
د اول پادشاهان کتاب

 داود پادشاه ېر زو شوی ؤ او سره له دې چې د هغه خدمتارانو هغه په کمپلو  ۱
باندې پاوه، خو بیاهم هغه نه تودېده.

داود پادشاه په خپل زو عمر کې

 نو درباریانو یې هغه ته وویل: <اعلیحضرته، مون ته اجازه راکئ چې یوه پېغله

راپیدا کو چې ستاسو خدمت او پالنه وکي. هغه به ستاسو په ن کې ملي او تاسو به
 هغوی په ولو اسراییلو کې یوه کلې پېغله ولوله او په شونم کې تود وساتي.> 

 هغه ېره هغوی د ابیش په نوم یوه نجل پیدا که او هغه یې پادشاه ته راوستله. 
کلې وه او د پادشاه خدمت او پالنه به یې کوله، مر پادشاه د هغې سره یوای نه شو.

ادونیا د تخت دعوه کوي

 نو د داود زوی ادونیا چې مور یې حجیت نومېدله، هغه د پادشاه دعوه وکه. نو هغه

 پالر یې و جني ا، اسونه او پنوس نفره د بدرې دپاره ان ته تیار کل. 
داود د ده په کارونو کې هیکله الس وهنه نه کوله. پرته له دې، هغه ېر کلی وان ؤ او

 ادونیا د زرویه د زوی یوآب او ابیاتار د ابشالوم خه وروسته د هغه مشر زوی ؤ. 
 مر کاهن سره خبرې وکې او هغوی موافقه وکه چې د هغه خه مالت وکي. 

صادوق کاهن، بنایاه د یهویاداع زوی، ناتان نبي، شمعي، ریعي او د داود ساتونکي ار د
ادونیا طرفداران نه وو.

 یوه ور ادونیا د زوحلت تیې ته نژدې چې د روجل د چینې تر نه ده، پسونه،
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غوایان او چاغ سخوندران قرباني کل او هغه خپلو ورونو یعنې د پادشاه نورو زامنو او ولو
 شاهي درباریانو ته چې د یهودا خه وو بلنه ورکه چې د قربان میلمستیا ته راشي. 

مر هغه ناتان نبي، بنایاه، د پادشاه د ساتونکو ار او خپل ورور سلیمان ته بلنه ورنه که.

سلیمان پادشاه کیي

 بیا ناتان د سلیمان مور بتشبع ته ورغی او د هغې خه یې پوتنه وکه: <آیا تا نه

دي اورېدلي چې د حجیت زوی ادونیا پادشاه شوی دی؟ او داود پادشاه په دې هکله هی
 که چېرې غواې چې خپل ژوند او د خپل زوی سلیمان ژوند وژغورې، خبر نه دی! 

 هغه دا چې سمدستي داود پادشاه ته ورشه او ورته ووایه: نو زه تاته مشوره درکوم. 
اعلیحضرته، آیا تاسو زما سره دا قسم نه ؤ خولی چې په رتیا سره به زما زوی سلیمان

ستاسو خه وروسته پادشاه شي او هغه به ستاسو په تخت باندې کېني؟ نو بیا ولې ادونیا
 ناتان زیاته که: <هغه شیبه چې ته د داود پادشاه سره خبرې پادشاه شوی دی؟> 

کوې، زه به درننوزم او ستا خبرې به تائید کم.>

 نو بتشبع د زاه پادشاه د لیدلو دپاره د هغه د خوب کوې ته ورننوتله چېرته چې

 بتشبع د درناوي په خاطر مکې ته ابیش چې د شونم خه وه د هغه خدمت کاوه. 
سر ی ک. پادشاه پوتنه وکه: <ته ه غواې؟>

 هغې واب ورک: <اعلیحضرته، تاسو ما سره ستاسو د تن خدای په نوم قسم

 مر ورئ، خولی ؤ چې ستاسو خه وروسته به زما زوی سلیمان پادشاه شي. 
 ادونیا مخکې له مخکې پادشاه شوی دی او تاسو په دې هکله هی خبر نه یاست. 

هغه ېر غوایان، چاغ سخوندران او پسونه قرباني کل او ستاسو ول زامن، ابیاتار کاهن او
ستاسو د لکرو قوماندان یوآب یې دې میلمستیا ته راوبلل، مر ستاسو زوی سلیمان ته
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 اعلیحضرته، د ولو اسراییلیانو سترې ستاسو په لور دي چې تاسو یې بلنه ورنه که. 
 که چېرې تاسو داسې ونه ورته دا ووایئ چې له تاسو وروسته به وک پادشاه شي. 

کئ، کله چې تاسو م شئ، نو زما د زوی سلیمان او زما سره به د مجرمانو په شان سلوک
وشي.>

  په هغې شیبه کې چې بتشبع د پادشاه سره خبرې کولې، ناتان نبي راورسېده. 

خلکو پادشاه ته خبر ورک: <دا دی ناتان نبي دلته دی.> نو هغه د پادشاه حضور ته ورغی
 ناتان وویل: <اعلیحضرته، آیا تاسو دا  .ک ی مکې ته سر او د درناوي په خاطر
اعالن کی دی چې له تاسو وروسته به ادونیا پادشاه شي او هغه به ستاسو په تخت باندې

 نن هغه تللی دی او زیات شمېر غوایان، چاغ سخوندران او پسونه یې قرباني کېني؟ 
کي دي. هغه ستاسو ولو زامنو، د لکرو قوماندانانو او ابیاتار کاهن ته بلنه ورکې ده.

 همدا اوس هغوی د هغه سره خوري او ي او وایي: ژوندی دې وي ادونیا پادشاه! 
 آیا ادونیا دا کار مر اعلیحضرته، هغه زه، صادوق کاهن، بنایاه او سلیمان نه یو بللي. 
ستاسو اعلیحضرت د فرمان سره سم کی دی؟ که چې ستاسو درباریان خبر نه دي چې

ستاسو نه وروسته به وک پادشاه شي او د پادشاه په تخت به کېني.>

 نو داود پادشاه وویل: <بتشبع دننه راوغوائ>، نو هغه راغله او د پادشاه په حضور

 په دې وخت کې پادشاه هغې ته وویل: <د هغه ژوندي تن په نامه کې ودرېدله. 
 زه به نن په یقین سره هغه کار چې زه یې د ولو سختیو خه ژغورلی یم قسم خورم، 

سرته ورسوم چې د هغه په هکله مې ستا سره د تن، یعنې د اسراییلو د خدای په نوم
قسم خولی ؤ، چې زما خه وروسته به ستا زوی سلیمان پادشاه شي او هغه به زما په

ای زما په تخت باندې کېني.>

 نو بیا بتشبع د درناوي په خاطر مکې ته سر ی ک، ویې ویل: <زما بادار، داود
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پادشاه دې تل ژوندی وي!>

 داود پادشاه وویل: <صادوق کاهن، ناتان نبي او د یهویاداع زوی بنایاه دننه

 پادشاه هغوی ته وویل: راوغوائ.> کله چې هغوی د پادشاه حضور ته راغلل، 
<زما درباریان درسره واخلئ، زما زوی سلیمان زما په خپلې قچرې باندې سپور کئ او د
 صادوق کاهن او ناتان نبي دې هلته د اسراییلو جیحون د چینې پورې یې بدره کئ. 

د پادشاه په توه د هغه سر په تېلو غو کي. وروسته له هغې سرنی وغوئ او داسې
 سلیمان مخکې او تاسو د هغه پسې چیغې ووهئ: ژوندی دې وي سلیمان پادشاه! 

بېرته دلته راشئ او هغه دې زما په تخت باندې کېني او زما په ای دې پادشاهي وکي.
که چې هغه مې د اسراییلو او یهودا مشر اکلی دی.>

 بنایاه د پادشاه په واب کې وویل: <امین! ستاسو تن خدای دې قبول کي!
 لکه نه چې تن ستاسو اعلیحضرت سره مل ؤ، د سلیمان سره دې هم مل وي

او د هغه پادشاهي دې د ستاسو د پادشاه خه هم ېره لویه کي.>

 نو صادوق کاهن، ناتان نبي، بنایاه او د پادشاه ساتونکي ار یعنې کریتیان او فلیتیان

الل، سلیمان یې د داود پادشاه په قچره باندې سپور ک او هغه یې د جیحون د چینې پورې
 صادوق کاهن د سپېلې خېمې خه د تېلو کر راواخیست او د سلیمان  .ه کبدر

سر یې غو ک. وروسته بیا هغوی سرنی وغاوه او ولو خلکو چیغې ووهلې: <ژوندی دې
 وروسته بیا ول د سلیمان پسې اورشلیم ته راستانه شول. وي سلیمان پادشاه!> 

هغوی داسې شپېل غولې او د خوشال چیغې وهلې چې مکه یې لزوله.

 کله چې ادونیا او د هغه مېلمنو د و خوراک پای ته رساوه، هغوی شورماشور

واورېد. کله چې یوآب د سرني اواز واورېده، هغه پوتنه وکه: <په ار کې دا شورماشور
 مخکې له دې چې هغه خپلې خبرې خالصې کي، د ابیاتار کاهن د ه دپاره دی؟> 
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زوی یوناتان راورسېد. ادونیا وویل: <دننه راشه! ته د عزت و سی یې، تا به خامخا ه
خبر راوی وي.>

 هغه  .بادار داود سلیمان پادشاه ک نه! زمون هی> :واب ورک  یوناتان

صادوق کاهن، ناتان نبي، بنایاه، د پادشاه ساتونکي ار یعنې کریتیان او فلیتیان د سلیمان
 صادوق کاهن او ناتان نبي د  .ل او هغه یې د پادشاه په قچره باندې سپور کسره ولې
جیحون د چینې سره د هغه سر په تېلو غو ک چې پادشاه شي. بیا هغوی ار ته ننوتل، د

خوشال چیغې یې وهلې او خلکو شورماشور جو ک. دا هغه شورماشور دی چې تاسو
 بله خبره دا چې درباریان د  نو اوس سلیمان په تخت باندې ناست دی.  واورېده. 

مبارک دپاره زمون بادار، داود پادشاه ته راغلي دي او وایي: ستاسو خدای دې د سلیمان
ي او د هغه پادشاهي دې د ستاسو د پادشاهخه هم زیات مشهور ک نوم د ستاسو د نوم

 او ویې ویل: د اسراییلو خه هم لویه کي! او پادشاه په خپل ک کې سجده وکه 
تن خدای ته دې ثناه وي، چا چې نن ور ماته ولیعهد راکی دی او زه یې پریی یم

چې هغه په خپلو سترو ووینم.>

  .ېدل او هر یو په خپله الره الول مېلمانه ووېرېدل، پا  په دې خبره د ادونیا

مر ادونیا د سلیمان له وېرې سپېلې خېمې ته ال او د خپل ژوند د ژغورلو دپاره یې هغه
 سلیمان پادشاه ته خبر ورکل کرونه چې د قربان د ای په کنجونو کې وو، ونیول. 

شو چې ادونیا د هغه خه وېریي، د قربان د ای کرونه یې کلک نیولي دي او وایي:
<زه غوام چې سلیمان پادشاه دې اول ماته قسم وخوري چې هغه به ما نه وژني.>

 سلیمان په واب کې وویل: <که چېرې هغه دا ثابته کي چې وفادار سی دی نو د

 نو هغه د سر یو ویته به هم کم نه شي، مر که هغه خیانت وکي وبه وژل شي.> 
سلیمان پادشاه سي ولېل او هغه یې د قربان د ای خه راکته ک. هغه راغی او د
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درناوي په خاطر یې سلیمان پادشاه ته خپل سر ی ک او سلیمان هغه ته وویل: <خپل
کور ته ال شه.>

سلیمان ته د داود وصیت

 کله چې د داود د مینې وخت رانژدې شو، خپل زوی سلیمان یې راوغوت او  ۲
 <زما د مینې وخت رارسېدلی دی، نو قوي او زور  :خپل وصیت یې ورته وک

 او ه چې ستا تن خدای یې درخه غواي هماغسې وکه. د هغه په الره اوسه 
ال شه او د هغه په قوانینو او حکمونو باندې لکه نه چې د موسیٰ په شریعت کې لیکل
شوي دي عمل وکه، ترو په هر کار کې چې ته یې کوې او هر چېرته چې ې نېکمرغه
 که چېرې د هغه اطاعت وکې، نو تن به هغه وعده عملي کي چې زما واوسې. 

سره یې کې وه. ماته یې ویلي وو: ستا اوالده به تر هغې پورې په اسراییلو باندې حکومت
کوي ترو پورې چې هغوی په وفادار او د زه له کومي زما حکمونو ته غاه کېدي.

 بله خبره دا چې تاته په یاد دي چې د زرویه زوی یوآب زما سره ه وکل، هغه د

اسراییلو د لکرو قوماندانان یعنې ابنیر د نیر زوی او عماسا د یتر زوی ووژل. هغوی یې د
سولې په وخت کې د هغو وژنو په بدل کې ووژل چې د جې په وخت کې یې وژلي وو. د

 ته د عقل نه کار واخله، هغه مه پرېده هغه السونه د بې ناه سیو په وینو کک دي. 
چې سپین یری شي او په طبیعي مر م شي.

 مر د جلعادي برزالی په زامنو باندې مهربانه اوسه او هغوی په هغو خلکو کې شامل

که چې ستا په دسترخوان باندې و خوري. که کله چې زه ستا د ورور ابشالوم خه
وتتېدم هغوی زما سره ودرېدل.
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 یاد ساته چې شمعي د بنیامیني جیرا زوی چې د بحوریم خه دی هم ستا سره دی.

په هغه ور چې زه محنایم ته الم، هغه په ما باندې ېر سخت لعنت ووایه. مر کله چې
تن په نامه هغه ته قسم وخو ې ته راغی، ما دهغه زما د لیدلو دپاره د اردن د سیند غا

 خو ته هغه بې سزا مه پرېده. ته پوه سی یې او په دې چې زه به هغه ونه وژنم. 
باندې پوهېې چې د هغه سره باید ه وکې. که ه هم هغه سپین یری دی، باید ووژل

شي.>

د داود مینه

 هغه لوېت کاله په اسراییلو باندې  داود م شو او د داود په ار کې خ شو. 

 نو پادشاهي وکه - اووه کاله په حبرون کې او دري دېرش کاله په اورشلیم کې. 
سلیمان د خپل پالر داود په تخت باندې کېناست او د هغه پادشاهي ینه شوه.

د ادونیا وژنه

 یوه ور د حجیت زوی ادونیا د سلیمان مور بتشبع ته ورغی. بتشبع د هغه خه

پوتنه وکه: <ته د سولې سره راغلی یې؟>

 بیا هغه زیاته که: <زه غوام ستاسو سره هغه واب ورک: <هو، د سولې سره.> 
خبرې وکم.>

هغې واب ورک> :ه غواې چې ووایې؟>

 هغه وویل: <لکه نه چې تاسو پوهېئ، پادشاهي زما وه. ولو اسراییلیانو ماته د

پادشاه په ستره کتل. مر هره بدل شول او زما ورور پادشاه شو که چې دا د تن
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 اوس زه یوه غوتنه لرم، هیله ده چې هغه رد نه کئ.> رضا وه. 

بتشبع واب ورک> :ه غوتنه؟>

 هغه واب ورک: <د سلیمان پادشاه خه غوتنه وکئ چې هغه وانه ه

ابیش چې د شونم خه ده ماته راکي چې واده ورسره وکم. زه پوهېم چې هغه به
ستاسو غوتنه رد نه کي.>

 هغې واب ورک> :ېر ه، زه به ستا دپاره د پادشاه سره خبرې وکم.>

 نو بتشبع سلیمان پادشاه ته ورغله چې د هغه سره د ادونیا دپاره خبرې وکي. پادشاه

خپلې مور ته د هرکلي ویلو دپاره راپاېده او هغې ته یې د درناوي سر ی ک. بیا هغه په
خپل تخت باندې کېناست او بل تخت یې راوغوت او مور یې د هغه ي الس ته په

 بتشبع وویل: <ستا خه یوه کوچن غوتنه لرم، هغه رد نه تخت باندې کېناستله. 
کې.>

پادشاه په واب کې وویل: <ای زما مورې، ووایه، زه به ستا غوتنه رد نه کم.>

  نو هغې وویل: <پرېده چې ستا ورور ادونیا د ابیش سره واده وکي.> 

پادشاه پوتنه وکه: <ولې زما خه غواې چې ابیش هغه ته ورکم؟ کېدای شي چې دا
هم زما خه وغواې چې تخت هم ورته ورکم. آخر هغه زما مشر ورور دی او ابیاتار

 نو سلیمان پادشاه د تن په نوم قسم وخو او کاهن او یوآب د هغه پلویان دي.> 
ویې ویل: <که چېرې ادونیا مې د دې غوتنې په خاطر ژوندی پرېود، نو خدای دې ما

 تن زه د خپل پالر داود په ای پادشاه کی یم او زما پادشاهي یې ینه ووژني. 
کې ده. هغه خپله وعده ترسره کې ده او ماته او زما اوالدې ته یې پادشاهي ورکې ده.
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 نو سلیمان زه د ژوندي تن په نامه قسم خورم چې ادونیا به همدا نن ووژل شي!> 
بنایاه د یهویاداع زوی ته حکم وک، هغه ال او ادونیا یې وواژه.

د ابیاتار شل او د یوآب وژنه

 پادشاه ابیاتار کاهن ته وویل: <بېرته خپلې مکې او ای عناتوت ته ال شه. ته د

مر الیق یې، مر اوس دې نه وژنم که چې هغه وخت چې ته زما د پالر داود سره وې
د تن تعالیٰ د لوظ صندوق به دې د هغه سره یوو. په ولو سختیو کې د هغه سره

 نو سلیمان ابیاتار د تن د کاهنتوب خه لېرې ک. په دې ول یې د یوای وې.> 
تن هغه خبره ترسره که چې د عیلي کاهن او د هغه د اوالدې په باره کې یې په شیلوه

کې کې وه.

 کله چې یوآب د دې پېې خه خبر شو، هغه د تن خېمې ته وتتېده او د

خه یې مالت کاوه، خو د ابشالوم کرونه یې ونیول. (یوآب د ادونیا مالت ای د قربان
 سلیمان پادشاه خبر شو چې یوآب د تن خېمې ته تتېدلی دی او د نه ؤ کی.) 

 قربان د ای په خوا کې دی. نو سلیمان بنایاه ته امر وک: <ال شه او هغه ووژنه!> 
هغه د تن خېمې ته ورغی او یوآب ته یې وویل: <پادشاه حکم کوي چې دباندې

راووزه.>

یوآب په واب کې وویل: <نه، زه غوام چې دلته م شم.> بنایاه بېرته پادشاه ته ورغی
او د یوآب خبره یې ورته وکه.

 نو بیا پادشاه بنایاه ته امر وک> :نه چې هغه وایي هماغسې وکه. هغه ووژنه او

خ یې که ترو د هغو بې ناه خلکو د وینو د مالمت خه چې یوآب توی کې وې زه
 تن به یوآب ته د هغو قتلونو په خاطر سزا او زما د پالر نوره اوالده پاکه شي. 
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ورکي چې هغه کي وو او زما پالر داود د هغو خه خبر نه ؤ. یوآب هغه دوه سي
ووژل چې د هغه خه نېک او بهتر وو، یعنې ابنیر د اسراییلو د لکرو قوماندان او عماسا د

 د هغوی د قتلونو سزا به د تل دپاره د یوآب او د هغه د یهودا د لکرو قوماندان. 
اوالدې په غاه وي. مر تن به همېشه د داود اوالدې ته چې د هغه په تخت باندې

کېني سوله ور په برخه کي.>

 نو بنایاه سپېلې خېمې ته ال او یوآب یې وواژه. د هغه می په خپله مکه کې چې

 پادشاه د یوآب په ای بنایاه د لکرو قوماندان ک او په دته کې وه خ شو. 
صادوق کاهن یې د ابیاتار په ای واکه.

د شمعي وژنه

 وروسته بیا پادشاه شمعي راوغوت او هغه ته یې وویل: <د خپل ان دپاره په

 هغه ور اورشلیم کې کور جو که او هلته اوسېه، مر بل هی چېرته ال نه شې. 
چې ته ال شې او د قدرون له درې خه پورې وزې، نو پوه شه چې ته به م شې او ته به

په خپله مالمت یې.>

 شمعي پادشاه ته په واب کې وویل: <ېر ه اعلیحضرته! نه چې تاسو وایئ

هماغسې به وکم.> نو شمعي د ېرې مودې دپاره په اورشلیم کې پاتې شو.

 خو درې کاله وروسته د شمعي دوه غالمان د جت پادشاه آخیش د معکه زوی ته

 هغه په خپل خره وتتېدل. کله چې شمعي واورېدل چې هغوی په جت کې دي، 
باندې کته واچوله او آخیش پادشاه ته ورغی چې خپل غالمان پیدا کي. هغه یې پیدا کل

 کله چې سلیمان ته خبر ورسېده چې شمعي د او بېرته یې خپل کور ته راوستل. 
 پادشاه شمعي راوغوت او اورشلیم خه جت ته تللی ؤ او بېرته راستون شوی دی، 
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هغه ته یې وویل: <آیا تاته مې د تن په نوم قسم او خبرداری نه ؤ درکی چې په هغه
ور چې د اورشلیم نه ووې او بل چېرته ال شې، م به شې؟ تا هغه وخت زما امر ومانه.
 نو ولې دې هغه قسم مات ک چې د تن سره دې کی ؤ او زما د امر خه دې هم

سرغونه وکه؟>

 همدارنه پادشاه شمعي ته وویل: <ته په خپل زه کې په خپلو هغو ولو بدیو باندې

پوهېې چې زما د پالر داود سره دې کې دي. اوس به تن تاته ستا د بدو کارونو سزا
 مر تن به ماته برکت راکي او هغه به د داود پادشاهي تل تر تله ینه درکي. 

وساتي.>

 نو بیا پادشاه بنایاه ته حکم وک او هغه شمعي دباندې وویست او ویې واژه. نو

پادشاهي د سلیمان په السونو کې ینه پاتې شوه.

سلیمان او د حکمت غوتنه
(دوهم تواریخ ۱: ۳ - ۱۲)

 سلیمان د مصر د پادشاه فرعون سره یو تون وک او د هغه د لور سره یې واده  ۳
وک. هغه یې راوستله چې تر هغې پورې د داود په ار کې واوسیي ترو پورې چې هغه

د خپلې ما، د خدای د کور او د اورشلیم شاوخوا دېوال د جوولو کار سرته ورسوي.
 تر هغه وخته پورې ال د تن دپاره کور نه ؤ جو شوی نو که به قوم په مختلفو

 سلیمان د تن سره مینه کوله او د خپل پالر داود عبادت ایونو کې قربان کولې. 
ایونو کې قربان ر هغه هم د عبادت په مختلفوودنو په مطابق یې عمل کاوه. مد الر

کولې او خوشبویي یې سوزوله.

