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ِگنتی
اسرائیلیوں کی پہلی مردم شماری

اسرائیلیوں1 کو مصر سے نکلے ایکہوئے سال سے یادہ ز عرصہ گزر
گیا تکابتھا۔ وہ دشِت سینا میں دوسرےتھے۔ سال دوسرےکے مہینے
پہلےکے ملاقاتربدن میںخیمےکے موسٰی ہمسے کلام ہوا۔ اُس نے
کہا،

تُو”2 تمامہاروناور اسرائیلیوں اورکنبوںشماریمردمکی آبائی گھرانوں
کے مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کی فہرست بنانا 3 جو کم از بیسکم سال
جنگاورکے لڑنے قابلکے ہوں۔ اِس4 میں قبیلےہر ایککے خاندان کا
تمہاریسرپرست مدد کرے۔ 5 یہ اُن کے نام :ہیں

روبن قبیلےکے سے اِلی صور بن شدیور،
شمعون6 قبیلےکے سے سلومی ایل بن صوری شدی،
7 یہوداہ قبیلےکے سے نحسون بن عمی نداب،
8 اِشکار قبیلےکے سے نتنی ایل بن ُضغر،
زبولون9 قبیلےکے اِلیابسے بن حیلون،
یوسف10 کے بیٹے افرائیم کے قبیلے سے اِلی سمع بن عمی ہود،
یوسف کے بیٹے منسّی قبیلےکے سے جملی ایل بن فدا ہصور،
بن11 یمین قبیلےکے سے ابدان بن جدعونی،
دان12 قبیلےکے سے اخی عزر بن عمی شدی،
آشر13 قبیلےکے سے فجعی ایل بن عکران،
جد14 قبیلےکے اِلیاسفسے بن دعوایل،
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نفتالی15 کے قبیلے سے اخیرع بن “عینان۔
اِسسےجماعتمردیہی16 کام لئےکے بُلائے وہگئے۔ قبیلوںاپنے کے

راہنما اور کنبوں سرپرستکے تھے۔ 17 اِن کی مدد سے موسٰی اور ہارون
نے اُسی18 دن پوری جماعت کو اکٹھا کیا۔ ہر اسرائیلی مرد جو کم از کم
20 سال کا تھا رجسٹر میں درج کیا گیا۔ رجسٹر کی ترتیب اُن کے کنبوں
اور آبائی گھرانوں مطابقکے تھی۔

سب19 کچھ ویسا ہی کیا گیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔ موسٰی نے سینا
یگستانکے ر میں لوگوں کی شماریمردم کی۔ نتیجہ یہ :نکلا

روبن21- 20 قبیلےکے کے 46,500 مرد،
شمعون23- 22 قبیلےکے کے 59,300 مرد،
جد25- 24 قبیلےکے کے 45,650 مرد،
26 -27 یہوداہ قبیلےکے کے 74,600 مرد،
28 -29 اِشکار قبیلےکے کے 54,400 مرد،
زبولون31- 30 قبیلےکے کے 57,400 مرد،
یوسف33- 32 کے بیٹے افرائیم کے قبیلے کے 40,500 مرد،
یوسف35- 34 کے بیٹے منسّی قبیلےکے کے 32,200 مرد،
بن37- 36 یمین قبیلےکے کے 35,400 مرد،
دان39- 38 قبیلےکے کے 62,700 مرد،
آشر41- 40 قبیلےکے کے 41,500 مرد،
نفتالی43- 42 کے قبیلے کے 53,400 مرد۔
44 موسٰی، ہارون اور قبیلوں کے بارہ راہنماؤں نے اِن تمام آدمیوں کو

گنا۔ 45 -46 اُن پوریکی تعداد 6,03,550 تھی۔
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لیکن47 یوں لاو شماریمردمکی نہ ہوئی، 48 موسٰینےربکیونکہ سے

کہا تھا، 49 اسرائیلیوں” کی مردم شماری میں یوں لاو کو شامل نہ کرنا۔
50 اِس کے بجائے اُنہیں شریعت کی سکونت گاہ اور اُس کا سارا سامان
لنے سنبھا کی داریذمہ دینا۔ وہ سفر وقتکرتے یہ خیمہ اور اُس کا سارا
سامان اُٹھا کر لئےکےخدمتکیاُسجائیں،لے اوررہیںحاضر وقترُکتے
اُسے اپنے خیموں گھیرےسے رکھیں۔ 51 روانہ ہوتے وقت وہی خیمے
کو سمیٹیں اور رُکتے وقت وہی اُسے لگائیں۔ اگر کوئی اَور اُس کے قریب
آئے تو اُسے سزائے موت دی جائے گی۔ 52 باقی اسرائیلی خیمہ گاہ میں
اپنے اپنے دستے مطابقکے اور اپنے اپنے علَم اردکے گرد اپنے لگائیں۔خیمے
لیکن53 لاوی اپنے خیموں شریعتسے سکونتکی گاہ کو گھیر لیں تاکہ
میرا غضب کسی شخصغلط نزدیککے آنے سے اسرائیلیوں کی جماعت
پر نازل نہ ہو جائے۔ یوں یوں لاو شریعتکو کی سکونت گاہ کو “ہے۔سنبھالنا

اسرائیلیوں54 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔
2

خیمہ گاہ میں قبیلوں کی ترتیب
اسرائیلیکہ2کہاسےہاروناورموسٰینےرب1 فاصلےکچھخیمےاپنے

پر ملاقات کے خیمے کے ارد گرد لگائیں۔ ایکہر اپنے اپنے علَم اور اپنے
اپنے آبائی گھرانے نشانکے کے ساتھ خیمہ زن ہو۔

3 اِن ہدایات کے مطابق مقدِس کے مشرق میں یہوداہ کا علَم تھا جس
کے ارد گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، یہوداہ کا جسقبیلہ کا کمانڈر
نحسون بن عمی نداب تھا، 4 اور جس کے لشکر کے 74,600 فوجی تھے۔
5 دوسرے، اِشکار کا جسقبیلہ کا کمانڈر نتنی ایل بن ُضغر تھا، 6 جساور
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کے لشکر کے 54,400 فوجی تھے۔ 7 تیسرے، زبولون کا قبیلہ جس کا
کمانڈر اِلیاب بن حیلون تھا 8 اور جس کے لشکر کے 57,400 فوجی تھے۔
9 تینوں قبیلوں کے فوجیوں کی کُل تعداد 1,86,400 تھی۔ روانہ ہوتے
وقت یہ آگے چلتے تھے۔

10 مقدِس جنوبکے میں روبن کا علَم تھا جس کے ارد گرد تین دستے
خیمہ زن تھے۔ پہلے، روبن کا جسقبیلہ کا کمانڈر اِلی صور بن شدیور تھا،
11 جساور کے 46,500 فوجی تھے۔ 12 دوسرے، شمعون کا جسقبیلہ
کا کمانڈر سلومی ایل بن شدیصوری تھا، 13 جساور 59,300کے فوجی
تیسرے،14تھے۔ جد اِلیاسفکمانڈرکاجسقبیلہکا دعوایلبن اور15تھا،
جس کے 45,650 فوجی تھے۔ تینوں16 قبیلوں کے فوجیوں کی کُل تعداد
1,51,450 تھی۔ روانہ وقتہوتے یہ مشرقی قبیلوں پیچھےکے چلتے تھے۔

17 اِن جنوبی قبیلوں کے بعد لاوی ملاقات کا خیمہ اُٹھا کر قبیلوں کے
عین بیچ میں چلتے تھے۔ قبیلے اُس ترتیب سے روانہ ہوتے ترتیبجستھے
سے وہ اپنے خیمے لگاتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے علَم پیچھےکے چلتا تھا۔

18 مقدِس مغربکے میں افرائیم کا علَم جستھا کے ارد گرد تین دستے
زنخیمہ تھے۔ پہلے، افرائیم کا جسقبیلہ کا کمانڈر اِلی سمع بن عمی ہود تھا،
19 جساور کے 40,500 فوجی تھے۔ 20 دوسرے، منسّی کا جسقبیلہ
کا کمانڈر جملی ایل بن فدا ہصور تھا، جساور21 32,200کے فوجی تھے۔
22 تیسرے، بن یمین کا قبیلہ جس کا کمانڈر ابدان بن جدعونی تھا، 23 اور
جس کے 35,400 فوجی تھے۔ تینوں24 قبیلوں کے فوجیوں کی کُل تعداد
1,08,100 تھی۔ روانہ وقتہوتے یہ جنوبی قبیلوں پیچھےکے چلتے تھے۔

مقدِس25 دانمیںشمالکے کا علَم اردکےجستھا تینگرد دستے خیمہ
زن تھے۔ پہلے، دان کا قبیلہ جس کا کمانڈر اخی عزر بن عمی شدی تھا،
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26 اور جس کے 62,700 فوجی تھے۔ 27 دوسرے، آشر کا قبیلہ جس
کا کمانڈر فجعی ایل بن عکران تھا، 28 اور جس کے 41,500 فوجی تھے۔
29 تیسرے، نفتالی کا جسقبیلہ کا کمانڈر اخیرع بن عینان تھا، جساور30
کے 53,400 فوجی تھے۔ تینوں31 قبیلوں کی کُل تعداد 1,57,600 تھی۔
وہ آخر میں اپنا علَم اُٹھا کر روانہ ہوتے تھے۔

32 پوری خیمہ گاہ کے فوجیوں کی کُل تعداد 6,03,550 تھی۔
لاویصرف33 اِس تعداد میں شامل نہیں تھے، ربکیونکہ نے موسٰی کو
حکم دیا تھا کہ اُن کی بھرتی نہ کی جائے۔

یوں34 اسرائیلیوں سبنے کچھ اُن ہدایات کے مطابق کیا ربجو نے
موسٰی دیکو تھیں۔ اُن کے مطابق ہی وہ اپنے جھنڈوں کے ارد گرد اپنے
خیمے لگاتے تھے اور اُن کے مطابق ہی اپنے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے
ساتھ روانہ ہوتے تھے۔

3
ہارون کے بیٹے

یہ1 ہارون اور موسٰی خاندانکے بیانکا وقتاُسہے۔ کا ذکر جبہے
رب نے سینا پہاڑ پر موسٰی باتسے کی۔ ہارون2 کے چار بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا
ندب تھا، پھر ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر۔ یہ3 امام تھے جن مسحکو کر اِسکے
خدمت کا اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن4 ندب اور ابیہو اُس وقت مر جبگئے
اُنہوں نے دشِت سینا ربمیں کے حضور پیشآگناجائز کی۔ چونکہ وہ
بےاولاد تھے اِس لئے ہارون کے جیتے صرفجی اِلی عزر اور اِتمر امام کی
خدمت سرانجام دیتے تھے۔

یوں لاو کی مقدِس میں ذمہ داری
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رب5 نے موسٰی سے کہا، 6 لاوی” کے قبیلے کو لا کر ہارون کی

خدمت کرنے کی داریذمہ دے۔ اُنہیں7 اُس کے لئے اور جماعتپوری
کے لئے ملاقات کے خیمے کی خدمات سنبھالنا ہے۔ 8 وہ ملاقات کے
خیمے کا سامان سنبھالیں اور تمام اسرائیلیوں کے لئے مقدِس کے فرائض
ادا کریں۔ 9 تمام اسرائیلیوں میں صرفسے یوں لاو کو ہارون اور اُس کے
بیٹوں کی خدمت کے لئے مقرر کر۔ 10 لیکن صرف ہارون اور اُس کے
بیٹوں کو امام کی حیثیت حاصل ہے۔ جو بھی باقیوں میں سے اُن کی ذمہ
یاں دار اُٹھانے کرےکوششکی گا اُسے دیموتسزائے جائے “گی۔

رب11 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 12 مَیں” نے اسرائیلیوں میں سے
یوں لاو کو چن لیا ہے۔ وہ تمام اسرائیلی پہلوٹھوں کے عوض میرے لئے
مخصوص ہیں، 13 کیونکہ تمام میرےپہلوٹھے ہی جسہیں۔ دن مَیں نے
مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار دیا اُس دن مَیں اسرائیلنے پہلوٹھوںکے کو
اپنے لئے مخصوص کیا، خواہ وہ انسان تھےکے یا حیوان کے۔ میرےوہ ہی
ہیں۔ ربمَیں “ہوں۔

یوں لاو کی مردم شماری
نےرب14 سینا یگستانکے ر میں موسٰی سے کہا، یوں”15 لاو گنکو

کر اُن کے آبائی گھرانوں اور کنبوں کے مطابق رجسٹر میں درج کرنا۔ ہر
بیٹے کو گننا ہے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کا “ہے۔ 16 موسٰی نے ایسا
ہی کیا۔

لاوی17 کے تین بیٹے قِہاتجَیرسون، اور مِراری تھے۔ جَیرسون18 کے
دو کنبے اُس کے بیٹوں لِبنی اور ِسمعی کے نام رکھتے تھے۔ قِہات19 کے چار
کنبے اُس بیٹوںکے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل کے نام رکھتے تھے۔
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مِراری20 کے دو کنبے اُس کے بیٹوں محلی اور مُوشی کے نام رکھتے تھے۔
لاویغرض قبیلےکے کے کنبے اُس پوتوںکے کے نام رکھتے تھے۔

21 جَیرسون کے دو کنبوں بنام لِبنی اور ِسمعی 22 کے 7,500 مرد تھے
جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔ 23 اُنہیں اپنے خیمے مغرب میں
مقدِس پیچھےکے لگانے تھے۔ 24 اُن کا اِلیاسفراہنما بن لائیل تھا، اور25
وہ خیمے کو لتے سنبھا تھے یعنی اُس کی پوششیں، خیمے دروازےکے کا
پردہ، خیمے26 اور قربان گاہ چاردیواریکی کے پردے، چاردیواری کے
دروازے کا پردہ اور تمام رسّے۔ اِن چیزوں خدمتساریمتعلقسے اُن کی
داریذمہ تھی۔

قِہات27 بنامکنبوںچارکے عمرام، اِضہار، حبرون ایلعُزیاور کے28
8,600 مرد تھے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے اور جن کو مقدِس
خدمتکی کرنی تھی۔ اُنہیں29 ڈیرےاپنے مقدِس جنوبکے میں لنے ڈا
30تھے۔ اُن کا ایلعُزیبنصفناِلیراہنما اور31تھا، وہ چیزیںیہ لتے سنبھا
:تھے عہد کا میز،صندوق، شمع قرباندان، گاہیں، برتنوہ اور ساز سامانو
استعمالمیںمقدِسجو ہوتا تھا کمرےترینمُقّدساور پردہ۔کا اِن چیزوں
سے متعلق خدمتساری اُن کی ذمہ داری تھی۔ ہارون32 امام کا بیٹا اِلی
عزر یوں لاو کے تمام راہنماؤں پر مقرر تھا۔ وہ اُن تمام لوگوں کا انچارج تھا
جو مقدِس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔

مِراری33 کے کنبوںدو بنام محلی مُوشیاور 34 6,200کے مرد تھے جو
ایک ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔ 35 اُن کا راہنما صوری ایل بن ابی خیل
تھا۔ اُنہیں ڈیرےاپنے مقدِس شمالکے میں لنے ڈا تھے، 36 اور وہ یہ چیزیں
لتے سنبھا :تھے خیمے کے تختے، اُس کے شہتیر، کھمبے، پائے اور اِس طرح
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کا سارا سامان۔ اِن چیزوں خدمتساریمتعلقسے اُن کی داریذمہ تھی۔
37 چاردیواریوہ کے کھمبے، پائے، میخیں اور رسّے بھی لتے سنبھا تھے۔

38 موسٰی، ہارون اور اُن کے بیٹوں کو اپنے ڈیرے مشرق میں مقدِس
کے منے سا لنے ڈا تھے۔ اُن کی ذمہ داری مقدِس میں بنی اسرائیل کے لئے
خدمت کرنا تھی۔ اُن کے علاوہ جو بھی مقدِس میں داخل ہونے کی
کوشش کرتا اُسے موتسزائے دینی تھی۔

39 اُن لاوی مردوں کی کُل تعداد ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے
22,000 تھی۔ رب کے کہنے پر موسٰی اور ہارون نے اُنہیں کنبوں کے
مطابق گن کر رجسٹر میں درج کیا۔

لاوی کے قبیلے کے مرد پہلوٹھوں کے عوضی ہیں
رب40 نے موسٰی سے کہا، تمام” اسرائیلی پہلوٹھوں کو گننا ایکجو

ماہ یا اِس سے زائد کے ہیں اور اُن کے نام رجسٹر میں درج کرنا۔ 41 اُن
تمام پہلوٹھوں کی جگہ یوں لاو کو میرے لئے مخصوص کرنا۔ اِسی طرح
اسرائیلیوں کے مویشیوں کے پہلوٹھوں کی جگہ یوں لاو کے مویشی میرے
لئے مخصوص کرنا۔ مَیں رب “ہوں۔ 42 موسٰی نے ایسا ہی کیا جیسا رب
نے اُسے حکم دیا۔ اُس نے تمام اسرائیلی پہلوٹھے 43 ایکجو ماہ یا اِس سے
زائد تھےکے گن لئے۔ اُن کی کُل تعداد 22,273 تھی۔

رب44 نے موسٰی سے کہا، 45 مجھے” تمام اسرائیلی پہلوٹھوں کی جگہ
یوں لاو کو پیش کرنا۔ اِسی طرح مجھے اسرائیلیوں کے مویشیوں کی جگہ
یوں لاو کے مویشی پیش کرنا۔ لاوی میرے ہی ہیں۔ مَیں رب ہوں۔
یوں46 لاو کی نسبت باقی اسرائیلیوں کے 273 پہلوٹھے یادہ ز ہیں۔ اُن میں
سے 47 ایکہر چاندیعوضکے کے پانچ ِسکے لے جو مقدِس کے وزن
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کے مطابق ہوں فی) ًِسکہ تقریبا 11 ۔(گرام 48 یہ پیسے ہارون اور اُس
بیٹوںکے کو “دینا۔

49 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ 50 یوں اُس نے چاندی کے 1,365 ِسکے
( تقریباً 16 کلو (گرام جمع کر کے 51 ہارون اور اُس کے بیٹوں
کو ربطرحجسدیئے، نے اُسے حکم دیا تھا۔

4
قِہاتیوں کی ذمہ یاں دار

لاوی”2کہا،سےہاروناورموسٰینےرب1 قِہاتیوںسےمیںقبیلےکے
کی شماریمردم اُن کنبوںکے اور آبائی گھرانوں مطابقکے کرنا۔ 3 اُن تمام
مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے ہیں اور
ملاقات کے خیمے خدمتمیں کرنے کے لئے آ سکتے ہیں۔ قِہاتیوں4 کی
مُقّدسخدمت کمرےترین کی دیکھ بھال ہے۔

خیمےجب5 کو سفر لئےکے سمیٹنا توہے ہارون اور اُس کے بیٹے داخل
ہو کر مُقّدس کمرےترین کا پردہ اُتاریں اور اُسے شریعت کے صندوق پر
ڈال دیں۔ 6 اِس پر تخسوہ کی کھالوں غلافکا اور آخر میں پوری طرح
رنگنیلے کا کپڑا بچھائیں۔ اِس کے بعد وہ صندوق کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ
لگائیں۔

وہ7 اُس میز پر بھی رنگنیلے کا ربپرجسبچھائیںکپڑا پیشروٹیکو
کی جاتی اُسہے۔ پر تھال، پیالے، َمے کی پیشنذریں کرنے برتنکے اور
مرتبان رکھے جائیں۔ جو روٹی ہمیشہ میز پر ہوتی ہے وہ بھی اُس پر رہے۔
ہارون8 اور اُس کے بیٹے اِن تمام چیزوں پر رنگقرمزی کا کپڑا بچھا کر آخر
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میں اُن کے تخساوپر کی کھالوں غلافکا ڈالیں۔ اِس کے بعد وہ میز کو
اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

9 وہ شمع دان اور اُس کے سامان پر یعنی اُس کے چراغ، بتی کترنے کی
قینچیوں، جلتے کوئلے کے برتنوںچھوٹے اور تیل برتنوںکے پر رنگنیلے کا
کپڑا رکھیں۔ کچھسبیہ10 تخسوہ کی کھالوں غلافکے میں لپیٹیں اور
اُسے اُٹھا کر لے جانے کے لئے ایک چوکھٹے پر رکھیں۔

وہ11 بخور قربانکیسونےکیجلانے گاہ رنگنیلےبھیپر کا کپڑا بچھا
کر اُس تخسپر کی کھالوں غلافکا ڈالیں اور پھر اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ
لگائیں۔ 12 وہ سارا سامان کمرےمُقّدسجو میں استعمال ہوتا ہے لے کر
رنگنیلے کپڑےکے میں لپیٹیں، اُس تخسپر کی کھالوں غلافکا ڈالیں
اور اُسے اُٹھا کر لے جانے کے لئے ایک چوکھٹے پر رکھیں۔

13 پھر وہ جانوروں کو جلانے کی قربان گاہ کو راکھ صافسے کر
اُسکے پر رنگارغوانی کا بچھائیں۔کپڑا اُس14 پر قربانوہ خدمتکیگاہ
لئےکے رکھیںسامانضروریسارا یعنی چھڑکاؤ کٹورے،کے جلتے ہوئے
کوئلے کے برتن، بیلچے اور کانٹے۔ اِس سامان پر وہ تخس کی کھالوں کا
غلاف ڈال کر قربان گاہ کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

15 سفر کے لئے روانہ وقتہوتے یہ سب کچھ اُٹھا کر لے جانا قِہاتیوں
کی ذمہ داری لیکنہے۔ لازم ہے کہ پہلے ہارون اور اُس کے بیٹے یہ تمام
مُقّدس چیزیں ڈھانپیں۔ قِہاتی اِن میں سے کوئی بھی چیز نہ چھوئیں ورنہ مر
جائیں گے۔

ہارون16 امام کا بیٹا اِلی مُقّدسپورےعزر خیمے اور اُس کے سامان
کا انچارج ہو۔ اِس میں چراغوں کا تیل، بخور، غلہ کی روزانہ نذر اور مسح
کا تیل بھی شامل “ہے۔
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رب17 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، خبردار”18 رہو قِہاتکہ کے

لاویکنبے کے قبیلے میں سے مٹنے نہ پائیں۔ 19 جبچنانچہ مُقّدسوہ ترین
چیزوں پاسکے آئیں تو ہارون اور اُس کے بیٹے ایکہر کو اُس سامان کے
پاس لے جائیں جو اُسے اُٹھا کر لے جانا ہے تاکہ وہ نہ مریں بلـکہ جیتے
رہیں۔ 20 ایکقِہاتی لمحے کے لئے مُقّدسبھی چیزیں دیکھنے کے لئے اندر
نہ جائیں، ورنہ وہ مر جائیں “گے۔

جَیرسونیوں کی ذمہ یاں دار
21 ربپھر نے موسٰی سے کہا، جَیرسون”22 کی اولاد کی شماریمردم

بھی اُن آبائیکے گھرانوں اور کنبوں مطابقکے کرنا۔ 23 اُن تمام مردوں کو
درجمیںرجسٹر کرنا 30جو سے لے سال50کر ہیںکے ملاقاتاور کے
خیمے خدمتمیں کے لئے آ سکتے ہیں۔ 24 وہ یہ چیزیں اُٹھا کر لے جانے
:ہیںدارذمہکے ملاقات25 ہوئیرکھیپرچھتچھت،کیاُسخیمہ،کا
تخس کی کھال کی پوشش، خیمے دروازےکے کا پردہ، 26 خیمے اور
قربان گاہ کی چاردیواری کے پردے، چاردیواری دروازےکے کا پردہ،
اُس کے رسّے اور اُسے لگانے کا باقی سامان۔ وہ اُن تمام کاموں کے ذمہ
دار ہیں جو اِن چیزوں منسلـکسے ہیں۔ جَیرسونیوں27 پوریکی خدمت
ہارون اور اُس کے بیٹوں کی ہدایات کے مطابق ہو۔ خبردار رہو کہ وہ
سب کچھ عین ہدایات کے مطابق اُٹھا کر لے جائیں۔ 28 یہ سب ملاقات
کے خیمے میں جَیرسونیوں کی ذمہ یاں دار ہیں۔ اِس کام میں ہارون امام
کا بیٹا اِتمر اُن پر مقرر “ہے۔

یوں مِرار کی ذمہ یاں دار
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رب29 نے کہا، مِراری” کی اولاد کی مردم شماری بھی اُن کے آبائی

گھرانوں اور کنبوں کے مطابق کرنا۔ 30 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں
درج کرنا 30جو سے لے سال50کر ہیںکے ملاقاتاور خیمےکے میں
خدمت کے لئے آ سکتے ہیں۔ 31 ملاقاتوہ خیمےکے کی یہ چیزیں اُٹھا کر
لے جانے ذمہکے دار :ہیں دیوار کے تختے، شہتیر، کھمبے اور پائے، 32 پھر
خیمے چاردیواریکی کے کھمبے، پائے، میخیں، رسّے اور یہ چیزیں لگانے
کا سامان۔ ایکہر کو تفصیل سے بتانا کہ وہ کیا کیا اُٹھا کر لے جائے۔
33 سبیہ کچھ یوں مِرار ملاقاتکی خیمےکے میں ذمہ یوں دار میں شامل
اِسہے۔ کام میں ہارون امام کا بیٹا اِتمر اُن پر مقرر “ہو۔

یوں لاو کی مردم شماری
ہارونموسٰی،34 جماعتاور راہنماؤںکے قِہاتیوںنے شماریمردمکی

اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق کی۔ اُنہوں35-37 نے اُن تمام
مردوں کو رجسٹر میں درج کیا جو 30 سے لے کر 50 سال کے تھے اور
ملاقاتجو خدمتمیںخیمےکے کر تھے۔سکتے اُن کی کُل 2,750تعداد
تھی۔ موسٰی اور ہارون سبنے کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کی
معرفت فرمایا تھا۔ 38-41 پھر جَیرسونیوں کی شماریمردم اُن کنبوںکے اور
آبائی گھرانوں کے مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں کی کُل تعداد
2,630 تھی۔ موسٰی اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے
موسٰی کے یعے ذر فرمایا تھا۔ 42-45 پھر یوں مِرار کی مردم شماری اُن کے
اورکنبوں آبائی گھرانوں کیمردوںلائقکےخدمتہوئی۔مطابقکے کُل
تعداد 3,200 تھی۔ موسٰی اور ہارون سبنے کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا
موسٰینے یعےکے ذر فرمایا تھا۔ یوں46-48 لاو کے اُن مردوں کی کُل تعداد
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ملاقاتجنہیںتھی8,580 خدمتمیںخیمےکے اورکرنا وقتکرتےسفر
اُسے اُٹھا کر لے جانا تھا۔

49 موسٰی ربنے کے حکم مطابقکے ایکہر کو اُس کی اپنی اپنی ذمہ
داری سونپی اور اُسے بتایا کہ اُسے کیا کیا اُٹھا کر لے جانا ہے۔ یوں اُن کی
مردم ربشماری کے اُس حکم کے عین مطابق کی گئی جو اُس نے موسٰی
معرفتکی دیا تھا۔

5
ناپاک لوگ خیمہ گاہ میں نہیں رہ سکتے

موسٰینےرب1 کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو شخصاُسہرکہدےحکم
کو خیمہ گاہ سے باہر کر جسدو کو وبائی ِجلدی بیماری جسہے، کے
مائعسےزخموں نکلتا رہتا یاہے لاشکسیجو ناپاکسےچھونےکو ہے۔
مردخواہ3 ہو یا بھیجباہرکےگاہخیمہکوسبعورت، دینا تاکہ وہ خیمہ
گاہ ناپاککو نہ کریں جہاں مَیں تمہارے درمیان سکونت کرتا “ہوں۔
اسرائیلیوں4 نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کو کہا تھا۔ اُنہوں نے
رب کے حکم کے عین مطابق اِس طرح کے تمام لوگوں کو خیمہ گاہ سے
باہر کر دیا۔

غلط کام کا معاوضہ
رب5 نے موسٰی سے کہا، 6 اسرائیلیوں” کو ہدایت دینا کہ جو بھی

کرتابےوفائیساتھمیرےوہکرےسلوکغلطسےکسی اورہے قصوروار
خواہہے، مرد ہو یا عورت۔ لازم7 ہے کہ وہ اپنا گناہ کرےتسلیم اور اُس
کا پورا دےمعاوضہ بلـکہ شخصمتاثرہ نقصانکا پورا کرنے کے 20علاوہ
فیصد یادہ ز دے۔ لیکن8 اگر جسشخصوہ کا قصور کیا گیا تھا مر چکا ہو
اور اُس کا وارثکوئی نہ ہو جو یہ وصولمعاوضہ سکےکر تو پھر رباُسے
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کو امامہے۔دینا یہکو اُسمعاوضہ مینڈھے ملےعلاوہکے قصوروارجوگا
اپنے کفارہ کے لئے دے گا۔ 9-10 نیز امام کو اسرائیلیوں کی قربانیوں میں
سے وہ کچھ ملنا ہے جو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر اُسے دیا جاتا ہے۔ یہ
اماموںصرفحصہ کو ہی ملنا “ہے۔

زنا کے شک پر الله کا فیصلہ
رب11 نے موسٰی سے کہا، 12 اسرائیلیوں” کو بتانا، ہو سکتا ہے کہ

