو
آگنے ہلاکسے کر دیا ہے۔ ملاقات7 کے خیمے دروازےکے کے
باہر نہ نکلو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ ربتمہیں تیلکے مسحسے کیا گیا
“ہے۔ چنانچہ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔

اماموں کے لئے ہدایات
ہاروننےرب8 کہا،سے تجھےبھیجب”9 تیرےیا بیٹوں ملاقاتکو

کے خیمے میں داخل ہونا ہے تو َمے یا کوئی اَور نشہ آور چیز پینا منع ہے،
ورنہ تم مر جاؤ گے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی تکابد مٹاَن
ہے۔ یہ10 بھی لازم ہے کہ مُقّدستم غیرمُقّدساور چیزوں پاکمیں، اور
ناپاک چیزوں میں امتیاز کرو۔ تمہیں11 اسرائیلیوں کو تمام پابندیاں سکھانی
ہیں جو مَیں نے تمہیں موسٰی معرفتکی بتائی “ہیں۔

12 موسٰی نے ہارون اور اُس کے بچے ہوئے بیٹوں اِلی عزر اور اِتمر سے
غلہ”کہا، نذرکی کا منےکےربحصہجو سا نہیںجلایا جاتا اُسے اپنے لئے
لے کر بےخمیری روٹی پکانا اور قربان گاہ پاسکے ہی کھانا۔ کیونکہ وہ
نہایت مُقّدس ہے۔ 13 اُسے مُقّدس جگہ پر کھانا، کیونکہ ربوہ کی جلنے
والی قربانیوں میں سے تمہارے اور تمہارے بیٹوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ
مجھے اِس کا حکم دیا گیا ہے۔ 14 جو سینہ ہلانے والی قربانی اور دہنی
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ران اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کی گئی ہے، وہ تم اور تمہارے
بیٹے بیٹیاں کھا سکتے ہیں۔ اُنہیں مُقّدس جگہ پر کھانا ہے۔ اسرائیلیوں کی
سلامتی کی قربانیوں میں سے ٹکڑےیہ تمہارا حصہ ہیں۔ لیکن15 پہلے امام
ران اور سینے کو جلنے والی قربانیوں کی چربی پیشساتھکے کریں۔ وہ اُنہیں
ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلائیں۔ رب فرماتا ہے کہ
ٹکڑےیہ تمہارےتکابد تمہارےاور بیٹوں کا حصہ “ہیں۔

16 موسٰی یافتنے در کیا کہ بکرےاُس گوشتکے کا کیا ہوا جو گناہ
کی قربانی کے طور پر چڑھایا گیا تھا۔ اُسے پتا چلا کہ وہ بھی جل گیا تھا۔ یہ
سن کر اُسے ہارون کے بیٹوں اِلی عزر اور اِتمر پر غصہ آیا۔ اُس نے پوچھا،
تم”17 نے گناہ کی قربانی گوشتکا کیوں نہیں کھایا؟ تمہیں مُقّدساُسے
جگہ پر کھانا تھا۔ یہ ایک نہایت مُقّدس حصہ ہے جو رب نے تمہیں دیا
تاکہ تم جماعت کا قصور دُور کر ربکے کے منے سا لوگوں کا کفارہ دو۔
18 چونکہ بکرےاِس کا خون مقدِس میں نہ لایا گیا اِس لئے تمہیں اُس کا
گوشت مقدِس میں کھانا طرحجستھا مَیں نے تمہیں حکم دیا “تھا۔

ہارون19 نے موسٰی دےجوابکو کر کہا، دیکھیں،” آج لوگوں نے
اپنے لئے گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی قربانی رب پیشکو کی ہے
جبکہ مجھ پر یہ آفت گزری ہے۔ اگر مَیں آج گناہ کی قربانی سے کھاتا تو کیا
ربیہ کو اچھا “لگتا؟ 20 باتیہ موسٰی کو اچھی لـگی۔

11
پاک اورناپاک جانور

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ تمہیں
زمین پر ہنے ر والے جانوروں میں سے ذیل کے جانوروں کو کھانے کی
اجازت :ہے جن3 کے ُکھر یا پاؤں ِچرےبالکل ہوئے ہیں اور جو جگالی
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کرتے ہیں اُنہیں کھانے اجازتکی ہے۔ 4-6 اونٹ، ِبجُو یا خرگوش کھانا
منع تمہارےوہہے۔ لئے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو لیکنہیںکرتے
اُن ُکھرکے یا ِچرےپاؤں نہیںہوئے ہیں۔ سؤر7 نہ کھانا۔ تمہارےوہ لئے
ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے ُکھر ِچرےتو ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں
کرتا۔ نہ8 اُن نہکھانا،گوشتکا اُن لاشوںکی چھونا۔کو تمہارےوہ لئے
ناپاک ہیں۔

سمندری9 اور یائی در جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن کے پَر اور
ہوں۔چھلـکے کےجنلیکن10 پَر یا نہیںچھلـکے ہیں تمہارےسبوہ لئے
مکروہ ہیں، خواہ وہ بڑی تعداد میں مل کر ہتے ر ہیں یا نہیں۔ 11 اِس لئے
اُن گوشتکا کھانا منع ہے، اور اُن کی لاشوں سے بھی گھن کھانا ہے۔
پانی12 میں ہنے ر والے تمام جنجانور کے پَر یا چھلـکے نہ تمہارےہوں لئے
مکروہ ہیں۔

ذیل13 تمہارےپرندےکے لئے قابِل گھن ہوں۔ اِنہیں کھانا منع ہے،
کیونکہ وہ مکروہ :ہیں عقاب، دڑھیَل گِدھ، کالا گِدھ، لال14 چیل، ہر
قسم کی کالی چیل، 15 ہر قسم کا کوّا، عقابی16 ُلّو، ا کانچھوٹے والا ُلّو، ا
بڑے کان والا ُلّو، ا ہر قسم کا باز، 17 چھوٹا ُلّو، ا قوق، چنگھاڑنے والا ُلّو، ا
18 سفید ُلّو، ا دشتی ُلّو، ا مصری گِدھ، لق19 لق، ہر قسم کا بُوتیمار، ہُد ہُد
اور *چمگادڑ۔

تمام20 پَر پاؤںچارجوکیڑےوالےرکھنے پر تمہارےہیںچلتے لئے مکروہ
ہیں، 21 سوائے اُن کے جن کی ٹانگوں کے دو حصے ہیں اور جو پُھدکتے
ہیں۔ اُن کو تم کھا سکتے ہو۔ 22 اِس ناتے سے تم مختلف قسم ٹڈےکے
* 11:19 :چمگادڑ یاد کہرہے قدیم زمانے پرندوںاِنکے اکثرکے ہیںمتروکنام یا اُن مطلبکا
بدل گیا اِسہے، لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔
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کھا سکتے ہو۔ باقی23 سب پَر رکھنے کیڑےوالے جو چار پاؤں پر چلتے ہیں
تمہارے لئے مکروہ ہیں۔

24-28 جو بھی ذیل کے جانوروں کی لاشیں چھوئے وہ ناپاکتکشام
رہے :گا (الف) ُکھر تماموالےرکھنے جانور سوائے اُن ُکھرکےجنکے
پورےپاؤںیا طور ِچرےپر اورہیںہوئے ہیں،کرتےجگالیجو تمام(ب)
جانور جو اپنے پنجوںچار پر چلتے ہیں۔ یہ تمہارےجانور لئے ناپاک ہیں، اور
جو بھی اُن کی لاشیں اُٹھائے یا چھوئے لازم ہے کہ وہ کپڑےاپنے دھو
لے۔ اِس کے باوجود بھی وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

29-30 زمین پر رینگنے والے جانوروں میں سے چھچھوندر، مختلف قسم
کے چوہے مختلفاور قسم کی تمہارےچھپکلیاں لئے ناپاک ہیں۔ 31 جو
بھی اُنہیں اور اُن لاشیںکی چھو لیتا وہہے ناپاکتکشام گا۔رہے 32 اگر
اُن میں کسیسے کسیلاشکی چیز پر پڑےگر تو وہ ناپاکبھی ہو جائے
گی۔ اِس سے فرقکوئی نہیں پڑتا کہ وہ لـکڑی، چمڑےکپڑے، ٹاٹیا کی
بنی ہو، نہ اِس فرقکوئیسے پڑتا کامکسوہکہہے کے لئے استعمال کی
اُسےہے۔جاتی پانیمیںصورتہر میں ڈبونا توبھیہے۔ وہ ناپاکتکشام
رہے گی۔ 33 لاشایسیاگر مٹی برتنکے میں گر جائے تو جو بھیکچھ اُس
میں ناپاکہے ہو جائے گا اور تمہیں اُس برتن کو توڑنا ہے۔ 34 ہر کھانے
والی جسچیز پر ایسے برتن کا پانی ڈالا گیا ناپاکہے اِسیہے۔ طرح اُس
برتن سے نکلی ہوئی ہر پینے والی ناپاکچیز ہے۔ پرجس35 بھی لاشایسی
پڑےگر ناپاکوہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تنور یا چولھے پر پڑےگر تو اُن کو
توڑ دینا ہے۔ ناپاکوہ ہیں اور تمہارے لئے ناپاک رہیں گے۔ لیکن36
چشمےجس گرےلاشایسیمیںحوضیا پاکوہ رہتا صرفہے۔ وہ
لاشجو کو چھو لیتا ناپاکہے ہو جاتا ہے۔ 37 اگر لاشایسی بیجوں پر گر
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پڑے جن کو ابھی بونا ہے تو پاکوہ ہتے ر ہیں۔ لیکن38 اگر بیجوں پر پانی
ڈالا گیا ہو اور لاشپھر اُن پر پڑےگر تو ناپاکوہ ہیں۔

39 اگر ایسا جانور جسے کھانے کی اجازت ہے مر جائے تو جو بھی
اُس لاشکی چھوئے ناپاکتکشام رہے گا۔ 40 جو اُس میں سے کچھ
کھائے یا اُسے اُٹھا کر لے جائے اُسے اپنے کپڑوں کو دھونا توبھیہے۔ وہ
ناپاکتکشام رہے گا۔

41 ہر جانور جو زمین پر رینگتا ہے قابِل گھن ہے۔ اُسے کھانا منع ہے،
42 چاہے وہ اپنے پیٹ پر چاہے چار یا اِس سے زائد پاؤں پر چلتا ہو۔
43 اِن تمام رینگنے والوں سے آپاپنے کو گھن باعثکا ناپاکاور نہ بنانا،
44 کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ لازم ہے کہ تم آپاپنے مخصوصکو
مُقّدسو رکھو، قدوسمَیںکیونکہ ہوں۔ آپاپنے زمینکو پر رینگنے والے
تمام جانوروں ناپاکسے نہ بنانا۔ مَیںہوں۔ربمَیں45 تمہیں مصر نکالسے
لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا بنوں۔ مُقّدسلہٰذا رہو، کیونکہ قدوسمَیں ہوں۔

زمین46 پر چلنے والے جانوروں، پرندوں، آبی جانوروں اور زمین پر رینگنے
جانوروںوالے بارےکے میں شرع یہی ہے۔ لازم47 کہہے ناپاکتم اور
پاک میں امتیاز کرو، ایسے جانوروں میں جو کھانے کے لئے جائز ہیں اور
ایسوں میں جو ناجائز “ہیں۔

12
بچے کی پیدائش کے بعد ماں پر پابندیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتا عورتکسیجبکہ
کے لڑکا پیدا ہو تو ماہواریوہ کے ایام ناپاکتکدنساتطرحکی رہے
گی۔ آٹھویں3 دن لڑکے کا ختنہ کروانا ہے۔ 4 پھر ماں مزید 33 دن انتظار
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کرے۔ اِس کے بعد اُس کی وہ ناپاکی دُور ہو جائے گی جو خون بہنے سے
پیدا ہوئی ہے۔ اِس دوران وہ مخصوصکوئی مُقّدساور چیز نہ چھوئے،
نہ مقدِس پاسکے جائے۔

5 اگر اُس لڑکیکے پیدا ہو جائے تو ماہواریوہ ایامکے ناپاکطرحکی
ہے۔ یہ ناپاکی 14 تکدن رہے گی۔ پھر وہ مزید 66 دن انتظار کرے۔
اِس کے بعد اُس کی وہ ناپاکی دُور ہو جائے گی خونجو بہنے سے پیدا ہے۔ہوئی

جب6 لڑکے یا لڑکی کے سلسلے میں یہ دن گزر جائیں تو ملاقاتوہ کے
دروازےکےخیمے پر امام :دےچیزیںکیذیلکو بھسم قربانیوالیہونے
کے لئے یکایک سالہ بھیڑ کا بچہ اور گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان
کبوتر یا قمری۔ 7 امام یہ ربجانور پیشکو کر کے اُس کا کفارہ دے۔
پھر خون بہنے کے باعث پیدا ہونے والی ناپاکی دُور ہو جائے گی۔ اصول
ایک ہی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔

8 اگر غربتوہ باعثکے بھیڑ کا بچہ سکےدےنہ تو پھر وہ دو یاں قمر یا
دو جوان کبوتر لے ایکآئے، بھسم ہونے والی قربانی کے لئے اور دوسرا
گناہ کی قربانی لئے۔کے یوں امام اُس کا اوردےکفارہ پاکوہ ہو جائے
“گی۔

13
ِجلدی یاں بیمار

موسٰینےرب1 ہاروناور کہا،سے ِجلدکیکسیاگر”2 سوجنمیں یا
پپڑی یا داغسفید ہو اور خطرہ بیماریِجلدیوبائیکہہے ہو تو اُسے اماموں
یعنی ہارون یا اُس بیٹوںکے پاسکے لے آنا ہے۔ امام3 اُس جگہ کا معائنہ
کرے۔ اگر اُس بالکے سفید ہو گئے ہوں اور وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی ہو
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تو وبائی بیماری امامجبہے۔ کو یہ معلوم ہو تو وہ ناپاکاُسے قرار دے۔
لیکن4 ہو سکتا ِجلدکہہے کی سفیدجگہ تو لیکنہے ہوئیدھنسیمیںِجلد
نہیں نہہے، اُس بالکے سفید ہوئے ہیں۔ میںصورتاِس امام شخصاُس
کو سات دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں5 دن امام دوبارہ اُس
کا معائنہ کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ متاثرہ ویسیجگہ ہی اورہے پھیلی نہیں
تو وہ اُسے مزید سات دن علیٰحدگی میں رکھے۔ 6 ساتویں دن وہ ایک اَور
مرتبہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر اُس جگہ رنگکا دوبارہ صحت مند ِجلد
رنگکے کی مانند ہو رہا ہو اور پھیلی نہ ہو تو وہ اُسے پاک قرار دے۔
اِس مطلبکا ہے کہ مرضیہ پپڑیعام سے یادہ ز نہیں مریضہے۔ اپنے
کپڑے دھو لے تو پاکوہ ہو جائے گا۔ لیکن7 اگر اِس کے بعد متاثرہ
جگہ پھیلنے لـگے تو وہ دوبارہ آپاپنے کو امام کو دکھائے۔ امام8 اُس کا
معائنہ کرے۔ اگر جگہ واقعی پھیل گئی ہو تو امام ناپاکاُسے قرار دے،
کیونکہ یہ وبائی مرضِجلدی ہے۔

9 اگر کسی کے جسم پر وبائی ِجلدی مرض نظر آئے تو اُسے امام کے
پاس لایا جائے۔ 10 امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر متاثرہ ِجلد میں سفید
سوجن ہو، اُس کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں، اور اُس میں کچا گوشت
موجود ہو 11 تو اِس کا مطلب ہے کہ وبائی ِجلدی بیماری پرانی ہے۔ امام
شخصاُس دنساتکو کے لئے علیٰحدگی میں رکھ کر انتظار کرےنہ بلـکہ
ًاُسے ناپاکفورا قرار کیونکہدے، یہ اُس ناپاکیکی ثبوتکا ہے۔ لیکن12
اگر بیماری جلدی پھیلسے گئی ہو، تکیہاں کہ سر سے لے کر تکپاؤں
پوری ِجلد متاثر ہوئی ہو 13 تو امام یہ دیکھ مریضکر پاککو قرار دے۔
گئیہوسفیدِجلدپوریچونکہ اِسہے لئے بھیجبلیکن14ہے۔پاکوہ
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کہیں نظرگوشتکچا وقتاُسآئے ناپاکوہ ہو امام15ہے۔جاتا یہ دیکھ
مریضکر ناپاککو قرار دے۔ گوشتکچا صورتہر ناپاکمیں ہے،
کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ وبائی ِجلدی بیماری لـگ گئی ہے۔ 16 اگر
گوشتکچے کا یہ زخم بھر جائے اور متاثرہ جگہ کی ِجلد سفید ہو جائے
مریضتو امام پاسکے جائے۔ 17 اگر امام دیکھے کہ واقعی ایسا ہی ہوا
ہے اور متاثرہ ِجلد سفید ہو گئی ہے تو وہ پاکاُسے قرار دے۔