 پادشاه جبعون ته ال چې هلته قربان واندې کي که چې هغه د قربان کولو تر
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ولو مشهور ای ؤ. سلیمان به د قربان په هغه ای کې زر سوزېدونکې نذرانې واندې
 یوه شپه په جبعون کې تن خدای هغه ته په خوب کې ورکاره شو او کولې. 

پوتنه یې ورخه وکه: <زما خه ه غواې چې تاته یې درکم؟>

 سلیمان په واب کې وویل: <تا تل د خپل غالم یعنې زما د پالر داود سره ېره مینه

ودلې ده او هغه تاته وفادار، نېک او صادق ؤ. هغه ته دې خپله زیاته او نه بدلېدونکې مینه
وودله چې هغه ته دې زوی ورک چې نن ور د هغه په ای پادشاهي کوي.

 نو بیا، ای زما تن خدایه، تا خپل غالم زما د پالر داود په ای پادشاه ک. مر زه

 د یو کوچني ماشوم په شان یم او په دې باندې نه پوهېم چې نه پادشاهي وکم. 
زه د هغه قوم په من کې اوسېم چې تا د خپل ان دپاره غوره کی دی، هغه قوم چې

 نو ماته پوهه او حکمت راکه چې ستا په قوم دومره زیات دی چې نه شمېرل کیي. 
باندې په عدالت سره حکومت وکم او د و او بدو ترمن فرق وکم. که نه، نو وک کولی

شي چې ستا په دې لوی قوم باندې پادشاهي وکي؟>

 نو خدای هغه ته وویل:  تن خوشاله شو چې سلیمان دغه غوتنه کې ده. 

<رنه چې تا دا وغوتل او د خپل ان دپاره دې نه د زیات عمر هیله وکه، نه دې د
شتمن او نه دې د خپلو دمنانو مر وغوت بلکه د پوهې او حکمت هیله دې وکه چې

 ه چې تا غوتي دي زه به یې درکم. زه به تاته په عدل سره پادشاهي وکې، 
داسې پوهه او حکمت درکم، چې له دې خه مخکې هم د چا سره نه وو او وروسته به هم
 برسېره پردې هغه ه چې تا نه دي غوتي زه به یې درکم، یعنې د چا سره نه وي. 
شتمني او عزت دواه، ترو ستا په ژوند کې په پادشاهانو کې وک ستا سره برابر نه شي.

 او که چېرې زما اطاعت وکې او د خپل پالر داود په شان زما د قوانینو او حکمونو

خه پیروي وکې، زه به درته زیات عمر درکم.>
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 نو سلیمان راوی شو او پوه شو چې تن ورسره په خوب کې خبرې کې دي. بیا

تن د لوظ صندوق ته مخامخ ودرېد او سوزېدونکې او د سالمت د ،هغه اورشلیم ته ال
نذرانې یې تن ته واندې کې. له هغې وروسته یې خپلو ولو درباریانو ته میلمستیا

ورکه.

د سلیمان عادالنه قضاوت

 د هغوی  یوه ور دوه فاحشې پادشاه ته راغلې او د هغه په مخ کې ودرېدلې. 

خه یوې وویل: <وبخئ، اعلیحضرته! زه او دغه ه په یو کور کې اوسېو. هغه وخت
 زما د ماشوم د زېېدلو په چې زما ماشوم پیدا شو هغه زما سره په دې کور کې وه. 

دریمه ور هغې هم یو ماشوم وزېاوه. په هغه کور کې یوازې مون وو او زمون خه پرته
هلته بل هیوک نه ؤ.

ی ؤ او هغه مان الندې ک ې په خوب کې خپل ماشوم د  نو یوه شپه هغې

 نو د شپې په نیمایي کې چې کله زه ویده وم، هغه راپاېدلې وه او زما زوی شوی ؤ. 
یې زما له ن خه اخیستی ؤ. هغه یې خپله غېه کې او خپل م زوی یې زما په غېه
 کله چې سهار راپاېدم چې خپل ماشوم ته شیدې ورکم، ومې لیدل کې اچولی ؤ. 

چې هغه م دی! ما په غور سره په را کې هغه ته وکتل او ومې لیدل چې هغه زما زوی نه
دی.>

 هغې بلې ې وویل: <نه! ژوندی ماشوم زما دی او م ماشوم ستا دی.>

اولن ې بېرته په واب کې وویل: <نه! م ماشوم ستا دی او ژوندی زما دی!> نو
هغوی د پادشاه په حضور کې یو تر بله شخه وکه.

۱۳ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


 پادشاه وویل: <تاسو دواه دا ادعا لرئ چې ژوندی ماشوم زما دی او م ماشوم زما

 نو پادشاه وویل: <ماته توره راوئ.> نو کله چې هغوی پادشاه ته توره نه دی.> 
 بیا هغه حکم وک: <دا ژوندی ماشوم دوه وې کئ او نیم یې یوې ته ورکئ راوه، 

او نیم یې بلې ته ورکئ.>

 هغه ه چې د ژوندي ماشوم اصلي مور وه، زه یې په خپل ماشوم باندې وسوزېده

او پادشاه ته یې وویل: <اعلیحضرته! مهرباني وکئ دا ژوندی ماشوم هغې ته ورکئ! هغه
مه وژنئ!>

مر هغې بلې ې وویل: <نه دې زما وي او نه دې ستا وي. هغه دوه وې کئ!>

 هغه وخت پادشاه خپله پرېکه وکه: <ماشوم مه وژنئ! هغه اولن ې ته ورکئ

که چې هغه یې اصلي مور ده.>

 کله چې د اسراییلو ول خلک واورېدل چې پادشاه دا قانوني پرېکه کې ده، د

هغوی په نظر کې پادشاه ېر د عزت و شو، که هغوی ولیدل چې خدای هغه ته حکمت
ورکی دی چې په عدل سره پادشاهي وکي.

د سلیمان لو رتبه ماموران او والیان

 او دا د هغه لو  نو سلیمان پادشاه په ولو اسراییلو باندې پادشاهي کوله.   ۴
رتبه ماموران وو:

عزریا د صادوق زوی - کاهن.
 الیحورف او اخیا د شیشه زامن - د هغه منشیان،
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یهوشافاط د اخیلود زوی - د اطالعاتو منشي.
 بنایاه د یهویاداع زوی - د لکرو قوماندان،

صادوق او ابیاتار - کاهنان.
 عزریا د ناتان زوی - د سیمه ایزو حکمرانانو مشر،

زابود د ناتان زوی - کاهن او د پادشاه شخصي مشاور.
 اخیشار - د پادشاه د ما مشر،

ادونیرام د عبدا زوی - د بېار کارونو مشر.

 سلیمان د ولو اسراییلو دپاره دولس سیمه ایز حکمرانان اکلي وو. هغوی به د پادشاه

او د هغه د کورن دپاره د خپلو سیمو خه خوراک تیاراوه او د دې دپاره به هر حکمران
 د هغو حکمرانانو او سیمو نومونه چې په کال کې د یوې میاشتې دپاره مسئول ؤ. 

هغوی یې مشران وو، په الندې ول دي:

 بن دقر، په ماقص، شعلبیم، بیت شمس او بن حور، د افرایم په غرن سیمه کې. 
  بن حسد، په اروبوت، سوکوه او د حافر په وله سیمه کې.  ایلون بیت حانان کې. 
 بن ابیناداب، چې د سلیمان د لور تافت سره یې واده کی ؤ، د دور په وله سیمه کې. 

بعنه د اخیلود زوی، په تعنک، مجدو او بیت شان ته نژدې ولو سیمو کې چې د یزرعیل
 الندې زرتان ته نژدې دي، د بیت شان خه تر آبل محوله او د یقمعام بلې خوا پورې. 

بن جابر، د جلعاد په راموت او د جلعاد په کلیو کې چې د منسي د اوالدې یائیر په خېل
پورې اه لرله او د باشان د ارجوب په سیمه کې، یعنې په شپېتو لویو قوي دېوال لرونکو

 اخیناداب د عیدو زوی، د اروو کې چې برنجي سیخ لرونکې دروازې یې درلودلې. 
 اخیمعص، چې د سلیمان د لور باسمت سره یې واده کی ؤ، د محنایم په سیمه کې. 
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 بعنه د حوشای زوی، د اشیر په سیمه او د بعلوت په ار کې. نفتالي په سیمه کې. 
 د ایال زوی شمعي، د بنیامین  یهوشافاط د فاروح زوی، د یساکار په سیمه کې. 

 جابر د اوري زوی، په جلعاد کې - دا د اموریانو د پادشاه سیحون او د په سیمه کې. 
باشان د پادشاه عوج هېواد ؤ. د دولسو حکمرانانو برسېره، په وله خاوره باندې یو لوی

حکمران هم ؤ.

د سلیمان قدرت، شتمني او حکمت

 د یهودا او اسراییلو خلک د دریاب د غاې د شو په شان ېر وو، هغوی خول،

 سلیمان په ولو پادشاهیو باندې د فرات د سیند خه نیولې د ل او خوشاله وو. 
فلسطینیانو تر هېواده او د مصر تر سرحده پورې پادشاهي کوله. هغوی به باج ورکاوه او د

سلیمان د ژوند تر پایه د هغه تابع وو.

 د سلیمان د دربار ورن خوراکه درې زره کیلورامه ه اوه او شپ زره کیلورامه

 همدارنه لس چاغ غوایان، شل د ای غوایان، سل پسونه او وزې، زیه اوه وو. 
 سلیمان د فرات د سیند د لوېدی په پرته له دې هوس، غرې او چاغ مرغان هم وو. 

وله خاوره باندې د تفسح خه چې د فرات په ن کې ؤ نیولې د غزې تر اره پورې
چې په لوېدی کې ؤ، پادشاهي کوله. د فرات د لوېدی ول پادشاهان د هغه تابع وو او د
 د سلیمان په ول ژوند کې په شمال ولو اوني هېوادونو سره یې روغه جوه وه. 

کې د دان خه نیولې په جنوب کې تر بئرشبع پورې د یهودا او اسراییلو کورن د خپلو
تاکونو او اینرو د ونو د سیوري الندې په امن کې کېناستلې.

 سلیمان د خپلو جني ایو د اسونو دپاره لوېت زره غوجلې او دولس زره

 د هغه د دولسو سیمو حکمرانانو هر یو په خپله اکلې شوې سپاره عسکر درلودل. 
میاشت کې د سلیمان پادشاه او هر هغه چا دپاره چې په ما کې یې و خوله خوراک
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 همدارنه هغوی به د جني تیاراوه. هغوی به همېشه د ضرورت شیان پوره کول. 
ایو د اسونو او نورو اسونو دپاره هم د اوربشو او بوسو خپله برخه د ضرورت ای ته

راوله.

 د  سلیمان ته خدای لوی حکمت، یرکتیا او بې اندازې زیاته پوهه ورکې وه. 

 هغه سلیمان حکمت د ختی د پوهانو او د مصر د پوهانو د حکمت خه هم زیات ؤ. 
د ولو خلکو خه ېر زیات پوه ؤ. هغه د ازراحي ایتان او د ماحول د زامنو یعنې حیمان،

کلکول او دردع خه هم ېر پوه ؤ او د هغه شهرت په ولو اونیو هېوادونو کې خپور شو.
  هغه درې زره متلونه ویلي دي او د سندرو شمېر یې یو زر او پنو ته رسېده. 

هغه د ونو او بوو په باره کې، د لبنان د صبر د ونو خه نیولې د هغه وېلني پورې چې په
دېوالونو باندې شنه کیي خبرې کې دي. هغه د ارویو، مرغانو، خزندو او ماهیانو په باره

 د ولې ن پادشاهانو د هغه د حکمت په هکله واورېدل او کې خبرې کې دي. 
استازي یې ورولېل چې د هغه خبرو ته غو ونیسي.

سلیمان د خدای د کور د جوولو دپاره تیاری نیسي

 د صور پادشاه حیرام تل د داود ملری ؤ او کله چې هغه واورېدل چې سلیمان د  ۵
 سلیمان خپل پالر داود په ای پادشاه شوی دی، هغه ته یې خپل استازي واستول. 

بېرته حیرام ته دغه پیغام ورواستاوه:

 <تاسو پوهېئ چې زما پالر داود د هغو جو له کبله چې د هغه شاوخوا دمنو

هېوادونو په مقابل کې یې درلودلې، ونه شو کوالی چې د خپل تن خدای د عبادت دپاره
 مر اوس کور جو کي، ترو چې تن د هغه دمنان د هغه تر پو الندې کل. 
زما تن خدای ماته زما په ولو سرحدونو کې ارامي راکې ده. زه هی دمن نه لرم او د
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 لکه نه چې تن زما د پالر داود سره وعده کې وه او حملې هی خطر نشته. 
ویلي یې وو: ستا زوی چې زه به یې ستا په ای په تخت باندې کېنوم هغه به زما دپاره
کور جو کي. نو له دې کبله ما نیت کی دی چې د خپل تن خدای د عبادت دپاره
 سلیمان زیاته که: <نو تاسو حکم ورکئ چې زما دپاره د لبنان کور جو کم.> 

خه د صبر د ونو لري پرې کی شي. زما سي به ستاسو د سیو سره کار کوي او
ئ چې مونم. تاسو پوهېاکئ ستاسو نفرو ته به یې ورک ومره اجوره چې تاسو ورتههر

داسې وک نه لرو چې تاسو صیدونیانو په شان د ونو په پرې کولو کې ماهر وي.>

 کله چې حیرام د سلیمان پیغام واورېد، هغه ېر خوشاله شو او ویې ویل: <تن ته

دې ثناه وي که چې داود ته یې پوه زوی ورکی دی چې په دې لوی قوم باندې
پادشاهي وکي.>

 نو حیرام سلیمان ته دا پیغام واستاوه: <هغه پیغام چې ماته مو رالېلی ؤ ما تر السه

 ک، زه به ستاسو غوتنه پوره کم. زه به تاسو ته د صبر او ناجو د ونو لري تیار کم. 
زما نفر به هغه لري د لبنان خه بحیرې ته راکته کي، هغه به د تختې په شان د یو بل

سره وتي او د بحیرې په غاه به یې هغه ای ته چې تاسو یې اکئ درالهو کي. هلته به
زما نفر هغه راخالص کي. تاسو کوالی شئ چې هغه یوسئ. او تاسو به زما دا غوتنه

ومنئ چې زما د شاهي ما خلکو ته خوراک تیار کئ.>

 نو حیرام سلیمان ته د صبر او ناجو د ونو هغه ول لري چې هغه غوتي وو، ور

 او سلیمان حیرام ته د هغه د شاهي ما د خلکو د خوراک دپاره دوه زره ورسول. 
نه غنم او لور لکه لیتره د زیتونو سوچه تېل ورکل. سلیمان به دغه کار هر کال کاوه.

 نو لکه نه چې تن وعده کې وه هغه سلیمان ته حکمت ورک. او د سلیمان او

.ون السلیک کت دپاره یې یو تین یکې وې او د هغو دسوله ایزې ا حیرام ترمن
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  سلیمان پادشاه د ولو اسراییلو خه دېرش زره نفر د بېار دپاره راجلب کل. 

د هغوی خه به یې لس زره تنه په وار سره میاشت په میاشت لبنان ته لېل، نو هغوی به
اریوه میاشت په لبنان کې تېروله او دوه میاشتې به په خپل کور کې وو. ادونیرام د بې

 همدارنه سلیمان په غرن سیمه کې اتیا زره د تیو پرېکوونکي او کارونو مشر ؤ. 
 همدارنه هغه درې زره او درې سوه تنه د اویا زره تنه د تیو د ولو دپاره درلودل. 

کاررانو مشران درلودل چې د پروژې ارنه به یې کوله او کاررانو ته به یې الرودنه
 هغوی د سلیمان پادشاه په حکم د تیو د کان خه د ېرو و تیو تختې کوله. 
 د راایستلې چې د خدای د کور دپاره د تول شویو تیو خه تهداب تیار کي. 

ل چې د خدای کور جوي تیار کې او لریو تیرانو او د جبل سسلیمان او حیرام کار
شي.

سلیمان د خدای کور جووي

 د مصر خه د اسراییلو د قوم د وتلو خه وروسته په لورسوه اتیاوم کال کې،  ۶
په اسراییلو باندې د سلیمان د پادشاه په لورم کال، د زیو په میاشت کې چې د کال

.ولو پیل وکدوهمه میاشت ده، هغه د خدای د کور په جو

 هغه کور چې سلیمان د تن دپاره جو کی ؤ د هغه اودوالی اووه ویشت متره،

 د خدای د کور مخې ته داالن ؤ سور یې نهه متره او لووالی یې دیارلس نیم متره ؤ. 
چې اودوالی یې مساوي ؤ په سور د خدای د کور یعنې نهه متره او سور یې لورنیم متره
 د  هغه د خدای د کور په دېوالونو کې لوې تنې کک انې جوې کې.  ؤ. 

یې یوه درې منزله ودان ن په ن خونو او شاته بیروني دېوالونو تهخدای د کور په ا
 په الندیني منزل کې هرې کوې دوه متره او شل سانتي سور، په منني جوه که. 
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منزل کې دوه متره او اویا سانتي سور او په پورتني منزل کې درې متره او لس سانتي سور
درلود. د خدای د کور دېوال په هر منزل کې نسبت کتني منزل ته نری ؤ، ترو بې له دې

چې په هغه کې تیرونه جو شي، کوې په دېوال باندې ینې شي.

 د کومو تیو نه چې د تن کور جو شوی ؤ هغه په کان کې تیارې شوې وې. کله

چې د تن کور جوېده، نو د کونو، تېشو، یا د اوسپنې د نورو سامانونو اواز هلته نه
اورېدل کېده.

 د ودان د الندیني منزل د ننوتلو دروازه د خدای د کور په جنوبي اخ کې وه، چې د

 نو په دې توه سلیمان پادشاه زینو په وسیله یې دوهم او دریم منزل ته الره درلودله. 
 هغه درې  .ک خه جو بام یې د صبر د ونو د تیرانو او تختو .ک د خدای کور بشپ
منزله ودان چې هر منزل یې دوه متره او شل سانتي لووالی درلود، د خدای د کور بیروني
دېوالونو ته ن په ن وه. ودان د دېوالونو سره د صبر د ونو تیرانو په وسیله نلول

شوې وه.

 <زما د کور په اه چې ته یې جووې، که چېرې زما  تن سلیمان ته وویل: 

په ولو فرمانونو او حکمونو باندې عمل وکې، نو زه به هغه وعده چې ستا د پالر داود سره
 او زه به د اسراییلو د قوم په من کې په هغه مې کې ده، ستا په وسیله ترسره کم. 

کور چې تا جو کی دی اوسېم او هغوی به هیکله یوازې پرېندم!>

.ک ه سلیمان پادشاه د خدای کور بشپ نو په دې تو

د خدای د کور داخلي لوازم
(دوهم تواریخ ۳: ۸ - ۱۴)
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 داخلي دېوالونه د غولي خه تر چته پورې د صبر د ونو په تختو باندې پول شوي

 داخلي کوه چې د وو او د خدای د کور غولی د ناجو په لریو باندې پول شوی ؤ. 
ېر مقدس ای په نوم یادېدله د خدای د کور شاته برخه کې جوه شوې وه. هغه نهه متره
اوده وه او د صبر د ونو د تختو په وسیله چې د غولي خه تر چته پورې رسېدلې د اصلي

 اصلي سالون چې ېر مقدس ای ته مخامخ ؤ، اتلس سالون خه جال شوې وه. 
 د صبر د ونې تختې د کدوانو او النو په نقشونو باندې متره اودوالی یې درلود. 

کلې کای شوې وې. وله داخلي برخه د صبر په لریو باندې پول شوې وه، ترو چې
د دېوالونو تیې ونه لیدل شي.

 د دې  ېر مقدس ای تیار شو چې د تن د لوظ صندوق په کې کېدي. 

کوې اودوالی نهه متره، سور یې نهه متره او لووالی یې نهه متره ؤ. داخلي برخه په سوچه
سرو زرو باندې پول شوې وه. په همدې ول د قربان ای چې د صبر د تختو خه

 د خدای د کور داخلي برخه په جو شوی ؤ په سرو زرو باندې پول شوی ؤ. 
سوچه سرو زرو باندې پول شوې وه او د ېر مقدس ای د دروازې مخامخ ته د سرو

زرو نیرونه ای په ای شوي وو چې هغه ای هم په سوچه سرو زرو باندې پول
 د خدای د کور وله داخلي برخه په سرو زرو باندې پول شوې وه، شوی ؤ. 

همدارنه د قربان ای هم چې ېر مقدس ای په ن کې ؤ په سرو زرو باندې پول
شوی ؤ.

 سلیمان دوه کروبیان د زیتون د لریو خه جو کل او په ېر مقدس ای کې یې

 دواه په یوه اندازه او په یو شکل - کېودل. هر یو لورنیم متره لووالی درلود. 
وو او هر یو دوه دوه وزرونه درلودل. د هر یو وزر اودوالی دوه متره او شل سانتي ؤ، نو د

 هغه یې په ېر یو وزر د سر نه د بل وزر تر سره پورې فاصله لورنیم متره وه. 
مقدس ای کې یو تر بله ن په ن داسې کېودل، ترو د هغوی دوه غوېدلي
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وزرونه د کوې په من کې یو د بله سره ولیي او دوه نور وزرونه د دېوالونو سره
 دواه کروبیان په سرو زرو باندې پول شوي وو. ولیي. 

 د اصلي سالون او د ېر مقدس ای دېوالونه چارچاپېره د کروبیانو، د خرما د ونو او

 د دنننیو او بیرونیو کوو النو په تول شویو نقشونو باندې کلي کای شوي وو. 
غولي هم په سرو زرو باندې پول شوي وو.

 سلیمان د ېر مقدس ای د ننوتلو په دروازه کې یوه دوه پله یي دروازه چې د زیتون
د لریو خه جوه شوې وه کېودله، چې پنه اخیزه بازوان او سرطاق یې درلودل.
 دوه پله یي دروازه د کروبیانو، د خرما د ونو او النو په تول شویو نقشونو باندې

کلې کای شوې وه. هغه دروازه، کروبیان او د خرما ونې په کول شویو سرو زرو باندې
 په هماغه ول اصلي سالون ته د ننوتلو د دروازې چوکا د زیتون د پول شوي وو. 
 همدارنه دوه دروازې وې چې د ناجو لریو خه په شکل د مستطیل جو شوی ؤ. 
د لریو خه جوې شوې وې. هرې دروازې دوه داسې برخې درلودلې چې چپراسونه یې
 دا دروازې د کروبیانو، د خرما د ونو او د النو په تول شویو نقشونو باندې درلودل. 

کلې کای شوې وې چې یو برابر په سرو زرو باندې پول شوې وې.