کوئی شادی شدہ عورت بھٹک کر اپنے شوہر سے بےوفا ہو جائے اور
کسی13 اَور سے ہم بستر ہو ناپاککر ہو جائے۔ اُس کے شوہر نے اُسے
نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں ہوا ہے اور نہ کسی نے اُسے پکڑا، نہ
اِس کا کوئی گواہ ہے۔ 14 اگر شوہر کو بیویاپنی وفاداریکی شکپر ہو
اور وہ غیرت کھانے لـگے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی
قصوروار ہے کہ نہیں 15 تو وہ اپنی بیوی کو امام پاسکے لے آئے۔ ساتھ
ساتھ وہ اپنی بیوی کے لئے قربانی کے طور پر َجو کا ڈیڑھ کلو گرام بہترین
میدہ لے آئے۔ اِس پر نہ تیل ُنڈیلا ا جائے، نہ بخور ڈالا جائے، کیونکہ غلہ
کی یہ نذر غیرت کی نذر ہے جس کا مقصد ہے کہ پوشیدہ قصور ظاہر
ہو جائے۔ 16 امام عورت کو قریب دےآنے اور رب کے منے سا کھڑا
کرے۔ 17 وہ مٹی کا مُقّدسبرتن پانی سے بھر کر اُس میں مقدِس فرشکے
کی خاککچھ ڈالے۔ 18 پھر عورتوہ ربکو پیشکو کر کے اُس کے
بال کھلوائے اور اُس کے ہاتھوں میدےپر کی نذر رکھے۔ امام کے اپنے
ہاتھ کڑوےمیں پانی کا وہ برتن ہو لعنتجو باعثکا ہے۔

پھر19 عورتوہ قَسمکو کھلا کہے،کر اگر’ اَورکوئی ہمسےآپآدمی
بستر نہیں ہوا ناپاکآپاورہے نہیں ہوئی ہیں تو کڑوےاِس پانی لعنتکی
آپکا پر کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن20 بھٹکآپاگر کر اپنے شوہر سے بےوفا
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ہو گئی ہیں اور کسی اَور سے ہم بستر ہو ناپاککر ہو گئی ہیں 21 ربتو
آپ آپکو کی قوم کے منے سا لعنتی بنائے۔ آپ بانجھ ہو جائیں آپاور کا
پیٹ پھول جائے۔ لعنتجب22 کا یہ پانی آپ پیٹکے اُترےمیں تو آپ
بانجھ ہو جائیں اور آپ پیٹکا پھول ‘جائے۔ اِس پر عورت کہے، آمین،’
ایسا ہی ‘ہو۔

23 پھر امام لعنتیہ لـکھ کر کاغذ برتنکو پانیکے میں یوں کہدےدھو
اُس پر لـکھی ہوئی باتیں پانی میں گھل جائیں۔ 24 بعد میں وہ عورت کو یہ
پانی پلائے تاکہ وہ اُس کے جسم میں جا کر لعنتاُسے پہنچائے۔ لیکن25
پہلے امام اُس کے ہاتھوں میں غیرتسے کی قربانی لے کر اُسے غلہ کی نذر
کے طور پر رب کے منے سا ہلائے اور پھر قربان گاہ پاسکے لے آئے۔
اُس26 پر وہ مٹھی بھر یادگاری کی قربانی کے طور پر جلائے۔ اِس کے بعد
عورتوہ کو پانی پلائے۔ 27 اگر وہ اپنے شوہر سے بےوفا تھی ناپاکاور
ہو گئی ہے تو وہ بانجھ ہو جائے گی، اُس کا پیٹ پھول جائے گا اور وہ
اپنی قوم کے منے سا ٹھہرےلعنتی گی۔ لیکن28 اگر پاکوہ صاف ہے تو
اُسے سزا نہیں دی جائے گی اور وہ بچے جنم دینے قابلکے رہے گی۔

29-30 چنانچہ ایسا ہی کرنا جبہے غیرتشوہر کھائے اور اُسے اپنی
بیوی پر زنا شککا بیویہو۔ کو قربان گاہ کے منے سا کھڑا کیا جائے اور
امام یہ سب کچھ کرے۔ اِس31 صورت میں شوہر ٹھہرےبےقصور گا،
لیکن اگر اُس کی بیوی نے واقعی زنا کیا ہو تو اُسے اپنے گناہ کے نتیجے
برداشت کرنے پڑیں “گے۔

6
جو اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں
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رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو ہدایت دینا کہ اگر کوئی

آدمی یا عورت مَنت مان کر اپنے آپ کو ایک مقررہ وقت کے لئے رب
کے لئے کرےمخصوص 3 تو وہ َمے یا کوئی اَور نشہ آور چیز نہ پیئے۔ نہ وہ
انگور یا کسی اَور چیز کا سرکہ پیئے، نہ انگور کا رس۔ وہ انگور کشمشیا
نہ کھائے۔ جب4 تک وہ مخصوص ہے وہ انگور کی کوئی بھی پیداوار
نہ کھائے، تکیہاں کہ انگور کے بیج یا چھلـکے بھی نہ کھائے۔ جب5
تک وہ اپنی مَنت کے مخصوصمطابق ہے وہ اپنے بال نہ کٹوائے۔ جتنی
دیر کے لئے اُس نے آپاپنے لئےکےربکو مخصوص کیا اُتنیہے تکدیر
مُقّدسوہ ہے۔ اِس لئے وہ اپنے بال ھنے بڑ دے۔ تکجب6 مخصوصوہ
ہے وہ لاشکسی کے قریب نہ جائے، 7 چاہے وہ اُس کے باپ، ماں،
بھائی یا بہن لاشکی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اِس سے ناپاکوہ ہو جائے گا
جبکہ تکابھی اُس مخصوصیتکی لمبے بالوں صورتکی میں نظر آتی ہے۔
8 وہ مخصوصیتاپنی ربدورانکے کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

9 اگر اچانککوئی مر جائے شخصمخصوصجب اُس کے قریب ہو
تو اُس مخصوصکے ناپاکبال ہو جائیں ایسیگے۔ صورت میں لازم ہے
کہ وہ آپاپنے صافپاککو کر کے ساتویں دن اپنے سر کو منڈوائے۔
آٹھویں10 دن وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر خیمےکے کے
دروازے پر آئے اور امام کو دے۔ 11 امام اِن میں ایکسے کو گناہ کی
قربانی کے طور پر چڑھائے اور دوسرے کو بھسم ہونے والی قربانی کے
طور پر۔ یوں وہ اُس کے لئے دےکفارہ گا لاشجو قریبکے ہونے سے
ناپاک ہو گیا اُسیہے۔ دن وہ اپنے سر کو کرےمخصوصدوبارہ 12 اور
آپاپنے کو وقتمقررہ کے لئے ربدوبارہ کے لئے مخصوص کرے۔ وہ
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قصور کی قربانی کے طور ایکپر سال کا بھیڑ کا پیشبچہ کرے۔ جتنے دن
اُس نے پہلے مخصوصیت کی حالت گزارےمیں ہیں وہ شمار نہیں کئے جا
سکتے کیونکہ مخصوصیتوہ ناپاکمیںحالتکی ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ پہلے
دن شروعسے کرے۔

شریعت13 کے مطابق شخصمخصوصجب کا مقررہ وقت گزر گیا ہو
تو پہلے اُسے ملاقات کے خیمے دروازےکے پر لایا جائے۔ 14 وہاں وہ
رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ یکبےعیبایککا سالہ نر
بچہ، گناہ کی قربانی کے لئے ایک یکبےعیب سالہ بھیڑ اور سلامتی کی
قربانی کے لئے ایک بےعیب مینڈھا پیش کرے۔ 15 اِس کے علاوہ وہ
ایک ٹوکری میں بےخمیری روٹیاں جن میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا ہو
تیلپرجنروٹیاںبےخمیریاور لگایا گیا ہو متعلقہ نذرکیغلہ اور نذرکیَمے
ساتھکے رب16 پیشکو پہلےکرے۔ امام گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے
والی قربانی رب کے حضور چڑھائے۔ 17 پھر وہ مینڈھے کو بےخمیری
روٹیوں کے ساتھ سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ امام غلہ کی
نذر اور َمے کی نذر بھی چڑھائے۔ اِس18 ملاقاتشخصمخصوصدوران
کے خیمے پر مخصوصاپنے کئے گئے سر کو منڈوا کر تمام بال سلامتی کی
قربانی آگکی میں پھینکے۔

پھر19 امام مینڈھے ایککا پکا ہوا شانہ میںٹوکریاور قسموںدونوںسے
ایکایککی روٹی لے شخصمخصوصکر کے ہاتھوں پر رکھے۔ 20 اِس
بعدکے واپسچیزیںیہوہ اُنہیںکرلے قربانیکیہلانے کےربپرطورکے
منے سا ہلائے۔ مُقّدسایکیہ قربانی ہے جو امام کا حصہ ہے۔ سلامتی
کی قربانی کا ہلایا ہوا سینہ اور اُٹھائی ہوئی ران بھی امام کا حصہ ہیں۔
قربانی اختتامکے مخصوصپر کوشخصہوئےکئے َمے پینے ہے۔اجازتکی
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21 جو آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص کرتا ہے وہ ایسا ہی کرے۔

لازم ہے کہ وہ اِن ہدایات کے مطابق تمام قربانیاں پیش کرے۔ اگر
گنجائش ہو تو وہ اَور پیشبھی کر سکتا ہے۔ بہر حال لازم ہے کہ وہ اپنی
مَنت اور پوریہدایاتیہ “کرے۔

امام کی برکت
موسٰینےرب22 سے کہا، ہارون”23 اور اُس بیٹوںکے کو بتا دینا کہ

وہ اسرائیلیوں کو برکتیوں دیں،
24 دےبرکتتجھےرب’ اور حفاظتتیری کرے۔
25 رب اپنے چہرے کا مہربان نور تجھ پر چمکائے اور تجھ پر رحم

کرے۔
کیرب26 نظرِ کرم تجھ پر ہو، اور وہ تجھے سلامتی ‘بخشے۔
یوں27 وہ میرا نام لے کر اسرائیلیوں برکتکو دیں۔ پھر مَیں اُنہیں برکت

دوں “گا۔
7

مقدِس کی مخصوصیت کے ہدیئے
مقدِسدنجس1 مکمل اُسیہوا دن موسٰی نے مخصوصاُسے مُقّدسو

کیا۔ اِس کے لئے اُس نے خیمے، اُس کے تمام سامان، قربان گاہ اور اُس
تمامکے سامان پر تیل چھڑکا۔ 2-3 پھر قبیلوں کے بارہ سردار مقدِس کے لئے
ہدیئے لے کر آئے۔ یہ وہی راہنما تھے جنہوں نے مردم شماری وقتکے
موسٰی کی مدد کی تھی۔ اُنہوں چھتنے والی چھ بَیل یاں گاڑ اور بارہ بَیل
خیمے کے منے ربسا پیشکو کئے، دو دو سرداروں طرفکی ایکسے
بَیل گاڑی اور ایکہر سردار طرفکی ایکسے بَیل۔
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رب4 نے موسٰی سے کہا، یہ”5 تحفے قبول کر ملاقاتکے کے خیمے

کامکے لئےکے استعمال اُنہیںکر۔ یوں لاو میں اُن ضرورتکیخدمتکی
مطابقکے تقسیم “کرنا۔ چنانچہ6 موسٰی بَیلنے یاں گاڑ اور بَیل یوں لاو کو
دیئے۔دے اُس7 نے بَیلدو یاں گاڑ سمیتبَیلوںچار جَیرسونیوں کو اور8
چار بَیل یاں گاڑ آٹھ بَیلوں سمیت یوں مِرار کو دیں۔ مِراری ہارون امام کے
بیٹے اِتمر خدمتتحتکے کرتے تھے۔ لیکن9 موسٰی نے قِہاتیوں کو نہ بَیل
یاں گاڑ اور بَیلنہ دیئے۔ وجہ تھییہ کہ چیزیںمُقّدسجو اُن تھیںسپردکے
وہ اُن کو کندھوں پر اُٹھا کر لے جانی تھیں۔

بارہ10 قربانسردار موقعکےمخصوصیتکیگاہ بھیپر آئے۔لےہدیئے
اُنہوں نے اپنے ہدیئے قربان گاہ کے منے پیشسا کئے۔ رب11 نے موسٰی
سردار”کہا،سے بارہ دن باریباریدورانکے اپنے پیشہدیئے “کریں۔
پہلے12 دن یہوداہ کے سردار نحسون بن ندابعمی باریکی تھی۔ اُس کے
ہدیئے یہ :تھے چاندی13 کا تھال جس کا وزن ڈیڑھ کلو گرام تھا اور
چھڑکاؤ کا چاندی کا کٹوراجس کا وزن 800 گرام تھا۔ دونوں غلہ کی
نذر لئےکے تیل ساتھکے ملائے میدےبہترینگئے بھرےسے تھے۔ہوئے
14 اِن کے علاوہ نحسون نے یہ پیشچیزیں :کیں سونے کا پیالہ جس کا
وزن 110 گرام تھا اور جو بخور سے بھرا ہوا تھا، ایک15 جوان ایکبَیل،
مینڈھا، بھسم ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ یکایککا سالہ بچہ، 16 گناہ
کی قربانی کے لئے ایک بکرا 17 اور سلامتی کی قربانی کے لئے دو بَیل، پانچ
مینڈھے، بکرےپانچ اور بھیڑ کے یکپانچ سالہ بچے۔

اگلے18-23 گیارہ دن باقی سردار بھی یہی ہدیئے مقدِس پاسکے لے
آئے۔ دوسرے دن اِشکار کے سردار نتنی ایل بن ُضغر کی باری تھی،



29-7:24ِگنتی xx 7:89ِگنتی
زبولوندنتیسرے24-29 اِلیابسردارکے حیلونبن کی، دنچوتھے30-47
روبن اِلیسردارکے بنصور شدیور پانچویںکی، شمعوندن سلومیسردارکے
ایل بن شدیصوری کی، چھٹے دن جد کے اِلیاسفسردار بن دعوایل کی،
ساتویں48-53 دن افرائیم کے سردار اِلی سمع بن عمی ہود کی، آٹھویں54-71
دن منسّی کے سردار جملی ایل بن فدا ہصور کی، نویں دن بن یمین کے سردار
ابدان بن جدعونی کی، دسویں دن دان کے سردار اخی عزر بن عمی شدی
کی، گیارھویں72-83 دن آشر کے سردار فجعی ایل بن عکران کی اور بارھویں
دن نفتالی کے سردار اخیرع بن عینان باریکی تھی۔

اسرائیل84 کے اِن سرداروں نے مل کر قربان گاہ کی مخصوصیت کے
لئے چاندی 12کے تھال، چھڑکاؤ چاندیکے کٹورے12کے اور سونے
کے 12 پیالے پیش کئے۔ 85 ہر تھال کا وزن ڈیڑھ کلو گرام اور چھڑکاؤ
کے کٹورےہر کا وزن 800 گرام تھا۔ اِن چیزوں کا کُل ًوزن تقریبا 28
کلو تھا۔گرام بخور86 بھرےسے ہوئے سونے پیالوںکے کا ًوزنکُل تقریبا
ڈیڑھ کلو گرام تھا فی) پیالہ 110 ۔(گرام سرداروں87 ملنے کر بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے جوان12 12بَیل، مینڈھے اور بھیڑ یک12کے
سالہ بچے اُن کی غلہ کی نذروں سمیت پیش کئے۔ گناہ کی قربانی کے لئے
اُنہوں نے پیشبکرے12 کئے 88 اور سلامتی کی قربانی کے لئے 24 بَیل،
60 مینڈھے، بکرے60 اور بھیڑ کے یک60 سالہ بچے۔ اِن تمام جانوروں
کو قربان گاہ مخصوصیتکی کے موقع پر چڑھایا گیا۔

ملاقاتموسٰیجب89 باتساتھکےربمیںخیمےکے لئےکےکرنے
داخل ہوتا تھا تو ربوہ کی آواز عہد صندوقکے کے ڈھکنے پر سے یعنی دو
کروبی فرشتوں درمیانکے سے سنتا تھا۔
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8
شمع دان پر چراغ

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” کو بتانا، تجھے’ سات چراغوں
کو شمع دان پر یوں رکھنا ہے کہ وہ شمع دان کا منے سا والا حصہ روشن
“۔‘کریں

ہارون3 نے ایسا ہی ربطرحجسکیا۔ نے موسٰی کو حکم دیا تھا اُسی
طرح اُس چراغوںنے کو رکھ دیا تاکہ وہ منے سا والا روشنحصہ کریں۔
4 شمع دان پائے سے لے کر اوپر کی تککلیوں سونے گھڑےایککے
ٹکڑےہوئے کا بنا ہوا تھا۔ موسٰی نے اُسے اُس نمونے کے عین مطابق بنوایا
ربجو نے اُسے دکھایا تھا۔

یوں لاو کی مخصوصیت
رب5 نے موسٰی سے کہا، یوں”6 لاو کو دیگر اسرائیلیوں الـگسے کر

پاککے صاف کرنا۔ 7 اِس کے لئے گناہ پاکسے کرنے والا پانی اُن پر
چھڑک کر اُنہیں حکم دینا کہ اپنے جسم کے پورے بال منڈواؤ اور اپنے
کپڑے دھوؤ۔ یوں صافپاکوہ ہو جائیں گے۔ 8 پھر ایکوہ جوان بَیل
چنیں اور ساتھ کی غلہ کی نذر کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ
لیں۔ تُو خود ایکبھی بَیلجوان چن۔ وہ گناہ کی قربانی کے لئے ہو گا۔

9 اِس کے بعد یوں لاو کو ملاقات کے خیمے کے منے سا کھڑا کر کے
اسرائیل جماعتپوریکی منےکےربلاویجب10کرنا۔جمعوہاںکو سا
ہوںکھڑے تو باقی اسرائیلی اُن سروںکے پر ہاتھاپنے رکھیں۔ پھر11 ہارون
یوں لاو کو رب کے منے سا پیش کرے۔ اُنہیں اسرائیلیوں کی طرف سے
ہلائی ہوئی قربانی حیثیتکی پیشسے کیا جائے تاکہ ربوہ خدمتکی
کر سکیں۔ 12 پھر لاوی اپنے ہاتھ دونوں بَیلوں کے سروں پر ایکرکھیں۔
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بَیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر دوسرےاور کو بھسم ہونے والی قربانی
کے طور پر چڑھاؤ تاکہ یوں لاو کا کفارہ دیا جائے۔

یوں13 لاو اِسکو یقے طر ہارونسے اور اُس بیٹوںکے کے منے سا کھڑا
کر ربکے کو ہلائی ہوئی قربانی کے طور پیشپر کرنا ہے۔ اُنہیں14 باقی
اسرائیلیوں الـگسے کرنے سے وہ میرا بنیںحصہ گے۔ اِس15 کے بعد ہی
ملاقاتوہ میںخیمےکے آ کریں،خدمتکر ابکیونکہ کرنےخدمتوہ
لائقکے ہیں۔ صافپاکاُنہیں کر ہلائیکے ہوئی قربانی کے طور پیشپر
کرنے کا سبب یہ ہے 16 کہ لاوی اسرائیلیوں میں سے وہ ہیں جو مجھے
پورے طور پر دیئے گئے ہیں۔ مَیں اُنہیںنے اسرائیلیوں کے تمام پہلوٹھوں کی
جگہ لے لیا ہے۔ 17 اسرائیلکیونکہ میں ہر پہلوٹھا میرا ہے، خواہ وہ انسان
کا ہو یا حیوان کا۔ اُس مَیںجبدن مصریوںنے پہلوٹھوںکے کو مار دیا
مَیں نے اسرائیل کے پہلوٹھوں کو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کیا۔ اِس18
سلسلے میں مَیں یوںنے لاو اسرائیلیوںکو کے تمام پہلوٹھوں کی جگہ لے کر
اُنہیں19 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو دیا ہے۔ ملاقاتوہ کے خیمے میں
اسرائیلیوں کریںخدمتکی اور اُن لئےکے کفارہ انتظامکا قائم رکھیں تاکہ
جب اسرائیلی مقدِس قریبکے آئیں تو اُن کو وبا سے مارا نہ “جائے۔

20 موسٰی، ہارون اور اسرائیلیوں کی پوری جماعت احتیاطنے ربسے
کی یوں لاو بارےکے ہدایاتمیں پر عمل کیا۔ یوں21 لاو نے آپاپنے کو
گناہوں صافپاکسے کر کے اپنے کپڑوں یا۔کو دھو پھر ہارون اُنہیںنے
رب کے منے سا ہلائی ہوئی قربانی کے طور پیشپر کیا اور اُن کا کفارہ دیا
تاکہ پاکوہ ہو جائیں۔ اِس22 ملاقاتلاویبعدکے میںخیمےکے آئے
تاکہ ہارون اور اُس کے بیٹوں خدمتتحتکے کریں۔ یوں سب کچھ ویسا
ہی کیا گیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔
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رب23 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 24 لاوی” 25 سال کی عمر میں

ملاقات میںخیمےکے کریںشروعخدمتاپنی کیسال50اور25 میںعمر
ریٹائر ہو جائیں۔ اِس26 بعدکے ملاقاتوہ میںخیمےکے اپنے بھائیوں کی
مدد کر سکتے ہیں، لیکن خدمتخود نہیں کر سکتے۔ تجھے یوں لاو کو اِن
ہدایات مطابقکے اُن کی اپنی اپنی ذمہ یاں دار دینی “ہیں۔

9
یگستان ر میں عیدِ فسح

اسرائیلیوں1 کو مصر سے ایکنکلے سال ہو گیا دوسرےتھا۔ سال کے
پہلے مہینے ربمیں نے دشِت سینا میں موسٰی باتسے کی۔

لازم”2 ہے کہ اسرائیلی عیدِ فسح کو وقتمقررہ پر منائیں، 3 یعنی اِس
مہینے کے چودھویں دن، سورج غروبکے ہونے کے عین بعد۔ اُسے تمام
قواعد مطابقکے “منانا۔ چنانچہ4 موسٰی اسرائیلیوںنے سے کہا کہ وہ عیدِ
فسح منائیں، 5 اور اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے عیدِ فسح کو پہلے مہینے
کے چودھویں دن سورج غروبکے ہونے کے عین بعد منایا۔ اُنہوں نے
کچھسب ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

لیکن6 کچھ ناپاکآدمی تھے، کیونکہ اُنہوں لاشنے چھو لی تھی۔ اِس
دناُسوہسےوجہ نہفسحعیدِ موسٰیوہسکے۔منا ہاروناور پاسکے آ کر
7 کہنے لـگے، ہم” لاشنے چھو لی اِسہے، لئے ناپاک ہیں۔ لیکن ہمیں
اِس سبب سے عیدِ فسح کو منانے سے کیوں روکا جائے؟ ہم بھی مقررہ
وقت پر باقی اسرائیلیوں کے ساتھ رب کی قربانی پیش کرنا ہتے چا “ہیں۔
8 موسٰی جوابنے دیا، میرےیہاں” انتظار کھڑےمیں رہو۔ مَیں معلوم
کرتا ہوں بارےتمہارےربکہ میں کیا حکم دیتا “ہے۔
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موسٰینےرب9 سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتا دینا کہ اگر تم تمہارییا

اولاد میں سے کوئی عیدِ فسح کے دوران لاش چھونے ناپاکسے ہو یا
کسی دُوردراز علاقے میں سفر کر رہا ہو، توبھی وہ عید منا سکتا ہے۔
11 ایکعیناُسےشخصایسا ماہ بعدکے منا لیلےکر روٹیبےخمیریساتھکے
اور پاتساگکڑوا کھائے۔ 12 کھانے میں سے کچھ بھی اگلی تکصبح
باقی نہ رہے۔ جانور کی کوئی بھی ہڈی نہ توڑنا۔ منانے والا عیدِ فسح کے
فرائضپورے ادا کرے۔ لیکن13 پاکجو ہونے اور سفر نہ کرنے کے
باوجود بھی عیدِ فسح کو نہ منائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے،
کیونکہ اُس نے مقررہ وقت پر رب کو قربانی پیش نہیں کی۔ اُس شخص
کو اپنے گناہ کا نتیجہ پڑےبھگتنا گا۔ 14 اگر تمہارےپردیسیکوئی درمیان
ہتے ر منےکےربہوئے سا فسحعیدِ منانا توچاہے اجازتاُسے شرطہے۔
یہ ہے کہ فرائضپورےوہ ادا پردیسیکرے۔ دیسیاور کے لئے عیدِ فسح
منانے ایکفرائضکے جیسے “ہیں۔

ملاقات کے خیمے پر بادل کا ستون
جس15 دن شریعت مُقّدسکے خیمے کو کھڑا کیا گیا اُس دن بادل

آ کر اُس پر چھا گیا۔ رات کے وقت بادل آگ کی صورت میں نظر آیا۔
اِس16 کے بعد یہی صورِت حال رہی کہ بادل اُس پر چھایا رہتا اور رات
کے دوران آگ کی صورت میں نظر آتا۔ جب17 بھی بادل خیمے پر سے
اُٹھتا اسرائیلی روانہ ہو جاتے۔ جہاں بھی بادل اُتر جاتا وہاں اسرائیلی اپنے
ڈیرے لتے۔ ڈا 18 اسرائیلی رب کے حکم پر روانہ ہوتے اور اُس کے حکم
پر ڈیرے لتے۔ ڈا جب تک بادل مقدِس پر چھایا رہتا اُس وقت تک وہ
وہیں ٹھہرتے۔ کبھی19 کبھی بادل بڑی تکدیر خیمے پر ٹھہرا تبرہتا۔
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اسرائیلی رب کا حکم مان کر روانہ نہ ہوتے۔ کبھی20 کبھی بادل صرف
دو چار دن کے لئے خیمے پر ٹھہرتا۔ پھر وہ رب کے حکم کے مطابق ہی
ٹھہرتے اور روانہ ہوتے تھے۔ شامصرفبادلکبھیکبھی21 سے لے کر
خیمےتکصبح پر صبحوہجبٹھہرتا۔ وقتکے اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ
ہوتے بھیجبتھے۔ بادل اُٹھتا وہ بھی روانہ ہو جاتے۔ بادلتکجب22
خیمےمُقّدس پر چھایا اسرائیلیتکوقتاُسرہتا روانہ نہ ہوتے، وہچاہے
دو ایکدن، ایکماہ، سال یا اِس سے یادہ ز عرصہ مقدِس پر چھایا رہتا۔
لیکن جب وہ اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہو جاتے۔ 23 وہ رب کے حکم پر
خیمے لگاتے اور اُس کے حکم پر روانہ ہوتے تھے۔ وہ ویسا ہی کرتے تھے
ربجیسا موسٰی معرفتکی فرماتا تھا۔

10
موسٰینےرب1 کہا،سے چاندی”2 بِگلدوکے گھڑ کر بنوا اُنہیںلے۔

جماعت کو جمع کرنے اور قبیلوں کو روانہ کرنے کے لئے استعمال کر۔
جب3 دونوں کو تکدیر بجایا جائے تو پوری جماعت ملاقات کے خیمے
دروازےکے پر آ تیرےکر منے سا جمع ہو جائے۔ لیکن4 ایکاگر ہی بجایا
جائے کنبوںصرفتو تیرےبزرگکے منے سا جمع ہو جائیں۔ 5 اگر اُن کی
تھوڑیصرفآواز دیر کے لئے دےسنائی تو مقدِس مشرقکے میں موجود
قبیلے روانہ ہو جائیں۔ 6 جبپھر اُن کی آواز دوسری بار تھوڑی دیر کے لئے
تودےسنائی مقدِس میںجنوبکے قبیلےموجود روانہ ہو جبجائیں۔ اُن
کی آواز تھوڑی دیر کے لئے دےسنائی تو یہ روانہ ہونے کا اعلان ہو گا۔
اِس7 مقابلےکے جبمیں اُن کی آواز تکدیر دےسنائی تو یہ باتاِس کا
اعلان ہو گا جماعتکہ جمع ہو جائے۔
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8 بِگل بجانے کی ذمہ داری ہارون کے بیٹوں یعنی اماموں کو دی

جائے۔ تمہارےیہ اور آنے والی نسلوں کے لئے دائمی اصول ہو۔ 9 اُن کی
آواز وقتاُس بھی تھوڑی دیر کے لئے سنا جبدو تم ملـکاپنے میں کسی
ظالم دشمن جنگسے لڑنے کے لئے نکلو ربتبگے۔ تمہارا خدا تمہیں یاد
کر دشمنکے سے بچائے گا۔

اِسی10 طرح اُن کی آواز مقدِس میں خوشی کے موقعوں پر دےسنائی
یعنی مقررہ عیدوں اور نئے چاند کی عیدوں پر۔ اِن موقعوں پر وہ بھسم ہونے
قربانیاںوالی اور قربانیاںکیسلامتی وقتچڑھاتے بجائے جائیں۔ پھر تمہارا
خدا تمہیں کرےیاد گا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

سینا پہاڑ سے روانگی
اسرائیلیوں11 کو مصر سے ایکنکلے سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔

دوسرے مہینے کے بیسویں دن بادل ملاقات کے خیمے پر سے اُٹھا۔ 12 پھر
اسرائیلی مقررہ ترتیب کے مطابق دشِت سینا سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے
بادل فاران یگستانکے ر میں اُتر آیا۔

