د ﺗﻮارﻳﺦ اول ﮐﺘﺎب
د ﺣﻀﺮت آدم ﻧﻪ ﺗﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻮرې اوﻻد

۱

 آدم د ﺷﻴﺚ ﭘﻼر وو ،ﺷﻴﺚ د اﻧﻮش ﭘﻼر وو ،اﻧﻮش د


 ﻗﯧﻨﺎن د ﻣﺤﻠﻞاﯦﻞ ﭘﻼر وو ،ﻣﺤﻠﻞاﯦﻞ د ﻳﺎرد
ﻗﯧﻨﺎن ﭘﻼر وو ،

 ﻳﺎرد د ﺣﻨﻮک ﭘﻼر وو او ﺣﻨﻮک د ﻣﺘﻬﻮﺷﻠﻪ ﭘﻼر
ﭘﻼر وو .
 او ﻟﻤ د ﻧﻮح ﭘﻼر وو .د
وو ،ﻣﺘﻬﻮﺷﻠﻪ د ﻟﻤ ﭘﻼر وو ،
 دا د ﻳﺎﻓﺖ اوﻻد
ﻧﻮح درې زاﻣﻦ ۇو ،ﺷﻴﻢ ،ﺣﺎم او ﻳﺎﻓﺖ .
دے :ﺟﻤﺮ ،ﻣﺎﺟﻮج ،ﻣﺎدى ،ﻳﺎوان ،ﺗﻮﺑﻞ ،ﻣﺴ او ﺗﻴﺮاس.
 د ﻳﺎوان
 د ﺟﻤﺮ اوﻻد :اﺷﻨﺎز ،رﻳﻔﺖ او ﺗُﺠﺮﻣﻪ .

 دا د ﺣﺎم
اوﻻد :اﻟﻴﺴﻪ ،ﺗﺮﺳﻴﺲ ،ﻗﺒﺮص او رﻫﻮدس .
 د ﮐﻮش اوﻻد د
اوﻻد دے :ﮐﻮش ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ او ﮐﻨﻌﺎن .
ﺳﻴﺒﺎ ،ﺣﻮﻳﻠﻪ ،ﺳﺒﺘﻪ ،راﻣﺎه او د ﺳﺒﺘﻴﻪ ﺧﻠﻖ ۇو .د راﻣﺎه اوﻻد
 ﮐﻮش د ﻧﻤﺮود ﭘﻼر وو،
د ﺷﻴﺒﺎ او د ددان ﺧﻠﻖ ۇو .
 د ﻣﺼﺮ
ﻧﻤﺮود د دﻧﻴﺎ وړوﻣﺒﮯ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺟﻨﻴﺎﻟﮯ وو .
 ﻓﺘﺮوﺳ،
اوﻻد د ﻟﻮدى ،ﻋﻨﺎﻣ ،ﻟﻬﺎﺑ ،ﻧﻔﺘﻮﺣ ،
ﮐﺴﻠﻮﺣ او د ﮐﺮﻳﺖ ﺧﻠﻖ ۇو ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن
 د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺸﺮے زوئ ﺻﻴﺪا وو .ﮐﻨﻌﺎن د دې
دى .
 ﻳﺒﻮﺳ ،اﻣﻮرى ،ﺟﺮﺟﺎﺳ،
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻼر وو :ﺣﺖ ،
 اروادى ،ﺻﻤﺎرى او ﺣﻤﺎﺗ.
 ﺣﻮى ،ﻋﺮﻗ ،ﺳﻴﻨ ،

 دا د ﺷﻴﻢ اوﻻد دے :ﻋﻴﻼم ،اﺳﻮر ،ارﻓﺴﺪ ،ﻟﻮد او آرام.

 ارﻓﺴﺪ د
د آرام اوﻻد ﻋﻮض ،ﺣﻮل ،ﺟﺘﺮ او ﻣﺴ ۇو .
 د ﻋﺒﺮ دوه زاﻣﻦ
ﺳﻠﺢ ﭘﻼر وو او ﺳﻠﺢ د ﻋﺒﺮ ﭘﻼر وو .
ۇو ،د ﻳﻮ ﻧﻮم ﻓﻠﺞ ﭼ ﻣﻄﻠﺐ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ وو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐ د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮل .او د ﺑﻞ ﻧﻮم ﻳﻘﻄﺎن وو.


 د ﻳﻘﻄﺎن اوﻻد د اﻟﻤﻮداد ،ﺳﻠﻒ ،ﺣﺼﺎرﻣﺎوت ،اراخ ،


 ﻋﻮﺑﺎل ،اﺑﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﺷﻴﺒﺎ ،
ﻫﺪورام ،اُوزال ،دِﻗﻠﻪ ،
 د ﺷﻴﻢ
اوﻓﻴﺮ ،ﺣﻮﻳﻠﻪ او ﻳﻮﺑﺎب .دا ﻮل د ﻳﻘﻄﺎن اوﻻد وو .
ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺮام ﭘﻮرې ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ داﺳ ده :ﺷﻴﻢ ،ارﻓﺴﺪ ،ﺳﻠﺢ،
 او اﺑﺮام
 ﺳﺮوګ ،ﻧﺤﻮر ،ﺗﺎرح ،
 ﻋﺒﺮ ،ﻓﻠﺞ ،رﻋﻮ ،

ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮر وو.

د ﺣﻀﺮت اﺳﻤﻌﻴﻞ اوﻻد
 د
 د اﺑﺮاﻫﻴﻢ دوه زاﻣﻦ ۇو ،اﺳﺤﺎق او اﺳﻤﻌﻴﻞ .

اﺳﻤﻌﻴﻞ زاﻣﻦ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ﺷﻮل :ﻧﺒﺎﻳﻮت ﭼ ﻣﺸﺮ
 ﻣﺸﻤﺎع ،دوﻣﻪ ،ﻣﺴﺎ ،ﺣﺪد،
وو ،ﻗﻴﺪار ،ادﺑﺌﻴﻞ ،ﻣﺒﺴﺎم ،
 د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮه وﻳﻨﻪ وه
 ﻳﻄﻮر ،ﻧﻔﻴﺲ او ﻗﺪﻣﻪ .
ﺗﻴﻤﺎ ،
ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻗﻄﻮره وو ،ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﺷﭙ زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل:
زﻣﺮان ،ﻳﻘﺴﺎن ،ﻣﺪان ،ﻣﻴﺪﻳﺎن ،اﺳﺒﺎق او ﺳﻮخ .د ﻳﻘﺴﺎن دوه
 د ﻣﻴﺪﻳﺎن ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو :ﻋﻴﻔﻪ،
زاﻣﻦ ۇو :ﺷﻴﺒﺎ او ددان .
ﻋﻔﺮ ،ﺣﻨﻮک ،اﺑﻴﺪاع او اﻟﺪﻋﺎ .دا ﻮل د ﻗﻄﻮره اوﻻد وو.

د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد

 د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د زوئ اﺳﺤﺎق زاﻣﻦ ﻋﻴﺴﻮ او ﻳﻌﻘﻮب ۇو .


د ﻋﻴﺴﻮ زاﻣﻦ اﻟﻴﻔﺰ ،رﻋﻮاﯦﻞ ،ﻳﻌﻮس ،ﻳﻌﻼم او ﻗﻮرح ۇو .
د اﻟﻴﻔﺰ اوﻻد دا وو :ﺗﻴﻤﺎن ،اوﻣﺮ ،ﺻﻔﻮ ،ﺟﻌﺘﺎم ،ﻗﻨﺰ او
 د رﻋﻮاﯦﻞ اوﻻد ﻧﺤﺖ،
ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ .د ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ ﻣﻮر ﺗﻤﻨﻊ وه .
زارح ،ﺳﻤﻪ او ﻣﺰه وو.