 د عبادت ای داخلي ان ردچاپېره یو دېوال ؤ. هغه دېوال د درې طبقو تول

شویو تیو او د یوې طبقې د صبر د تیرانو خه جو شوی ؤ.

 د خدای د کور تهداب د سلیمان د پادشاه په لورم کال د زیو په میاشت کې چې

 د سلیمان د پادشاه په یوولسم کال د بول په د کال دوهمه میاشت وه کېودل شو. 
میاشت کې چې د کال اتمه میاشت وه، د خدای د کور د جوېدلو کار ک م د پالن په

مطابق په بشپه توه سرته ورسېده. سلیمان اووه کاله د هغه په جوولو باندې ولول.
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د سلیمان ما

 مر سلیمان د خپلې ما په جوولو باندې دیارلس کاله تېر کل او هغه یې  ۷
 د ما هغه سالون چې د لبنان د نل د سالون په نوم یادېده بشپه که. 

لورلوېت متره اودوالی، دوه ویشت متره سور او دیارلس نیم متره لووالی درلود. هغه
 د دې د صبر د ونو د ستنو لور قطاره درلودل چې د صبر تیران ورباندې پراته وو. 

سالون د صبر د لریو بام د تیرانو دپاسه ؤ، کوم چې په ستنو باندې پراته وو. ول پنه
 د هغې کک انې په درې لوېت تیران او په هر یو قطار کې پنلس تیران وو. 
 دروازو او ککیو مستطیل شکله قطارونو کې یو او بل ته مخامخ ایودل شوې وې. 

چوکاونه درلودل او په هر دېوال کې د ککیو درې قطاره یو او بل ته مخامخ وو.

 بل سالون چې د ستنو د سالون په نوم یادېده، دوه ویشت متره اود او دیارلس نیم

متره یې سور ؤ. د هغه مخې ته یو داالن ؤ چې بام یې درلود او په ستنو باندې ین شوی
ؤ.

 د پادشاه د تخت کوه چې د قضاوت د سالون په نوم هم یادېدله، یعنې هغه ای چې

سلیمان به په کې دعوې فیصله کولې، د غولي خه تر چته پورې یې د صبر د لریو تختې
درلودلې.

 د سلیمان خپل کور په بل ان کې د قضاوت د سالون شاته ؤ چې د نورو ودانیو په

شان جو شوی ؤ. همدارنه سلیمان د فرعون د لور دپاره چې هغه ورسره واده کی ؤ د
.ک دې کور په شان یو کور جو

 دا ولې ودان د بیرون خه تر لوی انه پورې او د تهداب خه تر بامه پورې د

ېرو و تیو د تختو خه چې په اکلو اندازو غوې شوې وې او بیروني او دننني مخونه
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 تهدابونه یې په ېرو و لویو تیو یې په آره باندې غو شوي وو، جوې شوې وې. 
باندې چې ینې یې لورنیم متره او ینې یې درې نیم متره اودوالی درلود ایودل شوي

 د هغو دپاسه په اکلو اندازو غوې شوې ېرې ې تیې او د صبر د لریو وو. 
 د ما د لوی ان دېوال چې د ان خه چاپېره شوی ؤ، د تن د کور تیران وو. 
د داخلي ان او د هغه د داالن په شان درې طبقې تول شوې تیې او یوه طبقه د صبر د

لریو تیران یې درلودل.

د حورام کار

 سلیمان پادشاه یو سی راوغوت چې حورام نومېده او د صور په ار کې اوسېده.
 هغه د نفتالي د قبیلې خه د یوې کونې زوی ؤ او د هغه پالر د صور خه ؤ او د

برنجو کسبر ؤ. حورام ېر ماهر او پوه سی ؤ او د برنجو په هر ول کار کې یې تجربه
درلودله. هغه سلیمان پادشاه ته راغی او ول هغه کارونه چې ورته سپارل شوي وو سرته

یې ورسول.

دوه برنجي ستنې
(دوهم تواریخ ۳: ۱۵ - ۱۷)

 حورام دوه برنجي ستنې په قالب کې جوې کې چې د هرې یوې لووالی اته متره

 همدارنه هغه د قالب شویو برنجو او ردچاپېر یې پنه متره او دېرش سانتي ؤ. 
خه دوه تاجونه جو کل او د ستنو په سر باندې یې کېودل. هر تاج دوه متره او شل

 د اوبدل شویو نیرونو یو جال ؤ چې د ستنو په سر باندې یې تاجونه سانتي لو ؤ. 
 هغه په دوه قطارونو کې سینار کي وو. د هر تاج دپاره اووه دانې نیرونه وو. 

برنجي انار جو کل چې د هر جال خه راتاو شي او هغه تاجونه چې د ستنو په سر
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 هغه تاجونه چې په داالن کې د ستنو په سر باندې وو، د باندې دي، کلي کي. 
 د دواو ستنو سوسن د لونو په شکل وو او یو متر او اتیا سانتي لووالي یې درلودل. 

په تاجونو باندې د کاسه شکله برخې دپاسه چې د جال په ن کې وه په چارچاپېره
 حورام د خدای د کور د دروازې په مخکې دا قطارونو کې دوه سوه برنجي اناره وو. 

دوه برنجي ستنې ودرولې. د جنوبي خوا ستن یې د یاکین په نوم او د شمالي خوا ستن یې د
 د ستنو په سر باندې د سوسن د لونو په شکل برنجي تاجونه بوعز په نوم یاده که. 

وو. په دې توه د ستنو کار سرته ورسېده.

د اوبو برنجي حوض
(دوهم تواریخ ۴: ۲ - ۵)

 حورام د برنجو خه یوه رده انک جوه که، چې ژوروالی یې دوه متره او شل

 د انک د غاې سانتي، قطر یې لورنیم متره او ردچاپېر یې دیارلس نیم متره ؤ. 
ردچاپېره د برنجي کدوانو دوه قطارونه وو، چې د انک د نورو برخو سره یوای قالب
 انک د دولسو برنجي غوایانو په شا باندې واله وه چې درې یې شمال شوي وو. 
ته، درې یې جنوب ته، درې یې ختی ته او درې یې لوېدی ته مخامخ وو. انک د هغو
 د هغه پنوالی پنه اویا ملي متره ؤ او دپاسه وه او د هغو سرونه بیرون خواته وو. 
انک ل په شان. په دې ېدليې په شان وه، لکه د سوسن د غون ه یې د جام دن

کې د لوېت زرو لیترو نه زیاتې اوبه ائېدلې.

برنجي ا او تشتونه

 همدارنه حورام لس برنجي ا جوې کې چې هرې یوې یو متر او اتیا سانتي

 د ایو اودوالی، یو متر او اتیا سانتي سور او یو متر او دېرش سانتي لووالی درلود. 
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 نقشه په دې ول وه: د ا په چوکاونو کې لور کنجه تختې ایودل شوې وې. 
په لور کنجه تختو باندې د زمریانو، غوایانو او کروبیانو نقشونه وو. په چوکاونو باندې د

زمریانو او غوایانو د نقشونو دپاسه او الندې د النو د غنچو نقشونه وو، چې د کول شوي
 هرې ا د برنجي اکسلونو سره لور برنجي عرابې فلز خه جو شوي وو. 

درلودلې. د تشت دپاره په لورو کنجونو کې برنجي کومکي میلې وې. د هغو په هر اخ
 د تشت دپاره د ا په سر باندې یو رد چوکا ؤ. کې د النو د غنچو نقشونه وو. 

هغه د ا د سر خه پنه لوېت سانتي متره پورته خواته او اووه شپېته سانتي متره
الندې دننه خواته غزېدلی ؤ. د خولې چارچاپېره یې چې رده وه نقشونه ایستل شوي وو. د
 لور عرابې د تختو الندې وې او د ایو تختې ردې نه وې، بلکه لور کنجه وې. 

 عرابو اکسلونه د ایو پورې نتي وو. د هرې عرابې قطر اووه شپېته سانتي ؤ. 
ې شوې وې. د هغوی اکسلونه، ژیو د عرابو په شان جوا يې عرابې د جننومو

انې، پرې او د عرابو منن برخې ول په قالب کې د برنجو خه جو شوي وو.

ا لور کومکي ستنې وې چې د لورو کنجونو کې په الندینیو ا  د هرې

 د ا په سر باندې یوه رده ک وه چې دوه ویشت سانتي لووالی سره نتې وې. 
 هغه په کومکي ستنو یې درلود. کومکي ستنې او تختې د ا د سر پورې نتې وې. 
او تختو باندې په هر خالي ای کې د کروبیانو، زمریانو او د خرما د ونو نقشونه جو کل

ا ول هغه لس  په دې او د هغو سره چارچاپېره د النو د غنچو نقشونه وو. 
جوې کې، چې ولې په یو قالب کې جوې شوې وې او د اندازې او شکل له مخې یو

شان وې.

 همدارنه حورام لس برنجي تشتونه جو کل چې د هرې ا دپاره یو تشت ؤ. د

 هغه هر تشت قطر یو متر او اتیا سانتي ؤ او شاوخوا اته سوه لیتره اوبه په کې ائېدل. 
پنه ا د خدای د کور په جنوب کې او پنه یې په شمال کې ای په ای کې. د
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خدای د کور په جنوب ختی کنج کې یې انک کېوده.

د خدای د کور د لوازمو لست
(دوهم تواریخ ۴: ۱۱ - ۵: ۱)

 حورام همدارنه تشتونه، بېلچې او د وینو د شیندلو کاسې جوې کې.

نو حورام هغه ول کارونه پای ته ورسول چې د سلیمان پادشاه دپاره یې د تن د کور په
خاطر په خپله غاه اخیستي وو:

 دوه ستنې

د ستنو په سر باندې دوه کاسه شکله تاجونه
د جالونو دوه سېونه د ستنو په سر باندې د دوه کاسه شکله تاجونو د سینارولو

دپاره
 د دوو سېونو د جالونو دپاره لورسوه برنجي انار. (د هر جال دپاره د برنجي

انارو دوه قطارونه چې د ستنو په سر باندې د کاسه شکله تاجونو د کال دپاره وو.)
 لس ا د هغو د لسو تشتونو سره

 انک او د هغې الندې دولس برنجي غوایان

 لوي، بېلچې او د وینو د شیندلو دپاره کاسې.

د تن د کور دا ول لوازم چې حورام د سلیمان پادشاه دپاره جو کي وو، د صیقل
 دا شیان پادشاه د اردن په دره کې د سوکوت او زرتان ترمن د شویو برنجو خه وو. 

 سلیمان دا شیان ونه تلل، که چې هغه ېر خاورې په قالبونو کې جو کي وو. 
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زیات وو او د برنجو وزن معلوم نه شو.

 همدارنه سلیمان د تن د کور دپاره ول لوازم جو کل:

د قربان ای د سرو زرو خه.
د سرو زرو مېز چې هغه سپېلې و به ورباندې ایودل کېده چې خدای ته به

نذرانه کېدله.
 راغدانونه چې د سوچه سرو زرو خه وو (ېر مقدس ای ته مخامخ، پنه

ي خواته او پنه چپ خواته).
د سرو زرو د النو نقشونه، راغونه او انبورونه.

 د سوچه سرو زرو تشتونه، د پلتې پاکوونکي، د وینو د شیندلو کاسې، د

خوشبوي پشقابونه او د اور لوي.
د ېر مقدس ای د دروازو دپاره او همدارنه د خدای د کور د اصلي سالون د

دروازو دپاره د سرو زرو چپراسونه.

 کله چې سلیمان پادشاه د تن د کور ول کارونه پای ته ورسول، بیا سلیمان هغه

شیان یعنې سپین او سره زر او نور لوازم چې د هغه پالر داود تن ته وقف کي وو، هغه
یې د تن د کور په تحویلخانو کې کېودل.

د خدای کور ته د لوظ صندوق راول
(دوهم تواریخ ۵: ۲ - ۶: ۲)

 وروسته بیا سلیمان د اسراییلو سپین یري، د قبیلو ول مشران او د اسراییلو د  ۸
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خېلونو رئیسان اورشلیم ته راوغوتل، چې د تن د لوظ صندوق د صهیون یعنې د داود
 د کال په اوومه یعنې د ایتانیم په میاشت هغوی د ار خه د خدای کور ته یوسي. 

ول د سلیمان پادشاه په واندې د جونو د اختر په وخت کې راغون شول.

شول، کاهنانو د لوظ صندوق پورته ک یري راغون ول سپین  کله چې د اسراییلو
 او هغه یې د خدای کور ته انتقال ک. الویانو او کاهنانو هم د تن مقدسه خېمه او د

 سلیمان پادشاه او د اسراییلو ول قوم هغې ول سپېلي لوازم د خدای کور ته راول. 
د لوظ د صندوق مخې ته راغون شول او دومره ېر پسونه او غوایان یې قرباني کل چې نه

شمېرل کېدل.

 کاهنانو د تن د لوظ صندوق خپل ای ته چې د خدای په کور کې ؤ، یعنې ېر

 کروبیانو خپل مقدس ای ته راو او هغه یې د کروبیانو د وزرونو الندې کېود. 
وزرونه په هغه ای باندې چې هلته د لوظ صندوق ؤ وغوول. هغوی په صندوق او د هغه

 میلې دومره اودې وې چې د هغوی په انتقالوونکو میلو باندې سیوری واچاوه. 
سرونه د خدای د کور د اصلي سالون خه چې ېر مقدس ای ته مخامخ ؤ لیدل کېدلې،

مر د کوم بل ای خه نه لیدل کېدلې. هغه میلې تر نن ورې پورې په هغه ای کې
 د لوظ په صندوق کې بل هی شی نه ؤ، پرته د تیو د هغو دوو لوحو خه چې دي. 
موسیٰ د سینا په غره کې په هغه کې ایې وې، چېرته چې تن د هغوی د مصر خه د

.وتلو وروسته د اسراییلو د خلکو سره لوظ وک

 کله چې کاهنان د خدای د کور د اصلي سالون یعنې مقدس ای خه دباندې

 کاهنانو د ورېې له کبله ونه راووتل، نااپه د تن کور د ورېې خه ک شو. 
شو کولی چې خپل خدمت ترسره کي، که چې د تن کور د هغه د جالل خه ک

شوی ؤ.
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 په  سلیمان وویل: <تن ویلي دي چې هغه به په تورې ورېې کې اوسیي. 

رتیا مې ستا دپاره یو پرتمین کور جو کی دی، داسې ای چې د تل دپاره په کې
واوسیې.>

د سلیمان وینا قوم ته
(دوهم تواریخ ۶: ۳ - ۱۱)

 کوم وخت چې د اسراییلو خلک په هغه ای کې وال وو، پادشاه خپل مخ د هغوی

 بیا هغه وویل: <ثناه خواته راوااوه او د خدای خه یې هغوی ته برکت وغوت. 
دې وي د اسراییلو تن خدای ته! کومه وعده چې هغه زما د پالر داود سره کې وه هغه
 له هغه وخت راهیسې چې ما خپل قوم د یې سرته ورسوله. تن داود ته ویلي وو: 
مصر خه راوویست، ما د اسراییلو په کومې قبیلې کې هی یو ار غوره نه ک چې په هغه

کې دې زما دپاره کور جو شي او زما عبادت دې په کې وشي. مر داوده، ته مې غوره
 سلیمان زیاته که: <دا زما د پالر کې چې زما په قوم باندې پادشاهي وکې.> 

 مر هیله وه چې د اسراییلو د تن خدای د عبادت دپاره یو کور جو کي. 
تل دې زما د عبادت دپاره یو کور جوای وه چې غو تن هغه ته وویل: ستا هیله په

 مر ته به هغه جو نه کې. بلکه ستا خپل زوی به زما کور جو کي. کې، 

 هغه وعده چې تن کې وه، هغه یې سرته ورسوله. ما د خپل پالر داود ای ونیوه

او اوس د اسراییلو په تخت باندې ناست یم او د اسراییلو د تن خدای د عبادت دپاره
 همدارنه ما د خدای په کور کې د لوظ د صندوق دپاره ای تیار  .ک مې کور جو
ک. په هغه کې د تن د هغه لوظ د تیو لوحې دي، یعنې هغه لوظ چې زمون د نیکونو

سره یې د مصر خه د راویستلو په وخت کې کی ؤ.>
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د سلیمان دعا
(دوهم تواریخ ۶: ۱۲ - ۴۲)

 بیا سلیمان د تن د قربان د ای مخې ته د اسراییلو د غونې په مخ کې ودرېده

 او دعا یې وکه: <ای د اسراییلو او خپل السونه یې د اسمان خواته پورته کل 
تن خدایه، پورته په اسمان او الندې په مکه کې ستا په شان خدای نشته! ته د خپلو
خلکو سره په خپل لوظ باندې ین وال یې او هغوی ته چې د زه له کومي ستا اطاعت

 هغه وعده چې تا زما پالر یعنې خپل خدمتار داود کوي خپله تلپاتې مینه رندوې. 
سره کې وه هغه دې نن ترسره که.

 نو اوس ای د اسراییلو تن خدایه! زه دعا کوم چې ته هغه بله وعده هم سرته

ورسوې چې زما د پالر سره دې کې وه او ویلي دې وو: که ستا اوالده د ستا په شان په
 نو اوس، غور سره زما اطاعت وکي، نو تل به یو د هغو خه د اسراییلو پادشاه وي. 

ای د اسراییلو خدایه! د هر شي وعده چې تا د خپل خدمتار، یعنې زما د پالر داود سره
کې وه، هغه دې رتیا شي.

 مر ای خدایه، آیا ته په رتیا سره کولی شې چې په مکه ژوند وکې؟ حتیٰ ول

اسمانونه دومره لوی نه دي چې ته په کې ای شې، نو نه به وکولی شې چې په دې کور
 بیاهم ای زما تن خدایه، د خپل کې چې ما د ستا دپاره جو کی دی واوسیې؟ 
خدمتار دعا او هغه زار چې ستا د رحم دپاره یې کوي قبولې که. هغه دعا او فریاد چې

 په دې کور باندې شپه او ور ستا خدمتار یې نن ستا په حضور کې کوي واوره. 
خپل نظر وساته، دا ای چې تا د خپل عبادت دپاره غوره کی دی. هرکله چې زه خپل
 د خپل خدمتار او د خپل قوم مخ دې کور ته اوم او دعا کوم، هغه دعا قبوله که! 
اسراییلو زار چې د دې ای لوري ته یې کوي، واوره. د خپل استوني یعنې د اسمان
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خه یې واوره او چې کله دې واورېدې نو مون وبخه.

 کله چې یو سی د بل سي په مقابل کې په ناه کولو باندې تورن شوی وي او هغه

 د خدای د کور د قربان ای ته راوستل شي او دا قسم وخوري چې هغه بې ناه دی، 
ای تنه، په اسمان کې یې واوره او د هغوی ترمن قضاوت وکه. ناهار ته داسې سزا

ورکه نه چې د هغې و دی او هغه وک چې بې ناه وي هغه ازاد که.

 کله چې ستا قوم اسراییل د هغې ناه له کبله چې ستا په مقابل کې یې کې وي د

دمن له خوا ماتې وخوري او کله چې هغوی بېرته ستا خواته راوري او د دې اقرار
وکي چې ستا په مقابل کې یې ناه کې ده او په دې کور کې تاته دعا او زار وکي،

 په هغه وخت کې په اسمان کې هغه دعا او زار قبولې که، د خپل قوم اسراییلو ناه

وبخه او هغوی بېرته هغې مکې ته راوله چې د هغوی نیکونو ته دې ورکې وه.

 فرض که د خپل قوم د ناه له کبله چې د ستا په مقابل کې یې کې وي باران

ودروې. کله چې هغوی توبه وباسي، د دې کور په لور مخ راواوي او په عاجز سره تاته
 نو بیا د هغوی دعا په اسمان کې دعا وکي، که چې تا هغوی ته سزا ورکې ده، 

واوره او د خپل قوم اسراییلو ناهونه وبخه. هغوی ته د ژوند سمه الره وروایه او په هغه
مکه باندې چې تا خپل قوم ته د ملکیت په توه ورکې ده باران ووروه.

 کله چې په هېواد باندې قحطي، وبا، د وروست والي مرض یا د ملخانو یرغل راشي یا

 د هغوی د هغوی دمنان د هغوی ارونه کالبند کي، هره بال یا مرض چې راشي، 
دعاانې او زار واوره. که چېرې ستا د قوم اسراییلو خه یو وک د زه له خفانه خپل
 د هغوی دعا واوره. په خپل استوني، یعنې السونه د دې کور لوري ته پورته کي، 
په اسمان کې هغوی ته غو ونیسه، هغوی وبخه او مرسته ورسره وکه. یوازې ته د انسان

 د زه خه خبر یې. د هر سي سره داسې رویه وکه نه چې د هغې و وي، 
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ترو ستا خلک ول ژوند په هغې مکې کې چې تا زمون نیکونو ته ورکې وه ستا
اطاعت وکي.

 کله چې یو پردی سی د لېرې هېواد خه، چې ستا لوی نوم او شهرت یې -

اورېدلی وي او ستا د قدرت او معجزو خبر شوی وي، راشي او د دې کور لوري ته دعا
 نو د اسمان خه چې ستا د اوسېدلو ای دی د هغه دعا قبوله که او هره وکي، 

چې هغه سی درخه غواي ورته وریې که. په دې توه به د ولې ن قومونه ستا د
خپل قوم اسراییلو په شان تا وپېژني، ستا اطاعت به وکي او په دې باندې به پوه شي چې

دغه کور چې ما جو کی دی ستا په نامه یادیي.

 کله چې ته خپل قوم لېې چې د خپلو دمنانو سره د جې دپاره ال شي او

هغوی که هر چېرې وي، بیا د هغه ار خواته چې تا غوره کی دی او د دې کور په طرف
 د هغوی زار او دعاانې چې ما ستا د عبادت دپاره جو کی تاته دعا وکي، 

واوره. د اسمان خه د هغوی دعاانې قبولې که او هغوی ته بری ورکه.

 کله چې ستا قوم ستا په مقابل کې ناه وکي - او داسې وک نشته چې ناه ونه

کي - او ته په هغوی په قهر شې، پرېدې چې دمنان هغوی ته ماتې ورکي او هغوی
 نو د خپلو خلکو خپل هېواد ته که هغه نژدې وي یا لېرې د اسیرانو په توه بوي، 

زار او دعاانې واوره. که هغوی د اسیرتوب په هېواد کې توبه وباسي، تاته زار وکي او
دا اقرار وکي، چې هغوی ومره ناهار او بد عمله دي، نو ای تنه! د هغوی زار او
 که چېرې هغوی په هغه هېواد کې په رتیا او اخالص سره توبه دعاانې قبولې که. 
وباسي او د هغه هېواد چې تا زمون نیکونو ته ورکی دی، هغه ار چې تا غوره کی دی

او د دې کور په طرف چې ستا دپاره مې جو کی دی، خپل مخونه واوي او تاته دعا
 نو هغه وخت د هغوی زار او دعاانې واوره. په اسمان کې چې ستا د وکي، 
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 د هغوی ول ناهونه اوسېدلو ای دی، هغه قبولې که او د هغوی سره مرسته وکه. 
او یاغي توب چې د ستا په واندې یې کی دی وبخه او د هغوی اسیروونکي مجبور که

 که چې هغه ستا خپل غوره شوی قوم چې د هغوی سره په مهربان چلند وکي. 
دی چې د مصر خه، یعنې د اوسپنې د ویلي کولو د داش خه دې بیرون راوویستل.