وقتاُس13 وہ پہلی دفعہ ترتیباُس روانہسے ہوئے موسٰینےربجو
کی معرفت مقرر کی تھی۔ پہلے14 یہوداہ کے قبیلے کے تین دستے اپنے علَم
پڑے۔چلتحتکے تینوں کا کمانڈر بننحسون ندابعمی تھا۔ ساتھ15 چلنے
قبیلےوالے اِشکار کا کمانڈر نتنی ایل بن ُضغر تھا۔ زبولون16 کا قبیلہ بھی ساتھ
جسچلا کا اِلیابکمانڈر بن حیلون تھا۔ اِس17 کے ملاقاتبعد کا خیمہ
اُتارا گیا۔ جَیرسونی مِراریاور اُسے اُٹھا دیئے۔چلکر 18 اِن یوں لاو بعدکے
روبن کے قبیلے کے تین دستے اپنے علَم تحتکے چلنے لـگے۔ تینوں کا کمانڈر
اِلی بنصور شدیور تھا۔ ساتھ19 چلنے والے قبیلے شمعون کا کمانڈر ایلسلومی
بن شدیصوری تھا۔ جد20 کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا کا اِلیاسفکمانڈر
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بن دعوایل تھا۔ 21 پھر یوں لاو میں سے قِہاتی مقدِس کا سامان اُٹھا کر روانہ
لازمہوئے۔ تھا کہ اُن منزلاگلیکے پر ملاقاتتکپہنچنے کا خیمہ لگا دیا
گیا ہو۔ اِس22 کے بعد افرائیم قبیلےکے تینکے دستے اپنے علَم چلتحتکے
دیئے۔ اُن کا کمانڈر اِلی سمع بن عمی ہود تھا۔ 23 افرائیم کے ساتھ چلنے والے
قبیلے منسّی کا کمانڈر ایلجملی بن فدا تھا۔ہصور بن24 یمین کا قبیلہ بھی ساتھ
چلا جس کا کمانڈر ابدان بن جدعونی تھا۔ 25 آخر میں دان کے تین دستے
عقبی محافظ کے طور پر اپنے علَم کے تحت روانہ ہوئے۔ اُن کا کمانڈر اخی
بنعزر تھا۔شدیعمی دان26 ساتھکے چلنے قبیلےوالے آشر کا کمانڈر فجعی
ایل بن عکران تھا۔ نفتالی27 کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا کا کمانڈر اخیرع بن
عینان تھا۔ اسرائیلی28 ترتیباِسی سے روانہ ہوئے۔

موسٰی حوباب کو ساتھ چلنے پر مجبور کرتا ہے
29 موسٰی نے اپنے مِدیانی ُسسر رعوایل یعنی یترو کے بیٹے حوباب سے

کہا، ہم” اُس جگہ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں جس کا وعدہ رب نے
ہم سے کیا ہمارےہے۔ ساتھ !چلیں آپہم پر احسان کریں گے، کیونکہ
رب اسرائیلنے پر احسان کرنے کا وعدہ کیا “ہے۔ حوبابلیکن30 نے
جواب دیا، مَیں” ساتھ نہیں جاؤں گا بلـکہ ملـکاپنے اور رشتے داروں کے
پاس واپس چلا جاؤں “گا۔ 31 موسٰی نے کہا، مہربانی” کر کے ہمیں نہ
چھوڑیں۔ کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ ہم یگستان ر میں کہاں کہاں
ڈالڈیرےاپنے یگستانآپہیں۔سکتے ر میں ہمیں راستہ دکھا ہیں۔سکتے
32 ہمارےآپاگر ساتھ جائیں تو آپہم کو اُس احسان شریکمیں کریں
گے ربجو ہم کرےپر “گا۔
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عہد کے صندوق کا سفر
33 چنانچہ اُنہوں ربنے کے پہاڑ سے روانہ ہو کر تین دن سفر کیا۔ اِس

ربدوران کا عہد کا صندوق اُن کے آگے آگے چلا تاکہ اُن کے لئے آرام
کیکرنے معلومجگہ کرے۔ کبھیجب34 وہ روانہ ہوتے ربتو بادلکا
دن کے وقت اُن کے اوپر رہتا۔ صندوق35 کے روانہ ہوتے وقت موسٰی
تیرےاُٹھ۔رب،اے”کہتا، دشمن تتر بتر ہو جائیں۔ تجھ نفرتسے کرنے
تیرےوالے منے سا سے فرار ہو “جائیں۔ 36 اور جب بھی وہ رُک جاتا تو
موسٰی اسرائیلرب،اے”کہتا، خاندانوںہزاروںکے واپسپاسکے “آ۔

11
تبعیرہ میں رب کی آگ

ایک1 شکایتخوبلوگدن کرنے لـگے۔ جب یہ تکربشکایتیں
پہنچیں تو اُسے غصہ آیا اور اُس آگکی اُن کے بھڑکدرمیان اُٹھی۔ جلتے
جلتے اُس نے خیمہ گاہ ایککا کنارہ بھسم کر دیا۔ لوگ2 مدد کے لئے
موسٰی پاسکے آ کر لـگےچلّانے تو اُس ربنے سے دعا کی، بجھآگاور
گئی۔ اُس3 مقام کا نام تبعیرہ یعنی جلنا پڑ گیا، ربکیونکہ آگکی اُن کے
درمیان اُٹھیجل تھی۔

موسٰی 70 راہنما چنتا ہے
اسرائیلیوں4 ساتھکے اجنبیجو سفر کر تھےرہے کیکھانےگوشتوہ

شدید آرزو کرنے لـگے۔ تب اسرائیلی بھی پڑےرو اور کہنے لـگے، کون”
ہمیں گوشت کھلائے گا؟ 5 مصر میں ہم مچھلی مفت کھا سکتے تھے۔
وہاںہائے، کھیرے،کے تربوز، َگندنے، پیاز اور لہسن !تھےاچھےکتنے
ابلیکن6 ہماریتو جان سوکھ گئی بسیہاںہے۔ مَن ہی مَن نظر آتا “ہے۔رہتا



11:7ِگنتی xxix ِگنتی 11:16

7 مَن دھنئے کے دانوں کی مانند تھا، اور اُس رنگکا ُگوگل کے گوند
کی مانند تھا۔ رات8-9 وقتکے وہ خیمہ گاہ اوسمیں کے ساتھ زمین پر
گرتا تھا۔ صبح لوگوقتکے اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے ہوئے اُسے جمع
کرتے تھے۔ پھر وہ اُسے چکّی پیسمیں کر یا اُکھلی کوٹمیں کر لتے اُبا یا
روٹی بناتے تھے۔ اُس کا ذائقہ ایسی روٹی کا سا میںجستھا زیتون کا تیل
ڈالا گیا ہو۔

10 تمام خاندان اپنے اپنے خیمے دروازےکے پر رونے لـگے تو رب کو
شدید غصہ آیا۔ اُن کا شور موسٰی کو بہتبھی بُرا لگا۔ اُس11 ربنے سے
پوچھا، تُو” نے اپنے خادم ساتھکے اِتنا کیوںسلوکبُرا کیا؟ مَیں کسنے
تجھےسےکام ناراضاِتنا کیا کہ تُو اِننے لوگوںتمام مجھبوجھکا ڈالپر دیا؟
12 کیا مَیں نے حاملہ ہو کر اِس پوری قوم کو جنم دیا کہ تُو مجھ سے کہتا
ہے، اِسے’ طرحاُس اُٹھا کر لے طرحجسچلنا آیا بچےشیرخوار کو اُٹھا کر
ہر جگہ ساتھ لئے پھرتی اِسیہے۔ طرح اِسے ملـکاُس میں لے جسجانا
کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اِن باپکے دادا سے کیا ‘ہے۔ اے13 الله،
مَیں اِن تمام لوگوں گوشتسےکہاںکو مہیا کروں؟ میرےوہ منے سا روتے
ہتے ر ہیں ہمیںکہ کھانے کے لئے دو۔گوشت مَیں14 اکیلا اِن تمام لوگوں
کی نہیںداریذمہ اُٹھا سکتا۔ یہ میرےبوجھ لئے یادہسےحد بھاریز ہے۔
15 اگر تُو اِس پر کرےاصرار تو پھر بہتر ابھیکہہے مجھے تاکہدےمار مَیں
اپنی تباہی نہ “دیکھوں۔

جواب16 ربمیں نے موسٰی سے کہا، پاسمیرے” اسرائیل کے 70
بزرگ جمع لوگایسےصرفکر۔ جنچن بارےکے میں تجھے معلوم ہے
لوگوںوہکہ بزرگکے اور نگہبان ملاقاتاُنہیںہیں۔ خیمےکے پاسکے
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لے آ۔ وہاں تیرےوہ کھڑےساتھ ہو جائیں، 17 تو مَیں اُتر تیرےکر ساتھ
ہم کلام ہوں گا۔ وقتاُس مَیں اُس روح میں کچھسے لوں گا جو مَیں نے
تجھ پر نازل کیا تھا اور اُسے اُن پر نازل کروں تبگا۔ وہ قوم کا بوجھ اُٹھانے
میں تیری مدد کریں گے اور تُو اِس میں اکیلا نہیں رہے گا۔ لوگوں18 کو
بتانا، اپنے’ آپ مخصوصکو و مُقّدس کرو، کیونکہ کل تم گوشت کھاؤ
تمہارینےربگے۔ تمجبسنی پڑےرو کھلائےگوشتہمیںکونکہ
گا، مصر میں ہماری حالت بہتر تھی۔ رباب تمہیں گوشت کرےمہیا گا
اور تم اُسے کھاؤ گے۔ 19 تم اُسے نہ صرف ایک، دو یا پانچ دن کھاؤ گے
بلـکہ 10 یا 20 دن سے بھی یادہ ز عرصے تک۔ 20 ایکتم پورا مہینہ خوب
گوشت کھاؤ گے، یہاں تک کہ وہ تمہاری ناک سے نکلے گا اور تمہیں
اُس سے گھن آئے گی۔ اور یہ سبباِس سے ہو گا کہ تم ربنے کو جو
تمہارے درمیان ہے رد کیا اور روتے روتے اُس کے منے سا کہا کہ ہم
کیوں مصر “۔‘نکلےسے

لیکن21 موسٰی اعتراضنے اگر”کیا، قوم پیدلکے چلنے والے جائیںگنے
تو چھ لاکھ ہیں۔ ایکہمیںطرحکستُو گوشتتکماہ کرےمہیا گا؟
22 کیا گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ کو اِتنی مقدار میں ذبح کیا جا سکتا ہے کہ
کافی ہو؟ اگر سمندر کی تمام مچھلیاں اُن کے لئے پکڑی جائیں تو کیا کافی ہوں
“گی؟

رب23 نے کہا، کیا” رب کا اختیار کم ابہے؟ تُو خود دیکھ لے گا
میریکہ باتیں درست ہیں کہ “نہیں۔

چنانچہ24 موسٰی وہاںنے نکلسے لوگوںکر کیربکو یہ باتیں بتائیں۔
اُس نے اُن کے بزرگوں میں سے 70 کو چن کر اُنہیں ملاقات کے خیمے



11:25ِگنتی xxxi ِگنتی 11:33

کے ارد گرد کھڑا کر دیا۔ بادلربتب25 میں اُتر کر موسٰی سے ہم کلام
ہوا۔ جو روح اُس نے موسٰی پر نازل کیا تھا اُس میں سے اُس نے کچھ لے
کر اُن 70 بزرگوں پر نازل کیا۔ روحجب اُن پر آیا تو وہ نبوّت کرنے لـگے۔
لیکن ایسا پھر کبھی نہ ہوا۔

اب26 ایسا ہوا کہ اِن ستر بزرگوں میں سے دو خیمہ گاہ میں رہ گئے
تھے۔ اُن کے نام اِلداد اور میداد تھے۔ اُنہیں چنا تو گیا تھا لیکن وہ ملاقات
خیمےکے پاسکے نہیں آئے تھے۔ اِس کے باوجود روح اُن پر بھی نازل ہوا
اور وہ خیمہ گاہ میں نبوّت کرنے لـگے۔ ایک27 بھاگنوجوان کر موسٰی
کے پاس آیا اور کہا، اِلداد” اور میداد خیمہ گاہ میں ہی نبوّت کر رہے
“ہیں۔

28 یشوع بن نون جو جوانی سے موسٰی کا مددگار تھا بول اُٹھا، موسٰی”
میرے آقا، روکاُنہیں “!دیں لیکن29 موسٰی جوابنے دیا، کیا” تُو میری
خاطر غیرت کھا رہا کاشہے؟ رب کے تمام لوگ نبی ہوتے اور وہ اُن
سب پر اپنا روح نازل “!کرتا 30 پھر موسٰی اور اسرائیل بزرگکے خیمہ گاہ
واپسمیں آئے۔

تب31 رب کی طرف سے زوردار ہَوا چلنے لـگی جس نے سمندر کو
پار کرنے والے بٹیروں کے غول دھکیل کر خیمہ گاہ کے ارد گرد زمین پر
پھینک دیئے۔ اُن کے غول تین فٹ اونچے اور خیمہ گاہ کے طرفچاروں
30 کلو پڑےتکمیٹر رہے۔ پورےاُس32 دن راتاور اور پورےاگلے
لوگدن نکل کر بٹیریں جمع کرتے رہے۔ ایکہر نے کم از دسکم بڑی
یاں ٹوکر بھر لیں۔ پھر اُنہوں نے اُن اردکےخیمےگوشتکا زمینگرد پر پھیلا
دیا تاکہ خشکوہ ہو جائے۔

لیکن33 گوشت کے پہلے ٹکڑے ابھی منہ میں تھے کہ رب کا غضب



11:34ِگنتی xxxii 12:8ِگنتی

اُن پر آن پڑا، اور اُس نے اُن میں سخت وبا پھیلنے دی۔ 34 چنانچہ مقام کا
نام قبروت ہتاوہ یعنی لالچ’ کی ‘قبریں رکھا گیا، کیونکہ وہاں اُنہوں نے اُن
لوگوں کو دفن کیا گوشتجو کے لالچ میں آ گئے تھے۔

35 اِس کے بعد اسرائیلی قبروت ہتاوہ سے روانہ ہو کر حصیرات پہنچ
گئے۔ وہاں وہ خیمہ زن ہوئے۔

12
مریم اور ہارون کی مخالفت

ایک1 دن مریم اور ہارون موسٰی خلافکے باتیں کرنے لـگے۔ وجہ یہ
تھی کہ اُس کوشنے ایککی عورت سے شادی کی تھی۔ اُنہوں2 نے
پوچھا، کیا” رب صرف موسٰی کی معرفت بات کرتا ہے؟ کیا اُس نے ہم
باتبھیسے نہیں “کی؟ رب نے اُن کی یہ باتیں سنیں۔

لیکن3 موسٰی نہایت حلیم تھا۔ دنیا میں اُس جیسا حلیم کوئی نہیں تھا۔
رباچانک4 موسٰی، ہارون اور مریم مخاطبسے ہوا، تم” تینوں باہر نکل
ملاقاتکر خیمےکے پاسکے “آؤ۔

تینوں وہاں پہنچے۔ ربتب5 بادل کے ستون میں اُتر کر ملاقات کے
دروازےکےخیمے پر اُسہوا۔کھڑا ہاروننے اور مریم کو بُلایا تو دونوں
آئے۔ اُس6 نے باتمیری”کہا، تمہارےجبسنو۔ درمیان نبی ہوتا ہے
تو مَیں اپنے آپ کو یا رو میں اُس پر ظاہر کرتا ہوں یا خواب میں اُس سے
مخاطب ہوتا ہوں۔ میرےلیکن7 خادم موسٰی کی اَور بات ہے۔ اُسے مَیں
نے پورےاپنے گھرانے پر مقرر کیا ہے۔ 8 اُس سے مَیں برُو رُو ہم کلام
ہوتا ہوں۔ اُس سے مَیں معموں یعےکے ذر نہیں باتصافصافبلـکہ کرتا
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ہوں۔ وہ رب کی صورت دیکھتا ہے۔ تو پھر میرےتم خادم خلافکے
باتیں کرنے کیوںسے نہ “ڈرے؟

اُنغضبکارب9 آنپر پڑا، اور بادلجب10گیا۔چلاوہ خیمےستونکا
دُورسے ہوا تو مریم برفِجلدکی مانندکی تھی۔سفید کوڑھوہ کا شکار ہو
گئی تھی۔ ہارون اُس طرفکی مُڑا تو اُس حالتکی دیکھی 11 اور موسٰی
میرے”کہا،سے آقا، مہربانی کر اِسہمیںکے گناہ کی سزا دیںنہ ہماریجو
حماقت باعثکے سرزد ہوا ہے۔ 12 مریم کو اِس حالت میں نہ چھوڑیں۔
وہ تو ایسے بچے کی مانند ہے جو مُردہ پیدا ہوا جسہو، کے جسم کا آدھا
گلحصہ چکا “ہو۔

تب13 موسٰی نے پکار ربکر سے کہا، اے” الله، مہربانی کر کے اُسے
“دے۔شفا میںجوابنےرب14 موسٰی اگر”کہا،سے مریم باپکا اُس
کے منہ پر تھوکتا تو کیا پورےوہ تکہفتے محسوسشرم نہ کرتی؟ ایکاُسے
ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر بند رکھ۔ اِس کے بعد اُسے واپس لایا جا
سکتا “ہے۔

15 چنانچہ مریم ایککو ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر بند رکھا گیا۔
لوگ تکوقتاُس سفر کے لئے روانہ نہ واپساُسےتکجبہوئے نہ لایا
گیا۔ جب16 واپسوہ آئی تو اسرائیلی حصیرات سے روانہ ہو کر فاران کے
یگستان ر میں خیمہ زن ہوئے۔

13
ملـِک کنعان میں اسرائیلی جاسوس

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، کچھ”2 آدمی ملـِک کنعان کا جائزہ لینے
کے لئے بھیج مَیںکیونکہدے، اُسے اسرائیلیوں کو دینے ہوں۔کو قبیلےہر
میں ایکسے راہنما کو چن بھیجکر “دے۔
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3 موسٰی ربنے کے کہنے پر اُنہیں دشِت فاران سے سببھیجا۔ اسرائیلی

راہنما تھے۔ 4 اُن کے نام یہ :ہیں
روبن قبیلےکے سے سموع بن زکور،
شمعون5 قبیلےکے سافطسے بن حوری،
6 یہوداہ قبیلےکے کالبسے بن یفُنّہ،
7 اِشکار قبیلےکے اِجالسے بن یوسف،
8 افرائیم کے قبیلے سے ہوسیع بن نون،
بن9 یمین قبیلےکے فلطیسے بن رفُو،
زبولون10 قبیلےکے ایلجدیسے بن سودی،
یوسف11 کے بیٹے منسّی قبیلےکے جَدیسے بن ُسوسی،
دان12 قبیلےکے عمیسے ایل بن جملّی،
آشر13 قبیلےکے سے ستور بن میکائیل،
نفتالی14 کے قبیلے سے نخبی بن وُفسی،
جد15 قبیلےکے جیُوایلسے بن ماکی۔
16 موسٰی نے اِن ہی بارہ آدمیوں ملـککو کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا۔

اُس نے ہوسیع کا نام یشوع یعنی نجاترب’ ‘ہے میں بدل دیا۔
اُنہیں17 رُخصت کرنے سے پہلے اُس نے کہا، دشِت” نجب سے گزر

پہاڑیکر تکعلاقے پہنچو۔ معلوم18 کرو کہ طرحکسیہ ملـککا ہے
اور اُس باشندےکے کیسے ہیں۔ کیا طاقتوہ ور ہیں یا کمزور، تعداد میں
کم ہیں یا یادہ؟ ز ملـکجس19 میں وہ بستے ہیں کیا وہ اچھا ہے کہ نہیں؟
وہ کس قسم کے شہروں میں ہتے ر ہیں؟ کیا اُن کی یاں چاردیوار ہیں کہ
نہیں؟ ملـک20 کی زمین زرخیز ہے یا بنجر؟ اُس میں درخت ہیں کہ نہیں؟
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جرأتاور کر ملـککے کا پھلکچھ چن کر “آؤ۔لے وقتاُس پہلے انگور
پک گئے تھے۔

چنانچہ21 اِن آدمیوں سفرنے کر ملـکتکرحوبسےصیندشِتکے
کا جائزہ لیا۔ رحوب لبو حمات قریبکے ہے۔ 22 وہ نجبدشِت سے گزر
کر حبرون پہنچے عناقجہاں کے بیٹے اخی مان، سیسی اور تلمی ہتے ر تھے۔
حبرون) کو مصر کے شہر ُضعن ساتسے سال پہلے تعمیر کیا گیا ۔(تھا
جب23 وہ وادٔی تکاِسکال پہنچے تو اُنہوں ایکنے کاٹڈالی جسلی
پر انگور کا ُگچھا لگا ہوا تھا۔ دو آدمیوں نے یہ انگور، کچھ انار اور کچھ انجـیر
لاٹھی پر لٹکائے اور اُسے اُٹھا کر چل پڑے۔ 24 اُس جگہ کا نام اُس ُگچھے
سببکے سے جو اسرائیلیوں نے وہاں کاٹسے لیا اِسکال یعنی ُگچھا رکھا
گیا۔

چالیس25 ملـکتکدن کا کھوج لگاتے لگاتے لوٹوہ آئے۔ 26 وہ
موسٰی، ہارون اور اسرائیل جماعتپوریکی پاسکے آئے جو دشِت فاران
میں قادس کی جگہ پر انتظار کر رہے تھے۔ وہاں اُنہوں نے سب کچھ بتایا
جو اُنہوں نے معلوم کیا تھا اور اُنہیں وہ پھل دکھائے جو لے کر آئے تھے۔
اُنہوں27 نے موسٰی کو رپورٹ دی، ہم” اُس ملـک میں گئے جہاں آپ
نے ہمیں بھیجا تھا۔ واقعی ملـکاُس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔
پاسہمارےیہاں اُس کے کچھ پھل بھی ہیں۔ لیکن28 اُس باشندےکے
طاقت ور ہیں۔ اُن شہروںکے فصیلیںکی ہیں، اور بڑےنہایتوہ ہیں۔ ہم
عناقوہاںنے کی اولاد بھی دیکھی۔ عمالیقی29 میںنجبدشِت ہتے ر ہیں
جبکہ ِحتّی، یبوسی اور اموری پہاڑی علاقے میں آباد ہیں۔ کنعانی ساحلی
علاقے اور یائے در یردن کنارےکنارےکے بستے “ہیں۔

کالب30 نے موسٰی کے منے سا جمع شدہ لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ
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خاموش ہو جائیں۔ پھر اُس نے کہا، آئیں،” ملـکہم میں داخل ہو جائیں
اور اُس پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ًہم یقینا یہ کرنے قابلکے “ہیں۔ لیکن31
آدمیوںدوسرے اُسجونے ملـکساتھکے دیکھنےکو تھےگئے ہم”کہا،
لوگوںاُن پر نہیںحملہ کر سکتے، کیونکہ “ہیں۔ورطاقتسےہموہ اُنہوں32
نے اسرائیلیوں کے درمیان ملـکاُس بارےکے میں غلط افواہیں پھیلائیں
تفتیشکیجس اُنہوں نے کی تھی۔ اُنہوں نے کہا، ملـکجس” میں سے
گزرےہم تاکہ اُس کا جائزہ لیں وہ اپنے باشندوں ہڑپکو کر لیتا ہے۔
جو بھی اُس میں رہتا ہے نہایت درازقد ہے۔ 33 ہم نے وہاں دیو قامت
افراد بھی دیکھے۔ عناق) کے بیٹے قامتدیو افراد کی اولاد ۔(تھے اُن کے
منے سا ہم آپاپنے ٹڈیکو محسوسجیسا کر رہے تھے، اور ہم اُن کی نظر
میں ایسے تھے “بھی۔

14
لوگ کنعان میں داخل نہیں ہونا ہتے چا

اُس1 رات لوگتمام چیخیں مار مار کر روتے رہے۔ سب2 موسٰی اور
ہارون خلافکے بڑبڑانے لـگے۔ پوری جماعت نے اُن سے کہا، کاش”
ہم مصر یا اِس یگستان ر میں مر گئے !ہوتے رب3 ہمیں کیوں ملـکاُس
میں لے جا رہا ہے؟ کیا اِس لئے کہ دشمن ہمیں تلوار سے کرےقتل اور
ہمارے بال بچوں کو لُوٹ لے؟ کیا بہتر نہیں ہو گا کہ ہم مصر واپس
“جائیں؟ اُنہوں4 دوسرےایکنے سے کہا، آؤ،” ہم راہنما چن کر مصر
واپس چلے “جائیں۔

تب5 موسٰی اور ہارون پوری جماعت کے منے سا منہ کے بل گرے۔
لیکن6 یشوع بن نون اور کالب بن یفُنّہ باقی دس جاسوسوں سے فرق تھے۔
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پریشانی کے اُنہوںمیںعالم نے پھاڑکپڑےاپنے کر جماعتپوری7 میںملـکجس”کہا،سے تفتیشکیجساورگزرےہمسے ہم نہایتوہکینے
ہی اچھا ہے۔ 8 خوشسےہمرباگر توہے وہ ہمیںضرور میںملـکاُس
لے جائے جسگا میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وہ ہمیں ضرور یہ
دےملـک گا۔ رب9 بغاوتسے مت کرنا۔ اُس ملـک کے ہنے ر والوں
سے نہ ڈریں۔ ہم اُنہیں ہڑپ کر جائیں گے۔ اُن کی پناہ اُن سے جاتی رہی
ہے ہمارےربجبکہ ساتھ ہے۔ چنانچہ اُن متسے “ڈریں۔

سنیہ10 اُنہیںجماعتپوریکر لئےکےکرنےسنگسار تیار لیکنہوئی۔
اچانک رب کا ملاقاتجلال کے خیمے پر ظاہر ہوا، اور تمام اسرائیلیوں
اُسےنے دیکھا۔ موسٰینےرب11 تککبمجھےلوگیہ”کہا،سے حقیر
جانیں گے؟ تککبوہ مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار یں کر گے اگرچہ مَیں
نے اُن کے درمیان معجزےاِتنے کئے ہیں؟ مَیں12 اُنہیں وبا سے مار ڈالوں
گا اور اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ اُن کی جگہ مَیں تجھ ایکسے
قوم بناؤں گا جو اُن بڑیسے طاقتاور ور ہو “گی۔

لیکن13 موسٰی مصریپھر”کہا،سےربنے یہ لیںسن !گے کیونکہ تُو
نے اپنی قدرت سے اِن لوگوں کو مصر سے نکال کر تکیہاں پہنچایا ہے۔
مصری14 باتیہ کنعان باشندوںکے کو بتائیں گے۔ لوگیہ پہلے سنسے
چکے ہیں ربکہ اِس قوم کے ساتھ ہے، کہ تجھے برُو رُو دیکھا جاتا ہے،
کہ تیرا بادل اُن کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے، اور کہ تُو دن وقتکے بادل کے
راتاورمیںستون میںستونکےآگکو اِن آگےآگےکے 15ہے۔چلتا اگر
ایکتُو پوریاِسدم قوم کو تباہ کر ڈالے تو باقی قومیں یہ سن کہیںکر گی،
16 رب’ اِن لوگوں کو ملـکاُس میں لے جانے قابلکے نہیں جستھا کا
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وعدہ اُس نے اُن سے قَسم کھا کر کیا تھا۔ اِسی لئے اُس نے اُنہیں یگستان ر
ہلاکمیں کر ‘دیا۔ ابرب،اے17 قدرتاپنی یوں ظاہر طرحجسکر
تُو نے فرمایا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا، 18 تحملرب’ شفقتاور سے بھرپور
وہہے۔ گناہ اور معافنافرمانی کرتا لیکنہے، ایکہر اُسکو مناسبکی
سزا بھی دیتا والدینجبہے۔ گناہ کریں تو اُن کی اولاد کو بھی تیسری اور
تکپشتچوتھی سزا کے نتائج بھگتنے پڑیں ‘گے۔ 19 اِن لوگوں کا قصور اپنی
شفقتعظیم معافمطابقکے کر۔ اُنہیں اُس معافطرح طرحجسکر تُو
اُنہیں مصر سے معافتکابوقتنکلتے کرتا رہا “ہے۔

جوابنےرب20 تیرے”دیا، کہنے پر مَیں معافاُنہیںنے کر دیا ہے۔
اِس21 قَسمکیحیاتمیریباوجودکے قَسمکیجلالمیرےاور پوریجو
دنیا کو معمور کرتا ہے، 22 اِن لوگوں میں سے کوئی بھی اُس ملـک میں
داخل نہیں ہو گا۔ اُنہوں نے میرا جلال اور معجزےمیرے دیکھے ہیں
جو مَیں مصرنے اور یگستان ر میں کر دکھائے ہیں۔ توبھی اُنہوں دسنے
دفعہ مجھے آزمایا اور میری نہ سنی۔ 23 اُن میں ایکسے بھی ملـکاُس کو
نہیں دیکھے جسگا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن کے باپ دادا سے
کیا جستھا۔ نے بھی مجھے حقیر جانا ہے وہ کبھی اُسے نہیں دیکھے گا۔
صرف24 میرا مختلفکالبخادم ہے۔ اُس کی روح فرق ہے۔ پورےوہ
دل میریسے پیروی کرتا ہے، اِس لئے مَیں اُسے ملـکاُس میں لے جاؤں
جسگا میں اُس نے سفر کیا ہے۔ اُس کی ملـکاولاد میراث میں پائے
گی۔ 25 لیکن فی الحال عمالیقی اور کنعانی اُس کی وادیوں میں آباد رہیں
گے۔ چنانچہ کل مُڑ واپسکر چلو۔ یگستان ر میں بحرِ ُلزم ق طرفکی روانہ
ہو “جاؤ۔