د ادوم اوﻟﻨ اوﺳﯧﺪوﻧ
۳۸۴۲-د ادوم اوﻟﻨ اوﺳﯧﺪوﻧ د ﺳﻌﻴﺮ د دې زاﻣﻨﻮ اوﻻد وو:
ﻟﻮﻃﺎن د ﺣﻮرى او ﻫﻮﻣﺎم ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .د ﻟﻮﻃﺎن ﻳﻮه
ﺧﻮر وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺗﻤﻨﻊ وو .ﺳﻮﺑﻞ د ﻋﻠﻮان ،ﻣﺎﻧﺤﺖ ،ﻋﻴﺒﺎل،
ﺳﻔﻮ او اوﻧﺎم ډﻟﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .د ﺻﺒﻌﻮن دوه زاﻣﻦ آﻳﻪ او
ﻋﻨﻪ ۇو .ﻋﻨﻪ د دﻳﺴﻮن ﭘﻼر وو او دﻳﺴﻮن د ﺣﻤﺮان ،اﺷﺒﺎن،
ﻳﺘﺮان او ﮐﺮان ډﻟﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .اﻳﺼﺮ د ﺑِﻠﻬﺎن ،زﻋﻮان او
ﻳﻌﻘﺎن ډﻟﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو .دﻳﺴﺎن د ﻋﻮض او اران ډﻟﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
وو.

د ادوم ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن
۴۳۵۰-دې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﺴ د ادوم ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻮﻣﺖ
وﮐو ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﮥ ۇو :د دِﻧﻬﺎﺑﺎ د ﺎر ﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻊ ﭼ د ﺑﻌﻮر زوئ وو ،د ﺑﺼﺮه ﻧﻪ د زارح زوئ ﻳﻮﺑﺎب ،د
ﺗﻴﻤﺎن د ﻋﻼﻗ ﺣﺸﻴﻢ ،د ﻋﻮﻳﺖ د ﺑﺪد زوئ ﺣﺪد ،ﭼ ﻫﻐﮥ د
ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻨ ﮐ ﺷﺴﺖ
ورﮐو .د ﻣﺴﺮﻗﻪ د ﺎر ﻧﻪ ﺷﻤﻠﻪ ،د ﺳﻴﻨﺪ د ﻏﺎړې ﺎر
رﺣﻮﺑﻮت ﻧﻪ ﺳﺎؤل ،د ﻋﺒﻮر زوئ ﺑﻌﻞ ﺣﻨﺎن ،د ﭘﺎۇ د ﺎر ﻧﻪ
ﺣﺪد ،د ﻫﻐﮥ ﻪ ﻣﻬﻴﻄﺐاﯦﻞ وه ﭼ د ﻣﻴﻀﺎﻫﺎب ﻧﻤﺴ او د
ﻣﻄﺮِد ﻟﻮر وه۵۱ .د ادوم ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ډﻟﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ۇو:
ﺗﻤﻨﻊ ،ﻋﻠﻮه ،ﻳﺘﻴﺖ۵۲ ،اُﻫﻠﻴﺒﺎﻣﻪ ،اﻳﻠﻪ ،ﻓﻴﻨﻮن۵۳ ،ﻗﻨﺰ ،ﺗﻴﻤﺎن،
ﻣﺒﺼﺎر۵۴ ،ﻣﺠﺪِاﯦﻞ او ﻋﺮام.

د ﻳﻬﻮداه اوﻻد

۲

 د ﻳﻌﻘﻮب دوﻟﺲ زاﻣﻦ ۇو :روﺑﻴﻦ ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻟﻴﻮى،


 دان ،ﻳﻮﺳﻒ ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ،ﻧﻔﺘﺎﻟ،
ﻳﻬﻮداه ،ﻳﺴﺎﮐﺎر ،زﺑﻮﻟﻮن ،

 د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو .د ﻫﻐﮥ د
ﺟﺎد او آﺷﺮ .
ﮐﻨﻌﺎﻧ  ﺑﺖﺳﻮع ﻧﻪ درې زاﻣﻦ ۇو :ﻋﻴﺮ ،اوﻧﺎن او ﺳﻴﻠﻪ.
د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮ زوئ ﻋﻴﺮ دوﻣﺮه ﺧﺮاب وو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ
 د ﻳﻬﻮداه د ﺧﭙﻠ اﻧور ﺗﺎﻣﺎر ﻧﻪ دوه زاﻣﻦ ﻓﺎرص
ووژﻟﻮ .
 د ﻓﺎرص
او زارح ۇو .ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو .
 د ﻫﻐﮥ د ورور زارح
دوه زاﻣﻦ ﺣﺼﺮون او ﺣﻤﻮل ۇو .

ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو :زِﻣﺮى ،اﻳﺘﺎن ،ﻫﻴﻤﺎن ،ﮐﻞﮐﻮل او دردع .
د زارح د اوﻻد ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﮐﺮﻣ زوئ ﻋﻦ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﻪ اﻓﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
 د
وﻗﻒ ﺷﻮے وو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻳ ﺧﻴﺎﻧﺖ وﮐو .
اﻳﺘﺎن ﻳﻮ زوئ ﻋﺰرﻳﺎه وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ

 د ﺣﺼﺮون درې زاﻣﻦ ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ ،رام او ﮐﻠﻮﺑ ۇو .

د رام ﻧﻪ ﺗﺮ ﻳﺴ ﭘﻮرې ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ داﺳ ده :رام ،ﻋﻤﻧﺪاب،

ﻧﺤﺸﻮن ﭼ دا د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺳے وو ،
 د ﻳﺴ اووۀ زاﻣﻦ
 ﻋﻮﺑﻴﺪ او ﻳﺴ .
ﺳﻠﻤﻮن ،ﺑﻮﻋﺰ ،
ۇو ،د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ داﺳ ۇو :اﻟﻴﺎب ،اﺑﻴﻨﺪاب،
 د ﻫﻐﮥ
 ﻋﻮﺿﻢ او داؤد .
 ﻧﺘﻨاﻳﻞ ،ردى ،
ﺳﻤﻌﻪ ،
دوه ﻟﻮﻪ ﺿﺮوﻳﺎه او اﺑﺟﻴﻞ ﻫﻢ وې .د ﻳﺴ د ﻟﻮر ﺿﺮوﻳﺎه
 د ﻫﻐﮥ ﺑﻠ ﻟﻮر
درې زاﻣﻦ ۇو :اﺑﻴﺸ ،ﻳﻮآب او ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ .
اﺑﺟﻴﻞ د ﻳﺘﺮ ﺳﺮه وادۀ وﮐو ،ﭼ د اﺳﻤﻌﻴﻞ د اوﻻد ﻧﻪ وو

او د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻤﺎﺳﺎ وو.

