
د حضرت حج نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

حضرت حج پېغمبر خلقو ته داس فرمائ چ خُدائ پاک له په خپل ژوند
ک اوله درجه ورکئ. خُدائ پاک خپلو منونو له حمت او طاقت ورکوى

ے دے. خو کۀ مونورته خُدائ پاک حواله ک ى کوم چهغه کار وک چ
خيال نۀ کۇو نو د ژوند مصروفيات به مون د خُدائ پاک نه لرې کى. يهوديانو

دا خبره هېره که چ هغوئ چا بچ کل او وې ساتل. نن سبا د ترق او د
ينالوج په دې تېز ترين دور ک مون په ائ د دې چ د خُدائ کارونو له

زور ورکو نو مون خپلو کارونو ک بوخت يو. خو خُدائ پاک مون نه دا
غواړى چ په خپل هر کار ک هغۀ له اوله درجه ورکو. د خُدائ پاک

بادشاه آزمائش ارېدے ش خو د خُدائ پاک طاقت له شست ورکول
ناممن دى. کله چ مون قدم اخلو نو هغه د کار کولو دپاره زمون ول

ضرورتونه پوره کوى. کله چ د حضرت عيس مسيح نه پينه سوه اتۀ دېرش
کاله وړاندې د يهوديانو اوله ډله د بابل د جالوطن نه يروشلم ته راواپس شوه نو

هغوئ د خُدائ پاک د کور جوړولو کار شروع کو خو ډېر زر ي حوصله بائيلله
او کار ي بند کو. خو د حضرت حج او حضرت زکرياه په نبوت خدمت او

ډاډيرن په اثر ک هغوئ په دوه ويشت کاله ک د خُدائ پاک د کور
جوړولو کار سر ته ورسولو. حضرت حج خلق ورل چ تاسو په عال شان

کورونو ک اوسېئ او د خُدائ پاک کور کنر پروت دے. هغۀ خبردارے
ورکو چ باوجود د دې چ تاسو ۀ محنت وکئ او پېس و نو هغه به
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تاسو له هي فائده درنۀ کى، ه چ تاسو د مال خُدائ کور جوړول نظر
انداز کى دى او هغه تاسو نه نارضا دے. حضرت حج هغوئ له دعوت

ورکو چ توبه وکئ او د خپل پالر نيۀ خُدائ پاک سره کے لوظ تازه کئ.
د خُدائ پاک د کور دوباره آبادول د دې خبرې نه وه چ د خُدائ پاک

حضورى د خپلو خلقو په مين ک بيا موجوده ده. د حفظ کولو دپاره ۱: ۱۳
آيت ”زۀ ستاسو مل يم.“
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د مال خُدائ د کور جوړولو حم

 د داريوس بادشاه د بادشاه په دوېم کال د شپم مياشت په اوله  ۱
ورځ، د مال خُدائ کالم د حج پېغمبر په وسيله زربابل د شلتاېل په زوئ

نازل شو چ د يهوداه حمران وو، او يشوع ته چ د مشر امام يهوصدق زوئ
دا خلق وائ ،فرمائ االفواج ي خُدائ رب مال ۀ دى چ  ”دا هغه وو. 
 بيا د مال چ د مال خُدائ د کور بيا جوړولو وخت ال نۀ دے راغلے.“ 
 ”آيا تاسو ته دا ۀ ارى  ،پېغمبر په ذريعه راغلو چ خُدائ پېغام د حج
 چ زما کور کنر پروت وى او تاسو په عال شان کورونو ک اوسېئ؟ 
اوس مال خُدائ رب االفواج فرمائ، تاسو سره چ ۀ کيى ورباندې غور

 تاسو ډېر تخم کرلے دے، خو فصل مو ل رېبلے دے. تاسو وکئ. 
خوراک کوئ خو ورباندې مېئ نه. تاسو اوبۀ ، خو تنده مو پرې نۀ
ختميى. تاسو جام اغوندئ، خو پرې نۀ رمېئ. تاسو تنخواه ، خو