14:26ِگنتی xxxix ِگنتی 14:36-37
رب26 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 27 یہ” شریر جماعت تککب

میرے خلاف بڑاتی بڑ رہے گی؟ اُن کے گلے شکوے مجھ تک پہنچ گئے
ہیں۔ اِس28 لئے اُنہیں بتاؤ، رب’ فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی قَسم، مَیں
تمہارے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو تم میرےنے منے سا کہا ہے۔ 29 تم
اِس یگستان ر میں مر کر پڑےیہیں رہو گے، ایکہر جو 20 سال یا اِس
سے زائد کا ہے، جو شماریمردم میں گنا گیا اور خلافمیرےجو بڑایا۔ بڑ
30 گو مَیں نے ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی تھی کہ مَیں تجھے اُس میں بساؤں گا
تم میں بھیکوئیسے ملـکاُس نہیںداخلمیں ہو بنکالبصرفگا۔ یفُنّہ
اور یشوع بن نون داخل ہوں گے۔ 31 تم نے کہا تھا ہمارےدشمنکہ بچوں
لُوٹکو لیں گے۔ لیکن اُن ہی کو مَیں ملـکاُس میں لے جاؤں گا جسے
تم نے رد کیا ہے۔ لیکن32 تم خود داخل نہیں ہو تمہاریگے۔ لاشیں اِس
یگستان ر میں پڑی رہیں گی۔ تمہارے33 بچے تکسال40 یہاں یگستان ر
میں گلہ بان ہوں اُنہیںگے۔ تمہاری بےوفائی سببکے سے تکوقتاُس
تکلیف پڑےاُٹھانی تکجبگی تم میں مرشخصآخریسے نہ گیا ہو۔ 34 تم
چالیسنے دن دورانکے ملـکاُس کا جائزہ ابلیا۔ چالیستمہیں سال
تک اپنے گناہوں کا نتیجہ پڑےبھگتنا تبگا۔ تمہیں پتا چلے گا کہ اِس کا
کیا مطلب ہے کہ مَیں تمہاری مخالفت کرتا ہوں۔ 35 مَیں، رب نے یہ بات
فرمائی ہے۔ ًمَیں یقینا یہ سب کچھ اُس ساری جماعتشریر کے ساتھ کروں
جسگا نے مل کر میری مخالفت کی ہے۔ اِسی یگستان ر میں وہ ختم ہو
جائیں یہیںگے، مر جائیں “۔‘گے

جن36-37 آدمیوں کو موسٰی ملـکنے کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا تھا،
رب نے اُنہیں ً فورا مہلـک وبا سے مار ڈالا، کیونکہ اُن کے غلط افواہیں
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پھیلانے سے پوری جماعت بڑبڑانے لـگی تھی۔ صرف38 یشوع بن نون اور
کالب بن یفُنّہ زندہ رہے۔

جب39 موسٰی ربنے کی یہ باتیں اسرائیلیوں کو بتائیں تو خوبوہ ماتم
لـگے۔کرنے سویرےصبحاگلی40 اُٹھےوہ اور یہ کہتے پہاڑیاونچےہوئے
علاقے کے لئے روانہ ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب ہم
حاضر ہیں اور اُس جگہ طرفکی جا رہے جسہیں کا ذکر رب نے ہے۔کیا

لیکن41 موسٰی نے کہا، تم” ربکیوں ورزیخلافکی کر رہے ہو؟
تم کامیاب نہیں ہو گے۔ وہاں42 نہ جاؤ، تمہارےربکیونکہ ساتھ نہیں
ہے۔ دشمنوںتم گے،کھاؤشکستہاتھوںکے عمالیقیوہاںکیونکہ43 اور
کنعانی تمہارا چونکہگے۔کریںسامنا تم نے اپنا پھیرسےربمنہ لیا اِسہے
لئے تمہارےوہ ساتھ نہیں ہو گا، اور دشمن تمہیں تلوار سے مار ڈالے “گا۔

توبھی44 وہ اپنے جرأتمیںغرور کر پہاڑیاونچےکے علاقے طرفکی
بڑھے، حالانکہ نہ موسٰی اور نہ عہد کے صندوق ہی نے خیمہ گاہ کو
چھوڑا۔ 45 پھر اُس پہاڑی علاقے میں ہنے ر والے عمالیقی اور کنعانی اُن
پر پڑےآن اور اُنہیں مارتے مارتے تکحُرمہ تتر بتر کر دیا۔

15
کنعان میں قربانیاں پیش کرنے کا یقہ طر

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ تم ملـکاُس
میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں گا 3-4 تو جلنے والی قربانیاں پیشیوں
:کرنا

اگر تم اپنے گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں ایسیسے پیشقربانی کرنا چاہو
جس کی ربخوشبو کو پسند ہو تو ساتھ ساتھ ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ
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پیشبھی کرو ایکجو لٹر زیتون کے تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ اِس میں
فرقکوئی نہیں کہ یہ بھسم ہونے والی مَنتقربانی، کی قربانی، دلی خوشی
کی قربانی یا کسی عید کی قربانی ہو۔

5 ہر بھیڑ پیشکو ایکوقتکرتے لٹر َمے بھی َمے کی نذر کے طور پر
پیش کرنا۔ جب6 مینڈھا قربان کیا جائے تو 3 کلو گرام بہترین میدہ بھی
پیشساتھ کرنا جو سوا لٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ 7 سوا لٹر َمے بھی َمے
کی نذر کے طور پر پیش کی جائے۔ ایسی قربانی کی ربخوشبو کو پسند
آئے گی۔

8 اگر تُو رب کو بھسم ہونے والی قربانی، مَنت کی قربانی یا سلامتی کی
قربانی کے طور پر جوان پیشبَیل کرنا چاہے 9 تو اُس کے ساتھ ساڑھے 4
کلو گرام بہترین میدہ بھی پیش کرنا جو دو لٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔
10 دو لٹر َمے بھی َمے کی نذر کے طور پیشپر کی جائے۔ ایسی قربانی کی
خوشبو رب کو پسند ہے۔ 11 لازم ہے کہ جب بھی کسی گائے، بَیل،
بھیڑ، مینڈھے، بکری بکرےیا کو چڑھایا جائے تو ایسا ہی کیا جائے۔

12 اگر ایک سے زائد جانوروں کو قربان کرنا ہے تو ہر ایک کے لئے
مقررہ غلہ اور َمے کی نذریں بھی ساتھ پیشہی کی جائیں۔

13 لازم ہے کہ ہر دیسی اسرائیلی جلنے والی قربانیاں پیش کرتے وقت
ایسا ہی کرے۔ پھر اُن کی ربخوشبو کو پسند آئے گی۔ 14 یہ بھی لازم
ہے اسرائیلکہ میں عارضی یا مستقل طور پر ہنے ر پردیسیوالے اِن اصولوں
کے مطابق اپنی قربانیاں چڑھائیں۔ پھر اُن کی خوشبو رب کو پسند آئے
گی۔ 15 ملـِک کنعان میں ہنے ر والے تمام لوگوں کے لئے پابندیاں ایک
جیسی ہیں، خواہ وہ دیسی ہوں یا پردیسی، ربکیونکہ کی نظر میں پردیسی
تمہارے برابر ہے۔ تمہارےیہ اور تمہاری اولاد کے لئے دائمی اصول ہے۔
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تمہارے16 تمہارےاور ساتھ ہنے ر پردیسیوالے کے لئے ایک “ہے۔شریعتہی

فصل کے لئے شکرگزاری کی قربانی
رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ جب تم اُس

ملـک میں داخل ہو میںجسگے مَیں تمہیں لے جا رہا ہوں 19 اور وہاں
کی پیداوار کھاؤ گے تو پہلے اُس ایککا حصہ اُٹھانے والی قربانی کے طور
پر رب پیشکو کرنا۔ فصل20 کے خالصپہلے آٹے میں میرےسے لئے
ایک روٹی بنا کر اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کرو۔ وہ ہنے گا کی
جگہ طرفکی ربسے کے لئے اُٹھانے والی قربانی ہو گی۔ 21 اپنی فصل
کے خالصپہلے آٹے میں سے یہ پیشقربانی کیا کرو۔ یہ اصول تکہمیشہ
لاگو رہے۔

نادانستہ گناہوں کے لئے قربانیاں
22 ہو سکتا ہے غیرارادیکہ طور پر تم غلطیسے ہوئی ہے اور تم نے اُن

احکام پورےپر طور نہیںعملپر کیا موسٰیربجو چکادےکو 23ہے یا جو
وہ آنے والی نسلوں دےکو گا۔ 24 اگر جماعت باتاِس ناواقفسے تھی
غیرارادیاور طور پر اُس غلطیسے ہوئی تو ایکجماعتپوریپھر بَیلجوان
بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ ساتھ ہی وہ مقررہ غلہ اور
َمے کی نذریں پیشبھی کرے۔ اِس کی ربخوشبو کو پسند ہو گی۔ اِس
کے علاوہ جماعت گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا پیش کرے۔ 25 امام
اسرائیل جماعتپوریکی کا دےکفارہ تو اُنہیں معافی ملے گی، کیونکہ اُن
کا گناہ غیرارادی تھا اور اُنہوں ربنے کو بھسم ہونے والی قربانی اور گناہ
ہے۔کیپیشقربانیکی اسرائیلیوں26 جماعتپوریکی سمیتپردیسیوںکو
معافی ملے گی، کیونکہ گناہ غیرارادی تھا۔
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27 اگر ایکصرف شخص سے غیرارادی طور پر گناہ ہوا ہو تو گناہ کی

قربانی لئےکے کرے۔پیشبکریسالہیکایکوہ منےکےربامام28 سا
شخصاُس کا کفارہ جبدے۔ دےکفارہ دیا گیا تو اُسے معافی حاصل
ہو گی۔ یہی29 پردیسیاصول پر بھی لاگو ہے۔ اگر اُس غیرارادیسے طور
پر گناہ ہوا ہو تو وہ حاصلمعافی کرنے کے لئے کرےکچھوہی اسرائیلیجو
کو کرنا ہوتا ہے۔

دانستہ گناہوں کے لئے سزائے موت
30 لیکن اگر کوئی دیسی یا پردیسی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو ایسا

ربشخص اہانتکی کرتا اِسہے، لئے لازم ہے کہ اُسے اُس کی قوم میں
سے مٹایا جائے۔ اُس31 ربنے کا کلام جانحقیر کر اُس احکامکے توڑ
ڈالے ہیں، اِس لئے اُسے ضرور قوم میں سے مٹایا جائے۔ وہ اپنے گناہ کا
ذمہ دار “ہے۔

جب32 اسرائیلی یگستان ر میں سے گزر رہے تھے ایکتو آدمی کو پکڑا
گیا جو ہفتے کے دن یاں لـکڑ جمع کر رہا تھا۔ جنہوں33 نے اُسے پکڑا تھا وہ
اُسے موسٰی، ہارون اور پوری جماعت پاسکے لے آئے۔ 34 صافچونکہ
معلوم نہیں تھا کہ اُس ساتھکے کیا کِیا جائے اِس لئے اُنہوں نے اُسے گرفتار
کر لیا۔

35 ربپھر نے موسٰی سے کہا، اِس” آدمی کو ضرور دیموتسزائے
جماعتپوریجائے۔ اُسے خیمہ گاہ باہرکے لے جا کر “کرے۔سنگسار
جماعتچنانچہ36 اُسےنے گاہخیمہ باہرکے لے جا سنگسارکر جسکیا،
ربطرح نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

احکام کی یاد دلانے والے پُھندنے
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رب37 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”38 کو بتانا کہ تم تمہارےاور

بعد نسلیںکی لباساپنے کناروںکے پر پُھندنے لگائیں۔ ہر قرمزیایکپُھندنا
ڈوری لباسسے کے ساتھ لگا ہو۔ 39 اِن پُھندنوں کو دیکھ کر تمہیں رب
کے تمام احکام یاد رہیں گے اور تم اُن پر عمل کرو گے۔ پھر تم اپنے دلوں اور
آنکھوں کی غلط خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑو گے بلـکہ زناکاری سے دُور
رہو گے۔ 40 پھر میرےتم احکام کو یاد کر کے اُن پر عمل کرو گے اور اپنے
منےکےخدا مُقّدسومخصوصسا گے۔رہو ربمَیں41 تمہارا ہوںخدا جو
تمہیں مصر نکالسے لایا تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

16
قورح، داتن اور ابیرام کی سرکشی

ایک1-2 دن قورح بن اِضہار موسٰی خلافکے اُٹھا۔ وہ لاوی کے قبیلے
کا قِہاتی تھا۔ اُس کے ساتھ روبن کے قبیلے کے تین آدمی تھے، اِلیاب کے
بیٹے داتن اور ابیرام اور اون بن پلت۔ اُن 250ساتھکے اَور آدمی بھی تھے جو
جماعت کے سردار اور اثر و رسوخ والے تھے، اور جو کونسل کے لئے چنے
گئے تھے۔ 3 وہ مل کر موسٰی اور ہارون پاسکے آ کر کہنے لـگے، آپ” ہم
سے یادتی ز کر رہے ہیں۔ پوری مخصوصجماعت مُقّدسو ہے، اور رب
اُس درمیانکے توہے۔ آپپھر آپاپنے جماعتکیربکیوںکو بڑھسے
کر سمجھتے “ہیں؟

4 یہ سن کر موسٰی منہ بلکے گرا۔ 5 پھر اُس قورحنے اور اُس کے تمام
ساتھیوں سے ربصبحکل”کہا، کرےظاہر گا اُسکونکہ کا بندہ اور
مخصوصکون مُقّدسو اُسیہے۔ کو وہ پاساپنے دےآنے گا۔ اے6
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قورح، کل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بخوردان لے کر رب7 کے منے سا
اُن انگارےمیں اور بخور جسڈالو۔ آدمی ربکو چنے گا مخصوصوہ و
مُقّدس ہو ابگا۔ لاویتم خود یادتی ز کر رہے “ہو۔

8 موسٰی قورحنے باتسے جاری رکھی، لاویاے” کی اولاد، !سنو
9 تمہاریکیا میںنظر یہ باتچھوٹیکوئی تمہیںربکہہے جماعتاسرائیلی
کے باقی لوگوں الـگسے کر کے قریباپنے لے آیا تاکہ ربتم مقدِسکے
میں اور جماعت کے منے کھڑےسا ہو کر اُن خدمتکی کرو؟ 10 وہ تجھے
تیرےاور یوںساتھی لاو کو قریباپنے لایا ابلیکنہے۔ تم امام کا عُہدہ
بھی اپنانا ہتے چا ہو۔ 11 اپنے ساتھیوں ملسے کر تُو ہاروننے کی نہیں بلـکہ
رب کی مخالفت کی ہے۔ کیونکہ ہارون کون ہے کہ تم اُس خلافکے
بڑاؤ؟ “بڑ

12 پھر موسٰی اِلیابنے کے بیٹوں داتن اور ابیرام کو بُلایا۔ لیکن اُنہوں
نے نہیںہم”کہا، آئیں گے۔ ایکہمیںآپ13 ملـکایسے نکالسے لائے
ہیں جہاں دودھ اور شہد کی کثرت ہے تاکہ ہم یگستان ر میں ہلاک
ہو جائیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپابکیا ہم پر حکومت بھی کرنا ہتے چا
ہیں؟ 14 نہ آپ نے ہمیں ملـکایسے میں جسپہنچایا میں دودھ اور شہد
کثرتکی ہے، نہ ہمیں کھیتوں اور انگور کے باغوں وارثکے بنایا ہے۔
آپکیا اِن آدمیوں آنکھیںکی نکال ڈالیں نہیں،گے؟ ہم نہیںہرگز آئیں “گے۔

تب15 موسٰی نہایت غصے ہوا۔ اُس ربنے سے کہا، اُن” کی قربانی
کو قبول نہ کر۔ مَیں ایکنے تکگدھا اُن سے نہیں لیا، نہ مَیں نے اُن میں
کسیسے سے سلوکبُرا کیا “ہے۔

قورح16 سے اُس نے کہا، کل” تم تمہارےاور ربساتھی کے منے سا
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حاضر ہو جاؤ۔ ہارون بھی آئے گا۔ 17 ایکہر اپنا بخوردان لے کر اُسے
رب پیشکو “کرے۔ 18 چنانچہ ہر آدمی نے اپنا بخوردان لے کر اُس
انگارےمیں اور ڈالبخور دیا۔ سبپھر موسٰی اور ہارون ملاقاتساتھکے
خیمےکے دروازےکے ہوئے۔کھڑےپر قورح19 جماعتپورینے کو
دروازے پر موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع کیا تھا۔

اچانک جماعتپوری ربپر کا جلال ظاہر ہوا۔ رب20 نے موسٰی اور
ہارون سے کہا، 21 اِس” جماعت سے الـگ ہو جاؤ تاکہ مَیں اِسے ً فورا
ہلاک کر “دوں۔ 22 موسٰی اور ہارون منہ کے بل گرے اور بول اے”اُٹھے، الله، تُو تمام جانوں کا خدا ہے۔ کیا ایکغضبتیرا ہی آدمی کے گناہ
سببکے جماعتپوریسے پر پڑےآن “گا؟

موسٰینےربتب23 کہا،سے جماعت”24 کو داتنقورح،کہدےبتا
اور ابیرام ڈیروںکے سے دُور ہو “جاؤ۔ 25 موسٰی اُٹھ کر داتن اور ابیرام کے
پاس گیا، اور اسرائیل بزرگکے اُس کے پیچھے چلے۔ 26 اُس جماعتنے
کو آگاہ کیا، اِن” شریروں خیموںکے سے دُور ہو !جاؤ جو بھیکچھ اُن کے
پاس ہے اُسے نہ چھوؤ، ورنہ تم بھی اُن کے ساتھ تباہ ہو جاؤ جبگے وہ
اپنے گناہوں ہوںہلاکباعثکے “گے۔ لوگباقیتب27 قورح، داتن اور
ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو گئے۔

داتن اور ابیرام سمیتبچوںبالاپنے نکلسےخیموںاپنے کر کھڑےباہر
تھے۔ 28 موسٰی نے کہا، اب” تمہیں پتا چلے گا ربکہ نے مجھے یہ سب
کچھ کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ مَیں اپنی نہیں بلـکہ اُس کی مرضی پوری کر
رہا ہوں۔ 29 اگر دوسروںلوگیہ مریںموتطبعیطرحکی تو ربپھر نے
مجھے نہیں بھیجا۔ لیکن30 اگر رب ایسا کرےکام جو پہلے کبھی نہیں ہوا
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اور زمین اپنا منہ کھول کر اُنہیں اور اُن کا پورا مال ہڑپ کر لے اور اُنہیں
جیتے جی دےدفنا تو اِس مطلبکا ہو گا کہ اِن آدمیوں ربنے کو جاناحقیر “ہے۔

31 باتیہ کہتے ہی اُن کے نیچے کی پھٹزمین گئی۔ اُس32 نے اپنا منہ
کھول کر اُنہیں، اُن کے خاندانوں کو، قورح کے تمام لوگوں کو اور اُن کا
سارا ہڑپسامان کر لیا۔ 33 وہ اپنی پوری ملـکیت سمیت جیتے جی دفن ہو
گئے۔ زمین اُن کے اوپر واپس آ گئی۔ یوں اُنہیں جماعت سے نکالا گیا اور
ہلاکوہ ہو گئے۔ 34 اُن کی چیخیں سن کر اُن کے ارد کھڑےگرد تمام
بھاگاسرائیلی اُٹھے، اُنہوںکیونکہ ایسا”سوچا،نے نہ ہو بھیہمیںزمینکہ
نگل “لے۔

اُسی35 آگسےطرفکیربلمحے اُتر آئی اور آدمیوں250اُن بھسمکو
کر دیا جو پیشبخور کر تھے۔رہے موسٰینےرب36 سے کہا، ہارون”37
امام کے بیٹے اِلی عزر کو دےاطلاع کہ وہ بخوردانوں کو راکھ میں سے
نکال کر رکھے۔ اُن انگارےکے وہ دُور پھینکے۔ بخوردانوں کو رکھنے کا
سبب یہ ہے ابکہ مخصوصوہ مُقّدسو ہیں۔ لوگ38 اُن آدمیوں کے یہ
بخوردان لیںلے جو اپنے گناہ بحقجاںباعثکے کوٹاُنہیںوہگئے۔ہو کر
اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں جلنے والی قربانیوں کی قربان گاہ پر چڑھائیں۔
کیونکہ ربوہ پیشکو کئے گئے ہیں، اِس لئے مخصوصوہ مُقّدسو ہیں۔
یوں وہ اسرائیلیوں کے لئے ایک نشان رہیں “گے۔

39 چنانچہ اِلی عزر امام نے پیتل کے یہ بخوردان جمع کئے جو بھسم کئے
ہوئے آدمیوں ربنے پیشکو کئے تھے۔ پھر لوگوں نے اُنہیں کوٹ کر
اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں قربان گاہ پر چڑھا دیا۔ ہارون40 سبنے
کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی معرفتکی بتایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ
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بخوردان اسرائیلیوں کو یاد دلاتے رہیں ہارونصرفکہ کی اولاد ہی کو
منےکےرب سا آ کر بخور اجازتکیجلانے اگرہے۔ کوئی اَور کرےایسا
تو اُس کا قورححال اور اُس ساتھیوںکے کا سا ہو گا۔

41 اگلے دن اسرائیل کی پوری جماعت موسٰی اور ہارون کے خلاف
بڑبڑانے لـگی۔ اُنہوں نے کہا، آپ” ربنے کی قوم کو مار ڈالا “ہے۔
لیکن42 جب وہ موسٰی اور ہارون کے مقابلے میں جمع ہوئے اور ملاقات
کے خیمے کا رُخ کیا اچانکتو اُس پر بادل چھا گیا رباور کا جلال ظاہر
ہوا۔ 43 پھر موسٰی اور ہارون ملاقات کے خیمے کے منے سا آئے، 44 اور
رب نے موسٰی سے کہا، جماعتاِس”45 نکلسے جاؤ تاکہ مَیں ًاِسے فورا
ہلاک “دوں۔کر سنیہ دونوںکر منہ گرے۔بلکے موسٰی46 ہاروننے
سے کہا، اپنا” بخوردان لے کر اُس میں قربان گاہ انگارےکے اور بخور
ڈالیں۔ بھاگپھر کر جماعت پاسکے چلے جائیں تاکہ اُن کا کفارہ دیں۔
کریں،جلدی ربکیونکہ اُنغضبکا ٹوٹپر پڑا وباہے۔ پھیلنے لـگی “ہے۔

ہارون47 نے ایسا ہی کیا۔ وہ دوڑ کر جماعت کے بیچ میں گیا۔ لوگوں
میں وبا شروع ہو چکی تھی، لیکن ہارون ربنے کو پیشبخور کر کے اُن
کا کفارہ دیا۔ 48 وہ زندوں اور مُردوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تو وبا رُک
گئی۔ 14,700توبھی49 افراد وبا سے مر گئے۔ اِس میں وہ شامل نہیں ہیں
قورحجو سببکے سے مر گئے تھے۔

جب50 وبا رُک گئی تو ہارون موسٰی کے پاس واپس آیا جو تکاب
ملاقات خیمےکے دروازےکے پر کھڑا تھا۔

17
ہارون کی لاٹھی سے کونپلیں نکلتی ہیں
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رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” سے بات کر کے اُن سے 12

لاٹھیاں منگوا لے، ہر قبیلے کے سردار ایکسے لاٹھی۔ ہر لاٹھی پر اُس
مالـککے کا نام لـکھنا۔ لاوی3 کی لاٹھی پر ہارون کا نام لـکھنا، کیونکہ
ہر قبیلے کے سردار کے لئے ایک لاٹھی ہو گی۔ 4 پھر اُن ملاقاتکو کے
خیمے میں عہد کے صندوق کے منے سا رکھ جہاں میری تم ملاقاتسے
ہوتی ہے۔ آدمیجس5 کو مَیں چننے لیا اُسہے کی لاٹھی سے کونپلیں
نکلیںپھوٹ اسرائیلیوںخلافتمہارےمَیںطرحاِسگی۔ بڑبڑاہٹکی ختم
کر دوں “گا۔

6 چنانچہ موسٰی نے اسرائیلیوں سے بات کی، اور قبیلوں کے ہر سردار
نے اُسے اپنی لاٹھی دی۔ اِن 12 لاٹھیوں میں ہارون کی لاٹھی بھی شامل
تھی۔ موسٰی7 ملاقاتاُنہیںنے میںخیمےکے عہد صندوقکے منےکے سا
رکھا۔ 8 اگلے دن جب وہ ملاقات کے خیمے میں داخل ہوا تو اُس نے
دیکھا لاویکہ قبیلےکے لاٹھیکیہارونسردارکے کونپلیںصرفنہسے
پھوٹ نکلی ہیں بلـکہ پھول اور پکے ہوئے بادام بھی لـگے ہیں۔

9 موسٰی تمام لاٹھیاں رب کے منے سا سے باہر لا کر اسرائیلیوں پاسکے
آیا،لے اُنہوںاور نے اُن کا معائنہ کیا۔ پھر ایکہر اپنینے اپنی واپسلاٹھی
لے لی۔ رب10 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کی لاٹھی عہد کے صندوق
منےکے یہدے۔رکھسا باغی اسرائیلیوں یادکو دلائے گی وہکہ اپنا بڑانا بڑ
بند کریں، ہلاکورنہ ہو جائیں “گے۔

11 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ 12 لیکن اسرائیلیوں نے موسٰی سے ہائے،”کہا، ہم مر جائیں گے۔ ہائے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم سب
ہلاک ہو جائیں گے۔ 13 جو بھی رب کے مقدِس کے قریب آئے وہ مر
جائے گا۔ کیا سبہم ہلاکہی ہو جائیں “گے؟
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18
اماموں اور یوں لاو کی ذمہ یاں دار

رب1 نے ہارون سے کہا، مقدِس” تیرےتیری، بیٹوں اور لاوی کے
قبیلے کی داریذمہ ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے تو تم قصوروار
ٹھہرو اِسیگے۔ طرح اماموں تیریصرفخدمتکی تیرےاور بیٹوں کی
ذمہ داری ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے تو تُو اور تیرے بیٹے
قصوروار ٹھہریں گے۔ 2 اپنے قبیلے لاوی کے باقی آدمیوں کو بھی میرے
قریب آنے دے۔ وہ تیرے ساتھ مل کر یوں حصہ لیں کہ وہ تیری اور
تیرے بیٹوں کی خدمت کریں جب تم خیمے کے منے سا اپنی ذمہ یاں دار
نبھاؤ گے۔ تیری3 خدمت اور خیمے میں خدمت اُن کی ذمہ داری ہے۔
لیکن وہ خیمے مخصوصکے و مُقّدس سامان اور قربان گاہ کے قریب نہ
جائیں، ورنہ صرفنہ وہ بلـکہ تُو ہلاکبھی ہو جائے گا۔ یوں4 تیرےوہ
ملساتھ ملاقاتکر خیمےکے پورےکے کام میں لیں۔حصہ لیکن کسی
اَور کو ایسا کرنے اجازتکی نہیں ہے۔ صرف5 تُو تیرےاور بیٹے مقدِس
اور قربان گاہ کی دیکھ بھال کریں تاکہ میرا غضب دوبارہ اسرائیلیوں پر نہ
بھڑکے۔ 6 مَیں ہی نے اسرائیلیوں میں تیرےسے بھائیوں یعنی یوں لاو کو
چن کر تجھے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ ربوہ کے لئے مخصوص ہیں تاکہ
خیمے میں خدمت کریں۔ لیکن7 صرف تُو تیرےاور بیٹے امام خدمتکی
سرانجام دیں۔ مَیں تمہیں امام کا عُہدہ تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ کوئی اَور
قربان گاہ اور مُقّدس چیزوں نزدیککے نہ آئے، ورنہ اُسے سزائے موت
دی “جائے۔

اماموں کا حصہ
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رب8 ہاروننے سے کہا، مَیں” نے خود مقرر کیا ہے کہ تمام اُٹھانے

والی قربانیاں تیرا حصہ ہوں۔ یہ تکہمیشہ قربانیوں میں سے تیرا اور تیری
اولاد کا حصہ ہیں۔ مُقّدستمہیں9 ترین قربانیوں کا وہ حصہ ملنا ہے جو
جلایا نہیں جاتا۔ ہاں، تجھے تیرےاور بیٹوں کو وہی حصہ ملنا ہے، خواہ
وہ مجھے غلہ کی نذریں، گناہ کی قربانیاں یا قصور کی قربانیاں پیش کریں۔
10 اُسے مُقّدس جگہ پر کھانا۔ ہر مرد اُسے کھا سکتا ہے۔ خیال رکھ کہ
مخصوصوہ مُقّدسو ہے۔