د ﺣﺼﺮون ﻧﻮر اوﻻد
 د ﺣﺼﺮون زوئ ﮐﺎﻟﺐ ﻋﺰوﺑﻪ وادۀ ﮐه او ﻳﻮه ﻟﻮر ﻳ

ﺗﺮې ﻧﻪ وﺷﻮﻟﻪ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﺮﻳﻌﻮت وو .د ﻫﻐ درې زاﻣﻦ ۇو:
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻋﺰوﺑﻪ ﻣه ﺷﻮه ﻧﻮ
ﻳﺸﺮ ،ﺳﻮﺑﺎب او اردون .
ﮐﺎﻟﺐ اﻓﺮاﺗﻪ وادۀ ﮐه او د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ
 د ﺣﻮر زوئ اورى وو او د ﻫﻐﮥ ﻧﻤﺴﮯ
ﺣﻮر وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﺼﺮون د ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ،ﻧﻮ
ﺑﻀﻠاﯦﻞ وو .
ﻫﻐﮥ د ﻣﻴﺮ د ﻟﻮر ﺳﺮه وادۀ وﮐو ،ﭼ د ﺟِﻠﻌﺎد ﺧﻮر وه .د
 او د
ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺳﺠﻮب وو ،
ﺳﺠﻮب ﻳﻮ زوئ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﺎﺋﻴﺮ وو .ﻳﺎﺋﻴﺮ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ

ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﭘﻪ دروﻳﺸﺘﻮ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ﺧﻮ د ﺟﺴﻮر او ﺷﺎم ﺣﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺎروﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐل،
ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻳﺎﺋﻴﺮ او ﻗﻨﺎت ﮐﻠ او د دې ﻧﺰدې ﺎروﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ۇو .ﻫﻠﺘﻪ ﭼ ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻮئ د ﻣﻴﺮ اوﻻد
 د ﺣﺼﺮون د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ،د
وو .ﻣﻴﺮ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻼر وو .
ﻫﻐﮥ زوئ ﮐﺎﻟﺐ اﻓﺮات وادۀ ﮐه ،ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﮐﻮﻧه وه.
د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ اﺷﻮر وو ،ﭼ دې د ﺗﻘﻮع
ﭘﻼر وو.

د ﺣﺼﺮون د زوئ ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ اوﻻد
 د ﺣﺼﺮون د ﻣﺸﺮ زوئ ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو :د ﻮﻟﻮ

ﻧﻪ ﻣﺸﺮ رام وو او ورﭘﺴ ﺑﻮﻧﻪ ،اورن ،ﻋﻮﺿﻢ او اﺧﻴﺎه ۇو.
 د رام درې زاﻣﻦ ۇو :ﻣﻌﺾ ،ﻳﻤﻴﻦ او ﻋﻴﻘﺮ .د
 -


ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻪ وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻄﺎره وو او د ﻫﻐﻮئ
 د اوﻧﺎم دوه زاﻣﻦ ﺳﻤ او ﻳﺪع ۇو ،د
ﻳﻮ زوئ اوﻧﺎم وو .
 اﺑﻴﺴﻮر ﻳﻮه ﻪ
ﺳﻤ ﻫﻢ دوه زاﻣﻦ ﻧﺪب او اﺑﻴﺴﻮر ۇو .
وﮐه ﭼ ﻧﻮم ﻳ اﺑﺧﯧﻞ وو ،د ﻫﻐﻮئ دوه زاﻣﻦ اﺧﺒﺎن او
 د اﺑﻴﺴﻮر د ورور ﻧﺪب دوه زاﻣﻦ ﺳﻠﺪ او اﻓﺎﺋﻢ
ﻣﻮﻟﺪ ۇو .
 اﻓﺎﺋﻢ د ﻳﺴﻌ ﭘﻼر
ۇو ،ﺧﻮ د ﺳﻠﺪ اوﻻد ﻧﮥ وو او ﻣ ﺷﻮ .

وو ،ﻳﺴﻌ د ﺳﻴﺴﺎن ﭘﻼر وو او ﺳﻴﺴﺎن د اﺧﻠ ﭘﻼر وو .
د ﺳﻤ د ورور ﻳﺪع دوه زاﻣﻦ ﻳﺘﺮ او ﻳﻮﻧﺘﻦ ۇو ،ﺧﻮ ﻳﺘﺮ ﺑﻐﯧﺮ د
 د ﻳﻮﻧﺘﻦ دوه زاﻣﻦ ﭘﻠﺖ او زازا ۇو .دا
زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﻣ ﺷﻮ .
 د ﺳﻴﺴﺎن زاﻣﻦ ﻧﮥ ۇو ﺻﺮف
ﻮل د ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ اوﻻد وو .
ﻟﻮﻪ ﻳ وې .د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺼﺮے ﻧﻮﮐﺮ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﺮﺧﻊ
 ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻮر ورﮐه ﭼ وادۀ ﻳ
وو ،
 د ﻋﺘ ﻧﻪ
ﮐى .د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ زوئ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﺘ وو .

ﺗﺮ اﻟﻴﺴﻤﻊ ﭘﻮرې ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ داﺳ ده :ﻋﺘ ،ﻧﺎﺗﻦ ،زاﺑﺎد ،

 ﺧﻠﺺ ،اﻟﻌﺎﺳﻪ ،
 ﻳﺎﻫﻮ ،ﻋﺰرﻳﺎه ،
اﻓﻼل ،ﻋﻮﺑﻴﺪ ،
 ﻳﻘﻤﻴﺎه او اﻟﻴﺴﻤﻊ.
ﺳﺴﻤ ،ﺳﻠﻮم ،

د ﮐﺎﻟﺐ ﻧﻮر اوﻻد
 د ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ د ورور د ﮐﺎﻟﺐ د ﻣﺸﺮ زوئ ﻧﻮم ﻣﻴﺴﺎ وو.

ﻣﻴﺴﺎ د زﻳﻒ ﭘﻼر وو ،ﭼ دې د ﻣﺮﻳﺴﻪ ﭘﻼر وو ﭼ ﻫﻐﻪ د
 د ﺣﺒﺮون ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻗﻮرح ،ﺗﻔﻮح،
ﺣﺒﺮون ﭘﻼر وو .
 ﺳﻤ د رﺣﻢ ﭘﻼر او د ﻳﺮﻗﻌﺎم ﻧﻴﮥ وو .د
رِﻗﻢ او ﺳﻤﻊ .
 ﭼ ﺳﻤ د ﻣﻌﻮن ﭘﻼر
ﺳﻤﻊ ورور رِﻗﻢ د ﺳﻤ ﭘﻼر وو ،
 د ﮐﺎﻟﺐ ﻳﻮه وﻳﻨﻪ وه
وو ،او ﻣﻌﻮن د ﺑﻴﺖﺻﻮر ﭘﻼر وو .
ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻴﻔﻪ وو او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ درې ﻧﻮر زاﻣﻦ ۇو:
ﺣﺎران ،ﻣﻮﺿﺎ او ﺟﺎزز .د ﺣﺎران ﻫﻢ ﻳﻮ زوئ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ

 ﻳﻬﺪى ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺷﭙ زاﻣﻦ
ﺟﺎزز وو .
 د ﮐﺎﻟﺐ
ۇو :رﺟﻢ ،ﻳﻮﺗﺎم ،ﺟﺴﺎن ،ﻓﻠﻂ ،ﻋﻴﻔﻪ او ﺷﻌﻒ .
ﻳﻮه وﻳﻨﻪ ﻣﻌﻪ ﻫﻢ وه ،ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ دوه زاﻣﻦ ۇو ،ﺷﺒﺮ
 وروﺳﺘﻮ ﻳ دوه ﻧﻮر زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل :ﺷﻌﻒ،
او ﺗﺮﺣﻨﻪ .
ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺪﻣﻨﻪ ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو ،او ﺳﻮا ،ﭼﺎ ﭼ د
ﻣﺒﻴﻨﻪ او ﺟﺒﻌﻪ ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه د
 دا ﻫﻢ د ﮐﺎﻟﺐ
ﮐﺎﻟﺐ ﻳﻮه ﻟﻮر وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﺴﻪ وو .
اوﻻد وو .ﺣﻮر د ﮐﺎﻟﺐ او د ﻫﻐﮥ د  اﻓﺮات ﻣﺸﺮ زوئ
وو .د ﺣﻮر زوئ ﺳﻮﺑﻞ د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو.
 د ﻫﻐﮥ دوﯦﻢ زوئ ﺳﺎﻣﺎ ﭼﺎ ﭼ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺎر ﺟﻮړ