 تن تعالیٰ! ستا نظر دې د خپل خدمتار او خپل قوم اسراییلو د زاریو په لور وي

که هغه وخت چې تا زمون  او هرکله چې هغوی تاته فریاد وکي هغه واوره. 
نیکونه د مصر خه راوویستل، د خپل خدمتار موسیٰ په وسیله دې اعالن وک چې

اسراییل مې د ن د ولو قومونو خه غوره ک چې زما خاص قوم شي.>

اخرن دعا

 کله چې سلیمان تن ته دا زار او دعاانې پای ته ورسولې، د تن د قربان د

ای د مخې خه چې هغه په کې په ونو ؤ، پاېده او خپل السونه یې د اسمان خواته
 هغه ودرېد او په لو اواز سره یې د اسراییلو د هغو ولو خلکو دپاره چې پورته کل. 
 <د تن ثناه دې وي! هغه خپل هلته راغون شوي وو برکت وغوت او ویې ویل: 
قوم اسراییلو ته د وعدې سره سم ارامي ورکه. هغه ولې سخاوتمندانه وعدې چې د خپل
 لکه نه چې زمون تن خدمتار موسیٰ په وسیله یې کې وې سرته ورسولې. 
خدای زمون د نیکونو سره ؤ زمون سره دې هم وي. هغه دې مون هیکله نه پرېدي او

 هغه دې زمون ارادې بدلې کي ترو مون تل د هغه زمون خه دې الس وانخلي. 
د غوتنې سره سم ژوند وکو او هغه قوانین او حکمونه چې زمون نیکونو ته یې ورکي

 هیله کوم چې زمون تن خدای د تل دپاره زما دعا او دا وو سرته ورسوو. 
غوتنې چې د هغه خه مې کې دي په یاد وساتي. هغه دې تل په خپل قوم اسراییلو او د
 ترو هغوی په پادشاه باندې رحم وکي او د هغوی ورن اتیاوې دې پوره کي، 
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 تاسو د ن ول قومونه پوه شي چې تن یوازینی خدای دی - بل خدای نشته. 
خپل تن خدای ته چې د هغه قوم یاست، وفادار اوسئ او لکه نه چې نن یې سرته

رسوئ، د هغه د ولو قوانینو او حکمونو خه اطاعت وکئ.>

سلیمان او د خدای د کور وقف
(دوهم تواریخ ۷: ۴ - ۱۰)

 وروسته بیا پادشاه او د هغه سره ولو اسراییلیانو د تن حضور ته قربان واندې

 سلیمان دوه ویشت زره غوایان او یوسلو شل زره پسونه او وزې د سالمت د کې. 
نذرانې په توه تن ته قرباني کې. نو په دې ول پادشاه او ولو اسراییلیانو د تن

.کور وقف ک

 په هماغې ور پادشاه د ان منن برخه یعنې د خدای کور ته مخامخ سیمه

سپېلې وروله، هغه که دا کار وک چې د برنجو خه جو شوی د قربان ای د دې
ولو نذرانو د ائېدلو دپاره ېر کوچنی ؤ. نو هلته یې سوزېدونکې نذرانې، د غلو دانو

نذرانې او د ارویو وازې د سالمت د نذرانو دپاره واندې کې.

 سلیمان او د اسراییلو قوم وارلس ورې د خدای په کور کې اختر ولمانه. په هغه

کې په شمال کې د حمات د کنو خه نیولې په جنوب کې د مصر تر پولې پورې ېر
 په راتلونکې ور هغه خلک رخصت کل. هغوی د پادشاه ستاینه خلک راغلي وو. 

وکه او د هغو ولو و کارونو په خاطر چې تن د خپل خدمتار داود او خپل قوم
اسراییلو دپاره یې کي وو په خو او خوشاله زونو خپلو کورونو ته الل.
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سلیمان ته د تن بیا کاره کېدل
(دوهم تواریخ ۷: ۱۱ - ۲۲)

 کله چې سلیمان د تن د کور او د شاهي ما جوونه پای ته ورسوله او هغه  ۹
 تن د دوهم ل دپاره هغه ته ه چې هغه د جوولو پالن درلود ترسره یې کل، 

 تن هغه ته ورکاره شو، لکه نه چې په جبعون کې ورته کاره شوی ؤ. 
وویل: <ما ستا هغه زار او دعا چې زما حضور ته دې کې وې قبولې کې. دا کور چې
تا د هغه ای په توه چې تل به په کې زما عبادت کیي جو کی دی هغه مې سپېلی

 که چېرې ته د خپل ک. زه به په هغه باندې خپل نظر ساتم او تل به د هغه ساتنه کوم. 
پالر داود په شان، په صداقت او پاک سره زما خدمت وکې او که ته زما د قوانینو خه

 زه به اطاعت وکې او هر هغه ه چې ما درته د هغه حکم کی دی سرته ورسوې، 
هغه وعده پوره کم چې ستا د پالر داود سره مې کې وه او ویلي مې وو چې د هغه اوالده

به تل تر تله په اسراییلو باندې پادشاهي وکي.

 مر که چېرې تاسو یا ستاسو اوالده زما خه پیروي کول پرېدئ او د هغو قوانینو

او حکمونو خه سرغونه وکئ چې تاسو ته مې درکي دي او د نورو خدایانو خدمت او
 نو زه به خپل قوم اسراییل د هغه هېواد خه وباسم چې هغوی ته مې عبادت وکئ، 

ورکی دی. همدارنه به دا کور چې ما سپېلی کی ؤ چې زما عبادت به په کې کیي،
پرېدم. په هر ای کې به خلک په اسراییلو باندې ملنې ووهي او د هغوی سره به سپکه

 دا د خدای کور به په یوې کنوالې باندې بدل شي او هروک چې د رویه وکي. 
هغې په خوا کې تېریي هغه به هک پک او حیران شي. هغوی به پوتنه کوي: تن ولې

 خلک به په واب کې وایي: دا که دې هېواد او دې کور سره داسې عمل کی دی؟ 
چې هغوی خپل تن خدای چې د هغوی نیکونه یې د مصر خه راویستلي وو پرې
ایی دی. هغوی نور خدایان غوره کي دي او د هغوی خدمت او عبادت کوي. په دې
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خاطر تن په هغوی باندې دا ناوین راوستی دی.>

د حیرام سره د سلیمان تون
(دوهم تواریخ ۸: ۱ - ۲)

 د شلو کالو په آخر کې چې سلیمان په کې د تن کور او شاهي ما جوه که،
 هغه د صور پادشاه حیرام ته د جلیل شل اروي ورکل، که چې حیرام هغه ته د

صبر او ناجو هغه ول لري او همدارنه ول سره زر چې هغه ورخه غوتي وو، تیار
 مر کله چې حیرام د صور خه د هغو اروو د لیدلو دپاره ورغی چې کي وو. 

 هغه پوتنه وکه: <ای زما وروره، سلیمان ورته ورکي وو، هغه یې خو نه شول. 
دا ه قسم اروي دي چې ماته دې راکي دي؟> له همدې کبله نوموي اروي تر
 حیرام سلیمان ته د لورو نو خه ننه پورې د بې ارزته اروو په نوم یادیي. 

زیات سره زر لېلي وو.

د سلیمان نور لوی کارونه
(دوهم تواریخ ۸: ۳ - ۱۸)

 سلیمان پادشاه د تن د کور او د خپلې ما د جوولو، د اورشلیم د ختیې خوا

د مکې د کولو او د ار د دېوال د جوولو دپاره، همدارنه د حاصور، مجدو او جازر د
 (د مصر پادشاه فرعون په ارونو په بیا ودانولو کې د بېار خه کار واخیست. 

جازر باندې حمله کې وه، هغه یې نیولی ؤ او هغه ته یې اور اچولی ؤ. په هغه کې
اوسېدونکي کنعانیان یې وژلي وو او هغه یې بیا د واده د سوغات په توه خپلې لور، یعنې د

 نو سلیمان جازر بیا ودان ک.) همدارنه هغه کتنی سلیمان ې ته ورکی ؤ. 
 بعلت او تامار چې د یهودا په صحرا کې وو هغه یې هم بیا  ،ک بیت حورون بېرته جو

 سلیمان هغه ارونه چې هغه زېرمې په کې ساتلې او هغه ارونه چې د ودان کل. 
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خپلو اسونو او جني ایو دپاره وو، جو کل. همدارنه هغه هره چې غوتل په
اورشلیم، لبنان او په هغې ولې سیمې کې چې هغه ورباندې پادشاهي کوله، جو کل.

 سلیمان د بېار دپاره د کنعان د خلکو د اوالدې خه مزدوران ونیول، کوم -

چې د اسراییلو قوم ونه شو کولی چې د هغوی د هېواد د نیولو په وخت کې هغوی له منه
یوسي. په دې کې اموریان، حیتیان، فرزیان، حویان او یبوسیان شامل وو، چې د هغوی

 مر سلیمان د اسراییلیانو خه یو هم بېار ته اوالده تر اوسه پورې غالمان دي. 
ونه نیوه، بلکه هغوی د هغه عسکر، درباریان، عسکري منصبداران، قوماندانان او د هغه د

 همدارنه هغوی د سلیمان د ودان د جني ایو قوماندانان او اي وانان وو. 
جوولو د پروژو آمران وو. پنه سوه او پنوسو نفرو به د هغو خلکو ارنه کوله چې کار

به یې کاوه.

 د سلیمان ې چې د فرعون لور وه، د داود د ار خه خپلې نوې ما ته چې

سلیمان د هغې دپاره جوه کې وه، که وکه. وروسته بیا سلیمان هغه مکه راکه که
چې د اورشلیم ختی خواته پرته وه.

 سلیمان به په کال کې درې له د قربان په هغه ای کې چې د تن دپاره یې

جو کی ؤ، سوزېدونکې نذرانې او د سالمت نذرانې واندې کولې او ورسره به یې د
تن په حضور کې خوشبویي سوزوله.

په دې توه سلیمان د خدای د کور کار پای ته ورساوه.

 همدارنه سلیمان پادشاه په عصیون جابر کې چې د ادوم په سیمه کې ایلت ته نژدې

 حیرام خپل خلک یعنې هغه د سرې بحیرې په غاه ؤ، کشت انې جوې کې. 
کشت چلوونکي چې د دریاب سره بلد وو واستول چې په کشت انو کې د سلیمان د نفرو
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 هغوی په کشتیو کې اوفیر ته سفر وک او د وارلسو نو خه زیات سره کار وکي. 
سره زر یې راول او هغه یې سلیمان ته وسپارل.

د سلیمان او د سبا د ملکې لیدنه او کتنه
(دوهم تواریخ ۹: ۱ - ۱۲)

 کله چې د سبا ملکې د سلیمان د شهرت په باره کې واورېدل (هغه شهرت چې  ۱۰
 تن سلیمان ته ورکی ؤ)، نو هغه راغله چې په سختو پوتنو سره هغه وازمایي. 

هغه د یو لوی کاروان او اوانو سره چې عطر، ېر سره زر او قیمتي تیې ورباندې بار وو
اورشلیم ته راورسېدله. هغه سلیمان ته راغله او د هغو ولو شیانو په هکله چې د هغې په

 سلیمان د هغې ولو پوتنو ته واب ذهن کې وو، د هغه سره یې خبرې وکې. 
 کله چې د سبا ملکې د ورک، داسې یوه پوتنه نه وه چې هغه یې واب کې نه وي. 

 هغه خواه چې په مېز باندې سلیمان حکمت او هغه ما چې هغه جوه کې وه، 
وو، د هغه د درباریانو د کېناستو ترتیب، د خدمتارانو ه تنظیم او د هغوی کالي، د هغه

ساقیان او هغه سوزېدونکې نذرانې چې هغه د تن په کور کې واندې کولې ولیدلې، ېره
حیرانه شوه.

 هغې پادشاه ته وویل: <هغه ه چې ما په خپل هېواد کې ستاسو او ستاسو د کارونو

 مر ما تر هغې پورې په دې باندې او حکمت په باره کې اورېدلي وو هغه رتیا دي! 
باور نه کاوه ترو چې راغلمه او دا هره مې په خپلو سترو ولیدل. خو حتیٰ ما د دې په
نیمایي هم نه وو اورېدلي، ستا حکمت او شتمني د هغې خه هم ېره زیاته ده، ه چې ما

ومره خو ومره خوشاله وي! او ستاسو درباریان به ي به ستاسو س اورېدلي وو. 
 ستاسو د تن وي چې تل ستاسو په حضور کې وال وي او ستاسو حکمت ویني! 

خدای ثناه دې وي چې له تاسو خه زیات خوشاله دی او تاسو یې د اسراییلو په تخت
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باندې کېنولي یاست. د اسراییلو سره د تن د تلپاتې مینې په خاطر یې تاسو پادشاه
کي یاست چې عدالت او نېکي ینه کئ.>

 هغې پادشاه ته د لورو نو خه زیات سره زر، زیاته اندازه عطر او قیمتي تیې

ورکې. ومره زیات عطر چې د سبا ملکې سلیمان پادشاه ته ورکل دومره به بیا هیکله
رانه ول شي.

 (د حیرام کشتیو د اوفیر خه پرته له سرو زرو ېر زیات د صندل لري او قیمتي

 پادشاه د دې لریو خه د تن د کور او شاهي ما دپاره زینې تیې هم راولې. 
او د ساز غوونکو دپاره ربابونه جو کل. د هغې ورې خه تر اوسه پورې دومره زیات

د صندل لري هیکله نه وو راول شوي او نه هم لیدل شوي وو.)

 سلیمان پادشاه د سبا ملکې ته برسېره په هغو شیانو چې هغې غوتي وو، د خپل

شاهانه سخاوت له مخې نور سوغاتونه هم ورکل. وروسته بیا ملکه د خپلو خدمتارانو
سره خپل هېواد یعنې سبا ته ستنه شوه.

د سلیمان پادشاه شتمني
(دوهم تواریخ ۹: ۱۳ - ۲۸)

 په دې کې  سلیمان پادشاه هر کال نژدې درویشت نه سره زر الس ته راول. 

هغه مالیات چې د سودارو له خوا ورکول کېدل، د تجارت ې او هغه باج چې د عربو د
پادشاهانو او هغه مالیات چې د اسراییلو د حکمرانانو له خوا ورکول کېده شامل نه وو.

 سلیمان پادشاه د کول شویو سرو زرو خه دوه سوه دانې لوی سپرونه جو کل، په

 همدارنه هغه د کول هر سپر کې نژدې اووه کیلورامه سره زر استعمال شوي وو. 
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شویو سرو زرو خه درې سوه دانې کوچني سپرونه جو کل، چې په هر سپر کې نژدې
دوه کیلورامه سره زر وو. پادشاه هغه په هغه سالون کې کېودل چې د لبنان د نل په

نوم یادېده.

 پادشاه د فیل د غاونو خه یو لوی تخت هم جو ک او هغه ته یې د سوچه سرو

 تخت ته د ورختلو دپاره شپ زینې وې او د تخت سر د شا له خوا  .ورک زرو پو
 رد ؤ. د تخت دواو خواو ته بازوان وو او د هر یو په خوا کې د زمري مجسمه وه. 
په شپو زینو باندې د دولسو زمریانو مجسمې وې، د هرې زینې په اخونو باندې یوه، یوه

مجسمه وه. په بلې هی پادشاه کې داسې تخت نه ؤ جو شوی.

 د سلیمان هغه جامونه چې د لو دپاره وو ول د سرو زرو خه جو شوي وو. د

سلیمان د ما هغه سالون چې د لبنان د نل په نامه یادېده، ول سامان یې د سوچه سرو
زرو خه وو. سپین زر هی استعمال شوي نه وو، که چې د سلیمان په وخت کې سپین
 هغه بحري کشت انې درلودلې چې د حیرام د کشت انو زر بې ارزته ل کېدل. 
سره یې سفر کاوه. د هغه کشت انې به په هرو دریو کالو کې یول راستنېدلې او سره زر،

سپین زر، د فیل غاونه، بیزوانې او د طاووس مرغان به یې راول.

 سلیمان پادشاه د ن د نورو ولو پادشاهانو خه ېر شتمن او د حکمت خاوند ؤ
 او ولې ن غوتل چې راشي او هغه حکمت ووري چې خدای سلیمان ته ورکی

 کال په کال به چې هروک راتلل، نو د ان سره به یې دا سوغاتونه، یعنې د سپینو ؤ. 
او سرو زرو سامانونه، چپنې، وسلې، عطر، اسونه او قچرې راولې.

 سلیمان خپلې جني قواوې چې د وارلس سوه جني ایو او دولس زره اسونو نه

تشکیل شوې وې راغونې کې. یوه برخه یې په اورشلیم او نورې یې په نورو ارونو کې
 د هغه د پادشاه په وخت کې سپین زر په اورشلیم کې د تیو په شان یو ساتلې. 
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معمولي شی ؤ او د صبر د ونو لري لکه د یهودا د غرونو په لوېدیو لمنو کې د اینرو د
 د سلیمان اسونه یې د مصر او ترکیې خه واردول، شاهي ونو په شان پرېمانه وو. 

 هغوی به د مصر خه یوه جني ا په سودارانو به هغه د ترکیې خه اخیستل. 
شپ سوه مثقاله سپینو زرو او یو اس به یې په یوسلو پنوس مثقاله سپینو زرو باندې

اخیستل. همدارنه ینې به یې د حیتیانو او ارامیانو پر پادشاهانو هم خرول.

د سلیمان ې

 سلیمان د ېرو بهرنیو و سره مینه لرله. د فرعون د لور خه پرته هغه د  ۱۱
 تن امر کی ؤ حیتي، موآب، عمون، ادوم او صیدون د و سره هم ودونه وکل. 

چې اسراییلیان دې د دې قومونو سره ودونه نه کوي، که چې هغوی به د اسراییلیانو
زونه د خپلو خدایانو په لور راواوي. خو بیاهم سلیمان د هغوی په مینه کې وب شو او د

 سلیمان د اووه سوه شاهزادیو سره ودونه وکل او هغوی سره یې ودونه وکل. 
 کله چې سلیمان  .و بې الرې ک ې لرلې. هغه خپلوه هغه درې سوه وینهمدارن

زو شو د هغه و هغه د پردیو خدایانو عبادت ته وااوه. هغه خپل تن خدای ته
 هغه د صیدون د بت عشتاروت وفادار نه ؤ لکه نه چې د هغه پالر داود وفادار ؤ. 
 نو سلیمان د تن په مقابل کې ناه  .بت مولک عبادت وک او د عمون د کرکې و

وکه. هغه د تن خه په بشپه توه پیروي ونه که لکه نه چې د هغه پالر داود کې
وه.

 سلیمان په هغه غره باندې چې د اورشلیم په ختی کې ؤ، د موآب د کرکې و بت

  .ک ای جو بت مولک دپاره د عبادت کموش دپاره او د عمونیانو د کرکې و
همدارنه سلیمان هغه عبادت ایونه هم جو کل چې هلته به د هغه ولو بهرنیو و

۴۲ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


خوشبویي سوزولې او خپلو خدایانو ته به یې قربان واندې کولې.

 که ه هم تن د اسراییلو خدای دوه لې سلیمان ته ورکاره شوی ؤ او -

هغه ته یې حکم کی ؤ چې د پردیو خدایانو عبادت دې نه کوي، خو بیاهم سلیمان د
تن اطاعت ونه ک او د هغه خه یې پیروي ونه که. نو تن سلیمان ته په قهر شو

ی ؤ مات که چې تا قصدًا هغه لوظ چې دې زما سره کرن> : او ورته یې وویل

او زما قوانین او حکمونه دې عملي نه کل، په دې خاطر په رتیا سره ستا خه پادشاهي
 خو بیا به هم زه دا کار ستا د پالر داود په خاطر اخلم او ستا یو نوکر ته به یې ورکم. 

 ستا په ژوندانه کې ونه کم، بلکه ستا د زوی د پادشاه په وخت کې به یې وکم. 
خو زه به وله پادشاهي د هغه خه وانخلم، بلکه هغه ته به یوه قبیله زما د خدمتار داود

په خاطر او د اورشلیم په خاطر چې هغه مې غوره کی دی ورکم.>

د سلیمان دمنان

 نو تن د سلیمان په ضد یو دمن راپورته ک، یعنې ادومي حداد چې د ادوم د

 ېر پخوا، کله چې داود د ادوم سره جه کوله، د هغه د - شاهي کورن خه ؤ. 
هغه د خپلو نفرو سره شپ .ای ته ال خولو دپاره هغه و دکرو قوماندان یوآب د مل

 پرته میاشتې په ادوم کې پاتې شو او په هغه وخت کې هغوی د ادوم ول نارینه ووژل، 
له حداد او د هغه د پالر د ینو ادومي خدمتارانو خه، چې مصر ته وتتېدل. (په هغه

 هغوی د مدیان خه روان شول او فاران ته الل. د فاران وخت کې حداد هلک ؤ.) 
خه یې د ان سره نفر واخیستل او په مصر کې فرعون پادشاه ته ورغلل. هغه حداد ته

کور او مکه ورکه او خواه یې ورته تیارول.

 فرعون د حداد خه دومره خوشاله ؤ چې هغه ورته د خپلې ې خور یعنې د

 هغې حداد ته زوی وزېاوه چې نوبت نومېده او ملکې تحفنیس خور ورکه. 
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تحفنیس په شاهي ما کې د هغه روزنه کوله. نوبت هلته د فرعون د زامنو سره اوسېده.

 کله چې په مصر کې حداد ته خبر ورسېد چې داود او د هغه د لکرو قوماندان یوآب

مه شوي دي، نو حداد فرعون ته وویل: <اجازه راکئ چې بېرته خپل وطن ته ال شم.>

ې بېرته خپل وطن ته اله شی دې کم دي چې ته غوا> :هتنه وک فرعون پو

شې؟>

حداد واب ورک: <هی. مر ماته اجازه راکئ چې ال شم!>

من هم، یعنې رزون د الیداع زوی راپورته ک خدای د سلیمان په مقابل کې یو بل د

 هغه خپل چې هغه د خپل بادار، هدد عزر خه چې د صوبې پادشاه ؤ، تتېدلی ؤ. 
شاوخوا ته یو و نفره راول کل او د یاغیانو د لې مشر شو. دا په هغه وخت کې وشو

چې داود د صوبې واکونه له منه یول. یاغیان دمشق ته الل، هلته هغوی ای په ای
 برسېره پر هغې نارام چې د حداد شول او د هغه ای کنترول یې په الس کې ونیوه. 