18 اگر کسی کی ِجلد پر پھوڑا ہو لیکن وہ ٹھیک ہو جائے 19 اور اُس
کی جگہ سفید سوجن یا سرخی مائل سفید داغ نظر آئے مریضتو آپاپنے
کو امام کو دکھائے۔ 20 اگر وہ اُس کا معائنہ کر کے دیکھے کہ متاثرہ
جگہ ِجلد کے اندر دھنسی ہوئی ہے اور اُس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو
مریضوہ ناپاککو قرار دے۔ کیونکہ اِس مطلبکا ہے پہلےجہاںکہ
پھوڑا بیماریِجلدیوبائیوہاںتھا پیدا ہو لیکن21ہے۔گئی اگر دیکھےامام
کہ متاثرہ جگہ کے بال سفید نہیں ہیں، وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی نظر نہیں
آتی اور اُس رنگکا دوبارہ صحت مند ِجلد کی مانند ہو رہا ہے تو وہ اُسے
دنسات کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ 22 اگر اِس بیماریدوران مزید پھیل
جائے تو مریضامام ناپاککو قرار دے، کیونکہ اِس مطلبکا ہے کہ
لـگبیماریِجلدیوبائی لیکن23ہے۔گئی پھیلےنہداغاگر تو اِس مطلبکا
ہے کہ صرفیہ بھرےاُس ہوئے زخم کا نشان ہے پھوڑےجو سے پیدا
ہوا تھا۔ مریضامام پاککو قرار دے۔

24 ِجلدکیکسیاگر پر جلنے لـگزخمکا اورجائے متاثرہ جگہ پر سرخی
مائل سفید داغ یا سفید داغ پیدا ہو جائے 25 تو امام متاثرہ جگہ کا معائنہ
کرے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ متاثرہ جگہ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور
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وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ چوٹ کی جگہ پر
لـگمرضِجلدیوبائی گیا امامہے۔ ناپاکاُسے قرار دے، کیونکہ وبائی
ِجلدی بیماری لـگ گئی ہے۔ لیکن26 اگر امام نے معلوم کیا ہے کہ داغ
میں بال سفید نہیں ہیں، وہ ِجلد میں دھنسا ہوا نظر نہیں آتا اور اُس رنگکا
مندصحت ِجلد کی مانند ہو رہا ہے تو مریضوہ تکدنساتکو علیٰحدگی
میں رکھے۔ 27 اگر کرےمعلومدنساتویںوہ متاثرہکہ پھیلجگہ گئی ہے
تو وہ اُسے ناپاک قرار دے۔ کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ وبائی ِجلدی
لـگبیماری گئی ہے۔ لیکن28 اگر داغ پھیلا ہوا نظر نہیں آتا اور متاثرہ ِجلد
صحترنگکا مند ِجلد رنگکے کی مانند ہو گیا ہے تو اِس مطلبکا ہے
کہ بھرےاُسصرفیہ ہوئے زخم کا نشان ہے جو جلنے سے پیدا ہوا تھا۔
مریضامام پاککو قرار دے۔

29 سرکےکسیاگر یا داڑھی ِجلدکی نشانمیں نظر آئے تو30 امام متاثرہ
جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر وہ دھنسی ہوئی نظر آئے اور اُس کے رنگبال
لحاظکے سے چمکتے ہوئے سونے کی مانند باریکاور ہوں تو مریضامام
ناپاککو قرار دے۔ اِس کا مطلب ہے کہ ایسی وبائی ِجلدی بیماری سر
یا داڑھی کی ِجلد لـگپر گئی ہے خارشجو پیدا کرتی ہے۔ لیکن31 اگر
امام نے معلوم کیا کہ متاثرہ جگہ ِجلد میں دھنسی ہوئی نظر نہیں آتی اگرچہ
اُس بالوںکے بدلرنگکا گیا توہے وہ دنساتاُسے لئےکے علیٰحدگی میں
امامدنساتویں32رکھے۔ ِجلد متاثرہکی جگہ اگرکرے۔معائنہکا پھیلیوہ
ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس بالوںکے چمکرنگکا دار مانندکیسونے نہیں
ہے، ساتھ ہی وہ جگہ ِجلد میں دھنسی ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتی، 33 تو
مریض اپنے بال صرفمنڈوائے۔ بالوہ رہ جائیں جو متاثرہ جگہ سے نکلتے
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ہیں۔ مریضامام کو مزید سات دن علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں34 دن
وہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر متاثرہ جگہ نہیں پھیلی اور وہ ِجلد میں دھنسی
ہوئی نظر نہیں آتی تو امام پاکاُسے قرار دے۔ وہ کپڑےاپنے دھو لے تو
پاکوہ ہو جائے گا۔ لیکن35 اگر اِس کے بعد ِجلد کی متاثرہ جگہ پھیلنا
شروع ہو جائے 36 تو امام دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ جگہ واقعی
پھیلی ہوئی نظر آئے ناپاکمریضتو ہے، چاہے متاثرہ جگہ کے بالوں کا
رنگ چمکتے سونے کی مانند ہو یا نہ ہو۔ لیکن37 اگر اُس کے خیال میں
متاثرہ جگہ پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی بلـکہ اُس میں سے رنگکالے کے بال
نکل ہیںرہے تو اِس مطلبکا مریضکہہے بحالصحتکی ہو ہے۔گئی
امام پاکاُسے قرار دے۔

38 اگر کسی مرد عورتیا کی ِجلد پر سفید داغ پیدا ہو جائیں 39 تو امام
اُن کا معائنہ کرے۔ اگر اُن کا رنگسفید ہلکا سا ہو تو صرفیہ بےضرر
پپڑی پاکمریضہے۔ ہے۔

40-41 کسیاگر مرد کا سر ماتھے طرفکی یا پیچھے طرفکی گنجا ہے
تو پاکوہ ہے۔ لیکن42 اگر اُس وہجہاںجگہ گنجا مائلسرخیہے سفید
داغ ہو تو اِس کا مطلب ہے کہ وہاں وبائی ِجلدی لـگبیماری گئی ہے۔
43 امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر گنجی جگہ پر سرخی مائل سفید سوجن
ہو جو وبائی ِجلدی بیماری کی مانند نظر آئے 44 مریضتو کو وبائی ِجلدی
لـگبیماری گئی امامہے۔ ناپاکاُسے قرار دے۔

ناپاک مریض کا سلوک
بیماریِجلدیوبائی45 مریضکا پہنے۔کپڑےپھٹے اُس بکھرےبالکے

رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو کسی کپڑے سے چھپائے اور پکارتا رہے،
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ناپاک،’ ‘ناپاک۔ جس46 وقت تک وبائی ِجلدی بیماری لـگی رہے وہ
ناپاک ہے۔ وہ اِس دوران خیمہ گاہ کے باہر جا کر تنہائی میں رہے۔

پھپھوندی سے نپٹنے کا یقہ طر
47 ہو سکتا ہے کہ اُون یا کتان کے لباسکسی پر پھپھوندی لـگ گئی

ہے، 48 یا کہ پھپھوندی اُون یا کتان کے کپڑےکسی ٹکڑےکے یا کسی
چمڑے چمڑےیا کسیکی چیز لـگپر گئی ہے۔ 49 پھپھوندیاگر رنگکا
ہرا لالیا توہوسا وہ پھیلنے پھپھوندیوالی لازماورہے، اماماُسےکہہے کو
جائے۔دکھایا امام50 اُس کا معائنہ کر لئےکےدنساتاُسےکے علیٰحدگی
میں رکھے۔ ساتویں51 دن وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر پھپھوندی
پھیل گئی ہو تو اِس مطلبکا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ متاثرہ ناپاکچیز
ہے۔ امام52 اُسے جلا کیونکہدے، پھپھوندییہ نقصان دہ لازمہے۔ ہے
اُسےکہ جلا دیا جائے۔ لیکن53 اگر دنوںساتاِن پھپھوندیبعدکے پھیلی
ہوئی نظر نہیں آتی 54 تو امام دےحکم کہ متاثرہ چیز کو دُھلوایا جائے۔
پھر وہ اُسے مزید سات دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ 55 اِس کے بعد
وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ کرےمعلوم پھپھوندیکہ تو پھیلی
ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اُس رنگکا ویسے کا ویسا ہے تو ناپاکوہ ہے۔
اُسے جلا دینا، پھپھوندیچاہے متاثرہ چیز کے منے سا والے حصے یا پچھلے
حصے میں لـگی ہو۔ لیکن56 اگر معلوم ہو جائے کہ پھپھوندی کا رنگ
ماند پڑ گیا ہے تو امام کپڑے یا چمڑے میں سے متاثرہ جگہ پھاڑ کر نکال
دے۔ توبھی57 ہو سکتا ہے پھپھوندیکہ دوبارہ کپڑےاُسی چمڑےیا پر
نظر آئے۔ اِس کا مطلب ہے کہ وہ پھیل رہی ہے اور اُسے جلا دینا لازم
ہے۔ لیکن58 اگر پھپھوندی دھونے کے بعد غائب ہو جائے تو ایکاُسے
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اَور دفعہ دھونا ہے۔ پھر متاثرہ پاکچیز ہو گی۔
اِسی59 طرح پھپھوندی سے نپٹنا ہے، چاہے وہ اُون یا کتان کے کسی

لباس لـگکو گئی ہو، چاہے اُون یا کتان کے ٹکڑےکسی یا چمڑے کی
کسی چیز لـگکو گئی ہو۔ اِن ہی اصولوں تحتکے فیصلہ کرنا ہے کہ
متاثرہ پاکچیز ہے یا “ناپاک۔

14

وبائی ِجلدی بیماری کے مریض کی شفا پر قربانی
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اگر” شخصکوئی ِجلدی بیماری سے شفا

پائے اور صافپاکاُسے کرانا ہے تو اُسے امام پاسکے لایا جائے 3 جو
خیمہ گاہ کے باہر جا کر اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ دیکھے مریضکہ
کی صحت واقعی بحال ہو گئی ہے 4 تو امام اُس کے لئے دو زندہ پاکاور
پرندے، دیودار کی لـکڑی، قرمزی رنگ کا دھاگا اور زوفا منگوائے۔
5 امام کے حکم پر پرندوں میں ایکسے کو تازہ پانی بھرےسے ہوئے مٹی
کے برتن کے اوپر ذبح کیا جائے۔ امام6 پرندےزندہ کو دیودار کی لـکڑی،
رنگقرمزی کے دھاگے اور زوفا کے ساتھ ذبح کئے پرندےگئے کے اُس
خون میں دےڈبو جو مٹی کے برتن کے پانی میں آ گیا ہے۔ 7 وہ پانی سے
ملایا ہوا ساتخون پاکبار ہونے شخصوالے چھڑکپر کر پاکاُسے
قرار پھردے، پرندےزندہ میںمیدانکھلےکو جو8دے۔چھوڑ آپاپنے
صافپاککو کرا رہا وہہے دھوئے،کپڑےاپنے اپنے تمام بال منڈوائے
اور نہا اِسلے۔ بعدکے پاکوہ ابہے۔ وہ خیمہ داخلمیںگاہ ہو سکتا
اگرچہہے وہ دنساتمزید نہیںمیںڈیرےاپنے سکتا۔جا دنساتویں9 وہ
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دوبارہ اپنے سر کے بال، اپنی داڑھی، اپنے ابرو اور باقی تمام بال منڈوائے۔
وہ کپڑےاپنے دھوئے اور نہا تبلے۔ پاکوہ ہے۔

10 آٹھویں دن وہ دو بھیڑ کے نر بچے اور ایک یک سالہ بھیڑ چن لے
بےعیبجو ہوں۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی نذر کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا
4ساڑھے کلو گرام بہترین میدہ 300اور ملی لٹر تیل لے۔ 11 امامجسپھر
نے پاکاُسے قرار دیا وہ اُسے اِن قربانیوں سمیت ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر رب پیشکو کرے۔ 12 بھیڑ ایککا نر بچہ اور 300 ملی لٹر
تیل قصور کی قربانی کے لئے امامہے۔ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور پر
منےکےرب پھر13ہلائے۔سا وہ بھیڑ بچےاِسکے دروازےکےخیمےکو
پر کرےذبح جہاں گناہ کی قربانیاں اور بھسم ہونے والی قربانیاں ذبح کی
جاتی ہیں۔ گناہ کی قربانیوں کی طرح قصور کی یہ قربانی امام کا حصہ ہے
مُقّدسنہایتاور ہے۔ امام14 میںخون کچھسے لے پاککر ہونے والے
کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں
پر لگائے۔ اب15 وہ 300 ملی لٹر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ
کی ہتھیلی پر ڈالے۔ 16 اپنے ہنے د ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی اُنگلی
اِس تیل میں ڈبو کر وہ اُسے سات بار رب کے منے سا چھڑکے۔ 17 وہ اپنی
ہتھیلی پر تیلکے میں کچھسے اَور لے پاککر ہونے والے کے ہنے د کان
کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں انگوٹھوںکے پر دےلگا یعنی
اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی کا خون لگا چکا ہے۔ امام18 اپنی
ہتھیلی پر کا باقی پاکتیل ہونے والے کے سر پر ڈال کر رب کے منے سا
اُس کا کفارہ دے۔

اِس19 بعدکے امام گناہ کی قربانی چڑھا پاککر ہونے والے کا کفارہ



احبار 14:20 xxxvii احبار 14:30

دے۔ آخر میں وہ بھسم ہونے والی قربانی کا جانور ذبح کرے۔ 20 وہ اُسے
غلہ کی نذر قربانساتھکے گاہ پر چڑھا اُسکر کا تبدے۔کفارہ ہے۔پاکوہ

21 غربتشخصشفایاباگر باعثکے یہ قربانیاں نہیں چڑھا سکتا تو پھر
وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ ایکصرفکا نر بچہ لے آئے۔ کافی ہے
کہ کفارہ دینے کے لئے ربیہی کے منے سا ہلایا جائے۔ ساتھ ساتھ غلہ
کی نذر کے لئے ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ تیل کے ساتھ ملا پیشکر کیا
جائے اور 300 ملی لٹر تیل۔ 22 اِس کے علاوہ وہ دو یاں قمر یا دو جوان
پیشکبوتر ایککرے، کو گناہ کی قربانی کے لئے دوسرےاور بھسمکو
ہونے والی قربانی کے لئے۔ آٹھویں23 دن وہ اُنہیں ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر امام پاسکے رباور کے منے سا لے آئے تاکہ صافپاکوہ
ہو جائے۔ امام24 بھیڑ کے بچے کو 300 ملی لٹر سمیتتیل لے کر ہلانے
والی قربانی کے طور ربپر کے منے سا ہلائے۔ 25 وہ قصور کی قربانی کے
لئے بھیڑ بچےکے کو کرےذبح اور اُس میںخونکے کچھسے لے پاککر
ہونے والے کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں
کے انگوٹھوں پر لگائے۔ اب26 وہ 300 ملی لٹر تیل میں سے کچھ اپنے بائیں
ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالے 27 اور اپنے ہنے د ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی
اُنگلی میںتیلاِس ڈبو منےکےرببارساتاُسےکر وہ28دے۔چھڑکسا
اپنی ہتھیلی پر تیلکے میں سے کچھ اَور لے پاککر ہونے والے کے ہنے د
کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں انگوٹھوںکے پر دےلگا
یعنی اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی کا خون لگا چکا ہے۔ اپنی29
ہتھیلی پر کا باقی تیل پاکوہ ہونے والے سرکے پر دےڈال ربتاکہ کے
منے سا اُس کا کفارہ دے۔ اِس30 بعدکے گنجائشکیشخصشفایابوہ
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مطابقکے یاںدو قمر یا دو جوان کبوتر چڑھائے، ایک31 کو گناہ کی قربانی
کے لئے اور دوسرے کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے۔ ساتھ ہی وہ
غلہ کی پیشنذر کرے۔ یوں ربامام کے منے سا اُس کا کفارہ دیتا ہے۔
32 یہ اصول شخصایسے کے لئے ہے جو وبائی ِجلدی بیماری سے شفا پا گیا
لیکنہے اپنی غربت پاکباعثکے ہو جانے کے لئے پوری پیشقربانی
نہیں کر “سکتا۔