ﮐے وو او د ﻫﻐﮥ درﯦﻢ زوئ ﺧﺎرف ﭼﺎ ﭼ د ﺑﻴﺖﺟﺎدر ﺎر
 ﺳﻮﺑﻞ ،ﭼﺎ ﭼ د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﺎر ﺟﻮړ
ﺟﻮړ ﮐے وو .
ﮐے وو ،ﻫﻐﻪ د ﻫﺮاﺋ د ﺧﻠﻘﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻤﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 او
وو ﭼ ﻮک د ﻣﻨﻮﺧﻮت ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل ،
ﮐﻮﻣ ﻗﺒﻴﻠ ﭼ ﭘﻪ ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﮐ وې دا دى :اﺗﺮﻳﺎن،
ﻓُﻮﺗﻴﺎن ،ﺳﻤﺎﺗﻴﺎن او ﻣﺴﺮاﻋﻴﺎن .د ﺻﺮﻋﻪ او اﺳﺘﺎول ﺎروﻧﻮ
 ﺳﻠﻤﺎ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ،د ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ،
ﺧﻠﻖ د دې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐﺴﺎن ۇو .
ﻋﻄﺮاتﺑﻴﺖﻳﻮآب او ﺻﺮﻋ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو ،ﭼ
 او ﮐﻮﻣ
ﺻﺮﻋ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺤﺖ ﮐ د دوو ډﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه وه ،
ﻗﺒﻴﻠ ﭼ ﭘﻪ ﻟﻴﻠﻮ ﮐ ﻣﺎﻫﺮان ۇو ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻌﺒﻴﺾ ﮐ
اوﺳﯧﺪل :ﻫﻐﻮئ ﺗﺮﻋﺎﻳﺎن ،ﺳﻤﻌﻴﺎن او ﺳﻮﮐﺎﺗﻴﺎن ۇو .ﻫﻐﻮئ د
ﺣﻤﺎت د ﻗﻴﻨﻴﺎﻧﻮ اوﻻد وو .ﺣﻤﺎت د رﻳﺎب د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺑﺎدﺷﺎه اوﻻد

۱۳-ﭼ ﮐﻠﻪ داؤد ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ وو ﻧﻮ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳ دا
زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو :اﻣﻨﻮن ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر د ﻳﺰرﻋﻴﻞ
اﺧﻴﻨﻮﻋﻢ وه .داﻧﻴﺎل ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر د ﮐﺮﻣﻞ اﺑﺟﻴﻞ وه.
اﺑﺳﻠﻮم ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﻌﻪ وه او ﻣﻌﻪ د ﺟﺴﻮر د ﺗﻠﻤ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮر وه .ادوﻧﻴﺎه ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺣﺠﻴﺖ وه .ﺳﻔﻄﻴﺎه،
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر اﺑﻴﻄﺎل وه .اﺗﺮﻋﺎم ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻋﺠﻼه وه.
 دا ﺷﭙ واړه ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ

ﻫﻐﮥ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ او ﺷﭙ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ
 ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻫﻐﮥ درې دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭼ د داؤد ﮐﻮم زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﮐ ﺳﻤﻮع ،ﺳﻮﺑﺎب ،ﻧﺎﺗﻦ او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ دى .د ﻫﻐﻮئ
 د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﻧﻬﮥ
ﻣﻮر ﺑﺖﺳﺒﻊ وه ﭼ د ﻋﻤاﯦﻞ ﻟﻮر وه .
 ﻧﺠﻪ ،ﻧﻔﺞ ،ﻳﻔﻴﻊ،
زاﻣﻦ ﻫﻢ ۇو :اﺑﺤﺎر ،اﻟﻴﺴﻮع ،اﻟﻴﻔﻠﻂ ،
 د دې ﻮﻟﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه
 اﻟﻴﺴﻤﻊ ،اﻟﻴﺪع او اﻟﻴﻔﻠﻂ .

د داؤد د وﻳﻨﻮ زاﻣﻦ ﻫﻢ ۇو .د ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻟﻮر ﺗﺎﻣﺎر ﻫﻢ وه.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه اوﻻد
 دا د ﺳﻠﻴﻤﺎن اوﻻد دے :ﺳﻠﻴﻤﺎن ،رﺣﺒﻌﺎم ،اﺑﻴﺎه ،آﺳﺎ،

 اﻣﺼﻴﺎه ،ﻋﺰﻳﺎه،
 ﻳﻬﻮرام ،اﺧﺰﻳﺎه ،ﻳﻮآس ،
ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ،

 اﻣﻮن او ﻳﻮﺳﻴﺎه .
 اﺣﺎز ،ﺣﺰﻗﻴﺎه ،ﻣﻨﺴ ،
ﻳﻮﺗﺎم ،
د ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻠﻮر زاﻣﻦ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دا ۇو :ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن،
 د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ دوه زاﻣﻦ ۇو:
ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ،ﺻﺪﻗﻴﺎه او ﻳﻬﻮآﺧﺰ .
ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ او ﺻﺪﻗﻴﺎه.

د ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه اوﻻد
 دا د ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه اوﻻد دے ،ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻗﯧﺪى


 ﻣﻠﺮام،
ﺑﻮﺗﻠﮯ وو .د ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ اووۀ زاﻣﻦ ۇو :ﺷﻠﺘاﯦﻞ ،
 د ﻓﺪاﻳﺎه دوه
ﻓﺪاﻳﺎه ،ﺷﻴﻨﺎﺿﺮ ،ﻳﻘﻤﻴﺎه ،ﻫﻮﺳﻤﻊ او ﻧﺪﺑﻴﺎه .
زاﻣﻦ ۇو ،زرﺑﺎﺑﻞ او ﺳﻤﻌ .زرﺑﺎﺑﻞ د دوو زاﻣﻨﻮ ﭘﻼر وو،
 د ﻫﻐﮥ
ﻣﺴﻼم او ﺣﻨﻨﻴﺎه .او د ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻟﻮر ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ وه .
ﭘﻴﻨﮥ ﻧﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﺣﺴﻮﺑﻪ ،اُﻫﻞ ،ﺑﺮﮐﻴﺎه ،ﺣﺴﺪﻳﺎه او
 د ﺣﻨﻨﻴﺎه دوه زاﻣﻦ ﻓﻠﻄﻴﺎه او ﻳﺸﻌﻴﺎه ۇو .د
ﻳﻮﺳﺐﺣﺴﺪ .
ﻳﺸﻌﻴﺎه زوئ رﻓﺎﻳﺎه وو ،د رﻓﺎﻳﺎه زوئ ارﻧﺎن وو ،د ارﻧﺎن زوئ
 د ﺳﺎﻧﻴﺎه ﻳﻮ
ﻋﺒﺪﻳﺎه وو او د ﻋﺒﺪﻳﺎه زوئ ﺳﺎﻧﻴﺎه وو .
زوئ ﺳﻤﻌﻴﺎه او ﭘﻴﻨﮥ ﻧﻤﺴ ۇو :ﺣﻄﻮش ،اﺟﺎل ،ﺑﺮﻳﺢ،
 د ﻧﻌﺮﻳﺎه درې زاﻣﻦ اﻟﻴﻮﻋﻴﻨ ،ﺣﺰﻗﻴﺎه
ﻧﻌﺮﻳﺎه او ﺳﺎﻓﻂ .
 د اﻟﻴﻮﻋﻴﻨ اووۀ زاﻣﻦ ۇو :ﻫﻮداوﻳﺎه،
او ﻋﺰرﻳﻘﺎم ۇو .
اﻟﻴﺎﺳﺐ ،ﻓﻼﻳﺎه ،ﻋﻘﻮب ،ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ،دﻻﻳﺎه او ﻋﻨﺎﻧ.