مَیں11 نے مقرر کیا ہے کہ تمام ہلانے والی قربانیوں کا اُٹھایا ہوا حصہ
تیرا یہہے۔ ہمیشہ کے لئے تیرے تیرےاور بیٹے بیٹیوں کا تیرےہے۔حصہ
گھرانے کا ہر فرد اُسے کھا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔
جب12 لوگ رب کو اپنی فصلوں کا پہلا پھل پیش کریں گے تو وہ تیرا
ہی حصہ ہو مَیںگا۔ زیتونتجھے کے تیل، نئی َمے اور اناج کا بہترین حصہ
دیتا ہوں۔ فصلوں13 کا بھیجو پہلا پھل ربوہ پیشکو کریں گے وہ تیرا
ہی ہو تیرےگا۔ گھرانے کا پاکہر فرد اُسے کھا سکتا ہے۔ اسرائیل14
میں جو بھی ربچیز کے لئے مخصوص مُقّدسو کی گئی ہے وہ تیری ہو
گی۔ 15 ہر انسان اور ہر حیوان کا جو پہلوٹھا رب پیشکو کیا جاتا ہے وہ
تیرا ہی لیکنہے۔ لازم ہے کہ تُو ہر انسان اور ناپاکہر جانور پہلوٹھےکے
کا دےفدیہ کر اُسے چھڑائے۔

جب16 وہ ایک ماہ کے ہیں تو اُن کے عوض چاندی کے پانچ ِسکے
دینا۔ ِسکےہر) مقدِسوزنکا باٹوںکے 11مطابقکے گرام ۔(ہو لیکن17
گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کے پہلے بچوں کا فدیہ یعنی معاوضہ نہ دینا۔ وہ
مخصوص و مُقّدس ہیں۔ اُن کا خون قربان گاہ پر چھڑک دینا اور اُن کی
چربی جلا دینا۔ ایسی قربانی رب کو پسند ہو گی۔ 18 اُن گوشتکا ویسے
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تمہارےہی لئے ہو، جیسے ہلانے والی قربانی کا سینہ اور دہنی ران بھی
تمہارے لئے ہیں۔

مُقّدس19 قربانیوں میں سے تمام اُٹھانے والی قربانیاں تیرا تیرےاور بیٹے
بیٹیوں کا مَیںہیں۔حصہ اُسےنے ہمیشہ کے لئے تجھے دیا نمکیہہے۔ کا
دائمی عہد ہے جو مَیں تیرےنے اور تیری اولاد کے ساتھ قائم کیا “ہے۔

یوں لاو کا حصہ
ہاروننےرب20 نہیںزمینمیںمیراثتُو”کہا،سے پائے اسرائیلگا۔

میں تجھے کوئی نہیںحصہ دیا جائے گا، اسرائیلیوںکیونکہ مَیںدرمیانکے
ہی تیرا حصہ اور تیری میراث ہوں۔ 21 اپنی پیداوار کا جو دسواں حصہ
اسرائیلی مجھے دیتے ہیں وہ مَیں یوں لاو کو دیتا ہوں۔ یہ اُن وراثتکی ہے،
جو اُنہیں ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے کے بدلے میں ملتی ہے۔
اب22 سے اسرائیلی ملاقات کے خیمے کے قریب نہ آئیں، ورنہ اُنہیں اپنی
خطا کا برداشتنتیجہ پڑےکرنا گا اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔ صرف23
لاوی ملاقات کے خیمے میں خدمت کریں۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو
اسرائیلاُنہیںہے۔اصولدائمیایکیہگے۔ٹھہریںقصورواروہیتوجائے
میں میراث میں زمین نہیں ملے گی۔ 24 کیونکہ مَیں نے اُنہیں وہی دسواں
میراثحصہ کے طور پر دیا ہے جو اسرائیلی مجھے اُٹھانے والی قربانی کے
طور پیشپر کرتے ہیں۔ اِس وجہ سے مَیں نے اُن بارےکے میں کہا کہ
اُنہیں باقی اسرائیلیوں کے میراثساتھ میں زمین نہیں ملے “گی۔

یوں لاو کا دسواں حصہ
موسٰینےرب25 سے کہا، یوں”26 لاو کو بتانا تمہیںکہ اسرائیلیوں کی

پیداوار کا دسواں حصہ ملے گا۔ یہ رب طرفکی سے تمہاری وراثت ہو
گی۔ لازم ہے کہ تم اِس کا دسواں ربحصہ کو اُٹھانے والی قربانی کے
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طور پر پیش کرو۔ تمہاری27 یہ قربانی نئے اناج یا نئے انگور رسکے کی
قربانی کے برابر قرار دی جائے گی۔ اِس28 طرح تم رببھی اسرائیلیوںکو
کی پیداوار کے دسویں حصے میں سے اُٹھانے والی قربانی پیش کرو گے۔
رب کے لئے یہ قربانی ہارون امام کو دینا۔ 29 جو بھی تمہیں ملا ہے اُس
میں سبسے سے اچھا اور مُقّدس ربحصہ کو دینا۔ جب30 تم اِس کا
سب سے اچھا پیشحصہ کرو گے تو اُسے نئے اناج یا نئے انگور رسکے
کی قربانی کے برابر قرار دیا جائے گا۔ 31 تم اپنے سمیتگھرانوں اِس کا باقی
حصہ کہیں بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ ملاقات کے خیمے میں تمہاری
خدمت کا 32ہے۔اجر اگر تم پہلےنے اِس بہترینکا پیشحصہ کیا ہو تو پھر
اِسے میںکھانے تمہارا کوئی نہیںقصور ہو گا۔ پھر اسرائیلیوں مخصوصکی
مُقّدسو قربانیاں تم ناپاکسے نہیں ہو جائیں گی اور تم نہیں مرو “گے۔

19
سرخ گائے کی راکھ

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ وہ
رنگسرخپاستمہارے جوانکی گائے لے آئیں۔کر اُس نقصمیں نہ ہو
اور اُس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ 3 تم اُسے اِلی عزر امام کو دینا جو اُسے
باہرکےخیمے اُسےوہاںجائے۔لے اُس میںموجودگیکی ذبح کیا جائے۔
4 پھر اِلی عزر امام اپنی اُنگلی سے اُس کے خون سے کچھ لے کر ملاقات
خیمےکے کے منے سا والے چھڑکے۔طرفکیحصے اُس5 کی موجودگی
پوریمیں پوریکی گائے کو جلایا اُسجائے۔ کی کھال، خونگوشت،
اور یوں انتڑ کا گوبر بھی جلایا جائے۔ 6 پھر وہ دیودار کی لـکڑی، زوفا اور
رنگقرمزی کا دھاگا لے کر اُسے جلتی ہوئی گائے پر پھینکے۔ اِس7 کے
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بعد وہ کپڑوںاپنے دھوکو کر نہا پھرلے۔ وہ خیمہ میںگاہ آ سکتا لیکنہے
ناپاکتکشام رہے گا۔

آدمیجس8 کوگائےنے بھیوہجلایا دھوکوکپڑوںاپنے کر لے۔نہا
وہ بھی ناپاکتکشام رہے گا۔

ایک9 دوسرا آدمی پاکجو ہے گائے کی راکھ اکٹھی کر کے خیمہ
گاہ کے باہر پاککسی جگہ پر ڈال وہاںدے۔ اسرائیل جماعتکی اُسے
ناپاکی دُور کرنے کا پانی تیار کرنے کے لئے محفوظ رکھے۔ یہ گناہ سے
پاک کرنے کے لئے استعمال ہو گا۔ آدمیجس10 نے راکھ اکٹھی کی
ہے وہ بھی اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ وہ بھی ناپاکتکشام رہے گا۔ یہ
اسرائیلیوں اور اُن درمیانکے ہنے ر پردیسیوںوالے لئےکے ہو۔اصولدائمی

لاش چھونے سے پاک ہو جانے کا یقہ طر
11 لاشبھیجو چھوئے ناپاکتکدنساتوہ رہے گا۔ تیسرے12

اور ساتویں دن وہ اپنے آپ پر ناپاکی دُور کرنے کا پانی چھڑک کر پاک
صاف ہو جائے۔ اِس کے بعد ہی پاکوہ ہو گا۔ لیکن اگر وہ اِن دونوں
دنوں میں اپنے آپ کو پاکیوں نہ کرے ناپاکتو رہے گا۔ 13 جو بھی
لاش چھو کر آپاپنے پاکیوںکو نہیں کرتا ربوہ مقدِسکے ناپاککو
لازمہے۔کرتا اسرائیلاُسےکہہے میں سے مٹایا جائے۔ ناپاکیچونکہ دُور
کرنے کا پانی اُس پر چھڑکا نہیں گیا اِس لئے ناپاکوہ رہے گا۔

14 اگر ڈیرےکوئی میں مر جائے تو جو بھی اُس وقت اُس میں موجود
ہو یا داخل ہو جائے ساتوہ ناپاکتکدن رہے گا۔ 15 ہر کھلا برتن
جو ڈھکنے بندسے نہ کیا گیا ہو وہ ناپاکبھی ہو گا۔ اِسی16 طرح کھلےجو
میدان میں لاش چھوئے وہ بھی سات ناپاکتکدن رہے گا، خواہ وہ
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تلوار سے یا موتطبعی مرا ہو۔ جو انسان کی کوئی ہڈی یا قبر چھوئے وہ
ساتبھی ناپاکتکدن رہے گا۔

17 ناپاکی دُور کرنے کے لئے اُس رنگسرخ کی گائے کی راکھ میں
سے کچھ لینا جو گناہ دُور کرنے کے لئے جلائی گئی تھی۔ اُسے برتن میں
ڈال کر تازہ پانی میں ملانا۔ 18 پھر پاککوئی آدمی کچھ زوفا لے اور اُسے
اِس پانی میں ڈبو مرےکر شخصہوئے کے خیمے، اُس کے سامان اور اُن
لوگوں پر چھڑکے اُسجو کے وہاںوقتمرتے اِسیتھے۔ طرح وہ پانی اُس
شخص پر بھی جسچھڑکے نے طبعی یا مرےموتغیرطبعی شخصہوئے
انسانکسیکو، ہڈیکی کو یا کوئی قبر چھوئی ہو۔ پاک19 آدمی یہ پانی
تیسرے اور ساتویں شخصناپاکدن پر چھڑکے۔ ساتویں دن وہ پاکاُسے
پاکجسےکرے۔ کیا جا رہا وہہے کپڑےاپنے دھو کر نہا لے تو اُسیوہ
پاکشام ہو گا۔

لیکن20 شخصناپاکجو آپاپنے پاککو نہیں کرتا اُسے جماعت میں
سے مٹانا اُسکیونکہہے، ربنے ناپاکمقدِسکا کر دیا ناپاکیہے۔ دُور
کرنے کا پانی اُس پر نہیں چھڑکا گیا، اِس لئے ناپاکوہ رہا ہے۔ 21 یہ اُن
کے لئے دائمی اصول آدمیجسہے۔ نے ناپاکی دُور کرنے کا پانی چھڑکا
ہے وہ بھی کپڑےاپنے دھوئے۔ جسبلـکہ بھینے یہ پانی چھوا شامہے
ناپاکتک رہے گا۔ 22 شخصناپاکاور جو بھی چیز چھوئے ناپاکوہ
ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلـکہ جو بعد میں ناپاکیہ چیز چھوئے وہ بھی
ناپاکتکشام رہے “گا۔

20
چٹان سے پانی
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پہلے1 مہینے میں اسرائیل جماعتپوریکی پہنچمیںصیندشِت قادسکر

میں ہنے ر لـگی۔ وہاں مریم وفاتنے پائی اور وہیں اُسے دفنایا گیا۔
میںقادس2 یابدستپانی نہیں تھا، اِس لئے لوگ موسٰی اور ہارون کے

مقابلے میں جمع ہوئے۔ 3 وہ موسٰی سے یہ کہہ کر جھگڑنے لـگے، کاش”
ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ رب کے منے سا مر گئے !ہوتے آپ4 رب کی
جماعت اِسکیوںکو یگستان ر میں آئے؟لے کیا اِس لئے یہاںہمکہ اپنے
مویشیوں سمیت مر جائیں؟ آپ5 ہمیں مصر سے نکال کر ناخوشاِس گوار
جگہ پر کیوں آئےلے ہیں؟ یہاں نہ تو اناج، نہ انجـیر، انگور یا یابدستانار
ہیں۔ پانی بھی نہیں “!ہے

موسٰی6 اور لوگوںہارون چھوڑکو ملاقاتکر دروازےکےخیمےکے
پر گئے اور منہ بلکے ربتبگرے۔ جلالکا اُن پر ظاہر ہوا۔ رب7 نے
موسٰی سے کہا، 8 عہد” کے صندوق کے منے سا پڑی لاٹھی پکڑ کر ہارون
کے جماعتساتھ کو اکٹھا کر۔ اُن کے منے سا چٹان باتسے کرو تو وہ اپنا
دےپانی گی۔ یوں تُو چٹان میں جماعتسے کے لئے پانی نکال کر اُنہیں اُن
کے سمیتمویشیوں پانی پلائے “گا۔

موسٰی9 نے ایسا کیا۔ہی اُس عہدنے منےکےصندوقکے لاٹھیپڑیسا
اُٹھائی اور10 ہارون جماعتساتھکے چٹانکو کے منے سا اکٹھا کیا۔ موسٰی
نے اُن سے کہا، بغاوتاے” کرنے والو، !سنو کیا ہم اِس چٹان میں سے
تمہارے لئے پانی “نکالیں؟ اُس11 لاٹھینے کو اُٹھا کر چٹان کو دو مرتبہ
مارا بہتتو سا پھوٹپانی جماعتنکلا۔ اور اُن مویشیوںکے پانیخوبنے
پیا۔

ربلیکن12 نے موسٰی اور ہارون سے تمہارا”کہا، مجھ پر اِتنا ایمان نہیں
تھا قدوسیتمیریکہ اسرائیلیوںکو کے منے سا قائم رکھتے۔ اِس لئے تم اِس
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جماعت کو ملـکاُس میں نہیں لے جاؤ گے جو مَیں اُنہیں دوں “گا۔
یہ13 واقعہ مریبہ یعنی ‘جھگڑنا’ پانیکے پر اسرائیلیوںوہاںہوا۔ ربنے

سے جھگڑا کیا، اور وہاں اُس نے اُن پر ظاہر کیا کہ قدوسوہ ہے۔

ادوم اسرائیل کو گزرنے نہیں دیتا
قادس14 سے موسٰی نے ادوم کے بادشاہ کو اطلاع بھیجی، آپ” کے

بھائی اسرائیل کی طرف ایکسے گزارش آپہے۔ کو اُن تمام مصیبتوں
بارےکے میں علم ہے جو ہم پر آن پڑی ہیں۔ ہمارے15 باپ دادا مصر
گئے تھے اور وہاں ہم بہت تکعرصے رہے۔ مصریوں ہمارےنے باپ
دادا اور ہم سے سلوکبُرا کیا۔ ہمجبلیکن16 نے چلّا منتسےربکر
کی تو اُس ہمارینے سنی اور فرشتہ بھیج کر ہمیں مصر نکالسے ابلایا۔
قادسیہاںہم ہیںمیںشہر سرحدکیآپجو پر مہربانی17ہے۔ ہمیںکےکر
ملـکاپنے میں سے دیں۔گزرنے کھیتکسیہم یا انگور باغکے میں نہیں
جائیں گے، نہ کسی کنوئیں کا پانی پئیں گے۔ ہم شاہراہ پر ہی رہیں گے۔
آپ میںملـککے گزرتےسے اُسہمہوئے دائیںنہسے اور نہ طرفبائیں
ہٹیں “گے۔

لیکن18 ادومیوں جوابنے دیا، یہاں” سے نہ گزرنا، ورنہ ہم نکل کر
لڑیںسےآپ “گے۔ اسرائیل19 دوبارہنے خبر ہم”بھیجی، شاہراہ پر ہتے ر
ہوئے گزریں گے۔ اگر ہمیں ہمارےیا جانوروں کو پانی ضرورتکی ہوئی
تو دےپیسے لیںخریدکر پیدلہمگے۔ ہی گزرنا ہتے چا ہیں، اَور نہیںکچھ
ہتے۔ “چا
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لیکن20 ادومیوں نے دوبارہ انکار کیا۔ ساتھ ہی اُنہوں نے اُن کے ساتھ

لڑنے کے لئے ایک بڑی طاقتاور ور فوج بھیجی۔
21 چونکہ ادوم اُنہیںنے گزرنے اجازتکی دینہ اِس لئے اسرائیلی مُڑ

دوسرےکر راستے چلےسے گئے۔
ہارون کی وفات

اسرائیل22 کی پوری قادسجماعت سے روانہ ہو کر ہور پہاڑ پاسکے
پہنچی۔ 23 یہ پہاڑ ادوم کی سرحد پر واقع تھا۔ وہاں رب نے موسٰی اور
ہارون سے کہا، 24 ہارون” اب کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملے
گا۔ وہ اُس ملـک میں داخل نہیں ہو گا جو مَیں اسرائیلیوں کو دوں گا،
کیونکہ تم دونوں نے مریبہ کے پانی میرےپر حکم خلافکی ورزی کی۔
ہارون25 اور اُس بیٹےکے اِلی عزر ہورکرلےکو پہاڑ پر جا۔چڑھ ہارون26
کپڑےکے اُتار کر اُس کے بیٹے اِلی عزر کو پہنا دینا۔ پھر ہارون کوچ کر
کے باپاپنے دادا سے جا ملے “گا۔

27 موسٰی نے ایسا ہی کیا جیسا رب نے کہا۔ تینوں پوری جماعت کے
دیکھتے دیکھتے ہور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ 28 موسٰی ہاروننے کپڑےکے اُتروا
اُسکر بیٹےکے اِلی عزر کو پہنا دیئے۔ پھر وہاںہارون پہاڑ چوٹیکی فوتپر
ہوا، اور موسٰی اور اِلی عزر نیچے اُتر گئے۔ پوریجب29 جماعت کو معلوم
ہوا کہ ہارون انتقال کر گیا ہے تو سب نے 30 تکدن اُس کے لئے ماتم
کیا۔

21
کنعانی ملـِک عراد پر فتح
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ملـککنعانیکےنجبدشِت1 عراد بادشاہکے کو ملیخبر اسرائیلیکہ

اتھارِم بڑھطرفکی رہے ہیں۔ اُس نے اُن پر حملہ کیا اور ایککئی کو پکڑ
کر قید کر لیا۔ اسرائیلیوںتب2 ربنے کے منے مَنتسا مان کر کہا، اگر”
تُو ہمیں اُن پر دےفتح گا تو اُنہیںہم اُن سمیتشہروںکے تباہ دیںکر “گے۔
رب3 نے اُن کی سنی اور کنعانیوں پر فتح بخشی۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں اُن
طرحپوریسمیتشہروںکے تباہ دیا۔کر اِس لئے اُس جگہ نامکا حُرمہ یعنی
تباہی پڑ گیا۔

پیتل کا سانپ
ہور4 پہاڑ روانہسے ہو کر وہ بحرِ ُلزم ق چلطرفکی دیئے تاکہ ادوم کے

ملـک میں سے گزرنا نہ پڑے۔ لیکن چلتے لوگچلتے بےصبر ہو گئے۔ 5 وہ
رب اور موسٰی خلافکے باتیں کرنے لـگے، آپ” ہمیں مصر سے نکال کر
یگستان ر میں مرنے کے لئے کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں نہ یابدستروٹی
ہے نہ پانی۔ ہمیں اِس گھٹیا قسم خوراککی گھنسے آتی “ہے۔

ربتب6 نے اُن کے درمیان یلے زہر سانپ بھیج دیئے جن کے کاٹنے
سے بہت سے لوگ مر گئے۔ 7 پھر لوگ موسٰی کے پاس آئے۔ اُنہوں نے
کہا، ہم” ربنے آپاور خلافکے باتیں کرتے ہوئے گناہ کیا۔ ہماری
سفارش کریں ربکہ ہم سانپسے دُور کر “دے۔

موسٰی نے اُن کے لئے دعا کی 8 ربتو نے موسٰی سے سانپایک”کہا،
بنا کر اُسے کھمبے سے لٹکا دے۔ جو بھی ڈسا گیا ہو وہ اُسے دیکھ کر بچ
جائے “گا۔ 9 چنانچہ موسٰی نے پیتل ایککا سانپ بنایا اور کھمبا کھڑا
کر سانپکے کو اُس سے لٹکا دیا۔ اور ایسا ہوا بھیجسےکہ ڈسا گیا تھا وہ
پیتل سانپکے پر نظر کر کے بچ گیا۔
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موآب کی طرف سفر
اسرائیلی10 روانہ ہوئے اوبوتاور میں اپنے خیمے لگائے۔ 11 پھر وہاں

عیّےکےکرکوچسے یگستاناُسڈالے،ڈیرےمیںعباریم میںر مشرقجو
موآبطرفکی منےکے روانہسےوہاں12ہے۔سا ہو وہکر وادٔی میںزِرد
زنخیمہ ہوئے۔ وادٔیجب13 زِرد سے روانہ ہوئے تو یائے در ارنون کے
پرلے یعنی کنارےجنوبی پر زنخیمہ ہوئے۔ یہ یا در یگستان ر میں اورہے
یوں امور کے علاقے سے نکلتا ہے۔ یہ یوں امور اور موآبیوں کے درمیان کی
سرحد ہے۔ اِس14 کا کتابذکر کیرب’ ‘جنگیں میں بھی واہیب”ہے، جو ُسوفہ میں ہے، یائے در ارنون کی وادیاں 15 اور وادیوں کا
وہ ڈھلان جو عار تکشہر جاتا ہے موآباور کی سرحد پر واقع “ہے۔

وہاں16 سے وہ بیر یعنی ‘کنواں’ پہنچے۔ یہ وہی بیر ربجہاںہے نے
موسٰی سے کہا، لوگوں” کو اکٹھا کر تو مَیں اُنہیں پانی دوں “گا۔ 17 اُس
وقت اسرائیلیوں نے گیتیہ اے”گایا، پھوٹکنوئیں، !نکل اُس بارےکے گیتمیں گاؤ،

18 اُس کنوئیں بارےکے میں جسے سرداروں نے کھودا، جسے قوم
راہنماؤںکے نے عصائے شاہی اور اپنی لاٹھیوں سے “کھودا۔

پھر وہ یگستان ر سے متّنہ کو گئے، 19 متّنہ سے نحلی ایل کو اور نحلی ایل
سے بامات کو۔ بامات20 سے وہ موآبیوں کے علاقے کی اُس وادی میں
پہنچے جو پِسگہ پہاڑ دامنکے میں اِسہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے وادٔی یردن
کا جنوبی خوبیشیمونحصہ نظر آتا ہے۔

سیحون اور عوج کی شکست
اسرائیل21 یوںنے امور کے بادشاہ سیحون اطلاعکو بھیجی، ہمیں”22

ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں۔ ہم سیدھے سیدھے گزر جائیں گے۔ نہ
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ہم کھیتکوئی یا انگور کا باغ چھیڑیں گے، نہ کسی کنوئیں کا پانی پئیں
آپہمگے۔ ملـککے میں سے سیدھے گزرتے ہوئے شاہراہ پر ہی رہیں
“گے۔ لیکن23 سیحون نے اُنہیں گزرنے نہ دیا بلـکہ اپنی فوج جمع کر کے
اسرائیل سے لڑنے کے لئے یگستان ر میں چل پڑا۔ یہض پہنچ کر اُس نے
اسرائیلیوں کی۔جنگسے لیکن24 اسرائیلیوں اُسےنے قتل کیا اور یائے در
ارنون سے لے کر یائے در تکیبوق یعنی عمونیوں کی تکسرحد اُس کے
ملـک پر قبضہ کر لیا۔ وہ اِس سے آگے نہ جا سکے کیونکہ عمونیوں نے اپنی
بندیحصارکیسرحد اسرائیلی25تھی۔رکھیکر شہروںاموریتمام پر قبضہ
کر کے اُن میں ہنے ر لـگے۔ اُن میں حسبون اور اُس کے ارد گرد کی شاملآبادیاں تھیں۔

اموریحسبون26 بادشاہ سیحون کا دار الحکومت تھا۔ اُس موآبنے
کے پچھلے بادشاہ سے لڑ کر اُس سے یہ علاقہ یائے در تکارنون چھین لیا
تھا۔ اِس27 واقعے کا شاعریذکر میں یوں کیا گیا حسبون”ہے، پاسکے آ کر اُسے از سرِ نو تعمیر کرو، سیحون کے شہر کو از
سرِ نو قائم کرو۔

28 حسبون سے آگ نکلی، سیحون کے شہر سے شعلہ بھڑکا۔ اُس نے
موآب کے شہر عار کو جلا دیا، ارنون بلندیوںکی مالـکوںکے بھسمکو کیا۔

تجھموآب،اے29 کموساے!افسوسپر دیوتا کی قوم، ہوئیہلاکتُو
ہے۔ کموس نے اپنے بیٹوں کو مفرور اور اپنی بیٹیوں کو اموری بادشاہ
سیحون قیدیکی بنا دیا ہے۔

لیکن30 جب ہم نے یوں امور پر تیر چلائے تو حسبون کا علاقہ دیبون
تک برباد ہوا۔ ہم نے تکنُفح سب کچھ تباہ کیا، وہ نُفح جس کا علاقہ
تکمیدبا “ہے۔
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یوں31 اسرائیل یوں امور ملـککے میں آباد ہوا۔ وہاں32 سے موسٰی نے

جاسوساپنے یعزیر شہر بھیجے۔ اموریبھیوہاں ہتے ر تھے۔ اسرائیلیوں نے
یعزیر اور اُس اردکے گرد شہروںکے پر بھی قبضہ کیا اور وہاں یوںکے امور
کو نکال دیا۔

33 اِس کے بعد وہ مُڑ کر بسن کی طرف بڑھے۔ تب بسن کا بادشاہ
عوج اپنی تمام فوج لے کر اُن سے لڑنے کے لئے شہر اِدرعی آیا۔ 34 اُس
وقت رب نے موسٰی سے کہا، عوج” سے نہ ڈرنا۔ مَیں اُسے، اُس کی تمام
فوج اور اُس کا ملـک تیرے حوالے کر چکا ہوں۔ اُس کے ساتھ وہی
سلوک کر جو تُو نے یوں امور کے بادشاہ سیحون کے ساتھ کیا، جس کا
الحکومتدار “تھا۔حسبون اسرائیلیوں35 نے عوج، اُس بیٹوںکے اور تمام
فوج ہلاککو کر دیا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ پھر اُنہوں نے بسن ملـککے پر
قبضہ کر لیا۔

22
بلق بلعام کو اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لئے بُلاتا ہے

اِس1 بعدکے موآباسرائیلی میدانوںکے پہنچمیں کر یائے در یردن کے
کنارےمشرقی پر یریحو کے منے آ منے سا خیمہ زن ہوئے۔

2 موآب کے بادشاہ بلق بن صفور کو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے
یوں امور کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ موآبیوں3 نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی
بہت یادہ ز ہیں، اِس لئے اُن پر دہشت چھا گئی۔ اُنہوں4 نے مِدیانیوں کے
بزرگوں باتسے یہاب”کی، اردہمارےطرحاِسہجوم گرد چٹعلاقہکا
کر جائے بَیلطرحجسگا میدان چٹگھاسکی کر جاتا “ہے۔
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بلقتب5 نے اپنے قاصد فتور شہر بھیجےکو جو یائے فراتدر پر واقع تھا

اور جہاں بلعام بن بعور اپنے وطن میں رہتا تھا۔ قاصد اُسے بُلانے کے لئے
اُس پاسکے پہنچے اور اُسے بلق کا پیغام سنایا، ایک” قوم مصر سے نکل
آئی ہے جو رُوئے زمین پر چھا میرےکر قریب ہی آباد ہوئی ہے۔ 6 اِس
لئے آئیں اور اِن لوگوں پر لعنت بھیجیں، کیونکہ وہ مجھ سے یادہ ز طاقت ور
ہیں۔ پھر شاید مَیں اُنہیں دےشکست ملـککر سے بھگا سکوں۔ کیونکہ
مَیں جانتا ہوں کہ برکتآپجنہیں دیتے ہیں اُنہیں برکت ملتی ہے اور جن
لعنتآپپر بھیجتے ہیں اُن پر لعنت آتی “ہے۔

7 یہ پیغام لے موآبکر اور مِدیان بزرگکے روانہ ہوئے۔ اُن پاسکے
انعام کے پیسے تھے۔ بلعام کے پاس پہنچ کر اُنہوں نے اُسے بلق کا پیغام
سنایا۔ بلعام8 نے یہاںرات”کہا، آپمَیںکلگزاریں۔ کو بتا دوں گا کہ
رب اِس بارےکے میں کیا فرماتا “ہے۔ چنانچہ موآبی سردار اُس پاسکے
ٹھہر گئے۔

رات9 وقتکے الله بلعام پر ظاہر ہوا۔ اُس نے پوچھا، یہ” آدمی کون
ہیں پاستیرےجو آئے “ہیں؟ بلعام10 جوابنے موآب”دیا، بادشاہکے
بلق بن صفور نے مجھے پیغام بھیجا ہے، 11 جو’ قوم مصر سے نکل آئی ہے
وہ رُوئے زمین پر چھا گئی ہے۔ اِس لئے آئیں اور میرے لئے اُن پر لعنت
بھیجیں۔ پھر مَیںشاید اُن سے لڑ اُنہیںکر بھگا کامیابمیںدینے “۔‘جاؤںہو
رب12 نے بلعام سے کہا، اُن” کے ساتھ نہ جانا۔ تجھے اُن پر لعنت بھیجنے
اجازتکی نہیں ہے، کیونکہ اُن پر برکتمیری “ہے۔