گھروں میں پھپھوندی
رب33 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 34 جب” تم ملـِک کنعان میں

داخل ہو دوںتمہیںمَیںجوگے مَیںمیںجنگےہوںمکانایسےوہاںتوگا
پھپھوندینے پھیلنے دی ہے۔ ایسے35 گھر مالـککا جا کر امام کو بتائے
کہ مَیں نے اپنے گھر میں پھپھوندی جیسی کوئی چیز دیکھی ہے۔ تب36
امام دےحکم کہ گھر کا معائنہ کرنے سے پہلے گھر کا پورا سامان نکالا
جائے۔ ورنہ اگر گھر ناپاککو قرار دیا جائے تو سامان کو بھی ناپاک
قرار دیا جائے گا۔ اِس کے بعد امام اندر جا کر مکان کا معائنہ کرے۔
37 وہ دیواروں کے ساتھ لـگی ہوئی پھپھوندی کا معائنہ کرے۔ اگر متاثرہ
ہریجگہیں یا لال سی ہوں اور دیوار کے اندر دھنسی ہوئی نظر آئیں 38 تو
پھر امام گھر سے نکل ساتکر دن کے لئے تالا لگائے۔ ساتویں39 دن وہ
واپس آ مکانکر کا معائنہ کرے۔ پھپھوندیاگر پھیلی ہوئی نظر آئے تو40 وہ
دےحکم کہ متاثرہ پتھروں کو نکال کر آبادی کے باہر ناپاککسی جگہ
پر پھینکا جائے۔ 41 نیز وہ دےحکم کہ اندر کی دیواروں کو یدا کُر جائے
یدیاور کُر ہوئی مٹی آبادیکو کے باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا جائے۔
42 لوگپھر نئے پتھر لگا کر گھر گارےکونئے سے پلستر کریں۔ لیکن43
اگر اِس کے باوجود پھپھوندی دوبارہ پیدا ہو جائے 44 تو امام آ کر دوبارہ
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اُس کا معائنہ کرے۔ اگر دیکھےوہ پھپھوندیکہ پھیلمیںگھر گئی توہے
اِس مطلبکا ہے پھپھوندیکہ نقصان دہ اِسہے، لئے ناپاکگھر ہے۔
لازم45 پورےاُسےکہہے طور پر ڈھا دیا یعنیکچھسباورجائے اُس کے
پتھر، لـکڑی اور پلستر آبادیکو کے باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا جائے۔

46 اگر امام کسینے گھر کا معائنہ کر کے تالا لگا دیا ہے اور پھر بھی
کوئی اُس گھر میں داخل ہو جائے تو وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 47 جو
ایسے گھر میں سوئے یا کھانا کھائے لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑے دھو
لے۔ لیکن48 اگر گھر کو سرےنئے سے پلستر کرنے کے بعد امام آ کر
اُس کا دوبارہ معائنہ کرے اور دیکھے کہ پھپھوندی دوبارہ نہیں نکلی تو
اِس مطلبکا پھپھوندیکہہے ختم ہو وہہے۔گئی پاکاُسے قرار دے۔
49 اُسے گناہ سے پاک صاف کرانے کے لئے وہ دو پرندے، دیودار کی
رنگقرمزیلـکڑی، کا دھاگا اور زوفا لے۔لے پرندوںوہ50 میں ایکسے
کو تازہ پانی بھرےسے ہوئے مٹی برتنکے کے اوپر کرے۔ذبح اِس51 کے
بعد وہ دیودار کی لـکڑی، رنگقرمزیزوفا، کا دھاگا اور زندہ پرندہ لے کر
اُس تازہ پانی میں جسدےڈبو کے ساتھ ذبح کئے پرندےہوئے کا خون
ملایا گیا ہے اور اِس پانی ساتکو بار گھر چھڑکپر دے۔ 52 اِن چیزوں
سے وہ گھر کو گناہ صافپاکسے کرتا ہے۔ 53 آخر میں وہ پرندےزندہ
کو آبادی کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یوں وہ گھر کا کفارہ
دے گا، اور صافپاکوہ ہو جائے گا۔

لازم54-56 ہے کہ ہر قسم کی وبائی بیماری سے ایسے نپٹو جیسے بیان کیا
گیا ہے، چاہے وہ وبائی ِجلدی یاں بیمار ہوں ( مثلاً خارش، سوجن،
پپڑی یا سفید ،(داغ چاہے کپڑوں یا گھروں میں پھپھوندی ہو۔ 57 اِن
اصولوں کے تحت فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی شخص یا چیز پاک ہے یا
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“ناپاک۔
15

مردوں کی ناپاکی
موسٰینےرب1 ہاروناور اسرائیلیوں”2کہا،سے کو بتانا کہ کسیاگر

مرد کو یان جر مرضکا ہو تو وہ خارج ہونے والے مائع کے سبب سے
ناپاک ہے، 3 چاہے مائع بہتا رہتا ہو یا رُک گیا ہو۔ جس4 چیز پر بھی
مریض لیٹتا یا بیٹھتا ہے ناپاکوہ ہے۔ 5-6 جو بھی اُس کے لیٹنے کی جگہ
کو چھوئے یا اُس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جائے وہ کپڑےاپنے دھو کر
نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ اِسی7 طرح بھیجو مریضایسے کو
وہچھوئے کپڑےاپنے دھو کر نہا وہلے۔ ناپاکتکشام گا۔رہے 8 اگر
مریض شخصپاککسی پر تھوکے تو یہی کچھ کرنا ہے اور شخصوہ شام
ناپاکتک رہے گا۔ جب9 کسیمریضایسا جانور پر سوار ہوتا ہے تو ہر
جسچیز پر وہ بیٹھ جاتا ناپاکہے ہے۔ 10 جو بھی ایسی چیز چھوئے یا
اُسے اُٹھا کر لے جائے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام
رہے گا۔ کسیجس11 مریضبھیکو اپنے ہاتھ دھوئے بغیر چھوئے وہ
کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 12 مٹی کا جو
برتن مریضایسا چھوئے اُسے توڑ دیا لـکڑیجائے۔ کا برتنجو وہ چھوئے
خوباُسے یا دھو جائے۔

جسے13 مرضاِس سے شفا ملی ہے وہ سات دن انتظار کرے۔ اِس
بعدکے وہ تازہ پانی سے کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ پھر پاکوہ ہو جائے
گا۔ آٹھویں14 دن وہ یاںدو قمر یا دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر خیمےکے
دروازےکے پر رب کے منے سا امام کو دے۔ 15 امام اُن میں ایکسے
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کو گناہ کی قربانی کے طور پر دوسرےاور کو بھسم ہونے والی قربانی کے
طور پر چڑھائے۔ یوں ربوہ کے منے سا اُس کا گا۔دےکفارہ

16 اگر کسی مرد کا نطفہ خارج ہو جائے تو وہ پورےاپنے جسم کو
دھو لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 17 ہر کپڑا یا جسچمڑا سے نطفہ
لـگ گیا ہو اُسے دھونا ہے۔ وہ بھی ناپاکتکشام رہے گا۔ 18 اگر مرد
عورتاور ہمکے بستر ہونے پر خارجنطفہ ہو توجائے لازم دونوںکہہے
نہا لیں۔ وہ ناپاکتکشام رہیں گے۔

عورتوں کی ناپاکی
ماہواری19 ساتعورتوقتکے ناپاکتکدن ہے۔ جو بھی اُسے

چھوئے وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 20 اِس دوران جس چیز پر بھی وہ
لیٹتی یا بیٹھتی ہے ناپاکوہ ہے۔ 21-23 جو بھی اُس کے لیٹنے کی جگہ کو
چھوئے یا اُس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جائے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا
لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 24 اگر عورتمرد سے ہم بستر ہو اور
اُسی وقت ماہواری کے دن شروع ہو جائیں تو مرد خون لـگنے کے باعث
سات ناپاکتکدن رہے جسگا۔ چیز پر بھی وہ لیٹتا ہے ناپاکوہ ہو
جائے گی۔

25 اگر عورتکسی ماہواریکو دنکے چھوڑ کسیکر وقتاَور کئی
تکدنوں خون آئے یا ماہواریخون کے دنوں کے بعد بھی جاری رہے تو
وہ ماہواری کے دنوں کی طرح اُس ناپاکتکوقت رہے گی تکجب
خون رُک نہ جائے۔ جس26 چیز پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی ہے ناپاکوہ
ہے۔ 27 جو بھی ایسی چیز کو چھوئے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ
ناپاکتکشام رہے گا۔ خون28 کے رُک جانے پر عورت مزید سات
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دن انتظار کرے۔ پھر وہ پاک ہو گی۔ 29 آٹھویں دن وہ دو یاں قمر یا دو
جوان ملاقاتکرلےکبوتر دروازےکےخیمےکے پر امام آئے۔پاسکے
30 امام اُن میں ایکسے کو گناہ کی قربانی کے لئے دوسرےاور کو بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے چڑھائے۔ یوں ربوہ کے منے سا اُس کی ناپاکی
کا گا۔دےکفارہ

31 لازم ہے کہ اسرائیلیوں کو ایسی چیزوں سے دُور رکھا جائے جن
سے ناپاکوہ ہو جائیں۔ ورنہ میرا وہ مقدِس جو اُن درمیانکے ہے اُن سے
ناپاک ہو جائے گا اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔

32 لازم ہے کہ اِس قسم کے معاملوں سے ایسے نپٹو جیسے بیان کیا گیا
ہے۔ اِس میں وہ مرد شامل ہے جو یان جر مریضکا ہے اور وہ جو نطفہ
خارج ہونے ناپاکباعثکے ہے۔ اِس33 میں عورتوہ بھی شامل ہے
جس ماہواریکے کے ایام ہیں اور وہ مرد عورتناپاکجو سے ہم بستر
ہو جاتا “ہے۔

16
یوِم کفارہ

ہارونجب1 کے دو بیٹے رب قریبکے آ ہلاککر ہوئے تو اِس کے
رببعد موسٰی سے ہم کلام ہوا۔ اُس2 نے کہا،
اپنے” بھائی ہارون کو بتانا کہ صرفوہ وقتمقررہ پردےپر پیچھےکے

مُقّدس ترین کمرے میں داخل ہو کر عہد کے صندوق کے ڈھکنے کے
منے سا کھڑا ہو جائے، ورنہ وہ مر جائے گا۔ کیونکہ مَیں خود اُس ڈھکنے
کے اوپر بادل صورتکی میں ظاہر ہوتا ہوں۔ 3 اور بھیجب وہ داخل ہو
تو گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان بَیل اور بھسم ہونے والی قربانی کے
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لئے ایک مینڈھا پیش کرے۔ پہلے4 وہ نہا کر امام کے کتان مُقّدسکے
پہنکپڑے لے یعنی زیر جامہ، اُس نیچےکے پاجامہ، پھر کمربند اور پگڑی۔
اسرائیل5 جماعتکی ہارون کو گناہ کی قربانی کے لئے بکرےدو اور بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے ایک مینڈھا دے۔

ہارونپہلے6 اپنے اور اپنے لئےکےگھرانے بَیلجوان گناہکو قربانیکی
کے طور پر چڑھائے۔ 7 پھر وہ دونوں بکروں کو ملاقات کے خیمے کے
دروازے ربپر منےکے سا آئے۔لے وہاں8 وہ ڈالقرعہ ایککر ربکو
کے لئے چنے دوسرےاور یلکو عزاز لئے۔کے 9 جو رببکرا کے لئے ہے
اُسے وہ گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 10 دوسرا بکرا جو قرعے کے
یعے ذر یل عزاز کے لئے چنا گیا اُسے زندہ حالت ربمیں کے منے سا کھڑا
کیا جائے تاکہ وہ جماعت کا کفارہ دے۔ وہاں سے اُسے یگستان ر میں
یل عزاز پاسکے بھیجا جائے۔

لیکن11 پہلے ہارون بَیلجوان کو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھا کر اپنا
اور اپنے گھرانے کا کفارہ دے۔ اُسے ذبح کرنے کے بعد 12 وہ بخور کی
قربان جلتےسےگاہ سےکوئلوںہوئے بھرا برتنہوا مٹھیاںدونوںاپنیکرلے
باریک خوشبودار بخور سے بھر لے مُقّدساور کمرےترین میں داخل ہو
جائے۔ 13 وہاں وہ رب کے حضور بخور کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال
اِسدے۔ سے پیدا ہونے عہددھواںوالا صندوقکے کا ڈھکنا دےچھپا
گا مرہارونتاکہ نہ جائے۔ بَیلجوانوہاب14 میںخونکے لےکچھسے
کر اپنی اُنگلی سے ڈھکنے کے منے سا والے حصے پر چھڑکے، پھر کچھ اپنی
اُنگلی ساتسے بار اُس کے منے سا زمین پر چھڑکے۔ اِس15 کے بعد وہ اُس
بکرے کو کرےذبح جو قوم کے لئے گناہ کی قربانی ہے۔ وہ اُس کا خون
مُقّدس کمرےترین میں لے آئے اور اُسے بَیل کے خون طرحکی عہد کے



احبار 16:16 xliv احبار 16:23

صندوق کے ڈھکنے پر ساتاور بار اُس کے منے سا زمین پر چھڑکے۔ یوں16
وہ مُقّدس کمرےترین کا دےکفارہ گا جو اسرائیلیوں کی ناپاکیوں اور
تمام گناہوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اِس سے ملاقاتوہ پورےکے خیمے
بھیکا اسرائیلیوںباعثکےہونےدرمیانکےگاہخیمہجوگادےکفارہ
کی ناپاکیوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔

17 ہارونوقتجتنا اپنا، اپنے گھرانے کا اور اسرائیل جماعتپوریکی
کا کفارہ دینے کے لئے مُقّدس کمرےترین میں رہے گا اِس کسیدوران
دوسرے ملاقاتکو خیمےکے میں ٹھہرنے اجازتکی نہیں ہے۔ 18 پھر
نکلسےکمرےترینمُقّدسوہ منےکےربمیںخیمےکر قربانپڑیسا گاہ
کا بَیلوہدے۔کفارہ بکرےاور میںخونکے کچھسے لے اُسےکر قربان
گاہ چاروںکے سینگوں پر لگائے۔ خونکچھ19 وہ اپنی اُنگلی ساتسے بار
اُس چھڑکپر یوںدے۔ وہ اُسے اسرائیلیوں کی ناپاکیوں پاکسے کر کے
مخصوص کرےمُقّدسو گا۔

مُقّدس20 ترین کمرے، ملاقات کے خیمے اور قربان گاہ کا کفارہ
دینے کے بعد ہارون بکرےزندہ کو منے سا لائے۔ 21 وہ اپنے دونوں ہاتھ
اُس کے سر پر رکھے اور اسرائیلیوں کے تمام قصور یعنی اُن کے تمام جرائم
اور گناہوں کا اقرار کر کے اُنہیں بکرے کے سر پر ڈال دے۔ پھر وہ اُسے
یگستان ر میں بھیج دے۔ اِس کے لئے بکرےوہ ایککو آدمی کے سپرد
یہجسےکرے ہے۔گئیدیداریذمہ 22 بکرا آپاپنے پر اُن کا تمام قصور
اُٹھا ویرانکسیکر میںجگہ ساتھوہاںگا۔جائےلے والا آدمی اُسے چھوڑ
آئے۔

23 اِس کے بعد ہارون ملاقات کے خیمے میں جائے اور کتان کے وہ
کپڑے جو اُس مُقّدسنے کمرےترین میں داخل ہونے سے پیشتر پہن
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لئے تھے اُتار کر وہیں چھوڑ دے۔ 24 مُقّدسوہ جگہ پر نہا کر اپنی خدمت
کے کپڑےعام پہن لے۔ پھر وہ باہر آ کر اپنے اور اپنی قوم کے لئے بھسم
والیہونے تاکہکرےپیشقربانی اپنا اور اپنی قوم کا دے۔کفارہ اِس25
کے علاوہ وہ گناہ کی قربانی کی چربی قربان گاہ پر جلا دے۔

26 جو آدمی یل عزاز کے لئے بکرے کو یگستان ر میں چھوڑ آیا ہے وہ
کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ اِس کے بعد وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے۔