 مال خُدائ صرف په هغه بوه ک اچولو دپاره چ په ک سورى وى. 
 بره غر ته الړ ش او رب االفواج فرمائ چ په خپلو کارونو ډېر غور کوئ. 
لر ترې الندې راوړئ، او زما کور جوړ کئ، نو چ زۀ پرې خوشحاله شم او

 تاسو د ډېرو په طمع وئ، خو  .فرمائ خُدائ داس عزتمند شم، مال
وورئ، دا ل وختل. تاسو چ کور ته ۀ راوړل، هغه ما په هوا ک والوول.
ول؟ مال خُدائ رب االفواج فرمائ. زما د کور په وجه چ وډ پروت دے،
 نو ه ستاسو په  .مصروف ي ول په خپلو کورونو جوړولو ک او تاسو

 ما د اوچ کال وجه، آسمانونو پرخه ورول او زم فصل کول بند کل. 
حم کے دے چ په زمه او غرونو، په غله، په نوې ميو، په زيتُونو تېلو او په
هر قسمه پېداوار چ زمه ي کوى، په انسانانو او ناورو، او ستاسو د السونو

 بيا زربابل د شلتاېل زوئ، يشوع د مشر امام  “.په محنت دې راش
يهوصدق زوئ، او د مال خُدائ پات شوو ولو خلقو د مال خُدائ د هغوئ د
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پېغمبر په ذريعه وئيلے شوې وې چ د حج چ خُدائ پاک خبرې ومنل
مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک هغه رالېلے وو. او خلق د مال خُدائ نه
 بيا حج، د خُدائ پاک پېغمبر، خلقو ته د مال خُدائ دا پېغام ويرېدل. 

 نو مال خُدائ د زربابل  “.خُدائ فرمائ ورسولو، ”زۀ ستاسو مل يم، مال
د شلتاېل د زوئ جذبه راپاروله چ د يهوداه حاکم وو، او د يشوع جذبه چ د

مشر امام يهوصدق زوئ وو، او د مال خُدائ د ولو ژوندى پات شوو خلقو
جذبه. هغوئ راغلل او د مال خُدائ رب االفواج چ د هغوئ پاک خُدائ وو په
 دا کار د داريوس بادشاه د بادشاه په دوېم کال د کور ي کار شروع کو. 

شپم مياشت په ليريشتمه ورځ شروع شو.

د مال خُدائ د نوى کور وعده شوے شان او شوکت

 د اووم مياشت په يويشتمه ورځ، د مال خُدائ کالم په حج پېغمبر  ۲
 ”زربابل د شلتاېل زوئ ته چ د يهوداه حمران دے، يشوع  ،نازل شو چ

ته چ د مشر امام يهوصدق زوئ دے، او د مال خُدائ پات شوى خلقو ته
 په تاسو ک داس وک پات دى چا چ د ووايه. هغوئ نه تپوس وکئ، 

خُدائ د دې کور مخ شان او شوکت ليدلے وو؟ دا تاسو ته اوس نه
 خو اوس ته شه، اے ارى؟ ول دا تاسو ته هي هم نۀ ارى ۀ؟ 
زربابله، مال خُدائ فرمائ چ، ته شه، اے يشوع د مشر امام يهوصدق

زويه، ته شه، اے د دې مل ولو خلقو، مال خُدائ فرمائ، کار کوئ. ه
 له نه چ ما  ،االفواج فرمائ خُدائ رب زۀ ستاسو مل يم، مال چ

تاسو سره وعده کې وه کله چ تاسو د مصر نه بهر راوتل. زما روح ستاسو په
،چ االفواج دا فرمائ خُدائ رب  مال مين ک دے نو تاسو مۀ يرېئ. 