13 اگلی صبح بلعام جاگ اُٹھا تو اُس نے بلق کے سرداروں سے اپنے”کہا، واپسوطن چلے جائیں، ربکیونکہ نے آپمجھے کے ساتھ جانے
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کی اجازت نہیں “دی۔ 14 چنانچہ موآبی سردار خالی ہاتھ بلق کے پاس
واپس اُنہوںآئے۔ نے ہمارےبلعام”کہا، ساتھ آنے انکارسے کرتا “ہے۔
بلقتب15 اَورنے بھیجےسردار پہلےجو والوں نسبتکی تعداد عُہدےاور
لحاظکے سے یادہ ز تھے۔ 16 وہ بلعام پاسکے جا کر کہنے لـگے، بلق” بن
صفور کہتے ہیں کہ آپباتبھیکوئی پاسمیرےکو آنے سے نہ روکے،
17 کیونکہ آپمَیں کو بڑا انعام دوں آپگا۔ جو بھی کہیں گے مَیں کرنے
کے لئے تیار ہوں۔ آئیں تو سہی میرےاور لئے اُن لوگوں پر لعنت “بھیجیں۔

لیکن18 بلعام جوابنے دیا، اگر” بلق اپنے محل چاندیکو اور سونے
سے بھر کر بھی دےمجھے توبھی مَیں رب اپنے خدا کے فرمان خلافکی
نہیںورزی کر باتخواہسکتا، ہوچھوٹی یا سرداروںدوسرےآپ19بڑی۔
کی طرح رات یہاں گزاریں۔ اِتنے میں مَیں معلوم کروں گا کہ رب مجھے
مزید کیا کچھ بتاتا “ہے۔

راتاُس20 الله بلعام پر ظاہر ہوا اور کہا، چونکہ” یہ آدمی تجھے بُلانے
آئے ہیں اِس لئے اُن کے ساتھ چلا صرفلیکنجا۔ وہی کچھ کرنا جو مَیں
تجھے بتاؤں “گا۔

بلعام کی گدھی
صبح21 کو بلعام نے اُٹھ کر اپنی گدھی پر ین زِ کسا اور موآبی سرداروں

چلساتھکے پڑا۔ لیکن22 الله نہایت غصے ہوا کہ وہ جا رہا اِسہے، لئے
اُس کا فرشتہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ بلعام
اپنی گدھی پر سوار تھا اور اُس کے دو نوکر اُس کے ساتھ چل رہے تھے۔
دیکھانےگدھیجب23 ربکہ فرشتہکا تلوارمیںہاتھاپنے تھامے ہوئے
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میںراستے کھڑا توہے وہ راستے میںکھیتکرہٹسے لـگی۔چلنے بلعام اُسے
مارتے مارتے راستے واپسپر لے آیا۔

پھر24 وہ انگور باغوںدوکے درمیانکے لـگے۔گزرنےسے تنگراستہ
تھا، کیونکہ وہ طرفدونوں باغوں چاردیواریکی سے بند ربابتھا۔ کا
فرشتہ وہاں کھڑا ہوا۔ گدھی25 یہ دیکھ کر چاردیواری کے ساتھ ساتھ
چلنے لـگی، اور بلعام کا پاؤں کچلا گیا۔ اُس نے اُسے دوبارہ مارا۔

رب26 کا فرشتہ آگے نکلا تیسریاور مرتبہ راستے میں کھڑا ہو ابگیا۔
راستے سے ہٹ جانے کی گنجائشکوئی نہیں تھی، نہ دائیں طرف اور نہ
بائیں طرف۔ گدھیجب27 ربنے کا فرشتہ دیکھا تو لیٹوہ گئی۔ بلعام
کو غصہ آ گیا، اور اُس نے اُسے اپنی لاٹھی خوبسے مارا۔

ربتب28 گدھینے کو لنے بو دیا، اور اُس نے بلعام سے کہا، مَیں”
سےآپنے سلوکغلطکیا کیا تیسریابمجھےآپکہہے پیٹدفعہ رہے
“ہیں؟ 29 بلعام نے جواب دیا، تُو” نے مجھے بےوقوف بنایا !ہے کاش
میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو مَیں ابھی تجھے ذبح کر “!دیتا گدھی30 نے
بلعام سے کہا، کیا” آپمَیں کی گدھی نہیں جسہوں آپپر تکآج سوار
ہوتے ہیں؟رہے کبھیمجھےکیا ایسا عادتکیکرنے اُس“تھی؟ “نہیں۔”کہا،نے

31 ربپھر نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اُس ربنے کے فرشتے کو
دیکھا جو تکاب ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے میں کھڑا تھا۔ بلعام
نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ رب32 کے فرشتے نے پوچھا، تُو” نے تین
بار اپنی گدھی کو کیوں پیٹا؟ تیرےمَیں مقابلے میں آیا ہوں، جسکیونکہ
طرف تُو بڑھ رہا ہے اُس کا انجام بُرا ہے۔ گدھی33 تین مرتبہ مجھے دیکھ
طرفمیریکر ہٹسے گئی۔ اگر وہ نہ ہٹتی تو تُو اِس ہلاکوقت ہو گیا
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ہوتا اگرچہ مَیں گدھی کو چھوڑ “دیتا۔
بلعام34 ربنے کے فرشتے سے مَیں”کہا، نے گناہ کیا مجھےہے۔ معلوم

نہیں تھا کہ تُو میرے مقابلے میں راستے میں کھڑا ہے۔ لیکن اگر میرا سفر
تجھے بُرا لـگے تو واپسابمَیں “گا۔جاؤںچلا فرشتےکےرب35 اِن”کہا،نے آدمیوں ساتھکے اپنا جاریسفر صرفلیکنرکھ۔ وہی کچھ کہنا جو
مَیں تجھے بتاؤں “گا۔ چنانچہ بلعام نے بلق کے سرداروں کے ساتھ اپنا سفر
جاری رکھا۔

جب36 بلق کو خبر ملی کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اُس سے ملنے کے لئے
موآب اُسکے تکشہر گیا موآبجو کی سرحد یائے در ارنون پر واقع ہے۔
اُس37 نے بلعام سے کہا، کیا” مَیں آپنے کو اطلاع نہیں بھیجی تھی کہ
آپ ضرور آئیں؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ نے سوچا کہ مَیں آپ کو
مناسب انعام دےنہیں پاؤں “گا؟ 38 بلعام جوابنے دیا، بہر” حال اب
مَیں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن مَیں صرف وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو الله نے
پہلے میرےہی منہ میں ڈال دیا “ہے۔

39 پھر بلعام بلق ساتھکے یَت گیا۔حصاتقِر وہاں40 بلق گائےبَیلنے
اور یاں بکر بھیڑ قربان کر کے اُن میںگوشتکے سے بلعام اور اُس کے ساتھ
والے سرداروں دیا۔دےکو اگلی41 بلقصبح بلعام کو ساتھ لے ایککر
اونچی جگہ پر چڑھ جسگیا کا باموتنام بعل تھا۔ وہاں سے اسرائیلی خیمہ
گاہ کا کنارہ نظر آتا تھا۔

23
بلعام کی پہلی برکت

بلعام1 نے کہا، میرےیہاں” لئے سات قربان گاہیں بنائیں۔ ساتھ ساتھ
میرے لئے بَیلسات ساتاور مینڈھے تیار کر “رکھیں۔ بلق2 نے ایسا ہی
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کیا، اور دونوں ملنے کر ہر قربان گاہ ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا چڑھایا۔
3 پھر بلعام بلقنے سے کہا، یہاں” اپنی قربانی رہیں۔کھڑےپاسکے مَیں
فاصلےکچھ پر جاتا ہوں، مجھربشاید سے ملنے آئے۔ کچھجو وہ مجھ پر ظاہر
کرے آپمَیں کو بتا دوں “گا۔

یہ کہہ کر ایکوہ اونچے مقام پر چلا گیا یالیجو ہر بالکلسے محروم تھا۔
وہاں4 الله بلعام سے ملا۔ بلعام نے کہا، مَیں” ساتنے قربان گاہیں تیار
کر کے قربانہر گاہ ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا قربان کیا “ہے۔ ربتب5
اُسےنے بلق کے لئے پیغام دیا اور کہا، بلق” واپسپاسکے جا اور اُسے یہ
پیغام “سنا۔ 6 بلعام بلق واپسپاسکے آیا تکابجو موآبی سرداروں کے
ساتھ اپنی قربانی پاسکے کھڑا تھا۔ بلعام7 بول اُٹھا،

بلق” مجھے اَرام سے یہاں لایا ہے، موآبی بادشاہ نے مجھے مشرقی پہاڑوں
سے بُلا کر کہا، آؤ،’ یعقوب پر میرے لئے لعنت بھیجو۔ آؤ، اسرائیل کو
بددعا ‘دو۔

کسمَیں8 طرح اُن پر لعنت بھیجوں جن پر الله لعنتنے نہیں بھیجی؟
طرحکسمَیں اُنہیں بددعا دوں ربجنہیں نے بددعا نہیں دی؟

اُنہیںمَیں9 سےچوٹیکیچٹانوں دیکھتا یوںہوں، پہاڑ سے اُن کا مشاہدہ
کرتا ہوں۔ واقعی ایسیایکیہ قوم ہے دوسروںجو الـگسے رہتی یہہے۔
آپاپنے دوسریکو قوموں سے ممتاز سمجھتی ہے۔

یعقوبکون10 کی اولاد کو گن سکتا ہے جو گرد کی مانند بےشمار
ہے۔ کون اسرائیلیوں کا چوتھا حصہ بھی گن سکتا کرےربہے؟ کہ
مَیں راست بازوں کی موت مروں، کہ میرا انجام اُن کے انجام جیسا اچھا
“ہو۔
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بلق11 نے بلعام سے کہا، آپ” میرےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟ مَیں آپ

کو اپنے دشمنوں لعنتپر بھیجنے کے لئے لایا آپاور اُنہیںنے خاصیاچھی
دیبرکت “ہے۔ بلعام12 جوابنے دیا، کیا” لازم نہیں کہ مَیں وہی کچھ
بولوں ربجو نے بتانے کو کہا “ہے؟

بلعام کی دوسری برکت
13 پھر بلق نے اُس سے کہا، آئیں،” ایکہم اَور جگہ جائیں جہاں سے

آپ اسرائیلی قوم کو دیکھ سکیں گے، گو اُن کی خیمہ گاہ صرفکا کنارہ
ہی نظر آئے نہیںکوسبآپگا۔ دیکھ وہیںگے۔سکیں سے اُن میرےپر
لئے لعنت “بھیجیں۔ 14 یہ کہہ کر وہ اُس کے ساتھ پِسگہ کی چوٹی پر چڑھ
پہرےکر داروں کے تکمیدان پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس ساتنے قربان
گاہیں بنا کر ایکہر بَیلایکپر ایکاور مینڈھا قربان کیا۔ بلعام15 بلقنے
سے کہا، یہاں” اپنی قربان گاہ کھڑےپاسکے رہیں۔ مَیں کچھ فاصلے پر
جا ربکر ملوںسے “گا۔

بلعامرب16 ملا۔سے اُس اُسےنے بلق کے لئے پیغام دیا اور بلق”کہا،
واپسپاسکے جا اور اُسے یہ پیغام سنا “دے۔ 17 واپسوہ چلا گیا۔ بلق
تکاب اپنے سرداروں کے ساتھ اپنی قربانی پاسکے کھڑا تھا۔ اُس نے
اُس سے پوچھا، رب” نے کیا “کہا؟ بلعام18 نے کہا، بلق،اے” اُٹھو اور
اےسنو۔ صفور کے بیٹے، باتمیری پر غور کرو۔

19 الله آدمی نہیں جھوٹجو بولتا ہے۔ وہ انسان نہیں جو کوئی فیصلہ کر
کے بعد میں پچھتائے۔ کیا وہ کبھی باتاپنی پر عمل نہیں کرتا؟ کیا وہ کبھی
باتاپنی پوری نہیں کرتا؟
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برکتمجھے20 دینے کو کہا گیا اُسہے۔ دیبرکتنے اورہے مَیں یہ

روکبرکت نہیں سکتا۔
21 یعقوب کے گھرانے میں خرابی نظر نہیں آتی، اسرائیل میں دُکھ

دکھائی نہیں دیتا۔ رب اُس کا خدا اُس کے ساتھ ہے، اور قوم بادشاہ کی
خوشی نعرےمیں لگاتی ہے۔

22 الله اُنہیں مصر سے نکال لایا، اور اُنہیں جنگلی بَیل کی طاقت ہے۔حاصل
یعقوب23 کے گھرانے خلافکے جادوگری ناکام ہے، اسرائیل کے

غیبخلاف دانی بےفائدہ یعقوبابہے۔ کے گھرانے سے کہا جائے
گا، الله’ نے کیسا کام کیا ‘!ہے

اسرائیلی24 قوم شیرنی طرحکی اُٹھتی اور ببر شیر کھڑیطرحکی ہو جاتی
ہے۔ جب تک وہ اپنا شکار نہ کھا لے وہ آرام نہیں کرتا، جب تک وہ
مارے ہوئے لوگوں کا خون نہ پی لے وہ نہیں “لیٹتا۔

25 یہ سن کر بلق نے کہا، آپاگر” اُن پر لعنت بھیجنے سے انکار کریں،
کم از کم اُنہیں برکت تو نہ “دیں۔ بلعام26 جوابنے دیا، کیا” مَیں آپنے
کو نہیں بتایا تھا کہ جو کچھ رببھی کہے گا مَیں وہی کروں “گا؟

بلعام کی تیسری برکت
تب27 بلق نے بلعام سے کہا، آئیں،” مَیں آپ کو ایک اَور جگہ لے

جاؤں۔ شاید الله راضی ہو جائے میرےآپکہ لئے وہاں سے اُن پر لعنت
“بھیجیں۔ 28 وہ اُس ساتھکے فغور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اُس کی چوٹی یردنسے
کی وادی کا جنوبی حصہ یشیمون دکھائی دیا۔ 29 بلعام نے اُس سے میرے”کہا، لئے ساتیہاں قربان گاہیں بنا بَیلساتکر ساتاور مینڈھے تیار
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کر “رکھیں۔ بلق30 نے ایسا کیا۔ہی اُس نے قربانایکہر گاہ بَیلایکپر
ایکاور مینڈھا قربان کیا۔

24
اب1 بلعام کو اِس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ رب کو پسند ہے کہ

مَیں اسرائیلیوں برکتکو دوں۔ اِس لئے اُس نے اِس مرتبہ پہلے کی طرح
جادوگری کا یقہ طر استعمال نہ کیا بلـکہ سیدھا یگستان ر طرفکی رُخ کیا
اسرائیلجہاں2 اپنے اپنے قبیلوں ترتیبکی سے خیمہ زن تھا۔ یہ دیکھ کر
الله کا روح اُس پر نازل ہوا، 3 اور وہ بول اُٹھا،

بلعام” بن بعور کا پیغام سنو، اُس کے پیغام پر غور کرو صافصافجو
دیکھتا ہے،

اُس4 کا پیغام جو الله باتیںکی سن لیتا ہے، قادرِ مطلق کی یا رو دیکھکو
لیتا ہے اور زمین پر گر کر پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے۔

تیرےیعقوب،اے5 خیمے کتنے تیرےاسرائیل،اے!ہیںشاندار گھر
کتنے اچھے !ہیں

وہ6 پھیلیتکدُور وادیوںہوئی مانند،کی نہر باغوںلـگےکنارےکے کی
ربمانند، کے لگائے ہوئے عود کے درختوں کی مانند، پانی کنارےکے
لـگے دیودار درختوںکے کی مانند ہیں۔

7 اُن کی بالٹیوں سے پانی چھلکتا رہے گا، اُن کے بیج کثرتکو کا پانی
ملے گا۔ اُن کا بادشاہ اجاج سے یادہ طاقتز ور ہو گا، اور اُن سلطنتکی
سرفراز ہو گی۔

الله8 اُنہیں مصر نکالسے لایا، اور اُنہیں بَیلجنگلی حاصلطاقتسیکی
ہے۔ وہ مخالف قوموں کو ہڑپ کر کے اُن کی ہڈیاں ُچور ُچور کر دیتے
ہیں، وہ اپنے تیر چلا کر اُنہیں مار لتے ڈا ہیں۔
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اسرائیل9 ببر شیر یا شیرنی کی مانند جبہے۔ دبکوہ کر بیٹھ جائے

تو کوئی بھی اُسے چھیڑنے جرأتکی نہیں کرتا۔ جو دےبرکتتجھے اُسے
برکت ملے، اور جو تجھ لعنتپر بھیجے اُس پر لعنت “آئے۔

10 یہ سن کر بلق آپے سے باہر ہوا۔ اُس نے تالی بجا کر حقارتاپنی کا
اظہار کیا اور کہا، مَیں” نے تجھے اِس لئے بُلایا تھا کہ میرےتُو دشمنوں پر
لعنت اببھیجے۔ تُو نے اُنہیں تینوں بار برکت دیہی ہے۔ اب11 دفع ہو
!جا اپنے بھاگواپسگھر !جا مَیں نے کہا تھا کہ بڑا انعام دوں لیکنگا۔
رب تجھےنے انعام پانے روکسے دیا “ہے۔

بلعام12 جوابنے دیا، کیا” مَیں نے اُن لوگوں کو آپجنہیں مجھےنے
بُلانے کے لئے بھیجا تھا نہیں بتایا تھا 13 کہ اگر بلق اپنے محل چاندیکو اور
سونے سے بھر کر بھی دےدےمجھے توبھی مَیں رب کی باتکسی کی
خلاف ورزی نہیں کر سکتا، خواہ میری نیت اچھی ہو یا بُری۔ صرفمَیں
وہ کچھ کر سکتا ہوں جو الله فرماتا ہے۔ اب14 مَیں اپنے واپسوطن چلا
جاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپمَیں کو بتا دیتا ہوں کہ آخرکار یہ آپقوم کی قوم
کے ساتھ کیا کرےکچھ “گی۔

بلعام کی چوتھی برکت
15 وہ بول بلعام”اُٹھا، بن بعور کا پیغام سنو، اُس کا پیغام صافصافجو دیکھتا ہے،
اُس16 کا پیغام جو الله کی باتیں سن لیتا اور الله تعالیٰ مرضیکی کو جانتا

ہے، جو قادرِ مطلق کی یا رو کو دیکھ لیتا اور زمین پر گر کر پوشیدہ باتیں
دیکھتا ہے۔

17 جسے مَیں دیکھ رہا ہوں وہ اِس وقت نہیں ہے۔ جو مجھے نظر آ
رہا ہے وہ قریب نہیں یعقوبہے۔ کے گھرانے سے ستارہ نکلے گا، اور
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اسرائیل سے اُٹھےشاہیعصائے گا موآبجو ماتھوںکے سیتاور تمامکے
بیٹوں کی یوں کھوپڑ کرےپاشپاشکو گا۔

ادوم18 اُس قبضےکے میں آئے گا، اُس دشمنکا سعیر اُس ملـکیتکی
بنے گا اسرائیلجبکہ طاقتکی بڑھتی جائے گی۔

یعقوب19 نکلےحکمرانایکسےگھرانےکے گا شہرجو ہوؤںبچےکے
ہلاککو دےکر “گا۔

بلعام کے آخری پیغام
20 پھر بلعام عمالیقنے کو دیکھا اور عمالیق”کہا، قوموں میں اّول تھا، لیکن آخرکار وہ ختم ہو جائے “گا۔
21 پھر اُس قینیوںنے کو دیکھا اور تیری”کہا، سکونت گاہ مستحکم ہے، تیرا چٹان میں بنا گھونسلا مضبوط

ہے۔
لیکن22 تُو تباہ ہو جائے جبگا اسور تجھے کرےگرفتار “گا۔
ایک23 اَور دفعہ اُس باتنے ہائے،”کی، کون زندہ رہ سکتا جبہے الله کرےیوں گا؟
24 ِکتّیم کے ساحل بحریسے جہاز آئیں گے جو اسور اور عِبر کو ذلیل

کریں لیکنگے، وہ خود ہلاکبھی ہو جائیں “گے۔
25 پھر بلعام اُٹھ کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ بلق بھی وہاں سے چلا گیا۔

25
موآب اسرائیلیوں کی آزمائش کرتا ہے

جب1 اسرائیلی ِشّطیم میں رہ رہے تھے تو اسرائیلی مرد موآبی عورتوں
زناکاریسے کرنے لـگے۔ 2 یہ ایسا ہوا کہ موآبی عورتیں اپنے دیوتاؤں کو
قربانیاں پیش کرتے وقت اسرائیلیوں کو شریک ہونے کی دعوت دینے
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لـگیں۔ اسرائیلی دعوت قبول کر کے قربانیوں سے کھانے اور دیوتاؤں کو
سجدہ کرنے لـگے۔ اِس3 یقے طر سے اسرائیلی موآبی دیوتا بنام بعل فغور کی
پوجا کرنے لـگے، رباور غضبکا اُن پر آن پڑا۔ اُس4 موسٰینے اِس”کہا،سے قوم راہنماؤںتمامکے میںروشنیکیسورجکردےموتسزائےکو
رب کے منے سا لٹکا، ورنہ رب کا اسرائیلیوں پر سے غضب نہیں ٹلے “گا۔
5 چنانچہ موسٰی نے اسرائیل کے قاضیوں سے کہا، لازم” ہے کہ تم میں
سے ایکہر اپنے اُن آدمیوں کو جان سے دےمار جو بعل فغور دیوتا کی
پوجا شریکمیں ہوئے “ہیں۔

6 موسٰی اور اسرائیل ملاقاتجماعتپوریکی خیمےکے دروازےکے
پر جمع ہو کر رونے لـگے۔ اتفاق سے اُسی ایکوقت آدمی وہاں سے گزرا
ایکجو عورتمِدیانی کو اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ 7 یہ دیکھ کر ہارون
کا پوتا فینحاس بن اِلی عزر جماعت سے نکلا اور نیزہ پکڑ کر 8 اُس اسرائیلی
کے پیچھے چل پڑا۔ وہ عورت سمیت اپنے خیمے میں داخل ہوا تو فینحاس
نے اُن کے پیچھے پیچھے جا کر نیزہ اِتنے زور سے مارا کہ وہ دونوں میں سے
گزر گیا۔ اُس وقت وبا پھیلنے لـگی تھی، لیکن فینحاس کے اِس عمل سے وہ
رُک گئی۔ توبھی9 24,000 افراد مر چکے تھے۔

رب10 نے موسٰی سے کہا، 11 ہارون” کے فینحاسپوتے بن اِلی عزر
اسرائیلیوںنے پر میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا غیرتمیریہے۔ اپنا کر وہ اسرائیل
میں دیگر معبودوں کی پوجا کو برداشت نہ کر سکا۔ اِس لئے میری غیرت
نے اسرائیلیوں نیستکو و نابود نہیں کیا۔ 12 لہٰذا اُسے بتا دینا کہ مَیں اُس
ساتھکے سلامتی عہدکا قائم کرتا ہوں۔ اِس13 عہد اُسےتحتکے اور اُس
کی اولاد کو تکابد امام کا عُہدہ حاصل رہے گا، کیونکہ اپنے خدا کی
غیرتخاطر کھا کر اُس اسرائیلیوںنے کا کفارہ “دیا۔
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آدمیجس14 عورتمِدیانیکو ساتھکے مار دیا گیا اُس کا بنزِمرینام

سلو تھا، اور وہ شمعون کے قبیلے ایککے آبائی گھرانے سرپرستکا تھا۔
عورتمِدیانی15 کا نام کزبی تھا، اور وہ صور کی بیٹی تھی جو مِدیانیوں کے
ایک آبائی گھرانے سرپرستکا تھا۔

رب16 نے موسٰی سے کہا، مِدیانیوں”17 کو دشمن دےقرار کر اُنہیں
مار ڈالنا۔ 18 کیونکہ اُنہوں نے اپنی چالاکیوں تمہارےسے ساتھ دشمن کا
سلوکسا کیا، اُنہوں نے تمہیں بعل فغور کی پوجا کرنے پر اُکسایا اور تمہیں
اپنی بہن مِدیانی سردار کی بیٹی کزبی یعےکے ذر جسے وبا وقتپھیلتے مار دیا
گیا “بہکایا۔

26
دوسری مردم شماری

1 وبا کے رببعد نے موسٰی اور ہارون کے بیٹے اِلی عزر سے کہا،
2 پوری” اسرائیلی جماعت کی مردم شماری اُن کے آبائی گھرانوں کے

مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کو گننا جو 20 سال یا اِس سے زائد کے ہیں
اور جنگجو لڑنے قابلکے “ہیں۔

3-4 موسٰی اور اِلی عزر نے اسرائیلیوں کو بتایا ربکہ نے اُنہیں کیا حکم
دیا ہے۔ چنانچہ اُنہوں موآبنے کے میدانی علاقے میں یریحو کے منے، سا
لیکن یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر مردم شماری کی۔ یہ وہ اسرائیلی
آدمی تھے جو مصر نکلےسے تھے۔

اسرائیل5-7 کے پہلوٹھے روبن کے قبیلے کے 43,730 مرد تھے۔ قبیلے
کے چار کنبے حنوکی، وِی، ُّ فل حصرونی اور کرمی روبن کے بیٹوں حنوک،
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فلّو، حصرون اور کرمی سے نکلے ہوئے تھے۔ 8 روبن کا بیٹا فلّو اِلیاب کا
باپ تھا کےجس9 بیٹے نموایل، داتن اور ابیرام تھے۔

داتن اور ابیرام لوگوہی تھے جماعتجنہیں نے چنا تھا اور جنہوں نے
قورح کے سمیتگروہ موسٰی اور ہارون سے جھگڑتے ہوئے ربخود سے
جھگڑا کیا۔ وقتاُس10 زمین نے اپنا منہ کھول کر اُنہیں ہڑپسمیتقورح
کر لیا تھا۔ اُس کے 250 ساتھی بھی مر گئے تھے آگجب نے اُنہیں بھسم
کر یوںدیا۔ اسرائیلسبوہ کے لئے عبرت انگیز مثال بن تھے۔گئے لیکن11
قورح پوریکی نسل مٹائی نہیں گئی تھی۔

12-14 شمعون کے قبیلے کے 22,200 مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ کنبے
نموایلی، یمینی، یکینی، زارحی اور شمعونساؤلی بیٹوںکے نموایل، یمین، یکین،
زارح اور ساؤل نکلےسے ہوئے تھے۔

15-18 جد کے قبیلے کے 40,500 مرد تھے۔ قبیلے کے سات کنبے
صفونی، حجی، ُسونی، اُزنی، عیری، ارودی اور یلی ار جد کے بیٹوں صفون،
حجی، ُسونی، اُزنی، عیری، ارود اور یلی ار سے نکلے ہوئے تھے۔

یہوداہ19-22 قبیلےکے مرد76,500کے تھے۔ یہوداہ دوکے بیٹے عیر اور
اونان مصر آنے میںکنعانپہلےسے مر قبیلےتھے۔گئے تینکے کنبے سیلانی،
فارصی اور زارحی یہوداہ بیٹوںکے فارصسیلہ، اور زارح نکلےسے تھے۔ہوئے

فارص کے دو بیٹوں حصرون اور حمول سے دو کنبے حصرونی اور حمولی
نکلے ہوئے تھے۔ اِشکار23-25 قبیلےکے 64,300کے مرد تھے۔ قبیلے کے
چار کنبے تولعی، فُوّی، یسوبی اور ِسمرونی اِشکار کے بیٹوں تولع، فُوّہ، یسوب
اور ِسمرون سے نکلے ہوئے تھے۔
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26-27 زبولون کے قبیلے کے 60,500 مرد تھے۔ قبیلے کے تین کنبے

سردی، ایلونی اور یہلی ایلی زبولون بیٹوںکے سرد، ایلون اور یحلئیل نکلےسے
ہوئے تھے۔

یوسف28 کے دو بیٹوں منسّی اور افرائیم الـگالـگکے قبیلے بنے۔
29-34 منسّی کے قبیلے کے 52,700 مرد تھے۔ قبیلے کے آٹھ کنبے

مکیری، ِجلعادی، اِیعزری، اسریخلقی، ایلی، ِسکمی، سمیدعی اور ِحفری
مکیریتھے۔ منسّی بیٹےکے مکیر ِجلعادیجبکہسے مکیر بیٹےکے ِجلعاد سے
نکلے ہوئے تھے۔ باقی کنبے ِجلعاد کے چھ بیٹوں اِیعزر، خلق، اسری ایل،
ِسکم، سمیدع اور ِحفر نکلےسے ہوئے تھے۔

ِحفر ِصلاِفحاد کا باپ تھا۔ ِصلاِفحاد کا کوئی بیٹا نہیں بلـکہ پانچ بیٹیاں
محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھیں۔

35-37 افرائیم کے قبیلے کے 32,500 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے
سوتلحی، بکری، تحنی اور عیرانی تھے۔ پہلے تین کنبے افرائیم بیٹوںکے سوتلح،
بکر اور تحن سے جبکہ عیرانی سوتلح کے بیٹے عیران نکلےسے ہوئے تھے۔

38-41 بن یمین کے قبیلے کے 45,600 مرد تھے۔ قبیلے کے سات کنبے
بالعی، اشبیلی، اخیرامی، سوفامی، حوفامی، اردی اور نعمانی تھے۔ پہلے پانچ
کنبے بن یمین کے بیٹوں بالع، اشبیل، اخیرام، ُسوفام اور حوفام سے جبکہ
اردی اور نعمانی بالع کے بیٹوں سے نکلے ہوئے تھے۔