بَیلجس27 بکرےاور کو گناہ کی قربانی کے لئے پیش کیا گیا اور جن
خونکا کفارہ دینے کے لئے مُقّدس میںکمرےترین لایا گیا، لازم کہہے
اُن کی گوشتکھالیں، اور گوبر خیمہ گاہ کے باہر جلا دیا جائے۔ 28 یہ
چیزیں جلانے والا بعد میں کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ پھر وہ خیمہ گاہ
میں آ سکتا ہے۔

لازم29 ہے کہ ساتویں مہینے کے دسویں دن اسرائیلی اور اُن کے درمیان
ہنے ر والے پردیسی اپنی جان کو دُکھ دیں اور کام نہ کریں۔ یہ اصول
تمہارے لئے تکابد قائم رہے۔ اِس30 دن تمہارا کفارہ دیا جائے گا تاکہ
تمہیں پاک کیا جائے۔ تب تم رب کے منے سا اپنے تمام گناہوں سے پاک
ٹھہرو گے۔ 31 پورا دن آرام کرو اور اپنی جان کو دُکھ دو۔ یہ اصول ابد
تک قائم رہے۔

32 اِس دن اماِم اعظم تمہارا کفارہ دے، وہ امام جسے اُس باپکے
کی جگہ مسح کیا گیا اور اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کتان کے مُقّدس کپڑے
پہن کر مُقّدس33 ترین ملاقاتکمرے، کے قربانخیمے، گاہ، اماموں اور
جماعت لوگوںتمامکے کا لازم34دے۔کفارہ ایکمیںسالکہہے دفعہ
اسرائیلیوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا جائے۔ یہ تمہارےاصول لئے ابد
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تک قائم “رہے۔
کچھسب ویسے ہی کیا گیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

17
قربانی چڑھانے کا مقام

رب1 نے موسٰی سے کہا، ہارون،”2 اُس بیٹوںکے اور تمام اسرائیلیوں
ہدایتکو دینا 3-4 کہ بھیجو اسرائیلی اپنی گائے یا ملاقاتبھیڑبکری کے
خیمے دروازےکے ربپر قربانیکو کے طور پیشپر کرےنہ بلـکہ خیمہ
گاہ کے اندر یا باہر کسی اَور جگہ پر کرےذبح وہ خون بہانے کا قصوروار
ٹھہرے گا۔ اُس نے خون بہایا ہے، اور لازم ہے کہ اُسے اُس کی قوم
میں سے مٹایا جائے۔ 5 اِس ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی اب سے
اپنی قربانیاں کھلے میدان میں ذبح نہ کریں بلـکہ رب کو پیش کریں۔ وہ
اپنے جانوروں ملاقاتکو کے خیمے دروازےکے پر امام پاسکے لا کر
اُنہیں رب کو سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر کریں۔ امام6 اُن کا خون
ملاقات کے خیمے کے دروازے پر کی قربان گاہ پر چھڑکے اور اُن کی
چربی اُس پر جلا دے۔ ایسی قربانی کی خوشبو رب کو پسند ہے۔ اب7
سے اسرائیلی اپنی قربانیاں اُن بکروں کے دیوتاؤں پیشکو نہ کریں جن کی
پیروی کر اُنہوںکے نے زنا کیا ہے۔ یہ اُن کے لئے اور اُن کے بعد آنے والی
نسلوں کے لئے ایک دائمی اصول ہے۔

8 لازم ہے کہ ہر اسرائیلی اور تمہارے درمیان ہنے ر والا پردیسی
اپنی بھسم ہونے والی قربانی یا کوئی اَور قربانی ملاقات9 کے خیمے کے
دروازے پر لا ربکر پیشکو ورنہکرے۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا
جائے گا۔



احبار 17:10 xlvii احبار 18:3

خون کھانا منع ہے
خون10 کھانا بالکل منع ہے۔ بھیجو اسرائیلی تمہارےیا درمیان ہنے ر

پردیسیوالا خون مَیںکھائے اُس خلافکے جاؤںہو گا اور اُسے اُس کی
قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ 11 کیونکہ ہر مخلوق کے خون میں اُس کی جان
ہے۔ مَیں نے اُسے تمہیں دے دیا ہے تاکہ وہ قربان گاہ پر تمہارا کفارہ
دے۔ کیونکہ خون ہی اُس جان یعےکے ذر جو اُس میں ہے تمہارا کفارہ
دیتا ہے۔ 12 اِس لئے مَیں کہتا ہوں کہ نہ کوئی اسرائیلی نہ کوئی پردیسی
خون کھائے۔

13 اگر کوئی بھی اسرائیلی یا پردیسی کسی جانور یا پرندے کا شکار کر
پکڑےکے جسے کھانے اجازتکی ہے تو وہ اُسے ذبح کرنے بعدکے اُس
کا پورا زمینخون پر خوناوردےبہنے پر مٹی ڈالے۔ کیونکہ14 مخلوقہر کا
خون اُس کی جان اِسہے۔ لئے مَیں اسرائیلیوںنے کو کہا ہے کسیکہ
بھی مخلوق کا خون نہ کھاؤ۔ ہر مخلوق کا خون اُس کی جان ہے، اور جو
بھی اُسے کھائے اُسے قوم میں سے مٹا دینا ہے۔

15 اگر کوئی بھی اسرائیلی یا پردیسی ایسے جانور کا گوشت کھائے جو
فطری طور پر مر گیا یا جسے جنگلی جانوروں نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اپنے
کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 16 جو ایسا نہیں کرتا
اُسے اپنے قصور کی سزا پڑےبھگتنی “گی۔

18
ناجائز جنسی تعلقات

موسٰینےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا ربمَیںکہ تمہارا خدا
ہوں۔ 3 مصریوں کی طرح زندگی نہ گزارنا جن میں تم ہتے ر تھے۔ ملـِک
کنعان لوگوںکے بھیطرحکی زندگی نہ گزارنا جن پاسکے مَیں تمہیں لے
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جا ہوں۔رہا اُن رسمکے رواجو نہ احکامہیمیرے4اپنانا۔ عملپر اورکرو
میری ہدایات کے مطابق چلو۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ ہدایاتمیری5
اور احکام مطابقکے چلنا، کیونکہ کرےیوںجو گا وہ جیتا رہے گا۔ ربمَیں ہوں۔

6 تم میں سے کوئی بھی اپنی قریبی رشتے دار سے ہم بستر نہ ہو۔ ربمَیں
ہوں۔

اپنی7 ماں سے ہم بستر نہ ہونا، باپتیرےورنہ کی بےحرمتی ہو جائے
گی۔ تیریوہ ماں اِسہے، لئے اُس سے ہم بستر نہ ہونا۔

8 باپاپنے بھیکسیکی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، باپتیرےورنہ کی
بےحرمتی ہو جائے گی۔

اپنی9 بہن سے ہم بستر نہ ہونا، چاہے باپتیرےوہ یا تیری ماں کی بیٹی
ہو، چاہے تیرےوہ ہی گھر میں یا کہیں اَور پیدا ہوئی ہو۔

10 اپنی پوتی یا نواسی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیری اپنی بےحرمتی ہو
جائے گی۔

11 باپاپنے بیویکی کی بیٹی سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیریوہ بہن ہے۔
12 اپنی پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیرےوہ باپ کی قریبی رشتے دار

ہے۔
اپنی13 خالہ سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیریوہ ماں کی قریبی رشتے دار ہے۔
14 باپاپنے بھائیکے بیویکی ہمسے بستر نہ ہونا، باپتیرےورنہ کے

بھائی کی بےحرمتی ہو جائے گی۔ اُس بیویکی تیری چچی ہے۔
اپنی15 بہو سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیرےوہ بیٹے بیویکی ہے۔
16 اپنی بھابی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے بھائی کی بےحرمتی ہو

جائے گی۔
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17 اگر تیرا تعلقجنسی عورتکسی سے ہو تو اُس کی بیٹی، پوتی یا نواسی

ہمسے بستر ہونا منع ہے، کیونکہ وہ اُس کی قریبی رشتے دار ہیں۔ ایسا کرنا
بڑی حرکتناکشرم ہے۔

اپنی18 بیوی کے جیتے جی اُس کی بہن شادیسے نہ کرنا۔
کسی19 عورت سے اُس کی ماہواری کے دنوں میں ہم بستر نہ ہونا۔

اِس دوران ناپاکوہ ہے۔
دوسرےکسی20 مرد کی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تُو اپنے آپ

کرےناپاککو گا۔
21 بھیکسیاپنے بچے ـِککو مَل دیوتا قربانیکو طورکے پیشپر کر کے

جلا دینا منع حرکتایسیہے۔ سے تُو اپنے خدا نامکے کو داغ لگائے گا۔
ربمَیں ہوں۔

22 دوسرےمرد مرد کے ساتھ جنسی تعلقات نہ رکھے۔ ایسی حرکت
قابِل گھن ہے۔

جانورکسی23 تعلقاتجنسیسے نہ رکھنا، ورنہ ناپاکتُو ہو گا۔جائے
عورتوں کے لئے بھی ایسا کرنا منع ہے۔ بڑییہ حرکتناکشرم ہے۔

ایسی24 حرکتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔ کیونکہ جو قومیں
مَیں تمہارے آگے ملـک سے نکالوں گا وہ اِسی طرح ناپاک ہوتی رہیں۔
ملـک25 خود ناپاکبھی ہوا۔ اِس لئے مَیں نے اُسے اُس کے قصور کے
سبب سے سزا دی، اور نتیجے میں اُس نے اپنے باشندوں کو اُگل دیا۔
لیکن26 ہدایاتمیریتم اور احکام مطابقکے چلو۔ دیسینہ اور نہ پردیسی
ایسی کوئی گھناؤنی حرکت کریں۔ 27 کیونکہ یہ تمام قابِل گھن باتیں اُن
سے ہوئیں جو تم پہلےسے ملـکاِس میں ہتے ر تھے۔ ناپاکملـکیوں ہوا۔
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28 لہٰذا اگر ملـکبھیتم ناپاککو کرو توگے دےاُگلطرحاِسیتمہیںوہ
طرحجسگا اُس نے تم سے پہلے موجود قوموں کو اُگل دیا۔ 29 جو بھی
مذکورہ گھناؤنی حرکتوں میں ایکسے کرے اُسے اُس کی قوم میں سے
مٹایا جائے۔ میرے30 احکام مطابقکے چلتے رہو اور ایسے قابِل رسمگھن
و رواج نہ اپنانا تمہارےجو آنے سے پہلے رائج تھے۔ اِن سے اپنے آپ کو
ناپاک نہ کرنا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

19
مُقّدس قوم کے لئے ہدایات

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کی پوری جماعت کو بتانا کہ
مُقّدس رہو، کیونکہ ربمَیں تمہارا قدوسخدا ہوں۔

3 تم میں سے ایکہر اپنے باپماں عزتکی کرے۔ ہفتے کے دن کام
نہ کرنا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ 4 نہ بُتوں طرفکی رجوع کرنا، نہ اپنے
لئے دیوتا ڈھالنا۔ مَیں ربہی تمہارا خدا ہوں۔

پیشقربانیکیسلامتیکوربتمجب5 توہوکرتے یوںاُسے کہچڑھاؤ
تم منظور ہو جاؤ۔ اُس6 اُسیگوشتکا دن یا اگلے دن کھایا جائے۔ جو
تیسرےبھی تکدن بچ جاتا اُسےہے جلانا ہے۔ 7 اگر کوئی تیسرےاُسے
دن کھائے تو اُسے علم ہونا ہئے چا کہ یہ ناپاکقربانی ہے رباور کو پسند
نہیں ہے۔ شخصایسے8 کو اپنے قصور کی سزا پڑےاُٹھانی گی، کیونکہ اُس
نے اُس چیز مُقّدسکی حالت ختم کی ہے ربجو کے لئے مخصوص کی
گئی تھی۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔



احبار 19:9 li احبار 19:18
کٹائی9 پورےفصلاپنیوقتکے طور پر نہ کاٹنا کناروںکےکھیتبلـکہ

پر کچھ دینا۔چھوڑ طرحاِس کٹائیکچھجو میںکھیتوقتکرتے بچ جائے
اُسے چھوڑنا۔ 10 انگور کے باغوں میں بھی جو کچھ انگور توڑتے وقت بچ
جائے اُسے دینا۔چھوڑ جو انگور زمین پر گر اُنہیںجائیں اُٹھا کر نہ جانا۔لے
اُنہیں غریبوں اور پردیسیوں کے لئے چھوڑ دینا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

چوری11 نہ جھوٹکرنا، نہ دوسرےایکبولنا، کو دھوکا نہ دینا۔
میرے12 نام کی قَسم کھا کر دھوکا نہ دینا، ورنہ میرےتم نام کو داغ

لگاؤ ربمَیںگے۔ ہوں۔
دوسرےایک13 کو نہ دبانا اور نہ لُوٹنا۔ کسی کی مزدوری اُسی دن

کی دےتکشام دینا اور اُسے اگلی تکصبح روکے نہ رکھنا۔
بہرے14 کو نہ کوسنا، نہ اندھے کے راستے میں کوئی چیز جسرکھنا

وہسے ٹھوکر بھیمیںاِسکھائے۔ اپنے خدا ماننا۔خوفکا ہوں۔ربمَیں
عدالت15 میں کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ فیصلہ وقتکرتے کسی کی

بھی جانب داری نہ کرنا، چاہے وہ غریب یا اثر و رسوخ والا انصافہو۔
سے اپنے پڑوسی عدالتکی کر۔

اپنی16 قوم میں اِدھر اُدھر پھرتے کسیہوئے پر بہتان نہ لگانا۔ بھیکوئی
ایسا کام نہ جسکرنا کسیسے کی خطرےجان میں پڑ جائے۔ ہوں۔ربمَیں

میںدل17 اپنے بھائی نفرتسے نہ کرنا۔ سرزنشکیکسیاگر کرنی ہے
تو برُو رُو کرنا، ورنہ تُو اُس سببکے سے ٹھہرےقصوروار گا۔

18 انتقام نہ لینا۔ اپنی قوم کے شخصکسی پر تکدیر تیرا غصہ نہ رہے
بلـکہ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ سے رکھتا ہے۔
ربمَیں ہوں۔



احبار 19:19 lii احبار 19:29
ہدایاتمیری19 پر عمل کرو۔ مختلفدو قسم جانوروںکے ملاپکو نہ

دینا۔کرنے میںکھیتاپنے قسمدو بیجکے نہ بونا۔ ایسا کپڑا نہ پہننا جو دو
مختلف قسم دھاگوںکے کا بُنا ہوا ہو۔

20 اگر کوئی آدمی کسی لونڈی جسسے کی منگنی کسی اَور سے ہو
چکی ہو ہم بستر ہو جائے اور لونڈی کو تکاب نہ پیسوں سے نہ ویسے
آزادہی کیا گیا ہو مناسبتو لیکنجائے۔دیسزا اُنہیں موتسزائے دینہ
جائے، کیونکہ اُسے تکاب آزاد نہیں کیا گیا۔ 21 قصوروار آدمی ملاقات
خیمےکے دروازےکے ایکپر مینڈھا لے آئے تاکہ ربوہ کو قصور کی
قربانی کے طور پیشپر کیا جائے۔ 22 امام اِس قربانی ربسے کے منے سا
اُس کے گناہ کا یوںدے۔کفارہ اُس کا معافگناہ کیا گا۔جائے جب23
ملـِک کنعان میں داخل ہونے کے بعد تم پھل درختدار لگاؤ گے تو پہلے
تین سال اُن کا پھل نہ کھانا بلـکہ اُسے *ممنوع سمجھنا۔ چوتھے24 سال اُن
کا تمام پھل خوشی مُقّدسکے نذرانے کے طور پر رب کے لئے مخصوص
کیا جائے۔ پانچویں25 سال تم اُن کا پھل کھا سکتے ہو۔ یوں تمہاری فصل
بڑھائی جائے گی۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

26 گوشتایسا نہ میںجسکھانا خون ہو۔ فال یا شگون نہ نکالنا۔
27 اپنے سر بالکے گول شکل میں نہ کٹوانا، نہ اپنی داڑھی کو تراشنا۔

28 آپاپنے مُردوںکو سببکے کاٹسے کر زخمی نہ کرنا، نہ اپنی ِجلد پر
نقوش گدوانا۔ ربمَیں ہوں۔

اپنی29 بیٹی کو کسبی نہ بنانا، ورنہ اُس حالتمُقّدسکی جاتی رہے گی
ملـکاور زناکاری باعثکے کاریحرام سے بھر جائے گا۔
* 19:23 :ممنوع لفظی :ترجمہ نامختون۔