له خوا راپیدا کېدله، رزون هم د سلیمان د ژوند تر پایه د اسراییلو دمن ؤ. رزون په
سوریې باندې پادشاهي کوله او د اسراییلو خه یې کرکه کوله.

د یروبعام یاغیتوب

 همدارنه د نباط زوی یروبعام هم د پادشاه په مقابل کې یاغي شو. هغه د افرایم د

 دا صریده او د سلیمان د مامورانو خه ؤ. د هغه مور صروعه نومېدله او کونه وه. 
هغه قصه ده چې نه هغه د پادشاه په مقابل کې یاغي شو.

سلیمان د خپل پالر داود د ار د دېوال سوری جواوه او د ختیې خوا مکه یې کوله.
 یروبعام یو تکه وان ؤ او کله چې سلیمان متوجه شو چې هغه ومره سخت کار
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کوي، نو هغه یې د منسي او افرایم د قبیلو د ولو مزدورانو مسئول واکه.

 یوه ور چې یروبعام د اورشلیم خه بیرون روان ؤ، اخیا نبي چې د شیلوه خه ؤ او

نوې چپنه یې اغوستې وه په الره کې د هغه سره مخامخ شو. هغوی دواه په سارا کې
یوازې وو.

 بیا یې  اخیا خپله نوې چپنه وویستله، هغه یې وشکوله او دولس وې یې که. 

یروبعام ته وویل: <لس وې خپل ان ته واخله، که چې د اسراییلو تن خدای درته
وایي: وره، په دې نژدې وخت کې به زه د سلیمان خه پادشاهي واخلم او لس قبیلې به

 مر د خپل خدمتار داود او د اورشلیم په خاطر چې هغه مې د اسراییلو تاته درکم. 
 زه که دا کار کوم د ولو قبیلو خه غوره کی دی، سلیمان ته به یوه قبیله پرېدم. 

چې سلیمان او د اسراییلو خلکو زه پرېودم او د پردیو خدایانو، یعنې د صیدونیانو د بت
عشتاروت، د موآبیانو د بت کموش او د عمونیانو د بت مولک عبادت کوي. هغوی زما د

امر سرغونه کې ده، هغوی ناه کې ده او زما د قوانینو او حکمونو خه یې پیروي نه ده
کې لکه نه چې د سلیمان پالر داود کوله.

 مر زه به د سلیمان خه وله پادشاهي وانخلم. د خپل خدمتار داود په خاطر چې

دم چې د خپل مري وو هغه به پرېی ؤ او زما حکمونه او قوانین یې عملي کما غوره ک
 د سلیمان د زوی خه به پادشاهي واخلم او تاته به لس تر وخته پورې پادشاه وي. 
 خو زه به یوه قبیله د هغه زوی ته پرېدم، ترو زما د خدمتار داود قبیلې درکم. 

راغ په اورشلیم کې، په هغه ار کې چې ما د خپل عبادت دپاره غوره کی دی تل
 ای یروبعامه! زه به تا د اسراییلو پادشاه کم او په هغې ولې سیمې روانه پاتې شي. 

 که چېرې په کامل ول زما اطاعت باندې به پادشاهي وکې چې ته یې غواې. 
وکې، زما د قوانینو په مطابق ژوند وکې، زما حکم سرته ورسوې او هغه کار وکې چې
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زما په نظر ه دی لکه نه چې زما خدمتار داود کول، نو زه به تل ستا سره یم. زه به تا
د اسراییلو پادشاه کم او په یقین سره به داسې وکم لکه نه چې ما د داود دپاره وکل،
 زه به د سلیمان د ناه له کبله د چې ستا اوالده به ستا خه وروسته پادشاهي کوي. 

داود اوالدې ته سزا ورکم، مر تر ابده پورې نه.>

 په دې خاطر سلیمان هه وکه چې یروبعام ووژني، مر یروبعام د مصر پادشاه

شیشق ته وتتېد او د سلیمان تر مینې پورې هلته پاتې شو.

د سلیمان مینه
(دوهم تواریخ ۹: ۲۹ - ۳۱)

 د سلیمان د پادشاه نورې ولې پېې، دا چې هغه ه کي دي او هغه حکمت چې

 سلیمان لوېت کاله هغه ودلی ؤ، د سلیمان د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
 نو وروسته هغه م شو او د په اورشلیم کې په ولو اسراییلو باندې پادشاهي وکه. 

خپل پالر داود په ار کې خ شو. د سلیمان په ای د هغه زوی رحبعام پادشاه شو.

د شمالي قبیلو یاغیتوب
(دوهم تواریخ ۱۰: ۱ - ۱۹)

 رحبعام شکیم ته ال ،که چې ول اسراییلیان هلته راغون شوي وو چې هغه  ۱۲
 کله چې د نباط زوی یروبعام چې د سلیمان له السه مصر ته تتېدلی ؤ، پادشاه کي. 

 خو هغوی یروبعام راوغوت او دا خبر واورېد، هغه په مصر کې نور هم پاتې شو. 
 <ستاسو پالر هغه او د اسراییلو ول خلک رحبعام ته ورغلل او هغه ته یې وویل: 

سلیمان زمون سره ېره سخته رویه کوله او دروند بار یې په مون باندې ایی ؤ. که چېرې
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تاسو دا بار زمون خه سپک کئ او زمون دپاره ژوند آسانه کئ، نو مون به ستاسو
خدمت کوو.>

 رحبعام په واب کې وویل: <ماته درې ورې وخت راکئ چې په دې هکله فکر

وکم. بیا بېرته راشئ، زه به تاسو ته واب ووایم.> نو هغوی الل.

 وروسته بیا رحبعام د هغو سپین یرو سره مشوره وکه چې د هغه د پالر سلیمان په

ژوندانه کې یې د هغه خدمت کاوه. هغه پوتنه وکه: <تاسو نه مشوره راکوئ چې دې
خلکو ته ه واب ووایم؟>

 هغوی واب ورک: <که چېرې تاسو نن د دې خلکو خدمتار شئ، د هغوی خدمت

وکئ او هغوی ته داسې واب ورکئ چې خوشاله شي، نو هغوی به تل ستاسو
خدمتاران وي.>

 مر رحبعام هغه مشوره چې سپین یرو ورته ورکې وه د هغې پروا یې ونه ساتله او
د هغو وانانو سره یې مشوره وکه چې د هغه سره لوی شوي وو او د هغه خدمت یې کاوه.

 د هغوی خه یې پوتنه وکه: <ستاسو مشوره ه ده؟ دې خلکو ته چې ماته وایي:

هغه بار چې ستاسو پالر زمون په اوو ایی دی له مونه سپک که، ه واب ووایم؟>

ئ: زما کوچنواب ورک واب کې وویل: <هغو خلکو ته داسې وانانو په  هغو

 زما پالر په تاسو باندې دروند بار ایی ؤ، زه به وته زما د پالر د مال خه پنه ده. 
هغه نور هم دروند کم. زما پالر تاسو په قمچینو باندې وهلئ، زه به تاسو په اغزي لرونکو

قمچینو باندې ووهم.>

 لکه نه چې رحبعام پادشاه ویلي وو درې ورې وروسته یروبعام او ول خلک
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 پادشاه د سپین یرو د مشورې پروا ونه ساتله او خلکو ته یې هغه ته بېرته راغلل. 
 هغه د هغو وانانو مشوره ومنله او ویې ویل: <زما پالر په  .واب ورک ېر سخت

تاسو باندې دروند بار ایی ؤ، زه به هغه نور هم دروند کم. زما پالر تاسو په قمچینو
 نو په دې توه باندې وهلئ، زه به تاسې په اغزي لرونکو قمچینو باندې ووهم.> 

پادشاه د خلکو خبره ونه منله، که چې په دې کې د تن غوتنه وه، ترو هغه خبره
سرته ورسیي چې تن د اخیا نبي په وسیله چې د شیلوه خه ؤ د نباط زوی یروبعام

ته کې وه.

 کله چې ولو اسراییلیانو ولیدل چې پادشاه د هغوی خبره ونه منله، هغوی چیغې

ووهلې: <مون باید د داود د کورن سره وفادار پاتې نه شو. هغوی زمون دپاره ه کي
دي؟ ای د اسراییلو خلکو، ئ چې خپلو کورونو ته ال شو! پرېدئ چې رحبعام په خپلو
 رحبعام یوازې خلکو باندې پادشاهي وکي.> نو اسراییلیان خپلو کورونو ته الل. 

په هغو خلکو باندې پادشاهي کوله چې د یهودا په اروو کې اوسېدل.

 رحبعام پادشاه د بېار کارونو مسئول ادورام، اسراییلیانو ته واستاوه، مر ولو هغه

سنسار ک او ویې واژه. خو رحبعام په بیه په خپلې جني ا کې سپور شو او اورشلیم
ې نه وروسته د داود د شاهي کورن نو د اسراییلو شمالي قبیلو د هغې ور ته وتتېد. 

.اندې یاغیتوب پیل کپه و

 کله چې د اسراییلو خلکو واورېدل چې یروبعام د مصر خه راستون شوی دی، هغه

ته یې بلنه ورکه چې د اسراییلو غونې ته راشي. یروبعام د هغوی بلنه ومنله او هغه یې د
خپل پادشاه په توه غوره ک. یوازې د یهودا قبیله د داود د کورن سره وفاداره پاتې شوه.
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رحبعام ته د شمعیه نبي خبرداری
(دوهم تواریخ ۱۱: ۱ - ۴)

 کله چې رحبعام اورشلیم ته ورسېد، هغه د یهودا او بنیامین د قبیلو خه یوسلو اتیا

زره غوره شوي عسکر راغون کل. هغه پرېکه وکه چې په اسراییلو باندې حمله وکي او
 مر خدای شمعیه نبي د اسراییلو شمالي قبیلې یو ل بیا تر خپل واک الندې راولي. 
 <د یهودا پادشاه یعنې د سلیمان زوی رحبعام او د یهودا او بنیامین د قبیلو ته وویل: 

 د اسراییلو په خلکو باندې چې ستاسو ورونه دي حمله ونه ولو خلکو ته ووایه: 
کئ، ول خپلو کورونو ته ال شئ. هغه ه چې پې شوي دي هغه زما رضا ده.> نو

هغوی ولو د تن د حکم خه اطاعت وک او بېرته خپلو کورونو ته الل.

په بیت ئیل او دان کې د سرو زرو سخوندران

 د اسراییلو پادشاه یروبعام د افرایم په غرن سیمه کې د شکیم ار ه ودان ک او

هلته په کې واوسېده. وروسته بیا له هغه ای خه ال او د فنوعیل اروی یې هم ه
.ودان ک

 یروبعام په خپل زه کې وویل: <ېر امکان لري چې پادشاهي بېرته د داود د -

کورن په الس کې پرېوزي، که کله چې خلک اورشلیم ته د قربان د واندې کولو دپاره
د تن کور ته ال شي، ممکن چې هغوی رحبعام د یهودا پادشاه ته وفادار شي، ما ووژني

او زما په ای هغه خپل پادشاه واکي.>

 د خپلو سالکارانو خه د مشورې اخیستلو وروسته پادشاه د سرو زرو دوه

سخوندران جو کل. قوم ته یې وویل: <دا ستاسو دپاره سخته ده چې د عبادت دپاره
اورشلیم ته ئ. ای اسراییلیانو! دغه سخوندران ستاسو خدایان دي چې تاسو یې د مصر
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 هغه د سرو زرو یو سخوندر په بیت ئیل کې او بل یې په دان کې خه راوویستلئ.> 
 په دې کار سره قوم ناه وکه او هغوی به د سخوندرانو د عبادت دپاره حتیٰ کېود. 

تر دان پورې تلل.

 یروبعام په غونیو باندې د عبادت ایونه جو کل. هغه د هر قسم خلکو خه

 هغه د اتمې میاشتې په پنلسمه ور د کاهنان واکل، که ه هم هغوی الویان نه وو. 
هغه اختر په شان چې په یهودا کې لمانل کېده اختر جو ک. په بیت ئیل کې به یې د

قربان په ای هغو سخوندرانو ته چې ده جو کي وو قربان واندې کولې. همدارنه
 هغه په بیت ئیل کې د هغو عبادت ایونو دپاره چې یې جو کي وو کاهنان واکل. 

په دې توه د اتمې میاشتې په پنلسمه ور، یعنې هغه میاشت چې یروبعام په خپله اکلې
وه، هغه د اسراییلیانو دپاره د اختر دود پیل ک او د قربان په هغه ای کې یې چې هغه په

بیت ئیل کې جو کی ؤ قربان واندې کې.

د یهودا خه یو نبي

 یو نبي د تن په امر د یهودا خه بیت ئیل ته ال او کله چې هلته ورسېده،  ۱۳
 هغه نبي د یروبعام د قربان واندې کولو په خاطر د قربان په ای کې وال ؤ. 

تن په حکم د قربان د ای په ضد وینا وکه: <ای د قربان ایه! ای د قربان ایه!
تن داسې وایي: یو ماشوم به د داود په کورن کې پیدا شي چې نوم به یې یوشیاه وي،
هغه به په تا باندې د عبادت ایونو هغه کاهنان حالل کي چې په دې ای کې نذرانې
 وروسته نبي یوه نه واندې کوي او د انسان هوکي به درباندې وسوزول شي.> 

واندې که، ویې ویل: <هغه نه دا ده چې تن بیان کې ده: دا د قربان ای به دوه
وې شي او د هغه ایرې به بیرون توی شي.>
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 کله چې یروبعام پادشاه دا واورېدل، هغه خپل الس د قربان د ای خه د نبي

خواته وراود ک او ویې ویل: <هغه ونیسئ!> مر هغه الس چې یې د نبي خواته اود
 نو کی ؤ شل شو، داسې چې هغه ونه شو کولی هغه بېرته خپل ان ته راکش کي. 
د هغې نې په مطابق چې د نبي له خوا د تن په نامه واندې شوې وه، د قربان ای

راولوېده، دوه وې شو او ایرې یې بیرون توی شوې.

 یروبعام پادشاه نبي ته وویل: <مهرباني وکئ زما دپاره خپل تن خدای ته دعا

وکئ او د هغه خه وغوائ چې زما الس د پخوا په شان کي.> نبي تن ته دعا
وکه او د پادشاه الس روغ شو او بېرته هماغسې شو لکه نه چې پخوا ؤ.

 پادشاه نبي ته وویل: <رائ زما سره کور ته ال شئ او یو ه وخورئ. زه به تاسو

ته یو سوغات درکم.>

 مر نبي پادشاه ته په واب کې وویل: <که خپله نیمه پادشاهي دې هم ماته راکې،

 تن ماته زه به درسره ال نه شم. زه به دلته نه و وخورم او نه به اوبه وم. 
امر کی دی چې نه به ه شی خورم، نه به ه شی م او په هغې الر چې راغلی یم په

 نو په هغې الرې چې هغه بیت ئیل ته راغلی ؤ هغې به بېرته خپل کور ته نه ستنېم.> 
.نه شو، بلکه په بله الر ال بېرته په هغې ال

د بیت ئیل زو نبي

 په هغه وخت کې په بیت ئیل کې یو زو نبي اوسېده. د هغه زامن راغلل او هغه ه

چې د یهودا نبي په هغه ور په بیت ئیل کې کي وو او هغه ه چې هغه یروبعام پادشاه ته
 زو نبي د خپلو زامنو خه پوتنه وکه: <هغه په ویلي وو خپل پالر ته بیان کل. 

 بیا هغه خپلو زامنو ته وویل: کومه الره ال؟> نو هغوی ورته هغه الره وودله. 
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<زما دپاره په خره باندې کته واچوئ.> هغوی همداسې وکل او هغه ورباندې سپور شو
 او د نبي پسې ال. ویې لیدل چې هغه د ې د ونې الندې ناست دی، نو پوتنه یې

ورخه وکه: <آیا ته هغه نبي یې چې د یهودا خه راغلی یې؟>

هغه واب ورک: <هو، زه یم.>

 زو نبي هغه ته وویل: <زما سره کور ته ال شه او و وخوره.>

 د یهودا نبي واب ورک: <زه نه شم کولی چې تا سره بېرته ستون شم، په دې ای

 که چې تن ماته کې تا سره نه و خولی شم او نه درسره اوبه لی شم. 
امر کی دی چې دلته به نه ه شی خورم، نه به ه م او په هغې الرې چې راغلی یم

بېرته به په هماغې الرې خپل کور ته نه ستنېم.>

 وروسته بیا هغه زو نبي چې د بیت ئیل خه ؤ هغه ته وویل: <زه هم ستا په شان

نبي یم او یوې فرتې د تن په حکم ماته وویل: هغه د ان سره کور ته راوله ترو یو
 نو د یهودا نبي د هغه ه وخوري او ه وي.> مر زو نبي هغه ته دروغ وویل. 

سره ستون شو او د هغه په کور کې یې و وخوله او اوبه یې ولې.

 په هغه وخت کې چې هغوی په دسترخوان باندې ناست وو، هغه زو نبي د تن

 هغه د یهودا په نبي باندې غ وک: <ستا تن خدای داسې وایي  .پیغام تر السه ک
چې تا د هغه د امر خه سرغونه کې ده او د هغه په حکم باندې دې عمل نه دی کی.

 ته بېرته ستون شوې او په هغه ای کې چې ته منع شوې وې تا و وخوله او

اوبو دې ولې. له دې کبله به ستا می ستا د نیکونو په هدیره کې خ نه شي.>

 کله چې هغه د خولو او لو خه وزار شو، نو زو نبي د یهودا د نبي دپاره په

 او د یهودا نبي ال. په الره کې زمری ورسره مخامخ شو او خره باندې کته واچوله 
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هغه یې وواژه. د هغه می په الره کې پروت ؤ، خر او زمری د هغه په ن کې وال وو.
 ینې خلک په الره تېرېدل او په الره کې یې می ولید چې زمری یې په ن کې

وال ؤ. هغوی بیت ئیل ته ورغلل او ه چې دوی لیدلي وو خلکو ته یې وویل.

 کله چې زو نبي دا خبره واورېدله هغه وویل: <دا هغه نبي دی چې د تن د حکم

خه یې سرغونه وکه. نو تن هغه زمري ته په الس ورک چې هغه وداي او ویې
وژني. لکه نه چې تن ورته ویلي وو هغه وشول.>

 وروسته بیا هغه خپلو زامنو ته وویل: <زما دپاره په خره باندې کته واچوئ.> هغوی

 هغه روان شو او ویې لیدل چې د نبي می په الره کې پروت دی او همداسې وکل. 
زمری او خر ال تر اوسه هم د هغه په ن کې وال دي. زمري نه می خولی او نه یې

 زو نبي هغه می راپورته ک، هغه یې په خره باندې بار ک او بېرته یې خر دالی ؤ. 
 زو نبي هغه په خپله خپل ار ته راو چې په هغه باندې ویر وکي او خ یې کي. 
هدیره کې خ ک او هغه او د هغه زامنو ورباندې ویر کاوه ویل یې: <وای، ای زما وروره!

ای زما وروره!>

 د هغه د خولو خه وروسته نبي خپلو زامنو ته وویل: <کله چې زه م شم په هغه

ن خ شوی دی، زما جسد د هغه د جسد په ئ چې هغه نبي په کېخ ک قبر کې مې
 که هغه پیغام چې د تن په حکم یې د بیت ئیل د قربان د ای په کې کېدئ. 
ضد او د هغو عبادت ایونو په ضد چې د سامره په اروو کې دي ویلی ؤ، هغه به په

یقین سره رتیا شي.>

 حتیٰ له دې وروسته هم، د اسراییلو پادشاه یروبعام د خپلو بدو الرو خه ونه

رېده، بلکه یو ل بیا یې د مختلفو عبادت ایونو دپاره د هر قسم خلکو خه کاهنان
 د دې ناه په وجه د واکل. هرچا چې غوتل کاهن شي هغه به یې وقف کاوه. 
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یروبعام پادشاهي پای ته ورسېدله او هغه او د هغه کورن د مکې د مخ خه ورکه شوه.

د یروبعام په ضد د اخیا واندوینه

 یروبعام خپلې  په هغه وخت کې د یروبعام پادشاه زوی ابیاه ناروغ شو.   ۱۴
ې ته وویل: <خپله ېره بدله که ترو هیوک تا ونه پېژني چې زما ه یې او اخیا
نبي ته چې په شیلوه کې اوسیي ورشه. دا هماغه سی دی چې ماته یې ویلي وو چې ته
 لس و، یو ه کیکونه او یو منوی شات هغه به په دې قوم باندې پادشاه شې. 

ته یوسه. هغه به تاته ووایي چې زمون په زوی باندې به ه پېیي.>

  نو هغه په شیلوه کې د اخیا کور ته اله. د ېر عمر په وجه اخیا وند شوی ؤ. 

تن اخیا ته ویلي وو: <د یروبعام ه راي، هغه به د خپل زوی په هکله چې ناروغه
دی ستا خه پوتنه وکي.> همدارنه تن اخیا ته ویلي وو چې هغې ته ه ووایي.
تن زیاته که: <کله چې هغه ه راورسیي، نو هغه به خپل ان داسې وایي چې

وندې بل وک ده.>

 نو کله چې اخیا د کور په دروازه کې د هغې د پو د قدمونو اواز واورېد، هغه وویل:

<ای د یروبعام ې، راننوزه. ولې ته ان داسې کاره کوې چې بل وک یې؟ ستا دپاره
 اله شه او یروبعام ته ووایه چې د اسراییلو تن خدای داسې وایي: یو بد خبر لرم. 

 د ته مې د خلکو له من خه راپورته کې او د خپل قوم اسراییلو مشر مې کې. 
داود د کورن خه مې پادشاهي واخیستله او تاته مې درکه. مر ته زما د خدمتار داود
په شان نه وې، هغه ماته پوره وفادار ؤ، زما د حکمونو خه یې اطاعت کاوه او یوازې هغه
 تا د هغو ولو پادشاهانو په پرتله چې کارونه یې کول چې زما په نظر کې صحیح وو. 
ستا خه مخکې وو ېر ناوه کارونه وکل. د خپل ان دپاره دې نور خدایان یعنې فلزي
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بتان جو کل. زما قهر دې راوپاراوه او ماته دې شا که.

 له دې کبله به ستا په شاهي کورن باندې بدبختي راولم. زه به ستا وله نارینه اوالده

که هغه غالمان وي یا ازاد، یو شان ووژنم. زه به ستا کورن وسوزوم لکه نه چې وک
 ستا د کورن هر غی چې په ار کې خوشایي سوزوي، ترو ول له منه ال شي. 
م شي هغه به سپي وخوري او هغه چې په سارا کې م شي مرغان به یې وخوري، زه چې

تن یم دا خبره کوم.>

 وروسته بیا هغه زیاته که: <اوس بېرته کور ته اله شه، کله چې ته خپله په په

 د اسراییلو ول قوم به د هغه دپاره ویر خپل ار کې کېدې ستا زوی به م شي. 
وکي او هغه به خ کي. هغه به د یروبعام د کورن یوازینی غی وي چې خ به شي.