دان42-43 کے قبیلے کے 64,400 مرد تھے۔ سب دان کے بیٹے ُسوحام
نکلےسے ہوئے تھے، اِس لئے سوحامی کہلاتے تھے۔

44-47 آشر کے قبیلے کے 53,400 مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ کنبے یِمنی،
اِسوی، یعی، بر حبری اور ملـکی ایلی تھے۔ پہلے تین کنبے آشر کے بیٹوں یِمنہ،
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اِسوی اور یعہ بر سے جبکہ باقی یعہ بر کے بیٹوں ِحبر اور ملـکی ایل سے نکلے
ہوئے تھے۔ آشر ایککی بیٹی بنام سِرح بھی تھی۔

نفتالی48-50 قبیلےکے قبیلےتھے۔مرد45,400کے چارکے یحصیکنبے
ایلی، جونی، یصری اور ِسلیمی نفتالی کے بیٹوں یحصی ایل، جونی، یصر اور
ِسلیم سے نکلے ہوئے تھے۔

اسرائیلی51 مردوں کی کُل تعداد 6,01,730 تھی۔
رب52 نے موسٰی سے کہا، ملـِکجب”53 کنعان کو تقسیم کیا جائے

گا تو زمین اِن کی تعداد مطابقکے دینا ہے۔ قبیلوںبڑے54 کو کیچھوٹے
نسبت یادہ ز جائے۔دیزمین قبیلےہر کا علاقہ اُس کی تعداد مطابقتسے
رکھے۔ 55-56 قرعہ لنے ڈا سے فیصلہ کیا جائے کہ ہر قبیلے کو کہاں زمین
ملے لیکنگی۔ قبیلےہر علاقےکے کا رقبہ اِس پر مبنی ہو قبیلےکہ کے کتنے
افراد “ہیں۔

لاوی57 کے قبیلے کے تین کنبے جَیرسونی، قِہاتی اور مِراری لاوی کے
بیٹوں قِہاتجَیرسون، اور مِراری سے نکلے ہوئے تھے۔ اِس58 کے علاوہ
لِبنی، حبرونی، مُوشیمحلی، اور لاویبھیقورحی کے قِہاتتھے۔کنبے عمرام
باپکا تھا۔ 59 عمرام عورتلاوینے یوکبد شادیسے کی جو مصر میں
پیدا ہوئی تھی۔ اُن کے دو بیٹے ہارون اور موسٰی اور ایک بیٹی مریم پیدا
ہوئے۔ ہارون60 کے بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر تھے۔ ندبلیکن61
اور ابیہو رب کو بخور کی ناجائز قربانی پیش کرنے کے باعث مر گئے۔
یوں62 لاو مردوںکے کی کُل تعداد 23,000 تھی۔ اِن میں شاملسبوہ
تھے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔ اُنہیں دوسرے اسرائیلیوں سے
الـگ گنا گیا، کیونکہ اُنہیں اسرائیل میراثمیں میں زمین نہیں ملنی تھی۔
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یوں63 موسٰی اور اِلی عزر موآبنے کے میدانی علاقے میں یریحو کے

منے لیکنسا یائے در یردن کنارےمشرقیکے پر اسرائیلیوں کی شماریمردم
کی۔ لوگوں64 کو گنتے گنتے اُنہیں معلوم ہوا کہ لوگجو دشِت صین میں
موسٰی اور ہارون کی پہلی مردم شماری میں گنے گئے تھے وہ سب مر چکے
ہیں۔ نےرب65 کہا تھا کہ یگستانسبکےسبوہ ر میں مر جائیں گے،
اور ایسا ہی ہوا کالبصرفتھا۔ بن یفُنّہ اور یشوع بن نون زندہ رہے۔

27
ِصلاِفحاد کی بیٹیاں

1 ِصلاِفحاد کی پانچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھیں۔
یوسفِصلاِفحاد کے بیٹے منسّی کے کنبے کا تھا۔ اُس کا پورا نام ِصلاِفحاد بن
ِحفر بن ِجلعاد بن بنمکیر منسّی یوسفبن تھا۔ ِصلاِفحاد2 ملاقاتبیٹیاںکی
کے خیمے دروازےکے پر آ کر موسٰی، اِلی عزر امام اور پوری جماعت کے
منے اُنہوںہوئیں۔کھڑیسا کہا،نے یگستانباپہمارا”3 ہوا۔فوتمیںر
لیکن وہ قورح کے اُن ساتھیوں میں سے نہیں تھا ربجو خلافکے متحد
تھے۔ہوئے وہ سبباِس نہسے مرا بلـکہ اپنے ذاتی گناہ وہجبباعث۔کے
مر گیا تو اُس کوئیکا بیٹا نہیں 4تھا۔ کیا ٹھیکیہ میںخاندانہمارےکہہے
بیٹا نہ ہونے باعثکے ہمیں زمین نہ ملے باپہمارےاور کا نام و مٹنشان
جائے؟ ہمیں باپہمارےبھی کے دیگر رشتے داروں کے ساتھ زمین “دیں۔

5 موسٰی نے اُن کا ربمعاملہ کے منے پیشسا کیا 6 ربتو نے اُس سے
کہا، 7 جو” بات ِصلاِفحاد کی بیٹیاں کر رہی ہیں وہ درست ہے۔ اُنہیں
ضرور اُن باپکے داروںرشتےکے ہئے۔ملنیزمینساتھکے باپاُنہیںچا کا
اسرائیلیوں8جائے۔ملورثہ بھیکو بتانا بھیجبکہ آدمیکوئی مر جائے
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جس کا بیٹا نہ ہو تو اُس کی بیٹی کو اُس میراثکی مل جائے۔ 9 اگر اُس
کی بیٹی بھی نہ ہو تو اُس کے بھائیوں کو اُس میراثکی مل جائے۔ 10 اگر
اُس بھائیکے بھی نہ ہوں تو اُس باپکے بھائیوںکے اُسکو ملمیراثکی
جائے۔ 11 اگر یہ بھی نہ ہوں تو اُس سبکے سے قریبی رشتے دار کو اُس
ملمیراثکی جائے۔ وہ اُس کی ملـکیتذاتی ہو گی۔ یہ اصول اسرائیلیوں
کے لئے قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اِسے ویسا مانیں ربجیسا نے موسٰی
کو حکم دیا “ہے۔

یشوع کو موسٰی کا جانشین مقرر کیا جاتا ہے
12 ربپھر نے موسٰی سے کہا، عباریم” پہاڑیکے سلسلے کے اِس پہاڑ

پر چڑھ کر ملـکاُس پر نگاہ ڈال جو مَیں اسرائیلیوں کو دوں گا۔ 13 اُسے
دیکھنے کے بعد تُو بھی اپنے بھائی ہارون کی طرح کوچ کر کے اپنے باپ
دادا سے جا ملے گا، 14 کیونکہ تم دونوں نے دشِت صین میرےمیں حکم
ورزیخلافکی کی۔ جماعتپوریجبوقتاُس نے مریبہ میرےمیں
خلاف گلہ شکوہ کیا تو تُو چٹاننے پانیسے لتے وقتنکا لوگوں کے منے سا
میری قدوسیت قائم نہ “رکھی۔ مریبہ) دشِت صین کے قادس میں
چشمہ (ہے۔

موسٰی15 کہا،سےربنے تمامرب،اے”16 جانوں جماعتخدا،کے
پر کسی آدمی کو مقرر کر 17 جو اُن کے آگے جنگآگے کے لئے نکلے اور
اُن کے آگے آگے واپس آ جائے، جو اُنہیں باہر لے جائے اور واپس لے
آئے۔ ربورنہ جماعتکی اُن بھیڑوں کی مانند ہو جنگی کا کوئی نہچرواہا “ہو۔

ربمیںجواب18 موسٰینے یشوع”کہا،سے بن نون جسلےچنکو
میں میرا روح ہے، اور اپنا ہاتھ اُس پر رکھ۔ اُسے19 اِلی عزر امام اور پوری
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جماعت کے منے سا کھڑا کر کے اُن کے برُو رُو ہی اُسے راہنمائی کی ذمہ
داری دے۔ 20 اپنے اختیار میں کچھسے دےاُسے تاکہ اسرائیل پوریکی
جماعت اُس کی اطاعت کرے۔ رب21 کی مرضی جاننے کے لئے وہ اِلی
عزر امام کے منے سا کھڑا ہو گا تو اِلی عزر رب کے منے سا اُوریم اور ُمیم ت
استعمال کر کے اُس کی مرضی یافت کرےدر گا۔ اُسی کے حکم پر یشوع
اسرائیلاور جماعتپوریکی خیمہ گاہ نکلیںسے آئیںواپساورگے “گے۔

22 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے یشوع کو چن کر اِلی عزر اور پوری
جماعت کے منے سا کھڑا کیا۔ 23 پھر اُس نے اُس پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُسے
راہنمائی کی داریذمہ ربطرحجسسونپی نے اُسے بتایا تھا۔

28
روزمرہ کی قربانیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا، خیال رکھو کہ تم
مقررہ اوقات پر مجھے جلنے والی قربانیاں پیش کرو۔ یہ میری روٹی ہیں اور
اِن کی خوشبو مجھے پسند ہے۔ رب3 کو جلنے والی یہ پیشقربانی :کرنا

روزانہ بھیڑ دوکے یکسالہ بچے پورےہوںبےعیبجو طور پر دینا۔جلا
ایک4 پیشوقتکےصبحکو کرنا دوسرےاور سورجکو ڈوبنےکے کے
عین بعد۔ 5 بھیڑ بچےکے ساتھکے غلہ کی نذر پیشبھی کی جائے یعنی ڈیڑھ
کلو بہترینگرام میدہ ایکجو لٹر زیتون کوٹکے کر نکالے تیلہوئے کے
ساتھ ملایا گیا ہو۔ یہ6 روزمرہ کی قربانی ہے پورےجو طور پر جلائی جاتی
ہے اور پہلی دفعہ سینا پہاڑ پر چڑھائی گئی۔ اِس جلنے والی قربانی کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔ ساتھ7-8 ایکہی لٹر شراب بھی نذر کے طور پر قربان
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گاہ پر ڈالی جائے۔ صبح اور شام کی یہ قربانیاں دونوں ہی اِس یقے طر سے
پیش کی جائیں۔

سبت یعنی ہفتے کی قربانی
سبت9 کے دن بھیڑ کے دو اَور بچے چڑھانا۔ وہ بھی بےعیب ایکاور

سال کے ہوں۔ ساتھ ہی َمے اور غلہ کی نذریں بھی پیش کی جائیں۔ غلہ
کی نذر کے لئے 3 کلو بہترینگرام تیلمیدہ ساتھکے ملایا جائے۔ بھسم10
والیہونے یہ قربانی ہر ہفتے یہہے۔کرنیپیشدنکے قربانیوںکیروزمرہ
کے علاوہ ہے۔

ہر ماہ کے پہلے دن کی قربانی
11 ہر ماہ کے شروع ربمیں کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر دو

ایکبَیل،جوان مینڈھا اور بھیڑ بغیرسبکرنا۔پیشبچےسالہیکساتکے
نقص کے ہوں۔ 12 ہر جانور ساتھکے غلہ کی پیشنذر جسکرنا کے لئے
تیل میں ملایا گیا بہترین استعمالمیدہ کیا جائے۔ بَیلہر ساتھکے 4ساڑھے
کلو گرام، ہر مینڈھے 3ساتھکے کلو گرام اور13 بھیڑ کے بچےہر ساتھکے
ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ بھسم ہونے والی یہ قربانیاں رب کو پسند
ہیں۔ 14 اِن قربانیوں کے ساتھ َمے کی نذر بھی قربان گاہ پر ڈالنا یعنی ہر بَیل
کے ساتھ دو لٹر، ہر مینڈھے کے ساتھ سوا لٹر اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ
ایک لٹر پیشَمے کرنا۔ یہ قربانی سال میں ہر مہینے پہلےکے دن کے موقع پر
پیش کرنی ہے۔ اِس15 قربانی اور روزمرہ کی قربانیوں کے ربعلاوہ کو
ایک بکرا گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کرنا۔

فسح کی قربانیاں
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16 پہلے مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید منائی جائے۔ 17 اگلے

پورےدن ہفتے کی وہ عید شروع ہوتی جسہے کے دوران تمہیں صرف
نہکامدنپہلے18ہے۔کھانیروٹیبےخمیری کرنا اجتماعمُقّدسبلـکہ کے
لئے اکٹھے ہونا۔ رب19 کے بھسمحضور ہونے والی قربانی کے طور پر دو
جوان ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ پیشبچے سبکرنا۔ بغیر
نقص کے ہوں۔ 20 ہر جانور ساتھکے غلہ کی نذر پیشبھی جسکرنا کے
لئے تیل ساتھکے ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ بَیلہر ساتھکے
4ساڑھے کلو گرام، ہر مینڈھے 3ساتھکے گرامکلو اور21 بھیڑ بچےہرکے
ڈیڑھساتھکے کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ 22 گناہ کی قربانی کے طور ایکپر
بکرا پیشبھی کرنا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ 23-24 اِن تمام قربانیوں کو
عید دورانکے ہر پیشروز کرنا۔ یہ روزمرہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں
کے علاوہ ہیں۔ خوراکاِس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ ساتویں25 دن
کام نہ کرنا مُقّدسبلـکہ اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔

فصل کی کٹائی کی عید کی قربانیاں
فصل26 کی کٹائی کے پہلے دن کی عید پر جب تم رب کو اپنی فصل

کی پہلی پیشپیداوار کرتے ہو تو کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے
اکٹھے ہونا۔ 27-29 اُس دن دو جوان ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے
یکسالہ بچے قربان گاہ پورےپر طور پر جلا دینا۔ اِس کے ساتھ غلہ اور َمے
پیشنذریںوہیکی کرنا عیدکیفسحجو اِس30ہیں۔جاتیکیپیشبھیپر
کے ربعلاوہ ایککو بکرا گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھانا۔

31 یہ تمام قربانیاں روزمرہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں اور اُن کے ساتھ
والی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ بےعیبوہ ہوں۔
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29
نئے سال کی عید کی قربانیاں

ساتویں1 ماہ کے پندرھویں دن بھی کام نہ کرنا مُقّدسبلـکہ اجتماع کے
لئے اکٹھے ہونا۔ اِس دن نرسنگے پھونکے جائیں۔ رب2 کو بھسم ہونے
والی پیشقربانی کی کیجسجائے خوشبو اُسے پسند ہو ایکیعنی جوان
ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ نقصسببچے۔ کے بغیر ہوں۔
3 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی جسکرنا کے لئے تیل کے ساتھ
ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا بَیلجائے۔ ساتھکے 4ساڑھے کلو گرام،
مینڈھے 3ساتھکے کلو گرام اور4 بھیڑ کے بچےہر ڈیڑھساتھکے کلو گرام
پیشمیدہ کرنا۔ ایک5 بکرا بھی گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کرنا تاکہ
تمہارا کفارہ دیا جائے۔ 6 یہ قربانیاں روزانہ اور ہر ماہ کے پہلے دن کی
قربانیوں اور اُن کے ساتھ کی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ اِن ربخوشبوکی کو پسند ہے۔

کفارہ کے دن کی قربانیاں
ساتویں7 مہینے کے دسویں مُقّدسدن اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اِس

دن کام نہ کرنا اور اپنی جان دُکھکو دینا۔ پیشقربانیاںوہیکورب8-11
کرنا اِسیجو مہینے کے پہلے پیشدن کی جاتی ایکصرفہیں۔ فرق ہے،
اِس ایکدن نہیں بلـکہ بکرےدو گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کئے جائیں
تاکہ تمہارا کفارہ دیا ایسیجائے۔ ربقربانیاں کو پسند ہیں۔

یوں جھونپڑ کی عید کی قربانیاں
12 ساتویں مہینے کے پندرھویں دن بھی کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع

کے لئے اکٹھے ہونا۔ سات تکدن رب کی تعظیم میں عید منانا۔ 13 عید
پہلےکے ربدن جوان13کو 2بَیل، مینڈھے 14اور بھیڑ کے یکسالہ بچے
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بھسم والیہونے قربانی طورکے کرنا۔پیشپر اِن کی اُسےخوشبو پسند ہے۔
نقصسب کے بغیر ہوں۔ 14 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی کرنا
جس کے لئے تیل سے ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ بَیلہر کے
ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر مینڈھے کے ساتھ 3 کلو گرام 15 اور بھیڑ کے
ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ 16 اِس کے ایکعلاوہ
بکرا بھی گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ یہ قربانیاں روزانہ کی بھسم
ہونے والی قربانیوں اور اُن کے ساتھ والی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ
ہیں۔ 17-34 عید کے باقی چھ دن یہی قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ لیکن ہر
دن ایک بَیل کم ہو یعنی دوسرے دن 12، تیسرے دن 11، چوتھے دن
پانچویں،10 ،9دن 8دنچھٹے اور ساتویں 7دن بَیل۔ ہر دن گناہ کی قربانی
کے لئے بکرا اور معمول کی روزانہ کی قربانیاں پیشبھی کرنا۔ عید35 کے
آٹھویں دن کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ رب36
ایککو جوان ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ بچے بھسم ہونے
والی قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ اِن کی ربخوشبو کو پسند سبہے۔
نقص کے بغیر ہوں۔ ساتھ37-38 ہی وہ تمام قربانیاں پیشبھی کرنا جو پہلے
دن پیش کی جاتی ہیں۔ 39 یہ سب وہی قربانیاں ہیں جو تمہیں رب کو
اپنی عیدوں پیشپر کرنی ہیں۔ یہ اُن تمام قربانیوں کے علاوہ ہیں جو تم دلی
خوشی سے یا مَنت مان کر دیتے ہو، چاہے وہ بھسم ہونے والی، غلہ کی،
َمے کی یا سلامتی کی قربانیاں کیوں نہ “ہوں۔

40 موسٰی ربنے کی یہ ہدایاتتمام اسرائیلیوں کو بتا دیں۔
30

مَنت ماننے کے قواعد
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1 پھر موسٰی قبیلوںنے سرداروںکے سے کہا، رب” فرماتا ہے،
2 اگر ربآدمیکوئی کچھکو مَنتکیدینے مانے کسییا چیز سے پرہیز

کرنے کی قَسم کھائے تو وہ باتاپنی پر قائم رہ کر اُسے پورا کرے۔
3 اگر کوئی عورتجوان تکابجو باپاپنے کے گھر میں رہتی ہے

رب کو کچھ دینے کی مَنت مانے یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم
کھائے 4 تو لازم ہے کہ وہ اپنی مَنت یا قَسم کی ہر بات پوری کرے۔
شرط یہ ہے اُسکہ باپکا اِس بارےکے میں سن اعتراضکر نہ کرے۔
لیکن5 اگر اُس کا باپ یہ سن کر اُسے ایسا کرنے سے کرےمنع تو اُس
مَنتکی یا قَسم منسوخ اورہے، وہ اُسے پورا کرنے بَریسے اُسےربہے۔
کرےمعاف گا، کیونکہ اُس باپکے نے اُسے منع کیا ہے۔

ہو6 سکتا غیرشادیکسیکہہے عورتشدہ مَنتنے مانی کسییا چیز
سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی، چاہے اُس نے دانستہ طور پر یا بےسوچے
سمجھے ایسا کیا۔ اِس کے بعد اُس عورت شادینے کر لی۔ شادی7 شدہ
حالت میں بھی لازم ہے کہ وہ اپنی مَنت یا قَسم کی باتہر پوری کرے۔
یہشرط اُسکہہے کا اِسشوہر سنمیںبارےکے اعتراضکر نہ کرے۔
لیکن8 اگر اُس کا شوہر یہ سن کر اُسے ایسا کرنے سے کرےمنع تو اُس
مَنتکی یا قَسم منسوخ اورہے، وہ اُسے پورا کرنے بَریسے اُسےربہے۔
معاف کرے گا۔ 9 اگر کسی بیوہ یا طلاق شدہ عورت نے مَنت مانی یا
کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی تو لازم ہے کہ وہ اپنی ہر بات
پوری کرے۔

10 اگر کسی شادی شدہ عورت نے مَنت مانی یا کسی چیز سے پرہیز
کرنے کی قَسم کھائی 11 تو لازم ہے کہ وہ اپنی ہر بات پوری کرے۔
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یہشرط اُسکہہے کا اِسشوہر سنمیںبارےکے اعتراضکر نہ کرے۔
لیکن12 اگر اُس کا شوہر اُسے ایسا کرنے کرےمنعسے تو اُس مَنتکی یا
قَسم منسوخ ہے۔ وہ اُسے پورا کرنے بَریسے ربہے۔ کرےمعافاُسے
گا، کیونکہ اُس کے شوہر نے اُسے منع کیا ہے۔ 13 چاہے بیوی نے کچھ
دینے مَنتکی مانی ہو یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی ہو، اُس
کے شوہر کو اُس کی تصدیق یا اُسے منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ 14 اگر
اُس نے اپنی بیوی مَنتکی یا قَسم بارےکے میں سن لیا اور اگلے تکدن
اعتراض نہ کیا تو لازم اُسکہہے بیویکی اپنی پوریباتہر کرے۔ شوہر
نے اگلے اعتراضتکدن نہ کرنے سے اپنی بیوی باتکی کی تصدیق کی
ہے۔ 15 اگر وہ اِس کے بعد مَنتیہ یا قَسم کرےمنسوخ تو اُسے اِس قصور
کے نتائج بھگتنے پڑیں “گے۔

موسٰینےرب16 مَنتوںکیعورتوںایسییہدیں۔ہدایاتیہکو قَسموںیا
کے اصول ہیں جو غیرشادی حالتشدہ میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی
ہیں یا شادیجو شدہ ہیں۔

31
مِدیانیوں سے جنگ

رب1 نے موسٰی سے کہا، مِدیانیوں”2 اسرائیلیوںسے کا بدلہ اِسلے۔
کے بعد تُو کوچ کر کے باپاپنے دادا سے جا ملے “گا۔

موسٰیچنانچہ3 اسرائیلیوںنے آدمیوںکچھاپنےسےہتھیاروں”کہا،سے
لیسکو کرو تاکہ وہ مِدیان جنگسے کر ربکے کا بدلہ لیں۔ 4 ہر قبیلے
کے 1,000 جنگمرد لڑنے کے لئے “بھیجو۔
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5 چنانچہ ہر قبیلے کے 1,000 مسلح مرد یعنی کُل 12,000 آدمی چنے
گئے۔ تب6 موسٰی جنگاُنہیںنے لڑنے کے لئے بھیج دیا۔ اُس اِلینے عزر
امام کے فینحاسبیٹے کو بھی اُن کے ساتھ جسبھیجا پاسکے مقدِس کی
کچھ چیزیں اور اعلان کرنے کے بِگل تھے۔ اُنہوں7 ربنے کے حکم کے
مِدیانیوںمطابق اورکیجنگسے تمام آدمیوں موتکو اُتارگھاٹکے دیا۔
8 اِن میں مِدیانیوں کے پانچ بادشاہ اِوی، رقم، صور، حور اور ربع تھے۔ بلعام
بن بعور کو بھی جان سے مار دیا گیا۔

اسرائیلیوں9 نے مِدیانی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اُن کے تمام
گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور مال لُوٹ لیا۔ 10 اُنہوں نے اُن کی تمام آبادیوں
کو خیمہ گاہوں سمیت جلا کر راکھ کر دیا۔ 11-12 پھر وہ تمام لُوٹا ہوا
مال قیدیوں اور جانوروں سمیت موسٰی، اِلی عزر امام اور اسرائیل کی پوری
جماعت پاسکے لے آئے جو خیمہ گاہ میں انتظار کر رہے تھے۔ تکابھی
موآبوہ کے میدانی علاقے میں یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو
کے منے سا ٹھہرے ہوئے تھے۔ 13 موسٰی، اِلی عزر اور جماعت کے تمام
سردار اُن کا استقبال کرنے کے لئے خیمہ گاہ سے نکلے۔

اُنہیں14 دیکھ کر موسٰی کو ہزار ہزار اور َسو َسو افراد پر مقرر افسران پر
غصہ آیا۔ 15 اُس نے کہا، آپ” نے تمام عورتوں کو کیوں بچائے رکھا؟
16 اُن ہی نے بلعام مشورےکے پر فغور میں اسرائیلیوں کو رب سے دُور
کر دیا تھا۔ اُن ہی سببکے کیربسے وبا اُس لوگوںکے پھیلمیں گئی۔
ابچنانچہ17 تمام لڑکوں مارسےجانکو دو۔ اُن تمام عورتوں موتبھیکو
گھاٹکے اُتارنا یاںجو نہیںکنوار ہیں۔ لیکن18 تمام یوں کنوار کو بچائے
رکھنا۔ جس19 نے بھی کسی کو مار دیا یا لاشکسی کو چھوا ہے وہ
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سات تکدن خیمہ گاہ کے باہر تیسرےرہے۔ اور ساتویں دن اپنے آپ
کو اپنے سمیتقیدیوں گناہ کرنا۔صافپاکسے 20 لباسہر اور ہر چیز کو
صافپاک کرنا جو چمڑے، یوں بکر بالوںکے یا لـکڑی کی “ہو۔

21 پھر اِلی عزر امام جنگنے واپسسے آنے والے مردوں سے ربشریعتجو”کہا، موسٰینے اُسدیکو مطابقکے 22-23 بھیجو جلچیز
نہیں جاتی میںآگاُسے سے گزار دینا صافپاکتاکہ ہو اِسجائے۔ میں
سونا، چاندی، پیتل، لوہا، ٹین اور سیسہ شامل ہے۔ پھر اُس پر ناپاکی دُور
کرنے کا پانی چھڑکنا۔ باقی تمام چیزیں پانی میں سے گزار دینا تاکہ پاکوہ
صاف ہو جائیں۔ ساتویں24 دن لباساپنے کو دھونا تو صافپاکتم ہو کر
خیمہ گاہ میں داخل ہو سکتے “ہو۔

لوٹے ہوئے مال کی تقسیم
رب25 نے موسٰی سے کہا، 26 تمام” قیدیوں اور لُوٹے ہوئے جانوروں

کو گن۔ اِس میں اِلی عزر امام اور قبائلی کنبوں کے سرپرست تیری مدد
کریں۔ 27 مالسارا دو برابر میںحصوںکے تقسیم ایککرنا، فوجیوںحصہ
کے لئے اور دوسرا جماعتباقی کے لئے ہو۔ فوجیوں28 حصےکے کے پانچ
پانچ َسو قیدیوں میں سے ایک ایک نکال کر رب کو دینا۔ اِسی طرح پانچ
پانچ َسو بَیلوں، گدھوں، بھیڑوں اور یوں بکر میں ایکایکسے نکال ربکر
کو دینا۔ اُنہیں29 اِلی عزر امام کو دینا تاکہ وہ اُنہیں رب کو اُٹھانے والی
قربانی کے طور پیشپر کرے۔ جماعتباقی30 حصےکے پچاسپچاسکے
قیدیوں میں ایکسے ایک نکال کر رب کو دینا، اِسی طرح پچاس پچاس
بَیلوں، گدھوں، بھیڑوں اور یوں بکر دوسرےیا جانوروں میں سے ایکبھی



31:31ِگنتی lxxxix ِگنتی 31:52

ایک نکال کر رب کو دینا۔ اُنہیں اُن یوں لاو کو دینا ربجو کے مقدِس
کو لتے سنبھا “ہیں۔

31 موسٰی اور اِلی عزر نے ایسا ہی کیا۔ 32-34 اُنہوں نے 6,75,000
یاں، بکر بھیڑ 72,000 گائےبَیل اور 61,000 گدھے گنے۔ 35 اِن کے
علاوہ قیدی32,000 یاں کنوار بھی تھیں۔ فوجیوں36-40 کو تمام چیزوں
کا آدھا حصہ مل گیا یعنی 3,37,500 یاں، بکر بھیڑ 36,000 گائےبَیل،
30,500 گدھے اور 16,000 قیدی یاں۔ کنوار اِن میں سے اُنہوں نے
675 یاں، بکر بھیڑ 72 گائےبَیل، 61 گدھے اور 32 لڑکیاں رب کو دیں۔
41 موسٰی ربنے کا یہ حصہ اِلی عزر امام کو اُٹھانے والی قربانی کے طور
پر دے دیا، جس طرح رب نے حکم دیا تھا۔ 42-47 باقی جماعت کو بھی
لُوٹے ہوئے مال کا آدھا ملحصہ گیا۔ موسٰی پچاسپچاسنے قیدیوں اور
جانوروں میں ایکایکسے نکال کر اُن یوں لاو دےکو دیا جو رب کا
مقدِس لتے سنبھا تھے۔ اُس نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔

48 پھر وہ افسر موسٰی پاسکے آئے جو لشکر کے ہزار ہزار اور َسو َسو
آدمیوں پر مقرر تھے۔ اُنہوں49 نے اُس سے کہا، آپ” خادموںکے نے اُن
فوجیوں گنکو لیا پرجنہے وہ مقرر ہیں، اور ہمیں چلپتا گیا بھیایککہ
کم نہیں ہوا۔ اِس50 لئے ربہم کو سونے کا تمام یور ز قربان کرنا ہتے چا
ہیں فتحہمیںجو پانے پر ملا ًتھا مثلا سونے بازوبند،کے کنگن، مُہر لگانے
کی انگوٹھیاں، بالیاں اور ہار۔ ربہمکچھسبیہ پیشکو کرنا ہتے ہیںچا
ربتاکہ کے منے سا ہمارا کفارہ ہو “جائے۔