احبار 19:30 liii احبار 20:3
30 ہفتے کے دن آرام کرنا اور میرے مقدِس کا احترام کرنا۔ مَیں ہوں۔رب
31 ایسے لوگوں کے پاس نہ جانا جو مُردوں سے رابطہ کرتے ہیں، نہ

غیب دانوں طرفکی رجوع کرنا، ورنہ تم اُن ناپاکسے ہو جاؤ گے۔ مَیں
رب تمہارا خدا ہوں۔

32 بوڑھے لوگوں کے منے سا اُٹھ کر کھڑا ہو جانا، بزرگوں عزتکی کرنا
اور اپنے خدا کا احترام کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

33 جو پردیسی تمہارے ملـک میں تمہارے درمیان رہتا ہے اُسے نہ
دبانا۔ اُس34 کے ساتھ سلوکایسا کر جیسا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کرتا
جسہے۔ طرح تُو اپنے آپ محبتسے رکھتا ہے اُسی طرح اُس سے بھی
محبت رکھنا۔ یاد رہے کہ تم خود مصر میں پردیسی تھے۔ مَیں رب تمہارا
خدا ہوں۔

35 ناانصافی نہ کرنا۔ نہ عدالت میں، نہ لمبائی ناپتے وقت، نہ لتے تو وقت
اور کسینہ مقدارکیچیز ناپتے وقت۔ باٹصحیحترازو،صحیح36 صحیحاور
پیمانہ استعمال کرنا۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال ہوں۔لایا

میری37 تمام ہدایات اور تمام احکام مانو اور اُن پر عمل کرو۔ مَیں رب
“ہوں۔

20
جرائم کی سزائیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ تم میں سے جو بھی
اپنے بچے کو ـِک مَل دیوتا کو قربانی کے طور پر پیش کرے اُسے سزائے
موت دینی ہے۔ اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اسرائیلی ہے یا پردیسی۔
جماعت لوگکے اُسے سنگسار کریں۔ مَیں3 خود شخصایسے خلافکے



احبار 20:4 liv احبار 20:12

ہو جاؤں گا اور اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ کیونکہ اپنے بچوں
ـِککو مَل پیشکو کرنے سے اُس میرےنے مقدِس ناپاککو کیا اور
میرے نام کو داغ لگایا ہے۔ 4 جماعتاگر لوگکے اپنی آنکھیں بند کر کے
شخصایسے کی حرکتیں نظرانداز کریں اور اُسے موتسزائے نہ دیں 5 تو پھر
مَیں خود شخصایسے اور اُس کے گھرانے خلافکے کھڑا ہو جاؤں گا۔
مَیں اُسے اور اُن تمام لوگوں کو قوم میں سے مٹا ڈالوں گا جنہوں اُسنے کے
لـگپیچھے ـِککر مَل دیوتا کو سجدہ کرنے سے زنا کیا ہے۔

6 جو شخص مُردوں سے رابطہ کرنے اور غیب دانی کرنے والوں کی
رجوعطرف کرتا اُسمَیںہے گا۔جاؤںہوخلافکے اُن پیرویکی کرنے
سے وہ زنا کرتا مَیںہے۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ 7 آپاپنے
میرےکو لئے مخصوص مُقّدسو رکھو، کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔
ہدایاتمیری8 مانو اور اُن پر عمل کرو۔ ہوںربمَیں مخصوصتمہیںجو و
مُقّدس کرتا ہوں۔

جس9 نے بھی اپنے باپ یا ماں پر لعنت بھیجی ہے اُسے سزائے موت
دی جائے۔ حرکتاِس سے وہ موتاپنی کا خود ذمہ دار ہے۔

10 اگر کسی مرد نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے تو دونوں کو
موتسزائے دینی ہے۔

11 جو مرد باپاپنے بیویکی ہمسے بستر ہوا اُسہے نے باپاپنے کی
بےحرمتی کی ہے۔ دونوں کو سزائے موت دینی ہے۔ وہ اپنی موت کے
خود ذمہ دار ہیں۔

12 اگر کوئی مرد اپنی بہو ہمسے بستر ہوا ہے تو دونوں کو موتسزائے
دینی اُنہوںکچھجوہے۔ نے کیا نہایتوہہے ناکشرم وہہے۔ موتاپنی
کے خود ذمہ دار ہیں۔



احبار 20:13 lv احبار 20:20
13 اگر دوسرےکسیمردکوئی مرد تعلقاتجنسیسے رکھے تو دونوں

کو اِس حرکتگھناؤنی باعثکے سزائے موت دینی ہے۔ وہ اپنی موت
کے خود ذمہ دار ہیں۔

14 بیویاپنیآدمیکوئیاگر کرےشادیبھیسےماںکیاُسعلاوہکے
تو نہایتایکیہ باتناکشرم دونوںہے۔ کو جلا دینا ہے تمہارےتاکہ
درمیان باتخبیثایسیکوئی نہ رہے۔

15 جو کسیمرد جانور تعلقاتجنسیسے رکھے اُسے موتسزائے دینا
ہے۔ اُس جانور کو بھی مار دیا جائے۔ 16 جو عورت کسی جانور سے
تعلقاتجنسی رکھے اُسے سزائے موت دینی ہے۔ اُس جانور کو بھی مار
دیا جائے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

مردجس17 اپنینے بہن کیشادیسے اُسہے حرکتناکشرمنے
کی ہے، چاہے باپوہ کی بیٹی ہو یا ماں کی۔ اُنہیں اسرائیلی قوم کی نظروں
سے مٹایا جائے۔ شخصایسے نے اپنی بہن کی بےحرمتی کی اِسہے۔ لئے
اُسے خود اپنے قصور برداشتنتیجےکے کرنے پڑیں گے۔

18 اگر کوئی مرد ماہواری کے ایام میں عورتکسی سے ہم بستر ہوا
ہے تو دونوں کو اُن کی قوم میں سے مٹانا ہے۔ کیونکہ دونوں عورتنے
خونکے کے منبع سے پردہ اُٹھایا ہے۔

19 اپنی خالہ یا پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ کیونکہ جو ایسا کرتا ہے وہ
اپنی قریبی دونوںہے۔کرتابےحرمتیکیداررشتے اپنےکو نتیجےکےقصور
برداشت کرنے پڑیں گے۔

20 جو اپنی چچی یا تائی سے ہم بستر ہوا ہے اُس نے اپنے چچا یا تایا کی
بےحرمتی کی ہے۔ دونوں کو اپنے قصور کے نتیجے برداشت کرنے پڑیں
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گے۔ وہ مریںبےاولاد گے۔
جس21 نے اپنی بھابی سے شادی کی ہے اُس حرکتنجسایکنے

اُسہے۔کی اپنےنے بھائی گے۔رہیںبےاولادوہہے۔کیبےحرمتیکی
میری22 ہدایاتتمام اور احکام کو مانو اور اُن پر عمل کرو۔ جسورنہ

ملـک میں مَیں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ تمہیں دےاُگل گا۔ 23 اُن قوموں
کے رسم و رواج کے مطابق زندگی نہ گزارنا جنہیں مَیں تمہارے آگے سے
نکال دوں گا۔ مجھے اِس سبب سے اُن سے گھن آنے لـگی کہ وہ یہ سب
کچھ کرتے تھے۔ لیکن24 تم سے مَیں نے کہا، تم’ ہی اُن کی زمین پر قبضہ
کرو مَیںگے۔ ہی اُسے دوںدےتمہیں گا، کثرتمیںجسملـکایسا کا
دودھ اور شہد ربمَیں‘ہے۔ تمہارا خدا نےجسہوں، تم کو دیگر قوموں
میں چنسے الـگکر کر دیا ہے۔ اِس25 لئے لازم ہے کہ تم زمین پر چلنے
والے جانوروں اور پرندوں پاکمیں ناپاکاور کا امتیاز کرو۔ آپاپنے کو
ناپاک جانور کھانے سے قابِل گھن نہ بنانا، چاہے وہ زمین پر چلتے یا رینگتے
ہیں، چاہے ہَوا میں اُڑتے ہیں۔ مَیں ہی نے اُنہیں تمہارے لئے ناپاک
قرار دیا ہے۔ میرےتمہیں26 لئے مخصوص مُقّدسو ہونا ہے، کیونکہ مَیں
قدوس ہوں، اور مَیں نے تمہیں دیگر قوموں میں چنسے کر اپنے لئے الـگ
کر لیا ہے۔

27 تم میں سے جو مُردوں سے رابطہ یا غیب دانی کرتا ہے اُسے سزائے
موت دینی ہے، عورتخواہ ہو یا مرد۔ اُنہیں سنگسار کرنا۔ وہ اپنی موت
کے خود ذمہ دار “ہیں۔

21
اماموں کے لئے ہدایات
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رب1 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کے بیٹوں کو جو امام ہیں بتا دینا

کہ امام آپاپنے کسیکو اسرائیلی لاشکی قریبکے جانے ناپاکسے
کرےنہ 2 سوائے اپنے قریبی رشتے داروں کے یعنی ماں، باپ، بیٹا، بیٹی،
بھائی اور3 غیرشادیجو بہنشدہ اُس میںگھرکے رہتی ہے۔ وہ4 اپنی قوم
اَورکسیمیں باعثکے آپاپنے ناپاککو نہ کرے، ورنہ اُس مُقّدسکی
حالت جاتی رہے گی۔

امام5 اپنے سر کو نہ منڈوائیں۔ وہ نہ اپنی داڑھی تراشیںکو اور نہ کاٹنے
سے آپاپنے کو زخمی کریں۔

6 وہ اپنے خدا کے لئے مخصوص و مُقّدس رہیں اور اپنے خدا کے نام
کو داغ نہ لگائیں۔ چونکہ وہ رب کو جلنے والی قربانیاں یعنی اپنے خدا کی
پیشروٹی ہیںکرتے اِس لئے لازم ہے کہ مُقّدسوہ رہیں۔ امام7 زناکار
عورت، مندر کی کسبی یا طلاق یافتہ عورت شادیسے نہ کریں، کیونکہ
وہ اپنے رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہیں۔ 8 امام مُقّدسکو سمجھنا،
کیونکہ تیرےوہ خدا کی روٹی کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے۔ تیرےوہ لئے
ٹھہرےمُقّدس کیونکہ مَیں قدوسرب ہوں۔ مَیں ہی تمہیں مُقّدس ہوں۔کرتا

امامکسی9 کی زناکاریبیٹیجو حالتمُقّدساپنیسے کو ختم دیتیکر
ہے وہ باپاپنے حالتمُقّدسکی کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اُسے جلا دیا
جائے۔

10 اماِم اعظم کے سر پر مسح کا تیل ُنڈیلا ا گیا ہے اور اُسے اماِم اعظم
کپڑےمُقّدسکے پہننے کا اختیار دیا گیا اِسہے۔ لئے وہ رنج کے عالم میں
اپنے بالوں کو بکھرنے نہ دے، نہ کبھی اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ 11 وہ
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لاشکسی کے قریب نہ جائے، چاہے وہ اُس کے باپ یا ماں کی لاش
کیوں نہ ہو، ورنہ ناپاکوہ ہو جائے گا۔ تکجب12 کوئی لاش اُس
کے گھر میں پڑی رہے وہ مقدِس کو چھوڑ کر اپنے گھر نہ جائے، ورنہ
وہ مقدِس کو ناپاک کرے گا۔ کیونکہ اُسے اُس کے خدا کے تیل سے
مخصوص کیا گیا ربمَیںہے۔ ہوں۔ 13 اماِم اعظم کنواریصرفکو سے
شادی اجازتکی ہے۔ 14 وہ بیوہ، طلاق یافتہ عورت، مندر کی کسبی یا
عورتزناکار شادیسے کرےنہ صرفبلـکہ اپنے قبیلے کنواریکی سے،
ورنہ15 اُس کی مخصوصاولاد مُقّدسو نہیں ہو گی۔ ہوںربمَیںکیونکہ
جو اُسے اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔

رب16 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 17 ہارون” کو بتانا کہ تیری اولاد
میں سے کوئی بھی جس کے جسم نقصمیں میرےہو حضور آ کر اپنے
خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی اٹل ہے۔
18 کیونکہ کوئی بھی میرےمعذور حضور نہ آئے، نہ اندھا، نہ لنگڑا، نہ وہ
جس ناککی ِچری ہوئی ہو یا جس کے کسی عضو میں کمی بیشی ہو،
نہ19 جسوہ پاؤںکا یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، نہ20 ُکبڑا، نہ بونا، نہ کیجسوہ
آنکھ نقصمیں ہو یا جسے وبائی ِجلدی بیماری ہو جسیا کے خصیے کچلے
ہوئے ہوں۔ ہارون21 امام کی کوئی بھی جساولاد جسمکے نقصمیں
ہو میرے حضور آ کر رب کو جلنے والی قربانیاں پیش نہ کرے۔ چونکہ
اُس میں نقص ہے اِس لئے وہ میرے حضور آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ
چڑھائے۔ 22 اُسے الله کی مُقّدس بلـکہ مُقّدس ترین قربانیوں میں سے بھی
اماموں کا حصہ کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن23 چونکہ اُس نقصمیں
اِسہے لئے مُقّدسوہ کمرےترین دروازےکے پردےکے قریبکے نہ
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قرباننہجائے، گاہ پاسکے آئے۔ ورنہ چیزوںمُقّدسمیریوہ ناپاککو
کرے گا۔ کیونکہ ہوںربمَیں اُنہیںجو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا
“ہوں۔

24 موسٰی نے یہ ہدایات ہارون، اُس کے بیٹوں اور تمام اسرائیلیوں دیں۔کو
22

قربانی کا گوشت کھانے کی ہدایات
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” اور اُس کے بیٹوں کو بتانا کہ

اسرائیلیوں کی اُن قربانیوں کا احترام کرو جو تم میرےنے لئے مخصوص و
مُقّدس کی ہیں، ورنہ میرےتم نام کو داغ لگاؤ گے۔ ربمَیں ہوں۔ 3 جو
ناپاکامام ہونے کے باوجود اُن قربانیوں پاسکے آ جائے جو اسرائیلیوں
میرےنے لئے میرےاُسےہیںکیمُقّدسومخصوص منے سےسا مٹانا ہے۔
یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی اٹل ربمَیںہے۔ ہوں۔

بیماریِجلدیوبائیبھیجوسےمیںاولادکیہارون4 یانیا جر مریضکا
ہو اُسے مُقّدس قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔
پہلے وہ پاک ہو جائے۔ جو ایسی کوئی بھی چیز چھوئے جو لاش سے
ناپاک ہو گئی ہو یا ایسے آدمی کو جسچھوئے کا نطفہ نکلا ہو ناپاکوہ
ہو جاتا ہے۔ 5 ناپاکوہ رینگنے والے جانور یا ناپاک شخص کو چھونے
سے ناپاکبھی ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی سبب ناپاکسے کیوں نہ
ہوا ہو۔ 6 جو ایسی کوئی بھی چیز چھوئے وہ ناپاکتکشام رہے گا۔
اِس کے علاوہ لازم ہے کہ مُقّدسوہ قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھانے
سے پہلے نہا لے۔ سورج7 غروبکے ہونے پر پاکوہ ہو گا اور مُقّدس
قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھا سکے گا۔ کیونکہ وہ اُس کی روزی ہیں۔
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امام8 ایسے جانوروں نہگوشتکا کھائے فطریجو طور پر مر گئے یا جنہیں
جنگلی جانوروں نے پھاڑ ڈالا ہو، ورنہ ناپاکوہ ہو جائے گا۔ مَیں ہوں۔رب

9 امام میری ہدایات کے مطابق چلیں، ورنہ وہ قصوروار بن جائیں گے
مُقّدساور چیزوں کی بےحرمتی کرنے سببکے سے مر جائیں گے۔ مَیں
رب ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا ہوں۔

امامصرف10 خاندانکے کے مُقّدسافراد قربانیوں میں سے کھا سکتے
ہیں۔ غیرشہری یا مزدور کو اجازت نہیں ہے۔ 11 لیکن امام کا غلام یا
لونڈی اُس میں سے کھا سکتے ہیں، چاہے اُنہیں خریدا گیا ہو یا وہ اُس کے
گھر میں پیدا ہوئے ہوں۔ 12 اگر امام کی بیٹی نے کسی شخصایسے سے
کیشادی امامجوہے نہیں توہے مُقّدساُسے قربانیوں میں سے کیکھانے
اجازت نہیں ہے۔ لیکن13 ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو اور اُس
کے بچے نہ جبہوں۔ وہ باپاپنے کے لوٹگھر کر وہاں ایسے رہے گی
جیسے اپنی جوانی میں تو وہ باپاپنے کے اُس کھانے میں سے کھا سکتی
ہے جو قربانیوں میں باپسے کا حصہ لیکنہے۔ جو امام کے خاندان کا
فرد نہیں ہے اُسے کھانے اجازتکی نہیں ہے۔