که چې هغه د یروبعام په کورن کې هغه وک دی چې د اسراییلو تن خدای په هغه
کې یو ه ه والی ویني.

 تن به د خپل ان دپاره په اسراییلو باندې داسې یو پادشاه واکي چې هغه به د

 تن به اسراییلو ته سزا ورکي او یروبعام کورن له منه یوسي، حتیٰ همدا اوس. 
هغوی به داسې ورپیي لکه لوخه چې په اوبو کې رپیي. هغه به د اسراییلو د قوم ریه له
دې ې مکې خه چې د هغوی نیکونو ته یې ورکې وه له بېخه وباسي او هغوی به د
فرات د سیند پورې خواته خپاره کي، که چې هغوی د اشیره د بتانو په جوولو د هغه

 تن به د اسراییلو خه که الس واخلي چې یروبعام ناه کې قهر راپارولی دی. 
ده او د اسراییلو د قوم د ناهکار کېدلو سبب رېدلی دی.>

 وروسته بیا د یروبعام ه ترزې ته ستنه شوه. نه چې هغې د کور په دروازې

 لکه نه چې تن د خپل خدمتار اخیا نبي باندې په کېوده، زوی یې م شو. 
 د یروبعام د  .ولو اسراییلو د هغه دپاره ویر وک او خ ک په وسیله ویلي وو، هغه یې
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پادشاه نورې ولې پېې یعنې د هغه جنونه او دا چې هغه نه پادشاهي وکه، د
 هغه دوه ویشت کاله اسراییلو د پادشاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
پادشاهي وکه او وروسته م او خ شو. د هغه زوی ناداب د هغه په ای پادشاه شو.

د یهودا پادشاه رحبعام
(دوهم تواریخ ۱۱: ۵ - ۱۲: ۱۵)

 د سلیمان زوی رحبعام یولوېت کلن ؤ چې د یهودا پادشاه شو او هغه اوولس کاله

په اورشلیم کې پادشاهي وکه. اورشلیم هغه ار ؤ چې تن هغه د اسراییلو د ولو قبیلو
خه د خپل عبادت دپاره غوره کی ؤ. د رحبعام د مور نوم نعمه وه چې د عمون خه وه.

 د یهودا خلکو داسې کارونه وکل چې د تن په نظر کې ېر خراب وو او د خپلو

 همدارنه نیکونو په پرتله یې ېر ناهونه وکل چې د تن غیرت راوپاروي. 
هغوی د خپلو انونو دپاره د بتانو عبادت ایونه جو کل او په غونیو باندې او د

 سیوري لرونکو ونو الندې یې د عبادت دپاره د تیو ستنې او د اشیره بتان کېودل. 
ترولو ېره بده خبره دا وه چې د عبادت په ایونو کې لواطت کاران او فاحشې وې. د

یهودا خلکو هغه ول شرمناکه کارونه وکل چې هغو قومونو به کول چې تن د
اسراییلیانو د واندې ت په وخت کې له هغې خاورې خه وشل.

 د رحبعام د پادشاه په پنم کال د مصر پادشاه شیشق په اورشلیم باندې حمله

 هغه د تن د کور او د شاهي ما ولې خزانې د ان سره یوې. پرته له وکه. 
 نو دې هغه ول سپرونه چې سلیمان د سرو زرو خه جو کي وو، هم یول. 

رحبعام پادشاه د هغو په ای برنجي سپرونه جو کل او هغه یې د هغو ساتونکو
 هرکله به چې قوماندانانو ته وسپارل چې د شاهي ما په دروازه کې یې پهره کوله. 
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پادشاه د تن کور ته ورته، نو د ساتونکو ار به سپرونه ول او وروسته به یې بېرته د
پهره دارانو خونې ته راول.

 د رحبعام د پادشاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي، د یهودا د پادشاهانو د

وله موده کې د رحبعام او یروبعام ترمن  په دې تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
 رحبعام م شو او د داود د ار په شاهي هدیره کې خ شو. (د هغه د مور جه وه. 

نوم نعمه وه چې د عمون خه وه.) د رحبعام زوی ابیاه د هغه په ای پادشاه شو.

د یهودا پادشاه ابیاه
(دوهم تواریخ ۱۳: ۱ - ۱۴: ۱)

  د نباط د زوی یروبعام د پادشاه په اتلسم کال، ابیاه د یهودا پادشاه شو   ۱۵
او هغه درې کاله په اورشلیم کې پادشاهي وکه. د هغه د مور نوم معکه وه چې د ابشالوم

لور وه.

 ابیاه د خپل پالر په شان هماغسې ناهونه وکل او هغه د خپل غور نیکه داود

 مر د داود په خاطر د هغه معکوس خپل تن خدای ته په بشپه توه وفادار نه ؤ. 
تن خدای ابیاه ته زوی ورک چې د هغه خه وروسته په اورشلیم کې پادشاهي وکي
ي، د هغه شاهي کورنکی راغ په شان چې نه م او اورشلیم خوندي وساتي - د داسې

 تن که داسې وکل چې داود به هغه ه کول چې تن به پای ته ونه رسیي. 
ورباندې خوشالېده او هیکله یې د هغه د حکمونو خه سرغونه نه وه کې، پرته د اوریا
 هغه جه چې د رحبعام او یروبعام ترمن پیل شوې وه د ابیاه حیتي له پېې خه. 
 د ابیاه د پادشاه نورې پېې او دا چې هغه ه  .د ژوند تر پایه پورې یې دوام وک
کي دي، هغه د یهودا د پادشاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. د ابیاه او یروبعام
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 ابیاه م شو او د داود په ار کې خ شو او د هغه زوی آسا د ترمن تل جه وه. 
هغه په ای پادشاه شو.

د یهودا پادشاه آسا
(دوهم تواریخ ۱۵: ۱۶ - ۱۶: ۶، ۱۱ - ۱۳)

  د اسراییلو د پادشاه یروبعام د پادشاه په شلم کال، آسا د یهودا پادشاه شو. 

هغه یولوېت کاله په اورشلیم کې پادشاهي وکه. د هغه د نیا نوم معکه وه چې د ابشالوم
لور وه.

 آسا به د خپل غور نیکه داود په شان هغه ه کول چې تن ورباندې خوشالېده.
 هغه د خپل هېواد خه هغه ول لواطت کاران او فاحشې چې د عبادت په ایونو کې

 یې خدمت کاوه وشلې او هغه ول بتان چې د هغه نیکونو جو کي وو لېرې کل. 
هغه خپله نیا معکه د ملکې د مور په توه د خپل مقام خه لېرې که، که چې هغې یو

کرغېن د اشیره بت جو کی ؤ. آسا هغه بت رانسکور ک او د قدرون په خو کې یې
 که ه هم آسا ولې بتخانې له منه یو نه ولې، مر هغه ول عمر تن وسوزاوه. 

 آسا سره زر، سپین زر او هغه ول شیان چې د هغه پالر او هغه په ته وفادار پاتې شو. 
خپله خدای ته وقف کي وو، د خدای په کور کې کېودل.

 د یهودا پادشاه آسا او د اسراییلو پادشاه بعشا به تل د خپلو پادشاهیو په دوران کې یو

 بعشا په یهودا باندې یرغل وک او د رامې د ار په د بل سره په جې اخته وو. 
قوي کولو یې پیل وک په دې خاطر چې د یهودا د ولو خلکو ت او رات مخه ونیسي.

 نو آسا پادشاه هغه ول سپین زر او سره زر چې د تن د کور او د خپلې ما په

خزانو کې پاتې شوي وو واخیستل. هغه یې خپلو درباریانو ته وسپارل او هغه یې دمشق ته
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د سوریې پادشاه بنهدد د طبرمون زوی ته، چې د حزیون لمسی ؤ، د دې پیغام سره ولېل:
 <زما او ستاسو ترمن دې داسې یو تون وي لکه نه چې زما د پالر او ستاسو د

پالر ترمن ؤ. ورئ، زه تاسو ته د سپینو زرو او سرو زرو سوغات درلېم. نو خپل تون
اوس د اسراییلو د پادشاه بعشا سره مات کئ، ترو هغه خپلې لکرې زما د سیمې خه

وباسي.>

 بنهدد پادشاه د آسا واندیز قبول ک او خپل قوماندانان او لکرې یې ولېلې چې د

اسراییلو په ارونو باندې حمله وکي. هغوی عیون، دان، آبل بیت معکه، د جلیل جهیل او
 کله چې بعشا پادشاه واورېدل چې ه وشول، هغه د رامه د نفتالي وله سیمه ونیوله. 

.ار ته ال د قوي کولو کار ودراوه او د ترزې

 وروسته بیا آسا پادشاه ول یهودا ته حکم جاري ک چې ول خلک پرته له استثنا

خه هغه ولې تیې او لري چې بعشا غوتل د رامې ار پرې قوي کي، راوي. آسا په
.ار قوي ک دې موادو باندې مصفه او د بنیامین په سیمه کې د جبع

 نور ول هغه کارونه چې آسا پادشاه د خپلې پادشاه په دوران کې کي دي، یعنې د

هغه د زورورتوب کارونه او هغه ارونه چې هغه جو کي دي هغه د یهودا د پادشاهانو د
تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. مر په زووالي کې هغه د پو په ناروغ باندې اخته

 وروسته آسا م شو او د خپل پالر داود د ار په شاهي هدیره کې خ شو. بیا د شو. 
هغه زوی یهوشافاط د هغه په ای پادشاه شو.

د اسراییلو پادشاه ناداب

 د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په دوهم کال، د یروبعام پادشاه زوی ناداب د

 لکه نه چې د هغه پالر د اسراییلو پادشاه شو او دوه کاله یې پادشاهي وکه. 
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تن په مقابل کې ناه کې وه، نو هغه هم ناه وکه او اسراییلیان یې د ناه خواته بوتلل.

 بعشا د اخیا زوی چې د یساکار د قبیلې خه ؤ، د ناداب په ضد یې دسیسه جوه

که او کله چې ناداب او ولو اسراییلي لکرو د جبتون ار چې په فلسطین کې ؤ محاصره
 دا پېه د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په دریم کال وشوه. کاوه، بعشا ناداب وواژه. 
 نه چې هغه پادشاه شو، د یروبعام نو بعشا د ناداب په ای د اسراییلو پادشاه شو. 
د کورن ول غي یې ووژل. رنه چې تن د خپل خدمتار اخیا نبي په وسیله چې د
شیلوه خه ؤ ویلي وو، د یروبعام د کورن ول غي ووژل شول او یو هم ژوندی پاتې نه

 دا پېه که وشوه چې یروبعام ناه وکه، د اسراییلو د ناهکار کېدلو سبب شو. 
ورېده او په دې ول یې د اسراییلو د تن خدای قهر راوپاراوه.

 د ناداب د پادشاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي، د اسراییلو د پادشاهانو

 د یهودا پادشاه آسا او د اسراییلو پادشاه بعشا به د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
تل د خپلو پادشاهیو په دوران کې یو د بل سره په جې اخته وو.

د اسراییلو پادشاه بعشا

 د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په دریم کال، د اخیا زوی بعشا د ولو اسراییلو

 لکه نه چې پادشاه شو او هغه لورویشت کاله په ترزې کې پادشاهي وکه. 
یروبعام د تن په مقابل کې ناه کې وه، نو هغه هم ناه وکه او اسراییلیان یې د ناه

خواته بوتلل.

 تن د حناني د زوی ییهو نبي سره خبرې وکې او هغه ته یې د بعشا دپاره  ۱۶
 <ته هی شی نه وې، مر ما د خاورو خه راپورته کې او د خپل  :دا پیغام ورک
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قوم اسراییلو مشر مې کې. اوس دې د یروبعام په شان ناه وکه او زما د قوم اسراییلو د
 نو زه به ناهکار کېدلو سبب ورېدلې. د اسراییلیانو ناهونو زما قهر راپارولی دی. 

 ستا د کورن هر غی چې تا او ستا کورن د یروبعام د کورن په شان له منه یوسم. 
په ار کې م شي هغه به سپي وخوري او هغه چې په صحرا کې م شي مرغان به یې

وخوري.>

 د بعشا د پادشاه نورې ولې پېې او د هغه د زورورتوب کارونه د اسراییلو د

 بعشا م او په ترزې کې خ شو. د پادشاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
هغه زوی ایله د هغه په ای پادشاه شو.

 دا پیغام د تن له خوا د ییهو نبي په وسیله د بعشا او د هغه د کورن په ضد د بعشا

د هغې ناه له کبله ورکل شو چې د تن په مقابل کې یې کې وه. هغه د تن قهر نه
یوازې په دې راوپاراوه چې هغه داسې بد کارونه وکل، لکه نه چې د هغه خه مخکې

یروبعام پادشاه کي وو، بلکه په دې هم چې هغه د یروبعام وله کورن ووژله.

د اسراییلو پادشاه ایله

 د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په شپویشتم کال، ایله د بعشا زوی د اسراییلو

 زیمري چې د هغه د عسکري پادشاه شو او هغه دوه کاله په ترزه کې پادشاهي وکه. 
منصبدارانو د لې خه ؤ او د نیمو شاهي جني ایو مشري یې په غاه وه د هغه په ضد
یې یوه دسیسه جوه که. یوه ور ایله په ترزې کې د ارصا په کور کې چې د ما مسئول
 زیمري کور ته ورننوت، ایله یې وواژه او د هغه په ای پادشاه شو. دا ؤ، نېشه کوله. 

پېه د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په اووه ویشتم کال وشوه.

 نه چې زیمري پادشاهي پیل که او په تخت کېناست، هغه د بعشا د کورن ول
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 نو د هغه ه غي ووژل. د هغه هی یو نارینه خپلوان یا دوست یې ژوندی پرېنود. 
په مطابق چې تن د ییهو نبي په وسیله د بعشا په ضد ویلي وو، زیمري د بعشا وله

 د هغوی د بت پرست او ناهونو له کبله او په دې خاطر چې هغوی د کورن ووژله. 
اسراییلو د ناهکار کېدلو سبب رېدلي وو، بعشا او د هغه زوی ایله د اسراییلو د تن

 د ایله د پادشاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د خدای قهر راوپاراوه. 
اسراییلو د پادشاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي.

د اسراییلو پادشاه زیمري

 د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په اووه ویشتم کال، زیمري اووه ورې په ترزې کې

په اسراییلو باندې پادشاهي وکه. په دې وخت کې اسراییلي لکرو د فلسطین د جبتون
 کله چې هغوی واورېدل چې زیمري د پادشاه په ضد دسیسه ار محاصره کاوه. 

جوه کې ده او هغه یې وژلی دی، په هماغه ور هغوی ولو په کمپ کې خپل قوماندان
 عمري د خپلو لکرو سره د جبتون خه عمري د اسراییلو د پادشاه په توه واکه. 
ار ونیول شو، هغه د ما  کله چې زیمري ولیدل چې ال او ترزه یې محاصره که. 

 دا پېه د دننن کال ته ورننوت، کال ته یې اور واچاوه او د اور په لمبو کې م شو. 
تن په واندې د هغه د ناهونو له کبله وشوه. د یروبعام په شان هغه د خپلې ناه په

  .تن خفه ک ،ېدلی ؤر ناهکار کېدلو سبب وسیله او دا چې د اسراییلو د قوم د
نور ول هغه کارونه چې زیمري کي دي چې په هغو کې د هغه د دسیسې جوولو قصه هم

شامله ده د اسراییلو د پادشاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي.

د اسراییلو پادشاه عمري

 په هغه وخت کې د اسراییلو قوم په دوه لو باندې ووېشل شو. نیم قوم د جینت د
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 مر زوی تبني خه مالت کاوه چې هغه پادشاه شي او نیم د عمري خه مالت کاوه. 
په پای کې د عمري پلویان برالسي شول. نو تبني م شو او عمري پادشاه شو.

 د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په یو دېرشم کال، عمري د اسراییلو پادشاه شو او

 وروسته دولس کاله یې پادشاهي وکه. اولني شپ کاله یې په ترزه کې پادشاهي وکه. 
یې د سامره غون په اویا کیلورامو سپینو زرو د سامر په نوم د یو سي خه واخیستله.

عمري د هغه غون خه پاخه دېوالونه تاو کل، هلته یې یو ار جو ک او په هغه یې
.د پخواني خاوند سامر په نوم یاد ک ود، یعنې هغه یې د غونسامره نوم کې

 عمري د هغو ولو پادشاهانو په نسبت چې د ده خه مخکې تېر شوي وو د تن

 عمري د یروبعام په شان هم ناه وکه او د اسراییلو د په مقابل کې زیاته ناه وکه. 
قوم د ناهکار کېدلو سبب ورېد. هغوی په خپلې بت پرست سره د اسراییلو د تن

 د عمري د پادشاه نورې پېې او د هغه د زورورتوب کارونه خدای قهر راوپاراوه. 
 عمري م شو او په د اسراییلو د پادشاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 

سامره کې خ شو. د هغه زوی اخاب د هغه په ای پادشاه شو.

اخاب د اسراییلو پادشاه کیي

 د یهودا د پادشاه آسا د پادشاه په اته دېرشم کال، اخاب د عمري زوی د اسراییلو

 اخاب د هغو ولو پادشاه شو او دوه ویشت کاله یې په سامره کې پادشاهي وکه. 
پادشاهانو په پرتله چې د هغه خه مخکې تېر شوي وو د تن په مقابل کې زیاته ناه

 د هغه دپاره دا کافي نه وه چې د یروبعام پادشاه په ېر ناه وکي. هغه نور هم وکه. 
مخکې ال او د صیدون د پادشاه اتبعل د لور ایزابل سره یې واده وک، هم یې د بعل خدمت
 هغه په سامره کې د بعل دپاره یو عبادت ای جو ک، د او هم هغه ته سجده وکه. 

۶۳ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


.ای ک ای په ای کې او هغه یې د عبادت په ک ای هم جو هغه دپاره یې د قربان
 همدارنه اخاب د اشیره بت هم جو ک او هغه د اسراییلو د مخکینیو پادشاهانو په

پرتله ېر داسې کارونه وکل چې د اسراییلو د تن خدای قهر یې راوپاراوه.

 د هغه د پادشاه په دوران کې د حي ئیل په نوم یو نفر چې د بیت ئیل خه ؤ د

اریحا ار یې یو ل بیا ودان ک. لکه نه چې تن د نون د زوی یوشع په وسیله
واندوینه کې وه، کله چې حي ئیل د اریحا بنس کېود، خپل مشر زوی ابیرام یې له

السه ورک او چې کله یې د هغې دروازې جوې کې، نو خپل کشر زوی سجوب یې له
.السه ورک

ایلیا او وچکالي

 یو نبي چې ایلیا نومېده او د جلعاد د تشبي خه ؤ، اخاب پادشاه ته وویل:  ۱۷
<د اسراییلو د ژوندي تن خدای په نامه چې زه یې خدمت کوم قسم خورم چې تر هغې

پورې چې زه یې ونه وایم په راتلونکي و کلونو کې به نه پرخه او نه به باران وي.>

 <دا ای پرېده، ختی خواته ال شه او خپل ان د  بیا تن ایلیا ته وویل: 

 د خو خه به اوبه ې اردن د سیند په ختی د کریت د خو په غاه کې پ که. 
او کارغانو ته مې امر کی دی چې هلته به و درته راوي.>

 ایلیا د تن حکم قبول ک، ال او د اردن په ختی کې د کریت د خو په غاه کې

 هغه به د خو اوبه لې او کارغانو به ورته هر سهار او هر ماام و او اوسېده. 
غوه راوله.
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په زرفت کې یوه کونه ه

 هغه وخت  ه موده وروسته خو وچ شو، که چې په هېواد کې باران نه ؤ. 

 <اوس د زرفت اروي ته چې صیدون ته نژدې دی ال شه تن ایلیا ته وویل: 
او هلته پاتې شه. ما یوې کونې ې ته چې هلته اوسیي امر کی دی چې خواه

 نو ایلیا زرفت ته ال او نه چې هغه د اروي دروازې ته ورسېد، یوه درکي.> 
کونه ه یې ولیدله چې د سوزولو لري یې راولول. هغې ته یې غ وک او ورته ویې
 نه چې هغه ویل: <آیا ماته به په جام کې لې اوبه راوې چې ویې م؟> 

روانه شوه چې اوبه راوي ایلیا ورباندې غ وک: <مهرباني وکه له و هم راته
راوه.>

 هغې واب ورک: <زه ستا د ژوندي تن خدای په نامه قسم خورم چې ما سره

هی و نشته. ما سره په مني کې یوازې یو موی اوه او په کوز کې ل د زیتونو
تېل پاتې دي. دلته راغلې یم چې د سوزولو دپاره یو ه لري راول کم، کور ته یې یوسم

او د خپل ان او د خپل زوی دپاره خواه تیار کم. دا به زمون آخرني خواه وي او بیا به
له لوې مه شو.>

 ایلیا هغې ته وویل: <مه وېرېه، کور ته اله شه او خپله و تیاره که. مر اول

هغه ه چې درسره شته د هغې خه یوه کوچن و پخه که، ماته یې راوه او وروسته
 که چې د اسراییلو تن بیا د خپل ان او خپل زوی دپاره یو ه تیار که. 

خدای داسې وایي: تر هغې ورې پورې چې زه تن باران ونه وروم، د مني اوه او د
کوز تېل به دې خالص نه شي.>

 کونه ه اله او نه چې ایلیا ورته ویلي وو هماغسې یې وکل او هغوی درې
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 لکه نه چې تن د ایلیا نبي په واو د ېرو ورو دپاره پوره خواه درلودل. 
وسیله وعده کې وه، د مني اوه او د کوز تېل خالص نه شول.

 ه موده وروسته د کور د خاوندې، یعنې د کونې زوی ناروغ شو. د هغه حال د بدو

 هغې ایلیا ته وویل: <ای د خدای نبي، ولې دې خه بدتر شو او آخر هغه م شو. 
زما سره داسې وکل؟ آیا د دې دپاره دلته راغلی یې چې زما ناهونه خدای ته ور په یاد

کې او زما د زوی د مینې سبب ورې؟>

 ایلیا واب ورک: <زوی دې ماته راکه.> ایلیا هغه د مور د غېې خه واخیست،
هغه یې هغې باال خانې ته یوو چې هغه په کې اوسېده او په خپله بستره باندې یې مالوه.

 وروسته بیا هغه تن ته فریاد وک: <ای زما تن خدایه، ولې دې په دې کونې

 بیا ایلیا باندې چې زه ورسره اوسېم دا غم راوست او د هغې زوی دې وواژه؟> 
درې لې په هغه هلک باندې ان وروغزاوه او زار یې وکه: <ای زما تن خدایه، دا

 تن د ایلیا دعا او زار قبوله که، په هلک کې ساه هلک بېرته راژوندی که!> 
 ایلیا هغه ماشوم راپورته ک او الندې یې راکوز راپیدا شوه او هغه بېرته راژوندی شو. 