د ﻳﻬﻮداه ﻧﻮر اوﻻد

۴

 دا د ﻳﻬﻮداه ﮥ اوﻻد دے :ﻓﺎرص ،ﺣﺼﺮون ،ﮐﺮﻣ،


 ﺳﻮﺑﻞ د رﻳﺎﻳﺎه ﭘﻼر وو ،ﭼ دا د ﻳﺤﺖ
ﺣﻮر او ﺳﻮﺑﻞ .

ﭘﻼر وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺧﻮﻣ او د ﻻﻫﺪ ﭘﻼر وو ،ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ

 -
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ وو ﭼ ﭘﻪ ﺻﺮﻋﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
ﺣﻮر د ﮐﺎﻟﺐ د  اﻓﺮات ﻣﺸﺮ زوئ وو او د ﻫﻐﮥ اوﻻد د
ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو .د ﺣﻮر درې زاﻣﻦ اﻳﺘﺎم ،ﻓﻨﻮاﯦﻞ
او اﻳﺼﺮ ۇو .د اﻳﺘﺎم درې زاﻣﻦ ۇو :ﻳﺰرﻋﻴﻞ ،اﺳﻤﻊ او ادﺑﺎس
او ﻳﻮه ﻳ ﻟﻮر ﺣﻀﻞ اﻟﻔﻮﻧ وه .ﻓﻨﻮاﯦﻞ د ﺟﺪور ﺎر ﺟﻮړ
 اﺷﻮر
ﮐے وو او اﻳﺼﺮ د ﺣﻮﺳﻪ ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو .
ﭼﺎ ﭼ د ﺗﻘﻮع ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو د ﻫﻐﮥ دوه  ﺣﻴﻼه او
 د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ  ﻧﻌﺮاه ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو:
ﻧﻌﺮاه وې .

 د اﺷﻮر د ﺧﭙﻠ 
اﺧﻮﺳﺎم ،ﺣﻔﺮ ،ﺗﻤﻨ او ﻫﺨﺴﺘﺮى .
 ﻗﻮض
ﺣﻴﻼه ﻧﻪ درې زاﻣﻦ ۇو :ﺿﺮت ،اﺿﻬﺎر او اﺗﻨﺎن .
د ﻋﻨﻮب ،ﺿﻮﺑﻴﺒﻪ او د ﺣﺮوم د زوئ اﺧﺮﺧﯧﻞ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻼر
 ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﻌﺒﻴﺾ وو ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﻧﻴﮥ وو .
ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﮐ ډﯦﺮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺳے وو .ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠ
ﻣﻮر ﻳﻌﺒﻴﺾ ﻧﻮم اﯦﮯ وو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو درد
 ﺧﻮ ﻳﻌﺒﻴﺾ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وو .
ﺳﻮال وﮐو” ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ راﮐﻮې او زﻣﺎ
ﻣﻠ ﺑﻪ ﻟﻮﻳﻮې .زﻣﺎ ﻣﻞ ﺷﻪ او د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺧﺮاب ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﻣ
وﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ راﮐﻮى “.او ﭼ ﻫﻐﮥ د ﮥ ﺳﻮال
ﮐے وو ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﮐل.

د ﻧﻮرو ﮐﻮرﻧﻮ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣ
 د ﺳﻮﺧﻪ د ورور ﮐﺎﻟﺐ ﻳﻮ زوئ ﻣﺤﻴﺮ وو .ﻣﺤﻴﺮ د اﺳﺘﻮن

 ﭼ د ﻫﻐﮥ درې زاﻣﻦ ۇو :ﺑﻴﺖرﻓﺎ ،ﻓﺎﺳﺢ او
ﭘﻼر وو ،
ﺗﺨﻨﻪ .ﺗﺨﻨﻪ د ﻧﺎﺣﺲ ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو .د دې ﺳو اوﻻد ﭘﻪ
 د ﻗﻨﺰ دوه زاﻣﻦ ﻋﺘﻨاﯦﻞ او ﺷﺮاﻳﺎه
رﻳﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪو .

ۇو .د ﻋﺘﻨاﯦﻞ ﻫﻢ دوه زاﻣﻦ ﺣﺘﺖ او ﻣﻌﻮﻧﺎﺗ ۇو .
ﻣﻌﻮﻧﺎﺗ د ﻋﻔﺮه ﭘﻼر وو .ﺷﺮاﻳﺎه د ﻳﻮآب ﭘﻼر وو .او ﻳﻮآب
ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒﮯ ﮐﺲ وو ﭼ د ﻣﺎﻫﺮو ﺧﻠﻘﻮ وادى ﻳ آﺑﺎده ﮐه،
 د ﻳﻔُﻨﻪ زوئ
ﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﻳﺮان ۇو .
ﮐﺎﻟﺐ درې زاﻣﻦ ۇو :ﻋﻴﺮو ،اﻳﻠﻪ او ﻧﻌﻢ .او اﻳﻠﻪ د ﻗﻨﺰ ﭘﻼر وو.
 د ﻳﻬﻠﻞاﻳﻞ ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :زﻳﻒ ،زﻳﻔﻪ ،ﺗﻴﺮﻳﺎه او

 د ﻋﺰره ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻳﺘﺮ ،ﻣﺮِد ،ﻋﻔﺮ او
 -
اﺳﺮىاﯦﻞ .
ﻳﻠﻮن .ﻣﺮِد ﺑِﺘﻴﺎه وادۀ ﮐه ،ﭼ د ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻮر وه ،د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه
ﻟﻮر ﻣﺮﻳﻢ وه او دوه ﻳ زاﻣﻦ ﺳﻤ او اﺳﺒﺎح ۇو .اﺳﺒﺎح د

اﺳﺘﻤﻮع ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو .ﻣﺮِد د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﻮې 
ﺳﺮه ﻫﻢ وادۀ وﮐو او د ﻫﻐﻮئ درې زاﻣﻦ ۇو :ﻳﺮد ،ﭼ ﻫﻐﮥ د
ﺟﺪور ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو ،ﺣﺒﺮ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺷﻮﮐﻮ ﺎر ﺟﻮړ
ﮐے وو ،او ﻳﻘﻮﺗﺌﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﮥ د زﻧﻮح ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو.
 ﻫﻮدﻳﺎه د ﻧﺤﻢ ﺧﻮر وادۀ ﮐه .د ﻫﻐﻮئ اوﻻد د ﺟﺮﻣ ډﻟﻪ

وه ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻗﻌﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪه او د ﻣﻌ ډﻟﻪ ﭼ
 د ﺳﻴﻤﻮن ﻠﻮر زاﻣﻦ
د اﺳﺘﻤﻮع ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪه .
ۇو :اﻣﻨﻮن ،رِﻧﻪ ،ﺑِﻦﺣﻨﺎن او ﺗﻴﻠﻮن .د ﻳﺴﻌ دوه زاﻣﻦ ۇو:
زوﺣﺖ او ﺑِﻦزوﺣﺖ.