جس14 شخص نے نادانستہ طور پر مُقّدس قربانیوں میں سے امام کے
حصے کچھسے کھایا ہے وہ امام واپسکچھسبکو کرنے کے 20علاوہ
فیصد یادہ حالتمُقّدسکیقربانیوںہوئیکیپیشکوربامام15دے۔ز
یوں ختم نہ کریں 16 کہ اسرائیلیوںدوسرےوہ کو مُقّدسیہ چیزیں کھانے
حرکتایسیدیں۔ سے وہ اُن کو بڑا قصوروار بنا دیں ہوںربمَیںگے۔ جو
اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔
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جانوروں کی قربانیوں کے بارے میں ہدایات
رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 ہارون،” اُس کے بیٹوں اور اسرائیلیوں

کو بتانا کہ اگر تم میں کوئیسے اسرائیلی یا ربپردیسی بھسمکو ہونے والی
پیشقربانی کرنا چاہے تو یِق طر کار میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ یہ
مَنت مان کر یا ویسے ہی دلی خوشی سے کر رہا ہو۔ اِس19 کے لئے لازم
ہے کہ بےعیبایکتم بَیل، مینڈھا یا پیشبکرا کرو۔ پھر ہی اُسے قبول کیا
جائے گا۔ قربانی20 کے لئے کبھی بھی ایسا پیشجانور نہ جسکرنا میں
نقص ہو، ورنہ تم اُس باعثکے منظور نہیں ہو گے۔ 21 اگر ربکوئی کو
سلامتی کی پیشقربانی کرنا چاہے تو یِق طر کار میں کوئی فرق نہیں ہے،
چاہے وہ یہ مَنت مان کر یا ویسے ہی دلی خوشی سے کر رہا ہو۔ اِس کے
لئے لازم ہے کہ وہ گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں بےعیبسے جانور چنے۔
پھر اُسے قبول کیا جائے گا۔ رب22 ایسےکو پیشجانور نہ کرنا جو اندھے
ہوں، جن کے اعضا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، جن کو رَسولی ہو یا جنہیں
لـگبیماریِجلدیوبائی گئی ربہو۔ اُنہیںکو جلنے والی قربانی کے طور پر
قربان گاہ پیشپر نہ کرنا۔ جسلیکن23 گائےبَیل یا بھیڑبکری کے کسی
عضو میں کمی بیشی ہو پیشاُسے کیا جا سکتا شرطہے۔ یہ ہے پیشکہ
کرنے والا اُسے ویسے ہی دلی خوشی سے چڑھائے۔ اگر وہ اُسے اپنی مَنت
مان کرےپیشکر تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب24 کو ایسا جانور
پیش نہ جسکرنا کے خصیے توڑےکچلے، یا کٹے ہوئے ہوں۔ ملـکاپنے
میں جانوروں کو اِس طرح خصی نہ بنانا، 25 نہ ایسے جانور کسی غیرملـکی
خریدسے کر اپنے روٹیکیخدا طورکے پیشپر کرنا۔ تم ایسے جانوروں کے
باعث منظور نہیں ہو گے، کیونکہ اُن میں خرابی نقصاور “ہے۔

بھییہسےموسٰینےرب26 بھیڑگائے،کسیجب”27کہا، بکرییا کا
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بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ ساتپہلے دن اپنی ماں پاسکے رہے۔
آٹھویں دن سے پہلے رب اُسے جلنے والی قربانی کے طور پر قبول کرےنہیں
گا۔ کسی28 گائے، بھیڑ یا بکری کے بچے کو اُس کی ایکسمیتماں ہی
دن ذبح نہ کرنا۔ جب29 ربتم کو سلامتی کی کوئی قربانی چڑھانا ہتے چا
ہو تو اُسے پیشیوں کرنا کہ تم منظور ہو جاؤ۔ اگلی30 کچھتکصبح بچا نہ
رہے بلـکہ اُسے اُسی دن کھانا ربمَیںہے۔ ہوں۔

احکاممیرے31 مانو اور اُن ناممیرے32ہوں۔ربمَیںکرو۔عملپر کو
داغ نہ لگانا۔ لازم ہے کہ مجھے اسرائیلیوں کے قدوسدرمیان مانا جائے۔
ہوںربمَیں تمہیںجو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا ہوں۔ مَیں33 تمہیں
مصر نکالسے لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔

23
رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ یہ ربمیری، کی

عیدیں ہیں جن پر تمہیں لوگوں مُقّدسکو اجتماع کے لئے جمع کرنا ہے۔
سبت کا دن

3 ہفتے میں چھ دن کام کرنا، لیکن ساتواں دن ہر طرح سے آرام کا دن
اُسہے۔ مُقّدسدن اجتماع ہو۔ بھیجہاں تم ہتے ر ہو وہاں کام نہ کرنا۔
یہ ربدن کے لئے سبتمخصوص ہے۔

فسح کی عید اور بےخمیری روٹی کی عید
4 یہ رب کی عیدیں ہیں جن پر تمہیں لوگوں مُقّدسکو اجتماع کے لئے

جمع کرنا ہے۔
فسح5 کی عید پہلے مہینے کے چودھویں دن شروع ہوتی ہے۔ اُس دن

سورج غروبکے ہونے پر رب کی خوشی منائی جائے۔ اگلے6 ربدن
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کی یاد روٹیبےخمیریمیں کی عید شروع ہوتی تمہاریتکدنساتہے۔
روٹی میں خمیر نہ ہو۔ 7 اِن سات دنوں کے پہلے مُقّدسدن اجتماع ہو اور
لوگ اپنا ہر کام چھوڑیں۔ 8 اِن سات دنوں میں روزانہ رب کو جلنے والی
قربانی پیش کرو۔ ساتویں دن بھی مُقّدس اجتماع ہو لوگاور اپنا ہر کام
“چھوڑیں۔

پہلے پُولے کی عید
موسٰینےرب9 سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتانا جبکہ تم ملـکاُس

میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں گا اور وہاں اناج کی فصل کاٹو گے
تو تمہیں امام کو پہلا پُولا دینا ہے۔ 11 اتوار کو امام یہ پُولا رب کے منے سا
ہلائے تاکہ تم منظور ہو جاؤ۔ اُس12 دن بھیڑ یکایککا بےعیبسالہ
بچہ بھی رب پیشکو کرنا۔ اُسے قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانی کے
طور پر چڑھانا۔ ساتھ13 ہی غلہ کی نذر کے لئے تیل سے ملایا 3گیا کلو گرام
بہترین میدہ پیشبھی کرنا۔ جلنے والی یہ ربقربانی کو پسند ہے۔ اِس کے
علاوہ َمے کی نذر کے لئے ایک لٹر َمے پیشبھی کرنا۔ پہلے14 کچھسبیہ
کرو، پھر ہی تمہیں نئی فصل اناجکے سے کھانے اجازتکی ہو گی، خواہ
وہ بُھنا ہوا ہو، خواہ کچا یا روٹی صورتکی میں پکایا گیا ہو۔ جہاں بھی تم
ہتے ر ہو وہاں ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔

ہفتوں کی عید یعنی پنتکُست
دنجس15 تم اناجنے کا پیشپُولا کیا اُس دن ساتپورےسے ہفتے

گنو۔ 16 پچاسویں دن یعنی ساتویں اتوار کو رب کو نئے اناج کی قربانی
چڑھانا۔ 17 ہر گھرانے طرفکی ربسے کو ہلانے والی قربانی کے طور
پر دو روٹیاں پیش کی جائیں۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ
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استعمال کیا جائے۔ اُن میں خمیر ڈال کر پکانا ہے۔ یہ فصل کی پہلی پیداوار
کی قربانی ہیں۔ 18 اِن روٹیوں کے ساتھ ایک جوان بَیل، دو مینڈھے اور
بھیڑ بےعیبساتکے یکاور سالہ پیشبچے کرو۔ رباُنہیں کے حضور
بھسم قربانیوالیہونے اِسچڑھانا۔پرطورکے نذرکیغلہعلاوہکے اور َمے
کی نذر پیشبھی کرنی ہے۔ جلنے والی اِس قربانی کی ربخوشبو کو پسند
ہے۔ 19 پھر گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لئے
یکدو سالہ بھیڑ چڑھاؤ۔بچےکے امام20 بھیڑ یہکے بچےدو روٹیوںمذکورہ
سمیت ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلائے۔ یہ رب کے
لئے مخصوص مُقّدسو ہیں اور قربانیوں میں امامسے کا ہیں۔حصہ اُسی21
دن لوگوں مُقّدسکو اجتماع کے لئے جمع کرو۔ کوئی بھی کام نہ کرنا۔ یہ
اصول تکابد قائم رہے، اور اِسے ہر جگہ ماننا ہے۔

22 کٹائی کے وقت اپنی فصل پورے طور پر نہ کاٹنا بلـکہ کھیت کے
کناروں پر طرحاِسدینا۔چھوڑکچھ کٹائیکچھجو میںکھیتوقتکرتے بچ
جائے اُسے چھوڑنا۔ بچا ہوا اناج غریبوں اور پردیسیوں کے لئے چھوڑ دینا۔
ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

نئے سال کی عید
رب23 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”24 کو بتانا کہ ساتویں مہینے کا

پہلا دن آرام کا دن ہے۔ اُس دن مُقّدس اجتماع ہو جس پر یاد دلانے
کے لئے نرسنگا پھونکا جائے۔ بھیکوئی25 کام نہ ربکرنا۔ کو جلنے والی
پیشقربانی “کرنا۔

کفارہ کا دن
رب26 نے موسٰی سے کہا، 27 ساتویں” مہینے کا دسواں دن کفارہ کا

دن ہے۔ اُس مُقّدسدن اجتماع ہو۔ اپنی جان کو دُکھ دینا اور رب کو
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جلنے والی پیشقربانی کرنا۔ اُس28 دن کام نہ کرنا، کیونکہ یہ کفارہ دنکا
تمہارےربجبہے، خدا کے منے سا تمہارا کفارہ دیا جاتا ہے۔ 29 جو
اُس دن اپنی جان کو دُکھ نہیں دیتا اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔
30 جو اُس دن کام کرتا ہے اُسے مَیں اُس کی قوم میں سے نکال ہلاککر
کروں گا۔ کوئی31 بھی کام نہ کرنا۔ یہ اصول تکابد قائم رہے، اور اِسے
ہر جگہ ماننا ہے۔ یہ32 دن آرام دنخاصکا تمہیںمیںجسہے اپنی جان
دُکھکو دینا اِسےہے۔ مہینے نویںکے دن کی شام سے لے کر اگلی تکشام
“منانا۔

یوں جھونپڑ کی عید
رب33 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”34 کو بتانا کہ ساتویں مہینے کے

پندرھویں یوںدن شروععیدکیجھونپڑ ہوتی اِسہے۔ کا دنساتدورانیہ
36کرنا۔نہکامکوئیدناِسہو۔اجتماعمُقّدسدنپہلے35ہے۔ ساتاِن
دنوں کے دوران رب کو جلنے والی قربانیاں پیش کرنا۔ آٹھویں مُقّدسدن
اجتماع ہو۔ رب کو جلنے والی قربانی پیش کرو۔ خاصاِس اجتماع کے
دن بھی کام نہیں کرنا ہے۔

ربیہ37 کی عیدیں ہیں جن پر مُقّدستمہیں اجتماع کرنا ہے ربتاکہ
کو روزمرہ کی مطلوبہ جلنے والی قربانیاں اور َمے کی پیشنذریں کی جائیں
یعنی بھسم ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں، ذبح کی قربانیاں اور َمے کی
نذریں۔ 38 یہ قربانیاں اُن قربانیوں کے علاوہ ہیں سبتجو کے دن چڑھائی
جاتی ہیں اور جو تم نے ہدیئے کے طور پر مَنتیا مان کر یا اپنی خوشیدلی
پیشسے کی ہیں۔

39 چنانچہ ساتویں مہینے کے پندرھویں دن فصل کی کٹائی کے اختتام پر
رب کی یہ عید یعنی یوں جھونپڑ کی عید مناؤ۔ ساتاِسے دن منانا۔ پہلا اور
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آخری دن آرام دنکے ہیں۔ پہلے40 دن اپنے لئے درختوں بہترینکے پھل،
کھجور ڈالیاںکی اور گھنے درختوں اور سفیدہ کی شاخیں ساتتوڑنا۔ دن
ربتک اپنے خدا کے منے مناؤ۔خوشیسا 41 ساتویںسالہر مہینے ربمیں
میںخوشیکی یہ منانا۔عید تکابداصولیہ قائم عید42رہے۔ ہفتےکے کے
دوران یوں جھونپڑ میں رہنا۔ ملـکتمام میں آباد اسرائیلی ایسا کریں۔ 43 پھر
تمہاری اولاد جانے گی کہ اسرائیلیوں کو مصر سے لتے نکا وقت مَیں نے
اُنہیں یوں جھونپڑ میں بسایا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

موسٰی44 اسرائیلیوںنے باتیںیہمیںبارےکےعیدوںکیربکو بتائیں۔
24

رب کے منے سا شمع دان اور روٹیاں
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو حکم دے کہ وہ تیرے

پاس کوٹے زیتونوںہوئے تیلخالصکا آئیںلے کمرےمُقّدستاکہ کے
شمع دان کے چراغ متواتر جلتے رہیں۔ ہارون3 اُنہیں مسلسل، شام سے لے
کر تکصبح رب کے حضور سنبھالے یعنی وہاں جہاں وہ مُقّدس ترین
کمرے پردےکے کے منے پڑےسا ہیں، پردےاُس کے منے جسسا کے
پیچھے عہد اصولیہہے۔صندوقکا تکابد قائم رہے۔ خالصوہ4 سونے
کے شمع دان پر لـگے چراغوں کی دیکھ بھال یوں کرے کہ یہ ہمیشہ رب
کے منے سا جلتے رہیں۔

5 بارہ روٹیاں پکانا۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ استعمال
کیا جائے۔ 6 اُنہیں دو قطاروں میں رب کے منے خالصسا سونے کی میز
پر رکھنا۔ 7 ہر قطار خالصپر لُبان ڈالنا۔ یہ لُبان روٹی کے لئے یادگاری کی
قربانی ہے جسے بعد میں رب کے لئے جلانا ہے۔ 8 ہر ہفتے ربکو کے
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منے سا تازہ روٹیاں اِسی ترتیب سے میز پر رکھنی ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کے لئے
ابدی اُساورہارونروٹیاںکیمیز9ہے۔شرطلازمیکیعہد بیٹوںکے کا
ہیں،حصہ اور مُقّدساُنہیںوہ جگہ پر کھائیں، کیونکہ وہ قربانیوںوالیجلنے
مُقّدسکا ترین حصہ ہیں۔ یہ تکابد اُن کا حق رہے “گا۔

الله کی توہین، خوں ریزی اور زخمی کرنے کی سزائیں
ایکمیںگاہخیمہ10-11 آدمی جستھا مصریباپکا ماںاور اسرائیلی

تھی۔ ماں کا سلومیتنام تھا۔ وہ دِبری کی بیٹی اور دان قبیلےکے کی تھی۔
آدمییہدنایک اسرائیلیکسیمیںگاہخیمہ لگا۔جھگڑنےسے لڑتے لڑتے
اُس نامکےربنے پر بککفر اُسکر لعنتپر بھیجی۔ سنیہ اُسےلوگکر
موسٰی پاسکے لے آئے۔ وہاں12 اُنہوں نے پہرےاُسے میں بٹھا ربکر
ہدایتکی کا انتظار کیا۔

ربتب13 نے موسٰی سے کہا، لعنت”14 کرنے والے کو خیمہ گاہ
باہرکے باتیںیہکیاُسنےجنہوںجاؤ۔لے ہیںسنی اُسہاتھاپنےسبوہ
سرکے پر رکھیں۔ جماعتپوریپھر اُسے کرے۔سنگسار اسرائیلیوں15 سے
بھیجوکہکہنا اپنے بھیجےلعنتپرخدا اُسے اپنے برداشتنتیجےکےقصور
پڑیںکرنے گے۔ 16 رببھیجو نامکے پر بکےکفر اُسے دیموتسزائے
پوریجائے۔ جماعت اُسے سنگسار جسکرے۔ ربنے کے نام پر کفر
بکا ہو اُسے ضرور موتسزائے دینی ہے، دیسیخواہ ہو یا پردیسی۔