51 موسٰی اور اِلی عزر امام نے سونے کی تمام چیزیں اُن سے لے لیں۔
اُنہوںچیزیںجو52 افسراننے لُوٹےکے اُٹھانےکوربسےمیںمالہوئے
والی قربانی کے طور پیشپر کیں اُن کا پورا ًوزن تقریبا 190 کلو گرام تھا۔
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صرف53 افسران نے ایسا کیا۔ باقی فوجیوں نے اپنا لُوٹ کا مال اپنے لئے
رکھ لیا۔ 54 موسٰی اور اِلی عزر افسران کا یہ سونا ملاقات کے خیمے میں
لے آئے تاکہ ربوہ کو اُس کی قوم کی یاد دلاتا رہے۔

32
یائے در یردن کے مشرقی کنارے پر آباد قبیلے

1 روبن اور جد کے قبیلوں پاسکے بہت سے مویشی تھے۔ جب اُنہوں
نے دیکھا کہ یعزیر اور ِجلعاد کا علاقہ مویشی لنے پا کے لئے اچھا ہے 2 تو
اُنہوں نے موسٰی، اِلی عزر امام جماعتاور راہنماؤںکے پاسکے آ کر کہا،
علاقےجس”3-4 ربکو اسرائیلنے جماعتکی کے آگے شکستآگے
دی ہے وہ مویشی لنے پا کے لئے اچھا ہے۔ عطارات، دیبون، یعزیر، نِمرہ،
حسبون، اِلی عالی، سبام، نبو اور بعون جو اِس میں شامل ہمارےہیں کام
آئیں گے، آپکیونکہ خادموںکے پاسکے مویشی ہیں۔ 5 آپاگر کی نظرِ
کرم ہم پر ہو تو ہمیں یہ علاقہ دیا جائے۔ یہ ہماری ملـکیت بن جائے اور
ہمیں یائے در یردن کو پار کرنے پر مجبور نہ کیا “جائے۔

6 موسٰی نے جد اور روبن کے افراد سے کہا، کیا” تم یہاں پیچھے رہ کر
اپنے بھائیوں کو چھوڑنا ہتے چا جبہو جنگوہ لڑنے کے لئے آگے نکلیں
گے؟ جبوقتاِس7 اسرائیلی یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں
داخل ہونے والے ہیں ربجو اُنہیںنے دیا ہے تو تم کیوں اُن کی حوصلہ
شکنی کر رہے ہو؟ باپتمہارے8 دادا بھینے یہی کچھ مَیںجبکیا نے
قادساُنہیں برنیع ملـکسے بارےکے حاصلمعلوماتمیں کرنے لئےکے
پہنچمیںوادیکیاِسکال9بھیجا۔ تفتیشکیملـککر اُنہوںبعدکےکرنے
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نے اسرائیلیوں کی حوصلہ شکنی کی تاکہ وہ ملـکاُس میں داخل نہ ہوں
ربجو نے اُنہیں دیا تھا۔ اُس10 ربدن نے غصے میں آ کر قَسم کھائی،
11 اُن’ آدمیوں میں سے مصرجو نکلسے آئے ہیں ملـکاُسکوئی نہیںکو
دیکھے جسگا کا مَیںوعدہ قَسمنے کھا کر ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے
کیا تھا۔ اُنہوںکیونکہ وفاداریپورینے پیرویمیریسے نہ صرفکی۔ وہ
کیجن عمر سال20وقتاِس سے کم داخلہے ہوں گے۔ بزرگوں12 میں
کالبصرفسے بن یفُنّہ قنِزّی اور یشوع بن ملـکنون میں داخل ہوں گے،
اِس لئے کہ اُنہوں پورینے وفاداری میریسے پیروی ‘کی۔ اُس13 وقت
رب کا غضب اُن پر آن پڑا، اور اُنہیں 40 سال تک یگستان ر میں مارے
مارے پھرنا تکجبپڑا، کہ وہ تمام نسل ختم نہ ہو اُسنےجسگئی کے
نزدیک غلط کام کیا تھا۔ اب14 تم گناہ گاروں کی اولاد باپاپنے دادا کی
کھڑےجگہ ہو ربکر کا اسرائیل پر غصہ مزید بڑھا رہے ہو۔ 15 اگر تم
اُس کی پیروی سے ہٹو گے تو وہ دوبارہ اِن لوگوں کو یگستان ر میں ہنے ر
دے گا، اور تم اِن ہلاکتکی باعثکا بنو “گے۔

اِس16 کے بعد روبن اور جد کے افراد دوبارہ موسٰی پاسکے آئے اور
کہا، ہم” یہاں فی الحال اپنے مویشی کے لئے باڑے اور اپنے بال بچوں کے
لئے شہر بنانا ہتے چا ہیں۔ 17 اِس کے بعد ہم مسلح ہو کر اسرائیلیوں کے
آگے آگے چلیں گے اور ایکہر کو اُس کی اپنی تکجگہ پہنچائیں گے۔
اِتنے ہمارےمیں بال ہمارےبچے شہروں کی فصیلوں کے اندر ملـک کے
مخالف باشندوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہم18 اُس تکوقت اپنے گھروں
کو نہیں لوٹیں گے جب تک ہر اسرائیلی کو اُس کی موروثی زمین نہ مل
جائے۔ 19 دوسرے، ہم خود اُن کے ساتھ یائے در یردن مغربکے میں
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میراث میں نہیںکچھ پائیں گے، ہمیںکیونکہ اپنی موروثی زمین یائے در یردن
کے کنارےمشرقی پر مل چکی “ہے۔

یہ20 سن کر موسٰی نے اگر”کہا، تم ایسا ہی کرو گے ٹھیکتو ہے۔ پھر
رب کے منے جنگسا کے لئے تیار ہو جاؤ سباور21 ہتھیار باندھ ربکر
کے منے سا یائے در یردن کو پار کرو۔ تکوقتاُس نہ لوٹو ربتکجب
نے اپنے تمام دشمنوں کو اپنے آگے نکالسے نہ دیا ہو۔ 22 ملـکجبپھر پر
رب کا قبضہ ہو گیا ہو گا تو لوٹتم سکو تبگے۔ تم ربنے اور اپنے ہم
وطن بھائیوں کے لئے فرائضاپنے ادا کر دیئے ہوں گے، اور یہ ربعلاقہ
منےکے سا تمہارا گا۔ہوحقموروثی لیکن23 اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر ربتم
ہی کا گناہ کرو یقینگے۔ جانو تمہیں اپنے گناہ کی سزا ملے گی۔ اب24 اپنے
بال بچوں کے لئے شہر اور اپنے مویشیوں کے لئے باڑے بنا لو۔ لیکن اپنے
وعدے کو ضرور پورا “کرنا۔

جد25 اور روبن کے افراد نے موسٰی سے کہا، آپہم” خادمکے ہیں،
ہم اپنے آقا کے حکم کے مطابق ہی کریں گے۔ ہمارے26 بال بچے اور
مویشی یہیں ِجلعاد شہروںکے میں رہیں گے۔ آپلیکن27 کے مسلحخادم
ہو کر یا در کو پار یں کر گے رباور کے منے کریںجنگسا سبہمگے۔
کچھ ویسا ہی کریں گے ہمارےجیسا آقا نے ہمیں حکم دیا “ہے۔

28 تب موسٰی نے اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قبائلی کنبوں کے
سرپرستوں ہدایتکو دی، لازم”29 ہے کہ جد اور روبن کے مرد مسلح
ہو کر تمہارے ساتھ ہی رب کے منے سا یائے در یردن کو پار یں کر اور
ملـک پر قبضہ کریں۔ اگر وہ ایسا یں کر تو اُنہیں میراث میں ِجلعاد کا علاقہ
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دو۔ لیکن30 اگر وہ ایسا نہ یں کر تو پھر اُنہیں ملـِک کنعان ہی تمہارےمیں
ساتھ موروثی زمین “ملے۔

اورجد31 روبن افرادکے اصرارنے کریںکچھسبخادمکےآپ”کیا،
نےربجوگے ہے۔کہا مسلحہم32 ہو منےکےربکر سا یائے یردندر
کو پار یں کر گے اور کنعان ملـککے میں داخل ہوں گے، اگرچہ ہماری
موروثی زمین یردن کے کنارےمشرقی پر ہو “گی۔

تب33 موسٰی نے روبنجد، اور منسّی کے آدھے قبیلے کو یہ علاقہ دیا۔
اُس میں وہ ملـکپورا شامل جستھا پر پہلے یوں امور کا بادشاہ سیحون اور
بسن کا بادشاہ عوج حکومت کرتے تھے۔ اِن شکست ممالـکخوردہ کے
سمیتدیہاتوں تمام شہر اُن کے حوالے کئے گئے۔

34 جد کے قبیلے نے دیبون، عطارات، عروعیر، عطرات35 شوفان،
یعزیر، یگبہا، بیت36 نِمرہ اور بیت ہاران کے شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا۔
اُنہوں نے اُن کی فصیلیں بنائیں اور اپنے مویشیوں کے لئے باڑے بھی۔
روبن37 قبیلےکے اِلیحسبون،نے عالی، یَتائم، قِر معونبعلنبو،38 اور ِسبماہ
دوبارہ تعمیر کئے۔ نبو اور بعل معون کے نام بدل گئے، کیونکہ اُنہوں نے اُن
شہروں کو نئے نام دیئے جو اُنہوں نے دوبارہ تعمیر کئے۔

39 منسّی کے بیٹے مکیر کی اولاد نے ِجلعاد جا کر اُس پر قبضہ کر لیا اور
اُس کے تمام اموری باشندوں کو نکال دیا۔ 40 چنانچہ موسٰی نے یوں مکیر
کو ِجلعاد کی سرزمین دے دی، اور وہ وہاں آباد ہوئے۔ 41 منسّی کے
ایک آدمی بنام یائیر نے اِس علاقے میں کچھ بستیوں پر قبضہ کر کے حووت’اُنہیں ‘یائیر یعنی یائیر’ کی ‘بستیاں کا نام دیا۔ اِسی42 طرح اُس قبیلے کے
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ایک اَور آدمی بنام نوبح نے جا قناتکر اور اُس دیہاتوںکے پر قبضہ کر لیا۔
اُس نے شہر کا نام نوبح رکھا۔

33

اسرائیل کے سفر کے مرحلے
میںذیل1 قبیلےاسرائیلیجہاںجہاںہیںنامکےجگہوںاُن دستوںاپنے

کے مطابق موسٰی اور ہارون کی راہنمائی میں مصر سے نکل کر خیمہ زن
ہوئے تھے۔ رب2 کے حکم پر موسٰی نے ہر جگہ کا نام قلم بند کیا جہاں
اُنہوں نے اپنے خیمے لگائے تھے۔ اُن جگہوں کے نام یہ :ہیں

پہلے3 مہینے کے پندرھویں دن رعمسیساسرائیلی سے روانہ ہوئے۔ یعنی
فسح کے دن کے بعد کے دن بڑےوہ اختیار کے ساتھ تمام مصریوں کے
دیکھتے گئے۔چلےدیکھتے وقتاُسمصری4 اپنے پہلوٹھوں دفنکو کر رہے
تھے، کیونکہ رب نے پہلوٹھوں کو مار کر اُن کے دیوتاؤں کی عدالت تھی۔کی

رعمسیس5 سے اسرائیلی ُسکات پہنچ گئے جہاں اُنہوں نے پہلی مرتبہ
ڈیرےاپنے لگائے۔ وہاں6 سے وہ ایتام پہنچے جو یگستان ر کنارےکے
پر واقع ہے۔ ایتام7 سے واپسوہ مُڑ کر ہخـیروتفی طرفکی بڑھے بعلجو
صفون مشرقکے میں ہے۔ وہ مجدال قریبکے خیمہ زن ہوئے۔ 8 پھر وہ
فی ہخـیروت سے کوچ کر کے سمندر میں سے گزر گئے۔ اِس کے بعد وہ تین
دن ایتام کے یگستان ر میں سفر کرتے کرتے مارہ پہنچ گئے اور وہاں اپنے
خیمے لگائے۔ 9 مارہ سے وہ ایلیم چلے گئے جہاں 12 چشمے اور کھجور
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کے درخت70 تھے۔ وہاں ٹھہرنے کے بعد 10 وہ بحرِ ُلزم ق کے ساحل پر
خیمہ زن ہوئے، 11 پھر دشِت صین میں پہنچ گئے۔

12 اُن کے اگلے مرحلے یہ :تھے دُفقہ، 13-37 الوس، رفیدیم جہاں پینے
کا پانی دست یاب نہ تھا، دشِت سینا، قبروت ہتاوہ، حصیرات، رِتمہ،
رِمّون فارص، لِبناہ، رِّسہ، قہیلاتہ، سافر پہاڑ، حرادہ، مقہیلوت، تحت،
تارح، مِتقَہ، حشمونہ، موسیروت، بنی یعقان، حور َہجِدجاد، یُطباتہ، عبرونہ،
عصیون جابر، دشِت صین میں قادسواقع اور ہور پہاڑ جو ادوم کی سرحد
پر واقع ہے۔

ربوہاں38 ہاروننے امام کو حکم دیا کہ وہ ہور پہاڑ پر چڑھ جائے۔
وہیں وہ پانچویں ماہ کے پہلے دن فوت ہوا۔ اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے
سال40 گزر چکے تھے۔ وقتاُس39 ہارون سال123 کا تھا۔

40 اُن دنوں میں عراد کے کنعانی بادشاہ نے سنا کہ اسرائیلی میرے
ملـک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ کنعان جنوبکے میں حکومت تھا۔کرتا

41-47 ہور پہاڑ سے روانہ ہو کر اسرائیلی ذیل کی جگہوں پر :ٹھہرے
ضلمونہ، فُونون، اوبوت، عیّے عباریم جو موآب کے علاقے میں تھا، دیبون
علمونجد، دِبلاتائم اور نبو قریبکے واقع عباریم پہاڑیکا علاقہ۔ وہاں48
اُنہوںسے یردننے وادیکی میں اُتر موآبکر کے میدانی علاقے میں اپنے
ڈیرے لگائے۔ اب وہ یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو شہر کے
منے سا تھے۔ 49 اُن یسیموتبیتخیمےکے سے لے ابیلکر لـگےتکِشّطیم
تھے۔

تمام کنعانی باشندوں کو لنے نکا کا حکم
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50 وہاں رب نے موسٰی سے کہا، 51 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ جب تم

یائے در یردن کو پار کر ملـِککے کنعان میں داخل ہو گے 52 تو لازم ہے
کہ تم تمام باشندوں کو نکال دو۔ اُن کے تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں کو
توڑ ڈالو اور اُن کی اونچی جگہوں کے مندروں کو تباہ کرو۔ ملـک53 پر
قبضہ کر کے اُس میں آباد ہو جاؤ، کیونکہ مَیں نے ملـکیہ دےتمہیں دیا
طرفمیرییہہے۔ تمہاریسے ملـکیتموروثی ہے۔ ملـک54 مختلفکو
قبیلوں اور خاندانوں میں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا۔ ہر خاندان کے افراد کی
تعداد کا لحاظ بڑےرکھنا۔ خاندان ًکو نسبتا یادہ ز زمین دینا اور چھوٹے
خاندان ًکو نسبتا کم زمین۔ لیکن55 اگر ملـکتم باشندوںکے کو نہیں نکالو
گے تو بچے ہوئے تمہاری آنکھوں میں خار تمہارےاور پہلوؤں میں کانٹے
بن کر تمہیں ملـکاُس تنگمیں کریں میںجسگے تم آباد ہو گے۔ 56 پھر
تمہارےمَیں ساتھ وہ کچھ کروں گا جو اُن کے ساتھ کرنا چاہتا “ہوں۔

34
ملـِک کنعان کی سرحدیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ تم ملـکاُس
میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں میراث میں دوں گا تو اُس کی سرحدیں یہ
ہوں :گی

اُس3 کی جنوبی سرحد دشِت صین میں ادوم کی سرحد کے ساتھ ساتھ
چلے گی۔ مشرق میں وہ بحـیرۂ مُردار کے جنوبی ساحل سے شروع ہو گی،
پھر اِن جگہوں سے ہو مغربکر گزرےطرفکی :گی 4 درۂ عقربیم کے
جنوب میں سے، دشِت صین میں سے، قادس برنیع کے جنوب میں سے
حصر ادّار اور عضمون میں سے۔ وہاں5 سے وہ مُڑ کر مصر کی سرحد پر
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واقع وادٔی مصر ساتھکے ساتھ بحـیرۂ تکروم پہنچے گی۔ اُس6 کی مغربی
سرحد بحـیرۂ روم کا ساحل ہو گا۔ 7 اُس کی شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے
لے کر اِن جگہوں سے ہو کر مشرق گزرےطرفکی :گی ہور پہاڑ، 8 لبو
حمات، صداد، زِفرون9 اور حصر عینان۔ حصر عینان شمالی سرحد سبکا
مشرقیسے مقام ہو گا۔ اُس10 کی مشرقی سرحد شمال میں عینانحصر سے
شروع ہو گی۔ پھر وہ اِن جگہوں سے ہو جنوبکر گزرےطرفکی :گی
ِسفام، 11 بلہ رِ جو عین مشرقکے میں ہے ِکنّرتاور یعنی گلیل کی جھیل
کے مشرق میں واقع پہاڑی علاقہ۔ 12 اِس کے بعد وہ یائے در یردن کے
کنارےکنارے گزرتی ہوئی بحـیرۂ پہنچےتکمُردار گی۔ ملـکتمہارےیہ
کی سرحدیں ہوں “گی۔

13 موسٰی اسرائیلیوںنے سے کہا، یہ” ملـکوہی تمہیںجسےہے قرعہ
ڈال کر تقسیم کرنا ربہے۔ نے حکم دیا ہے کہ اُسے باقی ساڑھے نو قبیلوں
کو دینا ہے۔ 14 کیونکہ اڑھائی قبیلوں کے خاندانوں کو اُن میراثکی مل
چکی یعنیہے روبن اور جد قبیلےپورےکے اور منسّی کے قبیلےآدھے کو۔
اُنہیں15 یہاں، یائے در یردن مشرقکے میں یریحو کے منے سا زمین مل چکی
“ہے۔

ملـک تقسیم کرنے کے ذمہ دار آدمی
رب16 نے موسٰی سے کہا، 17 اِلی” عزر امام اور یشوع بن نون لوگوں

کے لئے ملـک تقسیم کریں۔ 18 ہر قبیلے ایکایککے راہنما بھیکو چننا
تاکہ وہ تقسیم کرنے میں مدد جنکرے۔ کو تمہیں چننا ہے اُن کے نام یہ
:ہیں

19 یہوداہ قبیلےکے کالبکا بن یفُنّہ،
شمعون20 قبیلےکے کا سموایل بن عمی ہود،
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بن21 یمین قبیلےکے کا اِلیداد بن ِکسلون،
دان22 قبیلےکے کا بُقی بن یُگلی،
23 منسّی قبیلےکے کا ایلحنی بن افُود،
24 افرائیم کے قبیلے کا قموایل بن ِسفتان،
زبولون25 قبیلےکے کا اِلی صفن بن فرناک،
26 اِشکار قبیلےکے کا فلطی ایل بن عزان،
آشر27 قبیلےکے کا اخی ہود بن شلومی،
نفتالی28 کے قبیلے کا فداہیل بن عمی “ہود۔
رب29 نے اِن آدمیوںہی ملـککو اسرائیلیوںکو میں تقسیم کرنے کی

داریذمہ دی۔
35

یوں لاو کے لئے شہر
1 اسرائیلی اب تک موآب کے میدانی علاقے میں یائے در یردن کے

کنارےمشرقی پر یریحو کے منے سا تھے۔ ربوہاں نے موسٰی سے کہا،
2 اسرائیلیوں” کو دےبتا کہ وہ یوں لاو کو اپنی ملی ہوئی زمینوں میں

سے ہنے ر کے لئے شہر دیں۔ اُنہیں شہروں کے ارد گرد مویشی چَرانے کی
زمین بھی ملے۔ 3 پھر یوں لاو کے پاس ہنے ر کے لئے شہر اور اپنے جانور
چَرانے کے لئے زمین ہو گی۔ 4 چَرانے کے لئے زمین شہر کے ارد گرد ہو
گی، اور طرفچاروں کا فاصلہ فصیلوں ہو۔فٹ1,500سے 5 چَرانے کی
یہ زمین مربع شکل کی ہو جسگی کے ہر پہلو کا فاصلہ فٹ3,000 ہو۔
شہر اِس مربع شکل کے بیچ میں ہو۔ یہ رقبہ شہر کے باشندوں کے لئے ہو
تاکہ وہ اپنے مویشی چَرا سکیں۔



7-35:6ِگنتی xcix ِگنتی 35:22

غیرارادی خوں ریزی کے لئے پناہ کے شہر
یوں6-7 لاو کو 48کُل دینا۔شہر اِن میں پناہچھسے شہرکے کرنا۔مقرر

اُن لوگایسےمیں پناہ غیرارادیہاتھوںکےجنگےسکیںلے طور پر کوئی
ہلاک ہوا ہو۔ 8 ہر قبیلہ یوں لاو کو اپنے علاقے کے قبے ر مطابقکے شہر
جسدے۔ قبیلے کا علاقہ بڑا ہے اُسے یوں لاو کو یادہ ز شہر دینے ہیں
قبیلےجسجبکہ کا علاقہ چھوٹا ہے وہ یوں لاو کو کم شہر “دے۔

9 ربپھر نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتانا کہ یائے در یردن
کو پار کرنے کے بعد 11 کچھ پناہ کے شہر مقرر کرنا۔ اُن میں وہ شخص
پناہ لے سکے جسگا ہاتھوںکے غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔
وہاں12 وہ انتقام لینے والے پناہسے سکےلے گا جماعتاور عدالتکی کے
منے کھڑےسا ہونے سے پہلے مارا نہیں جا سکے گا۔ اِس13 کے لئے چھ
شہر چن لو۔ تین14 یائے در یردن کے مشرق میں اور تین ملـِک کنعان میں
ہوں۔ 15 یہ چھ شہر ہر کسی کو پناہ دیں گے، چاہے وہ اسرائیلی، پردیسی
یا اُن کے درمیان ہنے ر والا غیرشہری جسہو۔ سے بھی غیرارادی طور پر
ہلاککوئی ہوا ہو وہ وہاں پناہ لے سکتا ہے۔

16-18 اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر لوہے، پتھر یا لـکڑی کی
کسی چیز سے مار ڈالا ہو وہ قاتل ہے اور اُسے سزائے موت دینی ہے۔
19 مقتول کا سب سے قریبی رشتے دار اُسے تلاش کر کے مار دے۔
نفرتجوکیونکہ20-21 یا بوجھجانباعثکےدشمنی یوںکوکسیکر دھکا
دے، اُس پر دےچیزپھینککوئی یا اُسے مارےمُکا کہ وہ مر جائے وہ
قاتل ہے اور اُسے موتسزائے دینی ہے۔

لیکن22 قاتلوہ نہیں دشمنیسےجسہے باعثکے نہیں بلـکہ اتفاق سے
اور غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو، چاہے اُس نے اُسے دھکا دیا،
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کوئی چیز اُس پھینکپر دی 23 یا کوئی پتھر اُس پر گرنے دیا۔ 24 اگر ایسا
ہوا تو لازم ہے کہ جماعت اِن ہدایات کے مطابق اُس کے اور انتقام لینے
والے کے درمیان فیصلہ کرے۔ 25 اگر ملزم بےقصور ہے تو جماعت اُس
حفاظتکی کر کے اُسے پناہ کے اُس شہر واپسمیں لے میںجسجائے
اُس نے پناہ لی وہاںہے۔ مُقّدسوہ تیل مسحسے کئے گئے اماِم اعظم کی
تکموت رہے۔ لیکن26 اگر شخصیہ اِس سے پہلے پناہ کے شہر سے نکلے
تو محفوظوہ نہیں ہو گا۔ 27 اگر اُس کا انتقام لینے والے سے سامنا ہو جائے
تو انتقام لینے والے کو اُسے مار لنے ڈا اجازتکی ہو گی۔ اگر وہ کرےایسا
تو بےقصور گا۔رہے 28 پناہ لینے والا اماِم اعظم تکوفاتکی پناہ کے شہر
میں رہے۔ اِس کے بعد ہی وہ اپنے واپسگھر جا سکتا ہے۔ 29 یہ اصول
دائمی ہیں۔ جہاں بھی تم ہتے ر ہو تمہیں ہمیشہ اِن پر عمل کرنا ہے۔

جس30 پر قتل کا الزام لگایا گیا ہو صرفاُسے صورتاِس میں سزائے
موت دی جا سکتی ہے کہ کم از کم دو گواہ ایکہوں۔ گواہ کافی نہیں
ہے۔

قاتل31 دینا۔موتسزائےضرورکو اِسوہخواہ بچنےسے لئےکے کوئی
بھی اُسےدےمعاوضہ آزاد نہ چھوڑنا بلـکہ دینا۔موتسزائے شخصاُس32
بھیسے پیسے قبول نہ جسکرنا غیرارادیسے طور پر ہلاککوئی ہوا ہو
اور سبباِسجو سے پناہ کے شہر میں رہ رہا اجازتاُسےہے۔ نہیں کہ وہ
دےپیسے کر پناہ کا چھوڑےشہر اور اپنے واپسگھر چلا جائے۔ لازم
ہے کہ وہ اِس کے لئے اماِم اعظم وفاتکی کا انتظار کرے۔

ملـکجس33 میں تم ہتے ر ہو اُس حالتمُقّدسکی ناپاککو نہ کرنا۔
کسیجب کو اُس میں قتل کیا جائے تو ناپاکوہ ہو جاتا جبہے۔ اِس
طرح خون بہتا ہے ملـکتو مُقّدسکی صرفحالت شخصاُس کے خون
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بہنے بحالسے ہو جاتی خونیہنےجسہے بہایا ملـکیعنیہے۔ صرفکا
قاتل موتکی سے ہی کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ ملـکاُس34 ناپاککو نہ
میںجسکرنا تم آباد ہو میںجساور مَیں سکونت کرتا ہوں۔ کیونکہ مَیں
رب ہوں جو اسرائیلیوں سکونتدرمیانکے کرتا “ہوں۔

36
ایک قبیلے کی موروثی زمین شادی سے دوسرے قبیلے میں منتقل نہیں

ہو سکتی
ایک1 دن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی یوسفبن کے کنبے سے نکلے ہوئے

آبائی گھرانوں سرپرستکے موسٰی اور اُن سرداروں پاسکے آئے جو دیگر
آبائی گھرانوں سرپرستکے تھے۔ اُنہوں2 نے کہا، رب” آپنے کو حکم
دیا تھا آپکہ قرعہ ڈال ملـککر اسرائیلیوںکو میں تقسیم کریں۔ وقتاُس
اُس نے یہ بھی کہا تھا ہمارےکہ بھائی ِصلاِفحاد کی بیٹیوں کو اُس کی
زمینموروثی ملنی 3ہے۔ اگر اسرائیلوہ قبیلےاَورکسیکے سےمردوںکے
شادی کریں تو پھر یہ زمین ہمارےجو قبیلے کا موروثی حصہ اُسہے قبیلے
موروثیکا اُسہماورگیبنےحصہ محرومسے پھرگے۔جائیںہو قبائلیہمارا
علاقہ چھوٹا ہو گا۔جائے اور4 اگر ہم یہ واپسزمین بھی توبھیخریدیں وہ
اگلے بحالی قبیلےدوسرےمیںسالکے واپسکو چلی جائے میںجسگی
اِن عورتوں نے شادی کی ہے۔ اِس طرح وہ ہمیشہ کے لئے ہمارے ہاتھ
نکلسے جائے “گی۔

5 موسٰی نے رب کے حکم پر اسرائیلیوں کو بتایا، ِجلعاد” کے مرد حق
بجانب ہیں۔ اِس6 لئے رب ہدایتکی یہ ہے ِصلاِفحادکہ بیٹیوںکی کو ہر
آدمی شادیسے کرنے اجازتکی صرفلیکنہے، صورتاِس میں کہ
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وہ اُن کے اپنے قبیلے کا ہو۔ اِس7 ایکطرح قبیلے کی موروثی زمین کسی
دوسرے قبیلے میں منتقل نہیں ہو گی۔ لازم ہے کہ ہر قبیلے کا پورا علاقہ
اُسی پاسکے رہے۔

بھیجو8 زمینمیںمیراثبیٹی پاتی اُسہے لئےکے لازم وہکہہے اپنے
قبیلےہی مردکسیکے کرےشادیسے تاکہ اُس قبیلےزمینکی پاسکے
ہی رہے۔ ایک9 قبیلے کی موروثی زمین دوسرےکسی قبیلے کو منتقل
کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ہر قبیلے کا پورا موروثی علاقہ
اُسی پاسکے “رہے۔

ِصلاِفحاد10-11 کی بیٹیوں محلاہ، تِرضہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور نوعاہ نے ویسا
ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو بتایا تھا۔ اُنہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے
شادی کی۔ 12 چونکہ وہ بھی منسّی کے قبیلے کے تھے اِس لئے یہ موروثی
زمین ِصلاِفحاد قبیلےکے پاسکے رہی۔

رب13 نے یہ احکام اور ہدایات اسرائیلیوں کو موسٰی کی معرفت دیں
جب موآبوہ کے میدانی علاقے میں یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر
یریحو کے منے سا خیمہ زن تھے۔
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