د ﻳﻬﻮداه د زوئ ﺳﻠﺢ اوﻻد
 ﺳﻴﻠﻪ د ﻳﻬﻮداه د زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ زوئ وو .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اوﻻد

ﮐ ﻋﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﭼﺎ ﭼ د ﻟﻪ ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو ،ﻟﻌﺪه
ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺮﻳﺴﻪ ﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو ،د ﻟ ﮐﭙې ﺟﻮړوﻧ
 ﻳﻮﻗﻴﻢ او
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭼ د ﺑﻴﺖاﺷﺒﻴﻊ ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪه ،
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ د ﮐﻮزﻳﺒﺎ ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل ،او ﻳﻮآس او
ﺷﺮاف ،ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧ  وادۀ ﮐې او ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ

اوﺳﯧﺪل .دا د ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاﻧ وﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب دے .
ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻼﻻن ۇو او د ﻧﺘﺎﺋﻴﻢ او د ﺟﺪﻳﺮه ﭘﻪ
ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل.

د ﺷﻤﻌﻮن اوﻻد
 د ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو :ﻧﻤﻮاﯦﻞ ،ﻳﻤﻴﻦ ،ﻳﺮﻳﺐ ،زارح او

 د ﺳﺎؤل زوئ ﺳﻠﻮم وو ،د ﺳﻠﻮم زوئ ﻣﺒﺴﺎم وو
ﺳﺎؤل .
 د ﻣﺸﻤﺎع د اوﻻد ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ
او د ﻣﺒﺴﺎم زوئ ﻣﺸﻤﺎع وو .

 د ﺳﻤﻌ ﺷﭙﺎړس
داﺳ ده :ﺣﻤﻮاﯦﻞ ،زﮐﻮر او ﺳﻤﻌ .
زاﻣﻦ او ﺷﭙ ﻟﻮﻪ وې ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ اوﻻد ﮐﻢ وو او د
 د
ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮﻳﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه .
داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د ﺷﻤﻌﻮن اوﻻد ﭘﻪ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ،
 ﺑﺘﻮاﯦﻞ،
 ﺑِﻠﻬﺎه ،ﻋﻀﻢ ،ﺗﻮﻻد ،
ﻣﻮﻻده ،ﺣﺼﺎرﺳﻌﻮل ،
 ﺑﻴﺖﻣﺮﮐﺒﻮت ،ﺣﺼﺎرﺳﻮﺳﻢ ،ﺑﻴﺖﺑﺮاﺋ
ﺣﺮﻣﻪ ،ﺻﻘﻼج ،
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ
او ﺷﻌﺮﻳﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 او ﭘﻪ
ﮐ ﻫﻢ اوﺳﯧﺪل :اﻳﺘﺎم ،ﻋﻴﻦ ،رِﻣﻮن ،ﺗﻮﮐﻦ ،ﻋﺴﻦ ،
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠﻮ ﮐ ،د ﺑﻌﻼت ﺎر ﭘﻮرې .دا ﻫﻐﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﺘﺎب دے ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮئ اوﺳﯧﺪل۳۴ .۳۸-دا ﺳى د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﻣﺸﺮان ۇو :ﻣﺴﻮﺑﺎب ،ﻳﻤﻠﻴ ،ﻳﻮﺷﻪ ﭼ د اﻣﺼﻴﺎه زوئ وو،
ﻳﻮاﻳﻞ ،ﻳﺎﻫﻮ ﭼ د ﻳﻮﺳﺒﻴﺎه زوئ وو ،ﻳﻮﺳﺒﻴﺎه د ﺷﺮاﻳﺎه زوئ
وو ،ﺷﺮاﻳﺎه د ﻋﺴﻴﺌﻴﻞ زوئ وو ،اﻟﻴﻮﻋﻴﻨ ،ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ ،ﻳﺸﻮﺧﺎﻳﻪ،
ﻋﺴﺎﻳﺎه ،ﻋﺪىاﻳﻞ ،ﻳﺴﻤﺌﻴﻞ ،ﺑﻨﺎﻳﺎه ،زﻳﺰا ،زﻳﺰا د ﺷﻔﻌ زوئ
وو ،ﺷﻔﻌ د اﻟﻮن زوئ وو ،اﻟﻮن د ﻳﺪﻋﻴﺎه زوئ وو ،ﻳﺪﻋﻴﺎه د
ﺳﻤﺮى زوئ وو او ﺳﻤﺮى د ﺳﻤﻌﻴﺎه زوئ وو .ﻪ ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﺧﺎﻧﺪان ﻏﯧﺪﻟﻮ۳۹ ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮ ﺟﺪور ﭘﻮرې
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺧﻮارۀ ﺷﻮل او د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺪان ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻠ ې ﺮوﻟ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎر دے.
۴۰ﻫﻐﻮئ د ﺮن ﮥ آﺑﺎد ﻣﻠﻮﻧﻪ وﻣﻮﻧﺪل ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻣﻠ
ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ۇو ﭼ ﺧﺎﻣﻮش او د اﻣﻦ ﻧﻪ ډک وو .د
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻮئ ﺣﺎﻣﻴﺎن
ۇو۴۱ .د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﻪ ډﻟﻮ
ﻣﺸﺮان ﺟﺮار ﺗﻪ ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺣﺎﻣﻴﺎن او ﻣﻌﻮﻧﻴﺎن او د
ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤ ﺗﺒﺎه ﮐې او د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺧﻠﻖ ﻳ ووژل او ﺗﺮ

ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﻳ د ﻧﻮم او ﻧﺸﺎن ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ آﺑﺎد ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د رﻣﻮ
دﭘﺎره د ﺮن د زﻣ ﺿﺮورت وو۴۲ .د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻮر
ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ادوم ﺗﻪ ﻻړل .د ﻫﻐﻮئ
ﻣﺸﺮى د ﻳﺴﻌ زاﻣﻨﻮ ﮐﻮﻟﻪ :ﻓﻠﻄﻴﺎه ،ﻧﻌﺮﻳﺎه ،رﻓﺎﻳﺎه او
ﻋﺰىاﯦﻞ۴۳ .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن ووژل ﮐﻮم
ﭼ ﺗﺘﯧﺪﻟ ۇو او ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل.

د روﺑﻴﻦ اوﻻد

۵

 دا د روﺑﻴﻦ اوﻻد دے ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺸﺮ زوئ


وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﺑﻠ  ﺳﺮه د زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﻋﺰﺗ وﮐه ﻧﻮ ﭼ د ﻣﺸﺮى زوئ ﮐﻮم ﺣﻘُﻮﻧﻪ ﻫﻐﮥ

ﻟﺮل ،ﻫﻐﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ ﺣﻘُﻮﻧﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮل .
ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺗه ﺷﻮه او ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
 د ﻳﻌﻘﻮب د
ورﮐو ،ﺧﻮ ﭘﯧﺪاﺋﺸ ﺣﻖ د ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺮه وو .
ﻣﺸﺮ زوئ روﺑﻴﻦ ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﺣﻨﻮک ،ﻓﻠﻮ ،ﺣﺼﺮون او
ﮐﺮﻣ۴ .۶-دا د ﻳﻮاﻳﻞ اوﻻد دے :ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﺟﻮج ،ﺳﻤﻌ،
ﻣﻴﺎه ،رﻳﺎﻳﺎه ،ﺑﻌﻞ او ﺑﺌﻴﺮه .اﺳﻮرى ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ د
روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﺑﺌﻴﺮه وﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه ﻳ ﺟﻼوﻃﻦ
 د روﺑﻴﻦ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ د دې د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﮐو .
 او ﺑﺎﻟﻊ ،د ﻋﺰز زوئ او د
ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ :ﻳﻌاﻳﻞ ،زﮐﺮﻳﺎه ،
ﺳﻤﻊ ﻧﻤﺴﮯ ،ﭼ د ﻳﻮاﻳﻞ د ﻗﺒﻴﻠ وو .دا ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻋﺮوﻋﻴﺮ
ﮐ او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ د ﻧﺒﻮ ﭘﻮرې او د ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ
 د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ
ﮐ اوﺳﯧﺪه .
ﺎروى ۇو او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ ﭼ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د

 د ﺳﺎؤل
ﺻﺤﺮا د ﻟﻤﻨ او د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ﺧﻮر دے .
ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﻫﺎﺟﺮﻳﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ
وﮐه ،ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژل او د ﺟِﻠﻌﺎد ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل.