جس17 نے کسی کو مار ڈالا ہے اُسے سزائے موت دی جائے۔
جس18 نے کسی کے جانور کو مار ڈالا ہے وہ اُس کا معاوضہ دے۔
جان کے بدلے جان دی جائے۔ 19 اگر کسی کسینے کو زخمی کر دیا
ہے تو وہی کچھ اُس کے ساتھ کیا جائے جو اُس دوسرےنے کے ساتھ
کیا ہے۔ 20 دوسرےاگر کی ٹوٹہڈیکوئی جائے تو اُس کی ہڈیوہی



احبار 24:21 lxviii احبار 25:6

توڑی جائے۔ دوسرےاگر کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اُس کی آنکھ ضائع
جائے۔دیکر دوسرےاگر ٹوٹدانتکا جائے تو اُس کا دانتوہی توڑا
جائے۔ جو بھی زخم اُس دوسرےنے کو پہنچایا وہی زخم اُسے پہنچایا
جائے۔ جانورکسینےجس21 مارکو ڈالا اُسوہہے کا معاوضہ دے،
لیکن جس نے کسی انسان کو مار دیا ہے اُسے سزائے موت دینی ہے۔
دیسی22 اور پردیسی کے لئے ایکتمہارا ہی قانون ہو۔ ربمَیں تمہارا “ہوں۔خدا

23 پھر موسٰی نے اسرائیلیوں سے بات کی، اور اُنہوں نے رب پر لعنت
بھیجنے والے کو خیمہ گاہ سے باہر لے جا کر اُسے سنگسار کیا۔ اُنہوں نے
ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

25
زمین کے لئے سبت کا سال

رب1 نے سینا پہاڑ پر موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ تم
ملـکاُس میں داخل ہو گے مَیںجو تمہیں دوں گا تو لازم ہے ربکہ کی
تعظیم میں ایکزمین سال آرام کرے۔ سالچھ3 دورانکے اپنے کھیتوں
میں بیج بونا، اپنے انگور کے باغوں چھانٹکانٹکی کرنا اور اُن کی فصلیں
کرنا۔جمع زمینسالساتواںلیکن4 لئےکے آرام سالکا کیربہے، تعظیم
سبتمیں کا سال۔ اُس سال نہ اپنے میںکھیتوں بیج بونا، نہ اپنے انگور کے
باغوں کی کانٹ چھانٹ کرنا۔ 5 جو اناج خود بخود اُگتا ہے اُس کی کٹائی
نہ کرنا اور جو انگور اُس سال لـگتے ہیں اُن کو توڑ کر جمع نہ کرنا، کیونکہ
زمین ایککو سال کے لئے آرام کرنا ہے۔ 6 البتہ جو بھی یہ زمین آرام کے
میںسال اُسگیکرےپیدا سے تم اپنی روزانہ یاتکی پوریضرور کر سکتے
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ہو یعنی تیرےتُو، غلام اور تیرےلونڈیاں، تیرےمزدور، تیرےغیرشہری،
ساتھ ہنے ر والے مویشیتیرے7پردیسی، زمینتیریاور پر ہنے ر جنگلیوالے
جانور۔ جو کچھ بھی یہ زمین پیدا کرتی ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔

بحالی کا سال
سات8 سبت کے سال یعنی 49 سال کے بعد ایک اَور کام کرنا ہے۔

9 پچاسویں سال کے ساتویں مہینے کے دسویں دن یعنی کفارہ کے دن اپنے
ملـک کی ہر جگہ نرسنگا بجانا۔ 10 پچاسواں مخصوصسال و مُقّدس کرو
ملـکپورےاور میں اعلان کرو کہ تمام باشندوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ
بحالی کا سال جسہو میں شخصہر کو اُس واپسملـکیتکی کی جائے
اور ہر غلام کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنے رشتے داروں واپسپاسکے جا
سکے۔ 11 یہ پچاسواں سال بحالی کا سال ہو، اِس لئے نہ اپنے کھیتوں میں
بیج بونا، نہ خود بخود اُگنے اناجوالے کی کٹائی کرنا، اور نہ انگور توڑ کر جمع
کرنا۔ 12 کیونکہ یہ بحالی کا سال ہے تمہارےجو لئے مخصوص مُقّدسو
اُتنیروزانہہے۔ پیداوارہی لینا یاتکیدنایککہ پوریضرور جائیں۔ہو
بحالی13 سالکے میں شخصہر کو اُس واپسملـکیتکی کی جائے۔

14 جبچنانچہ کبھی تم اپنے کسی ہم وطن بھائی کو زمین بیچتے یا اُس
سے خریدتے ہو تو اُس سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھانا۔ 15 زمین کی قیمت اِس
بحالیاگلےوہکہجائےکیمقررسےحساب فصلیںسالکتنےتکسالکے
گی۔کرےپیدا 16 سالبہتاگر رہ ہوںگئے تو اُس قیمتکی یادہ ز ہو گی،
اور اگر کم سال رہ گئے ہوں تو اُس قیمتکی کم ہو گی۔ کیونکہ اُن فصلوں
کی تعداد بِک رہی ہے جو زمین اگلے بحالی کے تکسال پیدا کر سکتی
ہے۔
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17 اپنے ہم وطن سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھانا بلـکہ رب اپنے خدا خوفکا

ماننا، کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔
ہدایاتمیری18 پر عمل کرنا میرےاور احکام مانکو کر اُن مطابقکے

چلنا۔ تب تم اپنے ملـک میں محفوظ رہو گے۔ 19 زمین اپنی پوری پیداوار
دے گی، تم سیر ہو جاؤ گے اور محفوظ رہو گے۔ 20 ہو سکتا ہے کوئی
پوچھے، ہم’ ساتویں سال میں کیا کھائیں گے جبکہ ہم بیج نہیں بوئیں گے
اور فصل نہیں کاٹیں ‘گے؟ جواب21 یہ ہے کہ مَیں چھٹے سال میں زمین
کو اِتنی برکت دوں گا کہ اُس سال کی پیداوار تین سال کے لئے کافی ہو
گی۔ جب22 تم آٹھویں سال بیج بوؤ گے پاستمہارےتو چھٹے سال کی اِتنی
پیداوار باقی ہو گی کہ تم فصل کی تککٹائی گزارہ کر سکو گے۔

موروثی زمین کے حقوق
کوئی23 زمین بھی ہمیشہ کے لئے نہ بیچی جائے، ملـککیونکہ کی تمام

زمین میری ہی ہے۔ تم میرے حضور صرف پردیسی اور غیرشہری ہو۔
ملـک24 میں جہاں بھی زمین بِک جائے وہاں مالـکموروثی کا یہ حق
مانا جائے کہ وہ اپنی واپسزمین خرید سکتا ہے۔

25 اگر تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کر اپنی کچھ زمین بیچنے پر مجبور
ہو جائے تو لازم ہے کہ اُس سبکا سے قریبی رشتے دار واپساُسے خرید
لے۔ 26 ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کا کوئی قریبی رشتے دار نہ ہو جو
اُس کی واپسزمین خرید سکے، لیکن وہ خود کچھ دیر کے بعد اِتنے پیسے
جمع کرتا ہے کہ وہ اپنی زمین واپس خرید سکتا ہے۔ 27 اِس صورت میں
وہ حساب کرے کہ خریدنے والے کے لئے اگلے بحالی کے سال تک
کتنے سال رہ گئے ہیں۔ جتنا نقصان خریدنے والے کو زمین کو بحالی کے
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سال سے پہلے واپس دینے سے پہنچے گا اُتنے ہی پیسے اُسے دینے ہیں۔
لیکن28 اگر اُس پاسکے اِتنے پیسے نہ ہوں تو زمین اگلے بحالی کے سال
تک خریدنے والے کے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر اُسے موروثی مالـک کو
واپس دیا جائے گا۔

29 اگر کسی کا گھر فصیل دار شہر میں ہے تو جب وہ اُسے بیچے گا تو
اپنا واپسگھر خریدنے ایکصرفحقکا تکسال گا۔رہے 30 اگر پہلا
مالـک اندرکےسالپہلےاُسے اندر خریدےنہ تو وہ ہمیشہ لئےکے خریدنے
والے کی موروثی ملـکیت بن جائے گا۔ وہ بحالی کے سال میں بھی واپس
نہیں کیا جائے گا۔

لیکن31 جو گھر ایسی آبادی میں جسہے کی فصیل نہ ہو وہ دیہات
میں شمار کیا جاتا ہے۔ اُس کے مالـکموروثی کو حق حاصل ہے کہ ہر
وقت اپنا گھر واپس خرید سکے۔ بحالی کے سال میں اِس گھر ًکو لازما
واپس کر دینا ہے۔

لیکن32 یوں لاو کو حاصلحقیہ وہکہہے اپنے وہ گھر خریدوقتہر
ہیںسکتے جو اُن کے لئے مقرر کئے شہروںہوئے میں ہیں۔ 33 اگر ایسا گھر
لاویکسی کے ہاتھ فروخت کیا جائے اور واپس نہ خریدا جائے تو اُسے
ً لازما بحالی کے سال میں واپس کرنا ہے۔ کیونکہ لاوی کے جو گھر اُن
کے مقررہ شہروں میں ہوتے ہیں وہ اسرائیلیوں میں اُن کی ملـکیتموروثی
ہیں۔ لیکن34 جو زمینیں شہروں کے ارد گرد مویشی چَرانے کے لئے مقرر
ہیں اُنہیں بیچنے اجازتکی نہیں ہے۔ وہ اُن کی ملـکیتدائمی ہیں۔

غریبوں کے لئے قرضہ
35 اگر تیرا غریببھائیوطنہمکوئی ہو جائے اور گزارہ نہ سکےکر تو

اُس کی مدد کر۔ طرحاُس اُس کی مدد پردیسیطرحجسکرنا یا غیرشہری
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کی مدد کرنی ہوتی ہے تاکہ تیرےوہ ساتھ ہتے ر ہوئے زندگی گزار سکے۔
36 اُس سے کسی طرح کا سود نہ لینا بلـکہ اپنے خدا کا خوف ماننا تاکہ
تیرا تیرےبھائی ساتھ زندگی گزار سکے۔ 37 اگر وہ قرضتیرا دار ہو تو اُس
سے سود نہ لینا۔ اِسی خوراکطرح بیچتے وقت اُس سے نفع نہ لینا۔ مَیں38
رب تمہارا خدا ہوں۔ مَیں تمہیں اِس لئے مصر نکالسے لایا تمہیںکہ ملـِک
کنعان دوں اور تمہارا خدا ہوں۔

اسرائیلی غلاموں کے حقوق
39 اگر تیرا کوئی اسرائیلی بھائی غریب ہو کر اپنے آپ کو تیرے ہاتھ

بیچ ڈالے تو اُس سے غلام کا سا کام نہ کرانا۔ 40 اُس کے ساتھ مزدور یا
غیرشہری کا کرنا۔سلوکسا تیرےوہ لئے بحالی کرے۔کامتکسالکے
41 پھر وہ اور اُس بالکے بچے آزاد ہو کر اپنے رشتے داروں اور موروثی زمین
واپسپاسکے جائیں۔ 42 چونکہ میرےاسرائیلی ہیںخادم جنہیں مَیں مصر
نکالسے لایا اِس لئے اُنہیں غلامی میں نہ بیچا جائے۔ ایسے43 لوگوں پر سختی
سے حکمرانی نہ کرنا بلـکہ اپنے خدا خوفکا ماننا۔

44 تم ممالـکپڑوسی سے اپنے لئے غلام اور لونڈیاں حاصل کر سکتے ہو۔
45 پردیسیجو غیرشہری کے طور ملـکتمہارےپر میں آباد ہیں اُنہیں بھی تم
خرید ہو۔سکتے اُن میں ہیںشاملبھیوہ ملـکتمہارےجو میں پیدا ہوئے
ہیں۔ وہی تمہاری ملـکیت بن کر تمہارے46 بیٹوں میراثکی میں آ جائیں
اور وہی ہمیشہ تمہارے غلام رہیں۔ لیکن اپنے ہم وطن بھائیوں پر سخت
حکمرانی نہ کرنا۔

47 میںملـکتیرےاگر ہنے ر پردیسیکوئیوالا غیرشہرییا امیر ہو جائے
جبکہ تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کر اپنے آپ کو اُس پردیسی یا
غیرشہری یا اُس کے خاندان کسیکے فرد کو بیچ ڈالے 48 تو بِک جانے
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بعدکے آزادیاُسے خریدنے حاصلحقکا کوئیہے۔ بھائی، 49 چچا، تایا،
چچا یا تایا کا بیٹا یا کوئی اَور قریبی رشتے دار اُسے واپس خرید سکتا ہے۔ وہ
خود بھی اپنی آزادی خرید سکتا ہے اگر اُس کے پاس پیسے کافی ہوں۔
50 اِس صورت میں وہ اپنے مالـک سے مل کر وہ سال گنے جو اُس کے
خریدنے سے لے اگلےکر بحالی باقیتکسالکے ہیں۔ اُس آزادیکی کے
پیسے قیمتاُس پر مبنی ہوں جو مزدور کو اِتنے سالوں کے لئے دیئے جاتے
ہیں۔ 51-52 جتنے سال باقی رہ گئے ہیں اُن کے مطابق اُس کی بِک جانے
کی قیمت میں سے پیسے واپس کر دیئے جائیں۔ 53 اُس کے ساتھ سال بہ
سال مزدور کا سلوکسا کیا جائے۔ اُس مالـککا اُس پر سخت حکمرانی
نہ کرے۔ 54 اگر وہ اِس طرح کے کسی یقے طر سے آزاد نہ ہو جائے تو
اُسے اور اُس کے بچوں کو ہر حالت میں اگلے بحالی کے سال میں آزاد کر
دینا ہے، ہیں۔خادمہیمیرےاسرائیلیکیونکہ55 ہیںخادمہیمیرےوہ
جنہیں مَیں مصر نکالسے لایا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

26
فرماں برداری کا اجر

1 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ نہ اپنے لئے دیوتا کے مجسمے یا پتھر مخصوصکے
کئے کرنا،کھڑےستونہوئے نہ سجدہ کرنے کے لئے ملـکاپنے ایسےمیں
پتھر رکھنا جن میں دیوتا کی تصویر کندہ کی گئی ہو۔ مَیں رب تمہارا خدا
ہوں۔ سبت2 دنکا منانا میرےاور مقدِس کی تعظیم کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

3 اگر تم میری ہدایات پر چلو اور میرے احکام مان کر اُن پر عمل کرو
4 تو مَیں وقت پر بارش بھیجوں گا، زمین اپنی دےپیداوار گی اور درخت
اپنے اپنے پھل لائیں گے۔ کثرت5 باعثکے اناج کی فصل کی کٹائی انگور
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توڑتے تکوقت جاری رہے گی اور انگور کی فصل اُس تکوقت توڑی
جائے بیجتکجبگی بونے کا موسم آئے گا۔ خوراکاِتنی ملے گی کہ
تم کبھی بھوکے نہیں ہو گے۔ اور تم ملـکاپنے محفوظمیں رہو گے۔

ملـکمَیں6 امنکو امانو گا۔بخشوں تم آرام لیٹسے جاؤ کیونکہگے،
کسی خطرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ مَیں وحشی جانور
ملـک سے دُور کر دوں گا، اور وہ تلوار کی قتل غارتو سے بچا رہے گا۔
7 تم اپنے دشمنوں پر غالب آ کر اُن کا تعاقب کرو گے، اور وہ تمہاری تلوار
مارےسے جائیں گے۔ تمہارے8 پانچ آدمی َسو دشمنوں کا پیچھا یں کر گے،
تمہارےاور َسو آدمی اُن دسکے ہزار آدمیوں کو بھگا دیں تمہارےگے۔
تمہاریدشمن تلوار مارےسے جائیں گے۔

میری9 نظرِ کرم تم پر ہو گی۔ مَیں تمہاری اولاد کی تعداد بڑھاؤں گا اور
تمہارے ساتھ اپنا عہد قائم رکھوں گا۔ ایک10 سال اِتنی فصل ہو گی کہ
جب اگلی فصل کی کٹائی ہو گی تو نئے اناج کے لئے جگہ بنانے کی خاطر
اناجپرانے پھینککو پڑےدینا گا۔ تمہارےمَیں11 درمیان اپنا مسکن قائم
کروں گا اور تم سے گھن نہیں کھاؤں گا۔ مَیں12 تم میں پھروں گا، اور تم
میری قوم ہو گے۔