ک. هغه یې خپلې مور ته ورک او ویې ویل: <ووره، ستا زوی ژوندی دی!>

 هغې په واب کې وویل: <اوس زه پوه شوم چې ته د خدای نبي یې او تن په

رتیا سره ستا په وسیله خبرې کوي.>

ایلیا او عوبدیا

 ېره موده وروسته، د وچکال په دریم کال تن ایلیا ته وویل: <ال شه او  ۱۸
 نو ایلیا روان شو چې د اخاب اخاب پادشاه ته ان وروایه او زه به باران ووروم.> 
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سره ووري.

 او اخاب د خپلې ما مسئول عوبدیا راوغوت. په سامره کې ېره سخته قحطي وه 
 هغه وخت چې ایزابل هه وکه چې د تن (عوبدیا د تن خه ېر وېرېده. 
و کې پوس تنه یې په دوه سموس، پننبیان ووژني، عوبدیا سل تنه نبیان بوتلل، پن

 اخاب عوبدیا ته وویل: <رائ چې کل او هغوی ته به یې خواه او اوبه وررسول.) 
په هېواد کې په ولو چینو او خوونو باندې ورو. کېدای شي چې یو ه واه پیدا کو،
خپل اسونه او قچرې ورباندې ژوندي وساتو او د خپلو ارویو خه یو ه له السه ورنه
 نو هغوی موافقه وکه چې وک به د مکې کومه برخه د واو دپاره لوي. کو.> 

اخاب یوازې په یوه خوا ال او عوبدیا یوازې بلې خواته.

 کله چې عوبدیا په الره روان ؤ، ایلیا د هغه سره مخامخ شو. عوبدیا هغه وپېژانده، هغه

ته په مکه باندې پمخې پرېوت او ویې ویل: <ای زما باداره ایلیا، آیا په رتیا سره دا
تاسو یئ؟>

 هغه واب ورک: <هو. ال شه او خپل بادار ته ووایه چې ایلیا دلته دی.>

 عوبدیا واب ورک: <ما ه ناه کې ده چې ته مې اخاب پادشاه ته ورسپارې

 ستاسو د ژوندي تن خدای په نامه قسم خورم چې داسې ترو هغه ما ووژني؟ 
قوم یا پادشاهي نشته چې اخاب ستاسو د لولو دپاره هغه ای ته یو نفر نه وي استولی.

هرکله به چې هغوی اخاب ته پیغام ورلېه چې ایلیا دلته نشته، نو اخاب به هغه پادشاه
 خو اوس تاسو وایئ چې ال شه او مجبوراوه چې قسم وخوري: ایلیا دلته نشته. 

 که چېرې زه ال شم او د تن روح تاسو یو نامعلوم ای ته ووایه: ایلیا دلته دی. 
بوي بیا به ه کیي؟ نو که چېرې اخاب ته ووایم چې تاسو دلته یئ او هغه مو پیدا نه

 ای کي، ما به ووژني. دا مه هېروئ چې زه د هلکتوب خه د تن نه ېر وېرېدم. 
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زما باداره، آیا تاسو نه دي اورېدلي چې کله ایزابل د تن نبیان وژل، ما ه وکل؟ ما
سل تنه نبیان په دوه سمو کې، یعنې په هره سمه کې پنوس، پنوس تنه پ کل او

 اوس تاسو راته وایئ چې خپل بادار ته ورشه هغوی ته مې خواه او اوبه ورورسول. 
او ورته ووایه چې ایلیا دلته دی. که چېرې زه دا کار وکم، هغه به ما ووژني!>

 ایلیا په واب کې وویل: <د ژوندي مطلق قادر تن په نامه چې زه یې خدمت

کوم قسم خورم چې نن به خپل ان اخاب پادشاه ته وروایم.>

 نو عوبدیا، اخاب پادشاه ته ورغی او هغه یې خبر ک او اخاب د ایلیا د لیدنې او کتنې

 کله چې هغه ایلیا ولید ورته ویې ویل: <آیا دا ته یې، چې دپاره ور روان شو. 
اسراییلیان ېر زیات وروې؟>

 ایلیا واب ورک: <زه ورونکی نه یم، بلکه ته او ستا د پالر کورن ده. تاسو د

 اوس د اسراییلو ول تن حکمونه پریي دي او د بعل د بتانو عبادت مو کی دی. 
قوم راوغواه چې د کرمل په غره کې زما سره لیدنه او کتنه وکي. د بعل لورسوه پنوس

نبیان او د اشیره لورسوه نبیان چې د ایزابل په دسترخوان باندې و خوري راوله.>

د بعل په نبیانو باندې د ایلیا بریالیتوب

 نو اخاب ول اسراییلیان او د بعل نبیان راوغوتل چې د کرمل په غره باندې سره

 ایلیا د قوم مخې ته ورغی او ویې ویل: <تاسو به ترو پورې د دوو راغون شي. 
عقیدو ترمن زه نازه اوسئ؟ که چېرې تن خدای وي د هغه خه پیروي وکئ، مر

که چېرې بعل خدای وي د هغه خه پیروي وکئ.>

مر خلکو هی ونه ویل.
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 بیا ایلیا هغوی ته وویل: <د تن د نبیانو خه یوازې زه پاتې یم، مر بعل

 دوه غوایان مون ته راولئ. د بعل نبیان دې یو غویی د لورسوه پنوس نبیان لري. 
خپل ان دپاره غوره کي، هغه دې وې وې کي او په لریو باندې دې کېدي، خو
 بیا تاسو خپل هغه ته دې اور نه اچوي. زه به د هغه بل غویي سره همداسې وکم. 

خدای ته دعا او زار وکئ او زه به تن ته دعا او زار وکم. هر یوه چې اور
راواستاوه، هغه خدای دی.>

وروسته بیا ول قوم وویل: <دا ه خبره ده.>

 نو ایلیا د بعل نبیانو ته وویل: <رنه چې ستاسو شمېر زیات دی، نو لومی تاسو

یو غویی واخلئ او هغه تیار کئ. خپل خدای ته دعا او زار وکئ، مر لریو ته اور مه
اچوئ.>

 بیا هغوی هغه غویی چې هغوی ته ورکل شوی ؤ واخیست، هغه یې تیار ک او له

سهار خه تر غرمې پورې یې د بعل په نامه دعا او زار وکې. هغوی چیغې وهلې: <ای
بعله، مون ته واب راکه!> او د هغه قربان ای ردچاپېره یې ناانې کولې چې هغوی

جو کی ؤ، مر هی واب رانغی.

ل او ویې ویل: <په لوې وهل شروع ک د غرمې په وخت ایلیا په هغوی باندې ملن

اواز دعا وکئ! که چې هغه یو خدای دی! کېدای شي چې هغه په فکر کې وب شوی
وي یا حاجت رفع کوي یا کېدای شي چې په سفر تللی وي! یا کېدای شي چې ویده وي او
 نو هغوی په ېر لو اواز سره چیغې ووهلې او د خپل رواج باید هغه راوی کئ.> 
له مخې یې خپل انونه په تورو او نېزو باندې زخمیان کل تر دې چې د هغوی د بدنونو

 غرمه تېره شوه او هغوی د ماسپینه پورې خپل د لېونتوب نبوت خه وینې وبهېدلې. 
کاوه. مر نه کوم اواز واورېدل شو، نه چا واب ورک او نه چا کومه توجه وکه.
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 وروسته بیا ایلیا قوم ته وویل: <ماته رانژدې شئ.> هغوی ول ورغلل او ایلیا د

 ایلیا دولس تیې  .ک ای شوی ؤ بېرته جوای چې وران ک تن هغه د قربان
واخیستې، د یعقوب د زامنو د دولس قبیلو خه د هرې قبیلې دپاره یوه یوه تیه. (یعقوب

 د دې هغه سی دی چې تن ورته ویلي وو چې <ستا نوم به اسراییل وي>.) 
تیو خه هغه تن ته د عبادت کولو دپاره د قربان ای ودان ک. د هغه شاوخوا یې یو
 وروسته یې د لوی لتی وکینده، دومره لوی چې وارلس لیتره اوبه په کې ائېدلې. 
قربان په ای باندې لري ای په ای کل، غویی یې وې وې ک او په لریو باندې

یې کېود. هغه وویل: <لور مني د اوبو خه ک کئ او په نذرانې او لریو باندې یې
 او هغه وویل: <یو ل بیا داسې وکئ> او توی کئ.> هغوی همداسې وکل 
هغوی همدا کار وک. هغه وویل: <د دریم ل دپاره دا کار وکئ> او هغوی همداسې

 د قربان د ای ردچاپېره اوبه جاري شوې او لتی هم ک شو. وکل. 

 ماسپین چې د قربان کولو وخت ؤ، ایلیا نبي د قربان ای ته رانژدې شو او دعا

یې وکه: <ای د ابراهیم، اسحاق او یعقوب تن خدایه، نن دا ثابته که چې ته د اسراییلو
 ای تنه! خدای یې او زه ستا خدمتار یم او دا هره مې د ستا په امر کي دي. 

واب راکه، ماته واب راکه، ترو خلک په دې باندې پوه شي چې ته تن خدای یې
او ته یې چې هغوی بېرته خپل ان ته رااوې.>

 تن اور رانازل ک او قرباني، لري، تیې او خاوره یې وسوزوله او په لتي کې یې

 کله چې خلکو دا ولیدل، انونه یې په مکه باندې وغورزول او اوبه وچې کې. 
چیغې یې ووهلې: <تن، خدای دی! تن، خدای دی!>

 هغه وخت ایلیا هغوی ته حکم وک: <د بعل نبیان ونیسئ او یو هم مه پرېدئ چې

وتتي!> هغوی یې ونیول او ایلیا هغوی د قیشون خو ته کوز کل او هلته یې ووژل.
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د وچکال پای ته رسېدل

 ایلیا اخاب ته وویل: <ال شه، وخوره او وه، که چې د سخت باران اواز

 کله چې اخاب روان شو چې ه وخوري او وي، ایلیا د کرمل د غره دی.> 
 وکې ته وخوت، مکې ته وری شو او خپل سر یې د زننونو په من کې کېود. 

هغه خپل خدمتار ته وویل: <ال شه او د بحیرې خواته ووره.>

خدمتار ال او بېرته راستون شو، ویې ویل: <ه شی مې ونه لید.> په دې توه ایلیا اووه
 هغه په اووم ل بېرته راغی او ویې ویل: <له ورې مې ولیدله چې لې هغه ولېه. 

د انسان د الس خه لویه نه وه او د بحیرې خه راپورته کېدله.>

ایلیا خپل خدمتار ته امر وک: <اخاب پادشاه ته ورشه او ورته ووایه چې خپله جني
ا تیاره کي او مخکې له دې چې باران هغه ایسار کي، بېرته خپل کور ته ستون

شي.>

 په ېر ل وخت کې اسمان په تورو ورېو کې پ شو، باد راوالوت او سخت باران

 تن ایلیا ته پیل شو. اخاب خپلې ا کې سپور شو او بېرته یزرعیل ته روان شو. 
قوت ورک، هغه خپل کالي په مال پورې کلک وتل او تر یزرعیل پورې په وله الره کې د

اخاب په مخکې غلېده.

ایلیا د سینا غره ته تتي

 نو بیا اخاب خپلې ې ایزابل ته دا ولې خبرې وکې چې ایلیا ه کي وو  ۱۹
 هغې ایلیا ته یو استازی واستاوه چې هغه ته داسې او نه یې د بعل نبیان ووژل. 
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ووایي: <زما خدایان دې ما ووژني که سبا تر دې وخته پورې ستا سره هماغسې کار ونه
کم لکه نه چې تا د هغو نبیانو سره کی دی.>

 ایلیا ووېرېده او د خپل ژوند د ژغورلو په خاطر وتتېد. کله چې هغه بئرشبع ته چې

 هغه په خپله یوه ور په دته کې په یهودا کې ده راغی، خپل نوکر یې هلته پرېود. 
سفر وک. د جارو بوي ته ورسېده، د هغه الندې کېناست او دعا یې وکه چې م شي.
هغه وویل: <ای تنه، نور بس دی! زما ژوند واخله، زه د خپلو نیکونو خه بهتر نه

 وروسته بیا هغه د بوي الندې پرېوت او ویده شو. یم.> 

 هغه نااپه یوې فرتې هغه لمس ک او ورته ویې ویل: <پاېه او وخوره.> 
شاوخوا ته وکتل او ویې لیدل چې سرته یې یوه و چې په تودو سکرو باندې پخه شوې

وه او د اوبو منی ایی ؤ. هغه و وخوله او اوبه یې ولې او بېرته مالست.

 د تن فرته د دوهم ل دپاره راغله، هغه یې لمس ک او ورته ویې ویل:

 نو هغه پاېد، <پاېه او وخوره، که چې ېر اود سفر دې مخې ته پروت دی.> 
و یې وخوله او اوبه یې ولې. د هغو خواو په وسیله هغه قوت وموند او لوېت
 هلته ورې او لوېت شپې یې سفر وک ترو سینا یعنې د خدای غره ته ورسېد. 

یوې مې ته ورننوت او شپه یې په کې تېره که.

تن ایلیا ته ورکاره کیي

نااپه تن د ایلیا سره خبرې وکې: <ای ایلیا، دلته ه کوې؟>

 هغه واب ورک: <مطلق قادر تنه خدایه، ما یوازې ستا خدمت کی دی او هغه

هم تل په شوق سره. مر اسراییلیانو تا سره خپل لوظ مات کی دی، ستا د قربان ایونه
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یې وران کي دي او ستا نبیان یې وژلي دي. یوازې زه پاتې یم او اوس هغوی هه کوي
چې ما هم ووژني.>

 تن هغه ته وویل: <بیرون ووه او زما په حضور کې په غره باندې ودرېه.>

تن په هغه ای باندې تېر شو او یو سخت او قوي باد راوالوت چې غون یې سره
جال کې او تیې یې میده میده کې، مر تن خپله په هغه باد کې نه ؤ. باد ودرېد او

 د زلزلې خه وروسته وروسته بیا زلزله وشوه، مر تن په خپله په زلزله کې نه ؤ. 
 اور راغی، مر تن خپله په اور کې نه ؤ. له اور خه وروسته یو نرم اواز راغی. 

کله چې ایلیا دا اواز واورېد، خپل مخ یې په چپنه باندې پ ک، بیرون ووت او د مې په
خوله کې ودرېد.

په اواز کې ورته وویل شول: <ای ایلیا، دلته ه کوې؟>

 هغه واب ورک: <مطلق قادر تنه خدایه، ما یوازې ستا خدمت کی دی او هغه

هم تل په شوق سره. مر اسراییلیانو تا سره خپل لوظ مات کی دی، ستا د قربان ایونه
یې وران کي دي او ستا نبیان یې وژلي دي. یوازې زه پاتې یم او اوس هغوی هه کوي

چې ما هم ووژني.>

 تن هغه ته وویل: <په کومه الره چې راغلی یې بېرته په هماغې الرې د دمشق

دتې ته ال شه. بیا ار ته ننوزه او د حزائیل سر په تېلو غو که چې هغه د سوریې
 همدارنه د نمشي زوی ییهو د اسراییلو د پادشاه په توه واکه او د پادشاه شي. 

 شافاط زوی الیشع چې د آبل محوله خه دی هم واکه چې ستا په ای نبي شي. 
هروک چې د حزائیل له السه د وژل کېدو خه وژغورل شي هغه به د ییهو په الس

 خو بیا ووژل شي او هروک چې د ییهو خه وتتي د الیشع په الس به ووژل شي. 
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به هم زه اووه زره نفره په اسراییلو کې ژوندي پرېدم - یعنې هغه ول چې ماته وفادار دي،
بعل ته یې سجده نه ده کې او نه یې د هغه بت کل کی دی.>

الیشع ته بلنه ورکول

 ایلیا ال او الیشع یې وموند چې په یوه جوه غوایانو باندې یې قلبه کوله. یوولس

جوه غوایان د هغه خه مخکې وو او په دولسمې جوې باندې هغه خپله قلبه کوله. ایلیا
 الیشع خپل غوایان پرېودل، د ایلیا خپله چپنه وایستله او الیشع ته یې ورواغوستله. 
پسې یې منه که او ورته ویې ویل: <پرېده چې خپل مور او پالر کل کم او د هغوی

سره خدای پاماني وکم او بیا به درسره ال شم.>

ایلیا واب ورک: <ال شه، زه ستا مخه نه نیسم.>

 نو الیشع هغه پرېود، خپل غوایان یې واخیستل او هغه یې حالل کل. هغه د قلبې

سامان وسوزاوه او غوه یې ورباندې پخه که. هغه یې خلکو ته ورکه او هغوی وخوله.
وروسته بیا هغه د ایلیا پسې روان شو او د هغه خدمتار شو.

بنهدد په اسراییلو باندې برید کوي

 د سوریې پادشاه بنهدد خپلې ولې لکرې سره راغونې کې او د نورو دوه  ۲۰
دېرشو پادشاهانو له خوا چې اسونه او جني ا ورسره وې د هغه مالت کېده. سامره یې

 بنهدد ار ته استازي ولېل چې د  .ه او په هغې باندې یې برید وکمحاصره ک
 <خپل سره او سپین زر، خپلې ېرې کلې ې اسراییلو پادشاه اخیاب ته ووایي: 

او ماشومان دې ماته راوسپاره!>
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 د اسراییلو پادشاه په واب کې وویل: <ای پادشاه زما باداره، نه چې تاسو وایئ،

زه خپل ان او هره چې لرم تاسو ته درسپارم.>

 وروسته بنهدد بیا استازي ورولېل چې اخاب ته ووایي: <ما مخکې تاته ویلي وو

 مر سبا په چې خپل سره او سپین زر، خپلې ې او اوالدونه دې ماته راکه. 
همدې وخت به زه خپل درباریان ستا ار ته درولېم چې ستا ما او ستا د درباریانو

کورونه ولوي. هره چې د هغوی خو شي هغه به واخلي او له ان سره به یې
یوسي.>

 اخاب پادشاه د هېواد ول سپین یري راوغوتل او هغوی ته یې وویل: <وورئ

چې بنهدد جنجال لوي! هغه ماته پیغام رالېلی دی چې خپلې ې او اوالدونه، خپل سره
او سپین زر هغه ته ورکم او ما ومنله.>

 سپین یرو او ولو خلکو واب ورک: <د هغه خبرو ته غو مه نیسئ! او د هغه

غوتنې ونه منئ.>

 نو اخاب د بنهدد استازو ته واب ورک: <زما بادار د سوریې پادشاه ته ووایئ چې

د هغه اولن غوتنه منم، مر دوهمه غوتنه یې نه شم منلی.> هغوی الل او بنهدد ته یې
 بیا بنهدد اخاب ته یو بل پیغام ورولېه: <زه به سامره بېخي له  .واب ورو بېرته

منه یوسم، چې هلته دومره خاوره پاتې نه شي چې زما نفرو ته یو موی هم ورسیي. که
چېرې ما دا کار ونه ک نو خدایان دې ما ووژني.>

 اخاب پادشاه په واب کې وویل: <بنهدد پادشاه ته ووایه چې رتینی عسکر د

جې خه وروسته الفې وهي، له جې خه مخکې نه.>
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.ل چې دا پیغام یې تر السه ک  بنهدد او نورو پادشاهانو په خپلو خېمو کې شراب

خپلو نفرو ته یې امر وک: <په سامره باندې د حملې دپاره تیار شئ.> بیا هغوی د جې
دپاره خپل سنرونه ونیول.

اخاب بنهدد ته ماتې ورکوي

 په هماغه وخت کې یو نبي اخاب پادشاه ته راغی او ویې ویل: <تن داسې وایي:

ته دا لوی لکر وینې؟ تا به نن په هغوی باندې بریالی کم او بیا به پوه شې چې زه تن
یم.>

 اخاب پوتنه وکه: <دا کار به وک وکي؟>

نبي په واب کې وویل: <تن داسې وایي: د سیمه ایزو حکمرانانو وانان عسکر به دا
کار وکي.>

هغه پوتنه وکه: <وک به جه پیل کي؟>

نبي واب ورک: <ته.>

 نو اخاب هغه وانان عسکر چې د سیمه ایزو حکمرانانو تر امر الندې وو او د هغوی

شمېر ول دوه سوه دوه دېرش تنو ته رسېده سره راول کل. وروسته بیا هغه د اسراییلو
لکر چې ول اووه زره تنه وو جې ته تیار کل.

 د غرمې په وخت، په داسې حال کې چې بنهدد او د هغه سره دوه دېرش ملرو
پادشاهانو په خپلو خېمو کې شراب ل او نېشه کېدل، د اخاب لکر جن ته راووتل.

 لومی د سیمه ایزو حکمرانانو وانان عسکر مخکې شول. هغه ترصدچیان چې بنهدد
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لېلي وو، هغه ته یې خبر ورک چې د سامرې خه یوه له عسکر راروان دي.

 بنهدد امر وک: <هغوی ژوندي ونیسئ! دا مهمه نه ده چې هغوی د جن دپاره راغلي

دي یا د سولې دپاره.>

 هغو د سیمه ایزو حکمرانانو د وانو عسکرو د جې مشري کوله او د اسراییلیانو

 هر یو خپل مخالف نفر وواژه. پاتې سوریایي عسکر وتتېدل او لکر ورپسې وو. 
اسراییلیان ورپسې شول. بنهدد په اس باندې سپور شو او د خپلو ینو سپرو عسکرو سره
 مر اخاب او د هغه عسکرو هغوی تعقیب کل او د هغوی اسونه او جني وتتېد. 
ا یې له منه یوې. اخاب او اسراییلي لکرو سوریایانو ته دروند زیان ورورساوه.

 وروسته، هغه نبي اخاب پادشاه ته ورغی او ویې ویل: <بېرته ال شه، خپل واکونه

قوي که او یو ه پالن جو که، که چې په راتلونکي پسرلي کې به بنهدد یو ل بیا په
تاسو باندې حمله وکي.>

سوریه یو ل بیا په اسراییلو باندې حمله کوي

 په دې تر کې، د بنهدد درباریانو هغه ته مشوره ورکه: <د اسراییلو خدایان د غرونو

خدایان دي، نو که هغوی مون ته ماتې راکه. مر که چېرې مون د هغوی سره په هواره
 تاسو باید مکه باندې وجنېو، نو مون به په رتیا سره هغوی ته ماتې ورکو. 

داسې کار وکئ، هغه دوه دېرش پادشاهان لېرې کئ او د هغوی په ای د لکرو
 نو هغومره عسکر، اسونه او جني ا تیارې کئ ترو ستاسو قوماندانان واکئ. 

