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 ېک وادیان  سوله، د سولې ډولونه او سوله په
 

 ()اتمه برخه
  

   (۲کې ) ت یهودی سوله په
 : هخپل منځي سول واسراییل  د
  

او بل  یې د یو وژلي او لوټ کړي او له نورو هېوادون ودي، یو بل یې   يجګړیدل هکلون ،هکلون په خپل منځ کې نیهودا
دوه   وعیس او (لاسرایی)یعقوب   ،لکه چې وړاندې وویل شول کې ځمن خپله په نیهودا ،يغوښتي د ېپر وړاندې مرست

  (آیتونه ۲۶-۲۲باب  ۲۵)پیدایښت:  .په جګړه وو ،مد خپلې مور په خېټه کې ه هوروڼ غبرګوني
د وروسته  مرګه  له  سلیمان  ډېر ویهودان د  په  تاختالفا  ترمنځ  کې  پای  په  چې  وکړې  یې  جګړې  ډېرې  راغلل، 

ته شو  ځرامن په نوم لاسرایی))شمالي او جنوبي( حکومتونو باندې ووېشل شول، شمالي حکومت د   جال ،جال دوو
چې هسامر یې هپالزمین چې حکومت  جنوبي  او  دویم دعه )لرغونی .ؤ ماورشلی یې هپالزمین ،هنومید ایهود وه   :

  (کتاب ا اِرمی  د تواریخ؛
یهودي ګاونډیانو او خپلې   داسې ښوونې شوي دي چې د خپلو ؤتړا د یهودو په دیني کتابونو کې د خپل منځي اړیکو په

نه وا چغ و یهودي ګاونډیانو څخهلاو په سوله کې ژوند وکړي او ټینګار شوی دی چې له خپ کسلو ورنۍ سره ښهک
ه د ځان ک، ليوروبښ او نورو څیزونو ته په تمه نه وي، پور وویرڅا ، د هغه ښځې،يخلي، جګړه ورسره نه کړ

  :يوای یې او داسې نورې ډېرې ښوونې راغلي دي چې په اړه يغوندې خواخوږي ورسره ولر
یې. قتل مه  مدرکو »د مور او پالر عزت کوئ، نو تاسې به په هغه وطن ]فلسطین[ کې اوږد عمر تېر کړی چې

د وړاندې  پر  چا  د  کوئ.  مه  غال  کوئ.  مه  زنا  ګاون يشاهد دروغو کوئ.  خپل  د  وایي.  کور،ډمه  د  ، ېښخ  ي 
  (پورې۱۷تر۱۲باب، ۲۰او نورو څیزونو تمه مه کوئ.« )هجرت:  وخرون ،وڅاروی غالمانو،

وویل:) هیهو بیا (  ۱) ته  موسی  ووایه! واسراییل يبن د (  ۲خدای  ته  چې   يسپیڅل قوم  ځکه  اوسئ 
  .یم یسپیڅل خدای وستاس هیهو زه
   غال مه کوئ، دروغ مه وایئ، یو بل مه غولوئ.( ۱۱)
  .ډوئخپل ګاونډی مه دوکه کوئ، له هغه څخه غال مه کوئ، د مزدور مزدوري تر سبا پورې مه ځن( ۱۳)
  ....  يځیږرواوغ کوڼ ته ښېرې ]کنځل[ مه کوئ، د ړانده پر وړاندې داسې څه مه ږدئ چې هغه پرې( ۱۴)
، ئووېرېږ د یو غریب پلوي وکړئ یا د یو مالدار کس څخه ېمه کوئ چ  يانصاف کې بې وپریکړ د عدالت په (  ۱۵)

  .له خپل ګاونډي سره انصاف کوئ
په وجه   ت شهاد د وستاس که هغه يکیږ هپریکړ د چا په اړه دروغ مه خپروئ، کله چې د چا د ژوند په اړه(  ۱۶)

  .خدای یم هیهو ورکړئ، زه تشهاد شي نو یکید بچ
د هغوی   تر څو ئپای ته ورسو تاختالفا  غو سره خپله[ په اړه په زړه کې کینه مه ساتئ، له  واسراییل]د نورو  (  ۱۷)

  .ئناه کوونکي نه شله امله ګ
مه اخلئ، د چا سره په زړه کې کینه مه ساتئ، د خپل ګاونډي سره هغه شان مینه کوئ څومره   چغ له هیچا څخه(  ۱۸)

  (آیت پورې  ۱۸تر  ۱باب، ۱۹: نالویا )خدای یم.  هیهو ، زهیکو چې له خپل ځان سره مینه
ټینګار کوي چې په خپل منځ کې جګړه ونه کړي.  باندې   ووروڼ په کتاب کې وایي چې یوسف خپلو تپیدیایښ او د

  (۲۴باب،  ۴۵)
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پهد پورونو  او  سود  د  ډول  کې ؤتړا ا  منځ  خپل  په  چې  دې واسرایل وایي  له  لوبښ پورونه ته  خو  شي 
به یې هرومرو   وتاس ، دا هغه څه دي چېئبښ هر اووم کال په پای کې پورونه د»:واخلئ څخه سود واسراییل غیرې