13 مَیں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا تاکہ تمہاری
غلامی حالتکی ختم ہو جائے۔ مَیں تمہارےنے جوئے کو توڑ ڈالا، اور
اب تم آزاد اور سیدھے ہو کر چل سکتے ہو۔

فرماں بردار نہ ہونے کی سزا
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لیکن14 اگر تم میری نہیں سنو گے اور اِن تمام احکام پر نہیں چلو گے،
15 اگر تم میری ہدایات کو رد کر میرےکے احکام سے گھن کھاؤ گے
اور اُن پر عمل نہ کر کے میرا عہد توڑو گے 16 تو میںجوابمَیں تم اچانکپر
طاریدہشت کر دوں گا۔ جسم کو ختم کرنے والی یوں بیمار اور بخار سے
تمہاری آنکھیں ضائع تمہاریاورگیجائیںہو تمجبگی۔جائےچھنجان
بیج بوؤ گے تو بےفائدہ، دشمنکیونکہ اُس فصلکی کھا جائے گا۔ مَیں17
اِسگا،جاؤںہوخلافتمہارے لئے تم دشمنوںاپنے شکستسےہاتھکے
نفرتسےتمگے۔کھاؤ والےرکھنے تم بھیوقتاُسگے۔کریںحکومتپر
جب کوئی تعاقبتمہارا کرےنہیں گا بھاگتم جاؤ گے۔

18 اگر تم اِس کے بعد میریبھی نہ سنو تو تمہارےمَیں گناہوں سببکے
ساتتمہیںسے گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ مَیں19 سختتمہارا میںخاکغرور
ملا دوں تمہارےگا۔ اوپر آسمان لوہے جیسا تمہارےاور نیچے زمین پیتل
جیسی ہو گی۔ 20 جتنی بھی محنت کرو گے وہ بےفائدہ ہو گی، کیونکہ
تمہارے کھیتوں میں فصلیں نہیں پکیں گی اور تمہارے درخت پھل نہیں
لائیں گے۔

21 اگر تم پھر بھی میری مخالفت کرو گے اور میری نہیں سنو گے تو مَیں
اِن گناہوں جوابکے میں تمہیں اِس سے ساتبھی گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔
تمہارےمَیں22 خلاف جنگلی جانور بھیج دوں گا تمہارےجو بچوں کو
مویشیتمہارےاورگےکھائیںپھاڑ باد بر تمہاریمیںآخرگے۔دیںکر تعداد
اِتنی کم ہو جائے گی تمہاریکہ سڑکیں ویران ہو جائیں گی۔

23 اگر تم پھر بھی تربیتمیری قبول نہ کرو مخالفمیرےبلـکہ رہو 24 تو
مَیں گا۔جاؤںہوخلافتمہارےخود گناہوںاِن تمہیںمَیںمیںجوابکے
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سات گُنا یادہ ز دوںسزا گا۔ مَیں25 تم پر تلوار چلا اِسکر کا بدلہ لوں گا کہ
تم میرےنے عہد کو توڑا جبہے۔ تم اپنی حفاظت کے لئے شہروں میں
بھاگ کر جمع ہو گے تو تمہارےمَیں درمیان وبائی یاں بیمار پھیلاؤں گا اور
تمہیں دشمنوں کے ہاتھ دےمیں دوں گا۔ اناج26 کی اِتنی کمی ہو گی کہ
دس عورتیں تمہاری پوری روٹی ایک ہی تنور میں پکا سکیں گی، اور وہ
اُسے بڑی احتیاط سے تول تول کر تقسیم کریں گی۔ تم کھا کر بھی بھوکے
رہو گے۔

27 اگر تم نہیںمیریبھیپھر سنو مخالفمیرےبلـکہگے رہو گے تو28 میرا
غصہ بھڑکے گا اور خلافتمہارےمَیں ہو تمہارےکر گناہوں جوابکے
میں تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ 29 تم مصیبت کے باعث اپنے بیٹے
بیٹیوں گے۔کھاؤگوشتکا تمہاریمَیں30 قربانکیجگہوںاونچی گاہیں
اور تمہاری بخور کی قربان گاہیں برباد کر دوں گا۔ مَیں تمہاری لاشوں کے
تمہارےڈھیر بُتوںبےجان پر لگاؤں گا اور تم کھاؤںگھنسے گا۔ مَیں31
تمہارے شہروں بدلمیںکھنڈراتکو تمہارےکر مندروں بربادکو کروں
گا۔ تمہاری قربانیوں کی خوشبو مجھے پسند نہیں آئے گی۔ تمہارےمَیں32
ملـک ستیاناسکا یوں کروں گا کہ دشمنجو اُس میں آباد ہو جائیں گے اُن
کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے۔ مَیں33 تمہیں ممالـکمختلف میں منتشر
دوںکر لیکنگا، بھیوہاں اپنی تلوار میںہاتھکو لئے تمہارا پیچھا گا۔کروں
ویرانزمینتمہاری تمہارےاورگیہو اُس34گے۔جائیںبنکھنڈراتشہر
جبوقت تم اپنے دشمنوں ملـککے میں رہو تمہاریگے حالتویرانزمین
میں آرام کے وہ سال منا سکے گی جن سے وہ محروم رہی ہے۔ 35 اُن تمام
دنوں جبمیں وہ برباد رہے گی اُسے وہ آرام ملے گا جو اُسے نہ جبملا تم
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ملـک میں ہتے ر تھے۔
36 تم میں سے جو بچ کر اپنے دشمنوں ممالـککے میں رہیں گے اُن کے

دلوں پر گا۔کروںطاریدہشتمَیں وہ ہَوا والےگرنےسےجھونکوںکے
پتے کی آواز چونکسے بھاگکر جائیں گے۔ وہ فرار ہوں گے یا گو کوئی
ہاتھ میں تلوار لئے اُن کا تعاقب کر رہا ہو۔ اور وہ گر کر مر جائیں گے
حالانکہ کوئی اُن کا پیچھا نہیں کر رہا ہو گا۔ 37 دوسرےایکوہ سے ٹکرا
کر لڑکھڑائیں گے یا گو کوئی تلوار لے کر اُن کے پیچھے چل رہا ہو حالانکہ
کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ تم اپنے دشمنوں کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ 38 تم
دیگر قوموں میں منتشر ہو ہلاککر ہو جاؤ گے، تمہارےاور دشمنوں کی
زمین ہڑپتمہیں کر لے گی۔

39 تم میں سے باقی لوگ اپنے اور اپنے باپ دادا کے قصور کے باعث
اپنے دشمنوں ممالـککے میں گل سڑ جائیں گے۔ ایکلیکن40 وقت آئے
گا کہ وہ اپنے اور اپنے باپ دادا کا قصور مان لیں گے۔ میرےوہ ساتھ
اپنی بےوفائی اور وہ مخالفت تسلیم کریں گے جس41 کے سبب سے مَیں
اُن خلافکے ہوا اور اُنہیں اُن کے دشمنوں ملـککے میں دھکیل دیا تھا۔
پہلے اُن کا ختنہ صرف ظاہری طور پر ہوا تھا، لیکن اب اُن کا دل عاجز
ہو جائے گا اور وہ اپنے قصور قیمتکی ادا کریں گے۔ 42 پھر مَیں ابراہیم
کے ساتھ اپنا عہد، اسحاق کے ساتھ اپنا عہد اور یعقوب کے ساتھ اپنا عہد
یاد کروں گا۔ مَیں ملـِک کنعان بھی یاد کروں گا۔ لیکن43 پہلے وہ زمین
چھوڑیںکو گے تاکہ وہ اُن کی غیرموجودگی میں ویران ہو کر آرام سالکے
منائے۔ یوں اسرائیلی اپنے قصور کے نتیجے بھگتیں گے، سبباِس سے کہ



احبار 26:44 lxxviii احبار 27:7

اُنہوں میرےنے احکام رد کئے ہدایاتمیریاور کھائی۔گھنسے اِس44
اُنہیںمَیںبھیباوجودکے دشمنوں میںملـککے چھوڑ گا،کروںنہیںردکر
نہ تکیہاں اُن کھاؤںگھنسے گا کہ بالکلوہ تباہ ہو جائیں۔ کیونکہ مَیں
اُن کے ساتھ اپنا عہد نہیں توڑنے کا۔ ربمَیں اُن کا خدا ہوں۔ مَیں45 اُن
کی خاطر اُن باپکے دادا کے ساتھ بندھا ہوا عہد یاد کروں گا، اُن لوگوں
کے ساتھ عہد جنہیں مَیں دوسری قوموں کے دیکھتے دیکھتے مصر نکالسے
لایا تاکہ اُن کا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔

رب46 نے موسٰی کو اسرائیلیوں کے لئے یہ ہدایاتتمام اور احکام سینا
پہاڑ پر دیئے۔

27
مخصوص کی ہوئی چیزوں کی واپسی

موسٰینےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ کسیاگر مَنتنے
مان کسیکر ربکو کے لئے مخصوص کیا ہو تو وہ اُسے ذیل کی دےرقم
کر آزاد کر سکتا ہے مستعمل) ِسکے مقدِس کے ِسکوں کے برابر
:(ہوں اُس3 آدمی کے لئے جس کی عمر 20 اور 60 سال کے درمیان ہے
چاندی 50کے ِسکے، اِسی4 عمر عورتکی لئےکے چاندی 30کے ِسکے،
اُس5 لڑکے کے لئے کیجس 5عمر سال20اور درمیانکے چاندیہو کے
20 اِسیِسکے، عمر کی لڑکی کے لئے چاندی 10کے ِسکے، ایک6 ماہ سے
لڑکےکےتکسال5کرلے لئےکے چاندی 5کے اِسیِسکے، عمر لڑکیکی
کے لئے چاندی کے 3 ِسکے، ساٹھ7 سال بڑےسے آدمی کے لئے چاندی
کے ِسکے15 اور اِسی عمر عورتکی کے لئے چاندی کے 10 ِسکے۔
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8 مَنتاگر ماننے والا رقممقررہ ادا نہ توسکےکر مخصوصوہ ہوئےکئے

شخص کو امام پاسکے لے آئے۔ پھر امام ایسی رقم کرےمقرر مَنتجو
ماننے والا ادا کر سکے۔

9 مانمَنتنےکسیاگر کر ایسا مخصوصجانور کیا قربانیوںکیربجو
کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو ایسا مخصوصجانور مُقّدسو ہو جاتا ہے۔
وہ10 بدلاُسے نہیں سکتا۔ نہ اچھےوہ کیجانور ناقص،جگہ ناقصنہ جانور
کی جگہ اچھا جانور دے۔ اگر ایکوہ دوسرےجانور کی دےجگہ تو
مخصوصدونوں مُقّدسو ہو جاتے ہیں۔

11 اگر کسی مَنتنے مان کر ناپاککوئی مخصوصجانور کیا ربجو
کی قربانیوں کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا تو وہ اُس کو امام پاسکے لے
آئے۔ 12 امام اُس کی رقم اُس کی اچھی اور بُری صفتوں کا لحاظ کر کے
مقرر کرے۔ اِس قیمتمقررہ میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ 13 اگر مَنت
ماننے والا اُسے واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ قیمت جمع 20 فیصد ادا
کرے۔

14 اگر کوئی اپنا ربگھر کے لئے مخصوص کرےمُقّدسو تو امام اُس
کی اچھی اور بُری صفتوں کا لحاظ کر کے اُس کی رقم مقرر کرے۔ اِس
قیمتمقررہ بیشیکمیمیں نہیں ہو سکتی۔ 15 اگر گھر مخصوصکو کرنے
والا واپساُسے خریدنا چاہے تو وہ مقررہ رقم جمع 20 فیصد ادا کرے۔

16 اگر کوئی اپنی موروثی زمین میں سے کچھ رب کے لئے مخصوص و
اُستوکرےمُقّدس بیجاُسقیمتکی مقدارکی جائےکیمقررمطابقکے
جو اُس میں بونا ہوتا کھیتجسہے۔ میں 135 کلو گرام َجو کا بیج یا بو
جائے اُس قیمتکی چاندی کے 50 ِسکے ہو گی۔ شرط17 یہ ہے کہ وہ
اپنی زمین بحالی کے سال کے عین بعد مخصوص کرے۔ پھر اُس کی یہی
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قیمت مقرر کی جائے۔ 18 اگر زمین کا مالـک اُسے بحالی کے سال کے
کچھ دیر بعد کرےمخصوص تو امام اگلے بحالی کے تکسال ہنے ر والے
سالوں زمینمطابقکے قیمتکی مقرر کرے۔ جتنے باقیسالکم ہیں اُتنی کم
اُس قیمتکی ہو گی۔ 19 مخصوصاگر کرنے والا اپنی واپسزمین خریدنا
چاہے تو وہ قیمتمقررہ 20جمع فیصد ادا کرے۔ 20 مخصوصاگر کرنے
والا اپنی زمین کو رب خریدےواپسسے بغیر اُسے کسی اَور کو بیچے تو
اُسے واپس خریدنے کا حق ختم ہو جائے گا۔ اگلے21 بحالی کے سال یہ
مخصوصزمین مُقّدسو گیرہے ملـکیتدائمیکیرباور ہو گی۔جائے
چنانچہ وہ امام ملـکیتکی ہو گی۔

22 اگر کوئی اپنا کھیتموروثی نہیں بلـکہ اپنا خریدا ربکھیتہوا کے
لئے کرےمخصوص 23 تو امام اگلے بحالی کے تکسال ہنے ر والے سالوں
لحاظکا کر اُسکے قیمتکی مقرر کھیتکرے۔ اُسیمالـککا دن اُس
کے پیسے ادا کرے۔ یہ پیسے رب کے لئے مخصوص مُقّدسو ہوں گے۔
24 بحالی کے سال میں یہ کھیت شخصاُس پاسکے واپس آئے جسگا
نے اُسے بیچا تھا۔

واپس25 خریدنے کے لئے مستعمل ِسکے مقدِس کے ِسکوں کے برابر
ہوں۔ اُس چاندیکے ِسکوںکے کا وزن 11 گرام ہے۔

لیکن26 مویشیکسیبھیکوئی کا ربپہلوٹھا لئےکے نہیںمخصوص کر
سکتا۔ وہ تو پہلے ربسے کے لئے مخصوص ہے۔ اِس میں کوئی فرق نہیں
کہ وہ گائے، بَیل یا بھیڑ ہو۔ 27 اگر اُس نے ناپاککوئی مخصوصجانور
کیا ہو تو وہ اُسے قیمتمقررہ 20جمع فیصد کے لئے واپس خرید سکتا ہے۔
اگر وہ واپساُسے خریدےنہ تو وہ قیمتمقررہ کے لئے بیچا جائے۔
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لیکن28 کسیاگر ملـکیتاپنینے میں غیرمشروطکچھسے طور ربپر

کے لئے مخصوص کیا ہے تو اُسے بیچا یا واپس نہیں خریدا جا سکتا، خواہ وہ
انسان، جانور یا زمین ہو۔ جو اِس مخصوصطرح کیا گیا ہو ربوہ کے لئے
مُقّدسنہایت ہے۔ اِسی29 شخصجسطرح کو تباہی کے لئے مخصوص
کیا گیا ہے اُس کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ لازم ہے کہ اُسے سزائے موت
دی جائے۔

30 ہر فصل کا دسواں ربحصہ کا ہے، چاہے وہ اناج ہو یا پھل۔ وہ
رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہے۔ 31 اگر کوئی اپنی فصل کا دسواں
حصہ چھڑانا چاہتا ہے تو وہ اِس کے لئے اُس کی مقررہ قیمت جمع 20
فیصد دے۔ اِسی32 طرح گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کا دسواں حصہ بھی
رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہے، ہر دسواں جانور جو گلہ بان کے
ڈنڈے کے نیچے گزرےسے گا۔ 33 یہ جانور چننے سے پہلے اُن کا معائنہ نہ
کیا جائے کونکہ سے جانور اچھے یا کمزور ہیں۔ یہ بھی نہ کرنا دسویںکہ
حصے کسیکے جانور کے بدلے کوئی اَور جانور دیا جائے۔ اگر پھر بھی
اُسے بدلا جائے تو دونوں ربجانور کے لئے مخصوص مُقّدسو ہوں گے۔
اور واپساُنہیں خریدا نہیں جا “سکتا۔

یہ34 وہ احکام ہیں ربجو نے سینا پہاڑ پر موسٰی اسرائیلیوںکو کے لئے
دیئے۔
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