 زۀ به ل وخت پس به زۀ آسمان او دنيا، سمندر او اوچه زمه وخووم. 
ول قومونه ولزوم، او د ولو قومونو خزان به راوړے ش او زۀ به دا کور د
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 سپين زر زما دى او  .االفواج فرمائ خُدائ رب م، مالجالل نه ډک ک
 د دې موجوده کور  .االفواج فرمائ خُدائ رب سرۀ زر هم زما دى، مال
.االفواج فرمائ خُدائ رب کور د جالل نه زيات وى، مال جالل به د مخ

“.االفواج فرمائ خُدائ رب امن راولم. مال ائ ک او زۀ به په دې

د ناپاکو خلقو دپاره برکت

 په ليريشتمه ورځ د نهم مياشت، د داريوس د بادشاه په دوېم کال، د

 ”مال خُدائ رب االفواج مال خُدائ کالم په حج پېغمبر نازل شو، 
  .ۀ فرمائ شريعت په دې حقله ئ چمامانو نه تپوس وکا ،وفرمائيل چ
کۀ چرې يو سے د قربان نه مقدسه غوه په خپله لمنه ک واچوى او چرته
ي وړى، او د هغۀ لمن رو يا ترکارۍ، ميو، تېلو يا نور د خوراک يزونو سره

،ووئيل چ مامانو په جواب ک؟“ نو ايزونه به هم مقدس ش آيا دا ،ول
 بيا حج وفرمائيل، ”کۀ چرې يو سے د مى سره په لېدو باندې ”نه.“ 
ناپاک ش بيا کۀ هغه په دې ک ۀ يز سره وليى، آيا دا به ناپاک ش؟“

 بيا حج وفرمائيل، ”زما په  “.و، ”دا به ناپاک شمامانو جواب ورکآو،“ ا”
،چ خُدائ فرمائ د دې خلقو او د دې قوم هم دا حال دے. مال نظر ک

 د دې نه وړاندې چ د دوئ چ ۀ کوى او ۀ قربان کوى هغه ناپاک دى. 
مال خُدائ د کور د بنياد کا يو په بل نۀ ۇو اېودلے شوى، اوس دې خبرې
 کله چ تاسو د غل د شلو ته ۀ خيال وکئ چ ستاسو به ۀ حال وو؟ 
بورو په اُميد راغل وئ، نو هلته صرف لس بورۍ وې. کۀ وک د ميو چا ته

 ما راغلو چ سل ليره ترې راوباس، او هلته صرف پنوس ليره وې. 
ستاسو د الس په ولو کارونو، تليا او پپون او ږل راوسته. خو تاسو بيا هم ما

 تاسو په دې ننن ورځ چ د  .خُدائ دا فرمائ مال ،ته واپس رانۀ غل
په دې ورځ د مال ئ، کله چليريشتم تاريخ دے سوچ وک مياشت نهم
 زۀ اوس تاسو سره خُدائ د کور بنياد کېودلے شو. په دې فر وکئ، 
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وعده کوم په دې وخت ک چ غله ال په ودام ک شته، تاسو تر اوسه پورې
خپل فصل نۀ دے لو کے، او ستاسو د انورو بوو او د اينرو ونو، انار او د

زيتُونو ونو هي مېوه ال نۀ ده کې. خو د نن نه به زۀ تاسو له برکت درکم.“

زربابل سره د مال خُدائ وعده

 په هم هغه ورځ د هغ مياشت په ليريشتمه ورځ د مال خُدائ کالم په

 ”زربابل ته ووايه چ د يهوداه حمران دے  ،نازل شو چ ل په حج دوېم
 زۀ به شاه تختونه اوله کم او د پردو چ زۀ به آسمان او زمه وخووم. 

حومتونو طاقت به ختم کم. زۀ به جن اډۍ او د دې چلوون په بل مخ
 مال خُدائ رب االفواج  .واړوم، آسونه او د دې سوارۀ به يو بل ووژن

فرمائ چ، زۀ به تا په هغه ورځ بوم، زما خدمت کوون زربابل د شلتاېل
زويه، مال خُدائ فرمائ، او زۀ به تا له د خپل مهر د وت په شان کم، ه

“.االفواج دا فرمائ خُدائ رب مال .ے يتۀ ما خوښ ک چ
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