څخه   نخپلوا ، هغه د خپل ګاونډي یا د خپليبښ ته پور ورکړی وي نو هغه به ورته واسراییل کوئ. هر چا چې خپلو
اخلي، نه  پور  پور  هیهو دا  چې  دي  ویلي  دا  خپله  په  مسافر   لوبښ خدای  یو  په  که  خو  یهودي[  یغیر]شو، 

: هتثنی)باندې پور وي نو له هغوی به یې نه اخلئ.«   لییاسر پور وي خپل پور اخیستی شی، خو که په وستاس باندې
  (۳-۲-۱باب، ۱۵
ورور ته پیسې، خواړه یا بل څه پور ورکړی، له هغه څخه ګټه )سود( مه اخلئ. خو له غیرې   ياسراییل کله چې خپل»

  (۲۰ -۱۹، ۲۳: هتثنی)څخه نه.«  ياسراییل یهودي څخه کولی شی سود واخلئ خو له یو
دې وي پر هغه کس چې: د مور او پالر بې عزتي کوي... د ګاونډي د ځمکې د برید پوله خوځوي...   تلعن »د خدای

: هتثنی).« نآمی اخلي، نو ټول قوم به په ځواب کې ووایي: ېپېس په پټه وژل کوي... د یو بې ګناه کس په وژلو باندې
  (پورې ۲۵تر۱۶باب، ۲۷

  (۱باب، ۱۹: هتثنی)»د خپل ګاونډي د ځمکې د برید تیږه مه ښوروئ ... .«  
روا   يغدار ګاونډیانو سره خیانت او ياسراییل  له غیرې سبرعک ګاونډیانو ياسراییل د خپلو لاسرایی د یادولو ده چې

وسی ته وویل م هیهو له مصر څخه په تېښته کې وو نو د دوی ځانګړي خدای لاسرایی عمل بولي، هغه مهال چې
د واسراییل چې څخه  ګاونډیانو  مصري  خپلو  له  ووایي  یې   دلڼ ته  سره  ځان  له  او  وغواړي  ګاڼې  پاره  له  وخت 

»خلکو ته ووایه چې هر یو سړی او هره ښځه دې له خپلو، خپلو ګاونډیانو څخه د سرو او سپینو زرو  :يوای وتښتوي
  (۲باب، ۱۱ګاڼې وغواړي.« )هجرت: 

من واسراییل د او سوکالتر  د سولې  د ۍځ  غره کې  په  سینا  د  ته لس حکمونه چې  اړه موسی  ځانګړي  واسراییل په 
د قوم له پاره دیني او اخالقي ښوونې دي چې  واسراییل له خوا په څلوېښتو ورځو کې ورکړل شوي وو د هیهو خدای
غال او نورې ناوړه کړنې ترسره په کلکه منع شوي دي او ټینګار شوی دی چې قتل، زنا،   لاسرایی  څخه ۍپرست له بت

په  يخوس د ،تخدای ب هیهو قوم د عبادت له پاره د و اسراییل نه کړي خو کله چې موسی په غره کې ؤ د غره الندې د
په منځ کې د سولې فضا له منځه  واسراییل شو چې د بسب بڼه له سرو زرو څخه جوړ کړ، د دوی دغه عمل د دې

دې  نخپلوا او هوروڼ هپرست بت چې له ده سره والړ دي خپل ناسراییلیا  هغه والړه شي، داسې چې موسی امر کوي
  :ووژني، د موسی له لسو حکمونو څخه وروستي پنځه فرمانه په دې ډول دي

   لس حکمونه:
د دا  چې  ځکه  کوئ  درناوی  پالر  او  مور  د  ځمکه  هیهو »...  هغه  نو  وکړل  مو  داسې  که  دی،  امر  خدای 

  .اوږد او له برکته ډک ژوند به وکړې يدرکو یې هیهو خدای وستاس چې
  .قتل مه کوئ
  .زنا مه کوئ

  .یوای مه غدروا
  .ی کو د نورو ناموس او مال ته تمه مه

تر    ۵باب  ۲۰، خره، ځمکې او مال د ترالسه کولو په فکر کې مه کېږئ.« )هجرت:  نځې، غوایمد ګاونډي د غالم، 
  (آیت پورې ۲۱

ته د سینا په غره کې درکړل، هغه دغه قوانین په لوړ غږ د اور او د تورې   وتاس قوانین چې خدای ههغ و»دا و
  (۲۲اب،ب ۵وریځې له منځ څخه واورول، پرته له دې بل قانون یې نه دی ورکړی.« )تثنیه:

خدای پر لوري وي له ما  ههوی ، په لوړ غږ یې وویل: څوک چې ددودری په څنګ کې ېد درواز يغال وسی د پنډم»
له یوه سره تر بل سره  يغال  وویل: خپلې تورې واخلئ، د پنډ یشوه. موس هراغونډ ډله پر ده نویا ال ، نو دیسره د

د موسي خبره ومنله،  والویان ، خپل دوستان او خپل ګاونډیان ووژني.هوروڼ پورې والړ شئ، هر یو کس دې خپل
خدای د خدمت   هیهو کړه چې د هښکار وتاس ته وویل: نن والویان نږدې درې زره کسان یې په هغه ورځ ووژل. موسی

ته برکت درکړي.« )هجرت:  وتاس خدای به هیهو ژل، نووو هوروڼ وخپل زامن ا وتاس وړ یاست، سره له دې چې
  (پورې ۲۹تر ۲۶باب،  ۳۲

 انور بی
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