لکرې د پخوا په شان قوي شي. مون به د اسراییلي لکرو سره په هواره مکه باندې
جه وکو او هغوی ته به ماتې ورکو.> بنهدد ومنله او د هغوی په مشورې باندې یې

.عمل وک
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 په راتلونکي پسرلي کې بنهدد خپلې لکرې راغونې کې او د افیق ار ته روان

 اسراییلیان د جې دپاره راغون شول او د شو چې له اسراییلو سره جه وکي. 
جې سامانونه یې واخیستل. هغوی روان شول او په دوو لو کې یې سوریایانو ته مخامخ
خپلې خېمې ودرولې. وله سیمه د سوریایانو خه که وه، مر اسراییلیان د هغوی په پرتله

لکه د وزو د دوه کوچنیو رمو په شان کاره کېدل.

 یو نبي د دې پیغام سره د اسراییلو پادشاه اخاب ته ورغی او ورته ویې ویل: <تن

داسې وایي: سوریایان فکر کوي چې زه د غرونو خدای یم او د هوارې خدای نه یم. نو زه
به دا قوي لکرې تاته تسلیم کم، ترو ته او ستا خلک پوه شئ چې زه تن یم.>

 دواه لکرې په خپلو کمپونو کې د اووه ورو دپاره یو بل ته مخامخ پاتې شوې. په

اوومه ور جه پیل شوه او په هماغه ور اسراییلیانو سل زره سوریایي پیاده عسکر
 د سوریایي لکرو پاتې نفر بېرته افیق ته وتتېدل، مر په اووه ویشت زرو ووژل. 

تنو باندې د ار دېوال راولوېد.

 د هغه بنهدد هم د افیق ار ته وتتېد او د یو کور په دننن کوه کې پ شو. 
درباریانو بنهدد ته وویل: <مون اورېدلي دي چې د اسراییلو پادشاهان زه سواندي خلک

دي. مون ته اجازه راکئ چې د ویر کالي د خپلو مالانو خه راتاو کو، رس په خپلو
غاو کې واچوو او د اسراییلو پادشاه اخاب ته ورشو، کېدای شي چې هغه مو ژوندی

 هغوی د ویر کالي واغوستل او رس یې په خپلو غاو کې واچولې، بیا پرېدي.> 
اخاب ته ورغلل او ویې ویل: <ستاسو نوکر بنهدد ستاسو خه غواي چې هغه ژوندی

پرېدئ.>

اخاب پوتنه وکه: <آیا هغه تر اوسه پورې ژوندی پاتې دی؟ بنهدد ماته لکه د ورور په
شان دی.>
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 د بنهدد درباریانو دا یو نېک فال واه او کله چې هغه وویل: <ورور> هغوی په

چاالک سره د هغه د خولې خه خبره واخیستله: <تاسو صحیح وایئ! تاسو او بنهدد لکه
د ورونو په شان یئ.>

اخاب وویل: <ال شئ او هغه ماته راولئ.> کله چې بنهدد بیرون راووت، اخاب هغه په
.کې سپور ک ا يخپلې جن

 بنهدد وویل: <زه به هغه ارونه چې زما پالر ستاسو د پالر خه نیولي وو بېرته

یو مرکز جو ران دپاره د سودا م او تاسو کولی شئ چې په دمشق کې د خپلدرک
کئ لکه نه چې زما پالر په سامره کې جو کی ؤ.>

اخاب واب ورک: <که چېرې دا شرطونه پوره کې، نو زه به تا خوشې کم.> بیا اخاب
د هغه سره د سولې تون وک او اخاب بنهدد ته اجازه ورکه چې ال شي.

یو نبي د اخاب غندنه کوي

 په دې وخت کې د تن په حکم د نبیانو د لې خه یو نبي خپل ملري ته وویل:

 نو نبي هغه ته وویل: <تا د تن د  .خه انکار وک ر هغه د وهلوما ووهه>، م>
حکم خه سرغونه وکه، نه چې زما خه روان شې، یو زمری به تا ووژني.> نه

چې هغه ال، یو زمری راغی او هغه یې وواژه.

 هغه نبي یو بل سی راپیدا ک او ویې ویل: <مهرباني وکه، ما ووهه!>، نو هغه سي

 نبي ال او په خپل مخ باندې یې پ کېوده چې خپله  .پي یې ک هغه وواهه او
ېره بدله کي. بیا هغه ال، د سرک په غاه ودرېد او انتظار یې کاوه چې کله به د اسراییلو
 کله چې پادشاه تېرېده، نبي چیغې ووهلې: <اعلیحضرته! زه د جن پادشاه تېریي. 
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په میدان کې وم چې یو چا ماته یو بندي راوست او راته ویې ویل چې هغه وساته. که
 چېرې هغه وتتېده نو یا به ووژل شې او یا به درې زره د سپینو زرو سکې ورکوې. 

مر زه په نورو کارونو کې مشغول شوم او هغه بندي وتتېد.>

اخاب واب ورک: <لکه نه چې تا خپله سزا واکله، هماغسې به وشي.>

 هغه سي په چاالک سره د خپل مخ خه پ وشلوله او پادشاه هغه وپېژانده چې

 نبي پادشاه ته وویل: <تن داسې وایي: هغه بنهدد هغه د نبیانو له جملې خه دی. 
چې ما په مر باندې محکوم کی ؤ هغه دې ازاد ک چې ال شي. په دې خاطر ته به د

هغه په بدل کې او ستا لشکر به د هغه د لکرو په بدل کې ووژل شي.>

 اخاب په قهر او خفان سره بېرته خپل کور سامرې ته ستون شو.

د نابوت د انورو باغ

 یو سی چې نابوت نومېده، په یزرعیل کې د اخاب پادشاه د ما تر ن د  ۲۱
انورو باغ درلود.

 یوه ور اخاب وویل: <ای نابوته، ستا باغ زما د ما په ن کې دی، هغه ماته

راکه چې د هغه خه د سابو باغ جو کم. زه به تاته د انورو ېر ه باغ درکم او یا که
ته غواې د هغه بیه به درکم.>

 نابوت واب ورک: <دا باغ ماته د خپلو نیکونو خه په میراث پاتې شوی دی.

خدای دې نه کوي چې زه هغه تاته درکم.>
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 نو اخاب د هغه ه له کبله چې نابوت ورته وویل په قهر او خفان سره خپل کور ته

ال. په خپله بستره کې پرېوت، دېوال ته یې مخ وااوه او هی شی یې ونه خول.

 د هغه ه ایزابل ورغله او پوتنه یې ورخه وکه: <ه درباندې شوي دي؟

و ولې نه خورې؟>

 اخاب په واب کې وویل: <ما د نابوت یزرعیلي خه وغوتل چې خپل د انورو

باغ راباندې خر کي او یا د هغه په بدل کې بل باغ واخلي. مر هغه ونه منله چې خپل د
انورو باغ ماته راکي.>

 ایزابل پوتنه وکه: <آیا ته د اسراییلو پادشاه نه یې؟ د بسترې خه راپورته شه او

یو ه وخوره! مه پریشانه کېه، زه به د نابوت د انورو باغ تاته واخلم.>

 بیا ایزابل یو و لیکونه د اخاب له خوا ولیکل، د هغه مهر یې ورباندې ولاوه او د

 په لیکونو کې هغه ار سپین یرو او مشرانو ته یې واستول چېرته چې نابوت اوسېده. 
لیکلي شوي وو: <اعالن وکئ چې خلک دې روژه ونیسي او راغون دې شي. بیا نابوت د

 دوه بدماشان هغه ته مخامخ کېنوئ چې تور ورباندې غونې په سر کېنوئ. 
ولوي چې هغه د خدای او پادشاه سپکاوی کی دی. بیا هغه د ار نه بهر بوئ او

سنسار یې کئ چې م شي.>

 کله چې هغوی د ایزابل لیکونه تر السه کل، ه چې هغې غوتي وو هغوی

 هغوی اعالن وک چې نن روژه ونیسئ. خلک راغون شول او نابوت هماغسې وکل. 
 په دې وخت کې دوه بدماشان راننوتل او نابوت ته یې د غونې په سر کې کېناوه. 

مخامخ کېناستل. بیا هغوی په نابوت باندې تور ولاوه چې هغه خدای او پادشاه ته
سپکاوی کی دی، نو خلکو نابوت بیرون وویست او هغه یې سنسار ک او م شو.
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 د یزرعیل مشرانو بېرته ایزابل ته پیغام ولېه ویې ویل چې <نابوت سنسار او ووژل

شو.>

 نه چې ایزابل د هغوی پیغام تر السه ک، هغې اخاب ته وویل: <اوس کولی شې

ی ؤ. هغه مخه انکار ک ولوورو هغه باغ واخلې چې نابوت د هغه د خرچې د ان
 هغه وخت چې اخاب واورېدل چې نابوت م شوی دی، سمدالسه روان شوی دی.> 

شو چې د هغه باغ الس ته راوي.

ایلیا د اخاب غندنه کوي

 <ال شه د اسراییلو د پادشاه اخاب سره  تن ایلیا تشبي نبي ته وویل: 

ووره وک چې په سامره کې پادشاهي کوي. هغه د نابوت د انورو باغ نیولی دی او همدا
 ال شه او هغه ته ووایه چې زه داسې وایم: ای اخابه، تا اوس په دې باغ کې دی. 
نابوت په قتل ورساوه او د هغه جایداد دې ونیوه. په هماغه ای کې چې سپیو د نابوت

وینه وله، ستا وینه به هم وي.>

 کله چې اخاب، ایلیا ولید، هغه وویل: <ای زما دمنه، آخر دې پیدا کم.>

ایلیا واب ورک: <هو، پیدا مې کې! ای اخابه، تا هغه بد کارونو ته ان سپارلی دی چې
 نو تن تاته وایي: اوس به زه په تا باندې یوه بال راولم. تن ورخه کرکه کوي. 

 ستا زه به تا او ستا د کورن هر یو نارینه که هغه غالم وي یا ازاد، له منه یوسم. 
کورن به د نباط زوی یروبعام پادشاه او د اخیا د زوی بعشا پادشاه د کورنیو په شان شي.

ته د اسراییلیانو د ناهکار سبب رېدلی یې، نو که دې زما قهر راپارولی دی.

 همدارنه د ایزابل په باره کې تن داسې وایي: د هغې بدن به په یزرعیل کې سپي
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 ستا د هغو متعلقینو بدنونه چې په ار کې مه کیي هغه به سپي وخوري او وخوري. 
په صحرا کې چې مه کیي هغه به مرغان وخوري.>

 (هیچا د تن د امر خه په سرغونه کې د اخاب په اندازه داسې ینه اراده نه

 تر ولو بده خبره دا وه چې هغه د بتانو عبادت درلوده - او ایزابل هغه تشویقاوه. 
کاوه، لکه نه چې مخکې به اموریانو کاوه. تن هغوی له هغه هېواد خه شلي وو او

دا هېواد یې اسراییلو ته ورکی ؤ.)

 کله چې اخاب دا خبرې واورېدې، هغه خپل کالي وشلول او شپه او ور به یې د ویر

کالي اغوستي وو. هغه خفه ؤ او روژه یې نیوله.

 <ته وینې چې اخاب ماته خپل  ه موده وروسته، تن ایلیا نبي ته وویل: 

ان ومره عاجز کی دی؟ ترو پورې چې هغه ژوندی وي زه به په هغه باندې بال نه
راولم. مر زه به د هغه د زوی د ژوند په دوران کې د اخاب کورن په بال اخته کم.>

د میکایا نبي خبرداری اخاب ته
(دوهم تواریخ ۱۸: ۲ - ۲۷)

 په دریم کال د  تر درې کالو پورې د اسراییلو او سوریې ترمن سوله وه.   ۲۲
یهودا پادشاه یهوشافاط د اسراییلو د پادشاه اخاب د لیدلو دپاره ورغی.

 اخاب د خپلو درباریانو خه پوتنه وکه: <مون د دې هه ولې نه ده کې چې د

 بیا هغه د جلعاد راموت ار بېرته له سوریې خه ونیسو؟ هغه زمون دی.> 
یهوشافاط خه پوتنه وکه: <آیا ته به زما سره راموت ته ال شې چې په سوریایانو

باندې حمله وکو؟>
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یهوشافاط واب ورک: <یوازې دا راته ووایه چې ه وکم، زما لکرې او اسونه ستا په
 مر پرېده چې اول د تن خه پوتنه وکو.> خدمت کې دي. 

 اخاب نبیان راوغوتل چې شاوخوا لورسوه تنه وو او د هغو خه یې پوتنه وکه:

<آیا زه په راموت باندې حمله وکم که نه؟>

نبیانو واب ورک: <هو، تن به ستاسو سره مرسته وکي چې هغوی ته ماتې ورکئ.>

 مر یهوشافاط پوتنه وکه: <آیا دلته کوم بل نبي نشته چې د هغه په وسیله مون د

تن خه مشوره وغواو؟>

 اخاب واب ورک: <دلته یو بل نبي هم شته، یعنې د یمله زوی میکایا. مر د هغه

خه کرکه لرم، که چې هغه هیکله زما په هکله ه واندوینه نه کوي او تل بده
واندوینه کوي.>

 بیا د اسراییلو پادشاه یو درباری یهوشافاط واب ورک: <داسې مه وایه.> 
راوغوت او ورته ویې ویل: <ال شه او ژر میکایا زما حضور ته راوله!>

 اخاب او یهوشافاط دواو خپل شاهانه کالي اغوستي وو او د سامرې د دروازې تر

ن په درمند ای کې په خپلو تختونو باندې ناست وو. ولو نبیانو د هغوی په حضور
کې واندوینې کولې.

 د کنعنه زوی صدقیا چې د نبیانو له جملې خه ؤ، د خپل ان دپاره د اوسپنې خه

کرونه جو کي وو او ویې ویل: <ای اخابه، تن وایي چې ته به د دې کرونو په
وسیله په سوریایانو باندې حمله وکې او هغوی به له منه یوسې.>
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 ولو نبیانو له دې سره موافقه وکه چې اخاب دې په راموت کې په سوریایانو باندې

حمله وکي او دا یې هم وویل چې تن به د هغه سره مرسته کوي چې هغوی ته ماتې
ورکي.

 په دې تر کې هغه استازی چې د میکایا پسې تللی ؤ هغه ته یې وویل: <ای میکایا،

ولو نبیانو د اخاب دپاره د بریالیتوب واندوینه وکه، اوس ال شه او د هغو خبره تائید
که.>

 مر میکایا واب ورک: <زه د ژوندي تن په نوم قسم خورم هره چې تن

ماته وایي زه به هماغه پادشاه ته ووایم.>

 بیا میکایا اخاب ته ورغی او اخاب ورخه پوتنه وکه: <ای میکایا، آیا زه راموت

ته د جې دپاره ال شو یا نه؟>

میکایا واب ورک: <حمله ورباندې وکئ، تاسو به په یقین سره بریالي شئ. تن به
هغوی تاسو ته تسلیم کي.>

 مر پادشاه، میکایا ته وویل: <کله چې د خدای په نامه زما سره خبرې کوې رتیا

راته وایه. و لې مې دا تاته ویلي دي؟>

 میکایا واب ورک: <ما ولیدل چې اسراییلي عسکر د هغو پسونو په شان دي چې

په غونیو کې اخوا دېخوا ري او شپون نه لري. تن وویل: دغه لکر مشر نه لري.
هغوی باید په خیر سره خپلو کورونو ته ال شي.>

 اخاب، یهوشافاط ته وویل: <ما تاته ونه ویل چې هغه به زما په هکله هیکله ه

واندوینه ونه کي، هغه یوازې بده واندوینه کوي؟>
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 میکایا په واب کې وویل: <واوره چې تن نور ه وویل! تن مې په اسمان

کې ولید چې په خپل تخت باندې ناست ؤ او ولې فرتې د هغه ي او چپ اخ ته والې
 تن پوتنه وکه: وک کولی شي چې اخاب وغولوي چې هغه راموت ته وې. 

ال شي او هلته ووژل شي؟

 نو په پای کې یوه ارواح رامخکې شوه، یو و فرتو یوه خبره او نورو بله خبره کوله 
د تن په واندې ودرېدله او هغه ته یې وویل: زه کولی شم چې اخاب وغولوم.

 تن ورخه پوتنه وکه: نه؟

ارواح واب ورک: زه به د اخاب په ولو نبیانو باندې دروغ ووایم.

تن واب ورک :ه ده. اوس اله شه او هغه وغوالوه. ته به بریال شې.

 ای اخابه! ک م هماغسې وشول. تن ستا ول نبیان دې ته مجبور کل چې تاته

دروغ ووایي، که د تن اراده دا ده چې ستا په سر باندې بال راشي.>

 بیا صدقیا، میکایا ته نژدې شو، په پېه یې وواهه او پوتنه یې ورخه وکه: <کله

د تن روح زما خه تللی دی او ستا سره یې خبرې کې دي؟>

به په دې باندې پوه شې چې د یو کور په دننن په هغه ور> :واب ورک  میکایا

کوه کې پ شې.>

 اخاب حکم وک: <میکایا ونیسئ! هغه د سامرې والي آمون او شهزاده یوآش ته

 هغوی ته ووایئ چې میکایا په زندان کې واچوئ او ترو پورې چې زه بېرته ورولئ. 
په خیر سره راستنېم هغه ته یوازې و او اوبه ورکوئ.>

۸۶ / ۸۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


 میکایا وویل: <که چېرې ته په خیر سره بېرته راستون شوې، نو تن زما په

وسیلې خبرې نه دي کې.> بیا یې ولو خلکو ته وویل: <ما چې ه وویل هغه هېر نه
کئ.>

د اخاب مینه
(دوهم تواریخ ۱۸: ۲۸ - ۳۴)

 نو د اسراییلو پادشاه اخاب او د یهودا پادشاه یهوشافاط د خپلو لکرو سره د جلعاد

 مخکې له دې چې هغوی جن ته ال شي، اخاب وویل: <ای راموت ته روان شول. 
یهوشافاطه! زه به خپله ېره بدله کم، مر ته خپله شاهانه چپنه واغونده.> نو اخاب خپله

.ې ته اله او جېره بدله ک

 د سوریې پادشاه د خپلو جني ایو دوه دېرشو قوماندانانو ته امر وک: <پرته د

 نو کله چې هغوی یهوشافاط اسراییلو له پادشاه خه د بل چا سره جه ونه کئ.> 
په خپله شاهانه چپنه کې ولید، هغوی فکر وک چې هغه اخاب دی، نو هغوی په هغه باندې

 د حملې کولو دپاره راورېدل. مر کله چې یهوشافاط هغوی ته چیغې ووهلې، 
هغوی پوه شول چې هغه اخاب نه دی نو د هغه د تعقیبولو خه یې الس واخیست.

 خو د جې په وخت کې یو سوریایي عسکر تصادفًا یو غشی وزار ک او هغه د

اخاب د زغرو د کالیو په درز باندې ولېده. اخاب د خپلې جني ا چلوونکي ته
وویل: <راوره او ما د جې د میدان خه وباسه، که زه پي شوی یم.>

 جه وله ور تودېدله، اخاب په خپلې جني ا کې تکیه وهلې وه او د هغه

ای خه یې د سوریایانو لکرې لیدلې. د هغه خه وینه د ا په کتن برخه باندې
توی شوه او د ماام په وخت هغه سا ورکه.
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 د لمر پرېواته په وخت کې د اسراییلو په لکرو کې کوم یو نورو ته چیغې ووهلې:

<په شا شئ! هر یو بېرته خپل ار او وطن ته ال شئ!>

 په دې توه اخاب پادشاه م شو. د هغه می سامرې ته یول شو او هلته خ شو.
 هغوی د هغه جني ا په سامره کې د یو ن تر ن ومینله، یعنې هغه ای

چې فاحشو به په کې خپل انونه مینل. سپیانو د هغه وینه وله. لکه نه چې تن
ویلي وو هماغسې وشول.

 نور هغه ول کارونه چې اخاب د خپلې پادشاه په وخت کې کي وو، چې په هغو

کې هغه ما چې د فیالنو په غاونو باندې یې سمبال کې وه او د ارونو جوول شامل
 اخاب م دي، دا ول د اسراییلو د پادشاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 

شو او د هغه زوی اخزیا د هغه په ای پادشاه شو.

د یهودا پادشاه یهوشافاط
(دوهم تواریخ ۲۰: ۳۱ - ۲۱: ۱)

 د اسراییلو د پادشاه اخاب د پادشاه په لورم کال، د آسا زوی یهوشافاط د یهودا

 یهوشافاط د پنه دېرشو کالو په عمر ؤ چې پادشاه شو او هغه په پادشاه شو. 
اورشلیم کې پنه ویشت کاله پادشاهي وکه. د هغه د مور نوم عزوبه وه چې د شلحي لور

وه.

 هغه د خپل پالر آسا په شان، هماغه کارونه وکل کوم چې د تن په واندې

صحیح وو، خو بتخانې ورانې نه شوې او خلکو هلته نذرانې واندې کولې او خوشبویي یې
 د یهوشافاط د  یهوشافاط د اسراییلو د پادشاه سره سوله هم وکه.  سوزوله. 

پادشاه نورې ولې پېې او د هغه زورورتوب او جې، د اسراییلو د پادشاهانو د تاریخ
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 هغه ول پاتې لواطت کاران او فاحشې چې د ده د پالر په کتاب کې لیکل شوي دي. 
په پادشاه کې په بتخانو کې یې خدمت کاوه له منه یول.

 په هغه وخت کې د ادوم په هېواد کې پادشاه نه ؤ، نو د یوې یې رتبې درباري به په

هغه هېواد باندې حکومت کاوه.

 یهوشافاط بحري کشت انې جوې کې چې د سرو زرو د واردولو دپاره اوفیر ته

 د الې شي. مر هغه په عصیون جابر کې ماتې شوې او هیکله الې نه شوې. 
اخاب زوی اخزیا یهوشافاط ته داسې واندیز وک: <پرېده چې زما د کشت چلوونکي

ستا د کشت چلوونکو سره ال شي.> مر یهوشافاط د هغه واندیز ونه مانه.

 یهوشافاط م شو او د داود د ار په شاهي هدیره کې خ شو. د یهوشافاط زوی

یهورام د هغه په ای پادشاه شو.

د اسراییلو پادشاه اخزیا

 د یهودا د پادشاه یهوشافاط د پادشاه په اوولسم کال، د اخاب زوی اخزیا د

اسراییلو پادشاه شو او هغه دوه کاله په سامره کې پادشاهي وکه.

 اخزیا د خپل پالر اخاب، د خپلې مور ایزابل او همدارنه د یروبعام پادشاه په شان

وک چې د اسراییلو د خلکو د ناهکار سبب شو، هغه هم د تن په واندې ناه
 اخزیا د بعل خدمت او عبادت کاوه. لکه نه چې د هغه پالر کي وو، د وکه. 

.ېر په قهر ک تن خدای یې اسراییلو
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