د ﺟﺎد اوﻻد
 د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠﻪ د ﺑﺴﻦ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د روﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د

 ﻳﻮاﻳﻞ ﭘﻪ ﺑﺴﻦ ﮐ
ﺳﻠﻪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﭘﻮرې اوﺳﯧﺪﻟﻪ .
ﻣﺸﺮ وو ،ﺳﺎﻓﻢ ورﭘﺴ دوﯦﻢ ﮐﺲ وو او درﯦﻢ ﻣﺸﺮ ﻳﻌﻨ او د
 د دې اوو ډﻟﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺳﺎﻓﻂ وو .
دا دى :ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ ،ﻣﺴﻼم ،ﺷﻴﺒﺎ ،ﻳﻮرى ،ﻳﻌﺎن ،زﻳﻊ او ﻋﺒﺮ.
 ﻫﻐﻮئ د ﺣﻮرى زوئ اﺑﺧﯧﻞ اوﻻد دے ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ

ﭘﻼر ﻧﻴﮥ دا دى :اﺑﺧﯧﻞ ،ﺣﻮرى ،ﻳﺎرواح ،ﺟِﻠﻌﺎد ،ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ،
 اﺧ ﭼ د ﻋﺒﺪىاﻳﻞ زوئ او د
ﻳﺴﻴﺴ ،ﻳﺤﺪو او ﺑﻮز .
 ﻫﻐﻮئ د ﺑﺴﻦ
ﺟﻮﻧ ﻧﻤﺴﮯ وو ﻫﻐﻪ د دې ډﻟﻮ ﻣﺸﺮ وو .
او ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ،ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ او د ﺷﺎرون د ﺮن
 دا ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ د ﻳﻬﻮداه
ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮﺗﺎم او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې وه.

د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻟﺮ
 د روﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد او د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ

ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ زره اووۀ ﺳﻮه او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو ،ﭼ د
ډاﻟﻮﻧﻮ ،ﺗُﻮرو او ﻏﺸﻮ ﭘﻪ وړﻟﻮ او اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ
 ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨ دﭘﺎره د ﻳﻄﻮر ،ﻧﻔﻴﺲ او ﻧﻮدب
ﭘﻮﻫﯧﺪل .

 د ﺟﻨ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻮئ
ﻫﺎﺟﺮى ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﻻړل .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ،ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو ﻪ
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ اﻳﻤﺎن ﻟﺮﻟﻮ .ﻧﻮ داﺳ ﻫﺎﺟﺮﻳﺎﻧﻮ او د
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﺮو ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو .
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ د دﺷﻤﻦ ﻧﻪ ﭘﻨﻮس زره اوﺎن ،دوه
ﻻﮐﻪ او ﭘﻨﻮس زره ې او دوه زره ﺧﺮۀ وﻧﻴﻮل او ﺳﻞ زره
 ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ دﺷﻤﻨﺎن ووژل،
ﮐﺴﺎن ﻳ ﺟﻨ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﮐل .
ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ دې ﺟﻨ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻞ وو .او
ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻮرې د ﻫﺎﺟﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل.

ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف د ﻣﻨﺴ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ
 د ﻣﻨﺴ ﻧﻴﻤ ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻖ د ﺑﺴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﺑﻌﻞ

ﺣﺮﻣﻮن ،ﺳﻨﻴﺮ او ﺣﺮﻣﻮن ﻏﺮ ﭘﻮرې اوﺳﯧﺪل او د ﻫﻐﻮئ آﺑﺎدى
 دا ﮐﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو :ﻋﻔﺮ،
ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه .
ﻳﺴﻌ ،اﻟاﻳﻞ ،ﻋﺰراﺋﻴﻞ ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻫﻮداوﻳﺎه او ﻳﺤﺪِاﯦﻞ .ﻫﻐﻮئ
ﻮل ﮥ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن او د ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺸﺮان ۇو.

د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻗﺒﻴﻠﻮ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﮐﯧﺪل
 ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ وﮐو

او د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ
ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو ﮐﻮم ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ.
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻮل وﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ

ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى )ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر
وو( .ﻫﻐﮥ د روﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد او د ﻣﻨﺴ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او دې

ﺗﻪ ﻳ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل ﭼ ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﻠﺢ ،ﺧﺎﺑﻮر ،ﻫﺎرا او د
ﺟﻮزان ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه اوﺳﻴى.

د ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ

۶

 د ﻟﻴﻮى درې زاﻣﻦ ۇو :ﺟﻴﺮﺳﻮن ،ﻗُﻬﺎت او ﻣﺮارى.


 د ﻗُﻬﺎت ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻋﻤﺮام ،اﺿﻬﺎر ،ﺣﺒﺮون او

 د ﻋﻤﺮام دوه زاﻣﻦ ﻫﺎرون او ﻣﻮﺳ ۇو او ﻳﻮه
ﻋﺰىاﯦﻞ .
ﻳ ﻟﻮر ﻣﺮﻳﻢ وه .د ﻫﺎرون ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻧﺪب ،اﺑﻴﻬﻮ،
 د اﻟﻋﺰر اوﻻد ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧﺴﻞ دا دے:
اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ .
 زرﺧﻴﺎه ،ﻣﺮاﻳﻮت،
 ﺑﻘ ،ﻋﺰى ،
ﻓﻴﻨﺤﺎس ،اﺑﻴﺴﻮع ،

 ﺻﺪوق ،اﺧﻴﻤﻌﺾ ،
 اﻣﺮﻳﺎه ،اﺧﻴﻄﻮب ،

 ﻋﺰرﻳﺎه ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻋﺰرﻳﺎه ،ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ،
ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﺻﺪوق،
 اﻣﺮﻳﺎه ،اﺧﻴﻄﻮب ،
ﮐ ﺟﻮړ ﮐے وو ،

 ﺷﺮاﻳﺎه او ﻳﻬﻮﺻﺪق .
 ﺧﻠﻘﻴﺎه ،ﻋﺰرﻳﺎه ،
ﺳﻠﻮم ،
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺻﺪق ﺳﺮه د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻫﻐﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ووﻳﺴﺘﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ
ﮐى ۇو.

د ﻟﻴﻮى ﻧﻮر اوﻻد

 د ﻟﻴﻮى درې زاﻣﻦ ۇو :ﺟﻴﺮﺳﻮن ،ﻗُﻬﺎت او ﻣﺮارى .

ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻫﻢ زاﻣﻦ ۇو .ﺟﻴﺮﺳﻮن د ﻟﺒﻨ او
 ﻗُﻬﺎت د ﻋﻤﺮام ،اﺿﻬﺎر ،ﺣﺒﺮون او
ﺳﻤﻌ ﭘﻼر وو ،
 او ﻣﺮارى د ﻣﺤﻠ او ﻣﻮﺷ ﭘﻼر وو .دا
ﻋﺰىاﯦﻞ ﭘﻼر وو ،
 دا ﻧﺴﻞ ﭘﻪ
د ﻧﺴﺐﻧﺎﻣ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ دى .

 ﻳﻮآخ،
ﻧﺴﻞ د ﺟﻴﺮﺳﻮن اوﻻد دے :ﻟﺒﻨ ،ﻳﺤﺖ ،زِﻣﻪ ،
 دا ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧﺴﻞ د ﻗُﻬﺎت اوﻻد دے:
ﻋﺪو ،زارح او ﻳﺘﺮى .

 اﻟﻘﻨﻪ ،اﺑآﺳﻒ ،اﺳﻴﺮ ،
ﻋﻤﻧﺪاب ،ﻗﻮرح ،اﺳﻴﺮ ،
 د اﻟﻘﻨﻪ دوه زاﻣﻦ
ﺗﺤﺖ ،اورىاﯦﻞ ،ﻋﺰﻳﺎه او ﺳﺎؤل .
 دا ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧﺴﻞ د اﺧﻴﻤﻮت اوﻻد
ﻋﻤﺎﺳ او اﺧﻴﻤﻮت ۇو .

 اﻟﻴﺎب ،ﻳﺮوﺣﺎم او اﻟﻘﻨﻪ .
دے :اﻟﻘﻨﻪ ،ﺿﻮﻓ ،ﻧﺤﺖ ،

د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ دوه زاﻣﻦ ۇو :ﻳﻮاﻳﻞ ﻣﺸﺮ وو او اﺑﻴﺎه ﮐﺸﺮ وو .
دا ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧﺴﻞ د ﻣﺮارى اوﻻد دے :ﻣﺤﻠ ،ﻟﺒﻨ ،ﺳﻤﻌ،
 ﺳﻤﻌﺎ ،ﺣﺠﻴﺎه او ﻋﺴﺎﻳﺎه.
ﻋﺰه ،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺳﻨﺪرﻏﺎړى
 دا ﻫﻐﻪ ﺳى ۇو ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر

ﮐ د ﺳﻨﺪرو ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو ،دا د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
ۇو ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮړﻟﮯ ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻮﺳﻴﻘ ﺳﺮه ﻋﺒﺎدت
ﮐﻮﻟﻮ ،دا د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ
 ﭼﺎ
وﺧﺖ وو .ﻫﻐﻮئ دا ﮐﺎروﻧﻪ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮل .
ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ داﺳ
ده :د ﻗُﻬﺎت ډﻟﻪ :ﻫﻴﻤﺎن ﭼ د اوﻟﻨﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،ﻫﻐﻪ
د ﻳﻮاﻳﻞ زوئ وو .ﺷﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ داﺳ ده :ﺣﻴﻤﺎن،

 اﻟﻘﻨﻪ ،ﻳﺮوﺣﺎم ،اﻟاﻳﻞ ،ﺗﻮح ،
ﻳﻮاﻳﻞ ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ،
 اﻟﻘﻨﻪ ،ﻳﻮاﻳﻞ ،ﻋﺰرﻳﺎه،
ﺻﻮف ،اﻟﻘﻨﻪ ،ﻣﺤﺖ ،ﻋﻤﺎﺳ ،
 اﺿﻬﺎر،
 ﺗﺤﺖ ،اﺳﻴﺮ ،اﺑآﺳﻒ ،ﻗﻮرح ،
ﺻﻔﻨﻴﺎه ،
 آﺳﻒ د دوﯦﻤﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ﻣﺸﺮ
ﻗُﻬﺎت ،ﻟﻴﻮى او ﻳﻌﻘﻮب .
وو .د ﻟﻴﻮى ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ داﺳ ده :آﺳﻒ ،ﺑﺮﮐﻴﺎه،
 اﺗﻨ ،زارح،
 ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ ،ﺑﻌﺴﻴﺎه ،ﻣﻠﻴﺎه ،
ﺳﻤﻌﺎ ،

 ﻳﺤﺖ ،ﺟﻴﺮﺳﻮن او
 اﻳﺘﺎن ،زِﻣﻪ ،ﺳﻤﻌ ،
ﻋﺪاﻳﺎه ،
 د ﻣﺮارى ﻗﺒﻴﻠ اﻳﺘﺎن د درﯦﻤ ﺳﻨﺪرې ﻣﺸﺮ وو.
ﻟﻴﻮى .
ﺷﺎ ﺗﻪ ﻟﻴﻮى ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ داﺳ ده :ﻗﻴﺴ ،ﻋﺒﺪى،
 اﻣﺼ ،ﺑﺎﻧ،
 ﺣﺴﺒﻴﺎه ،اﻣﺼﻴﺎه ،ﺧﻠﻘﻴﺎه ،
ﻣﻠﻮک ،
 ﻧﻮرو ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
 ﻣﺤﻠ ،ﻣﻮﺷ ،ﻣﺮارى او ﻟﻴﻮى .
ﺳﻤﺮ ،
ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﺎﻗ ﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮے
وو.

د ﻫﺎرون اوﻻد
 ﺧﻮ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ اوﻻد د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ

او ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ﭼ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮزوﻟﮯ
ﺷﻮې .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ د ﻮل ﻋﺒﺎدت او د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﮐﻔﺎرې ادا ﮐﻮﻟﻮ ذﻣﻪ وار ۇو .ﻫﻐﻮئ دا ﻫﺮ ﮥ
د ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮل ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ
 دا د ﻫﺎرون اوﻻد دے:
ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ورﺗﻪ ﻮدﻟ ۇو .

 ﺑﻘ ،ﻋﺰى ،زرﺧﻴﺎه ،
اﻟﻋﺰر ،ﻓﻴﻨﺤﺎس ،اﺑﻴﺴﻮع ،
 ﺻﺪوق او اﺧﻴﻤﻌﺾ.
ﻣﺮاﻳﻮت ،اﻣﺮﻳﺎه ،اﺧﻴﻄﻮب ،

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د اوﺳﯧﺪو ﺎﻳﻮﻧﻪ
 دا ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻪ دى ﭼ د ﻫﺎرون اوﻻد ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو

ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻗُﻬﺎت ﻗﺒﻴﻠﻪ ده .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐ زﻣ وړوﻣﺒ
 ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻼوﯦﺪه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وه .
دې ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺣﺒﺮون او د دې ﻧﻪ
 اﺮ ﭼ د ﻫﻐﻪ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺮن زﻣ ﺷﺎﻣﻠ وې ،
ﺎر ﭘ او ﮐﻠ د ﻳﻔُﻨﻪ زوئ ﮐﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ۇو۵۷ .۵۹-د ﭘﻨﺎه

دا ﺎروﻧﻪ ﺳﺮه د ﺮن د زﻣ د ﻫﺎرون اوﻻد ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى
ۇو :ﺣﺒﺮون ،ﻟﺒﻨﺎه ،ﻳﺘﻴﺮ ،اﺳﺘﻤﻮع ،ﺣﻮﻟﻮن ،دﺑﻴﺮ ،ﻋﺴﻦ او
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﺎروﻧﻪ
ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ .
ﺳﺮه د ﺮن د زﻣ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو :ﺟﺒﻌﻪ ،ﻋﻠﻤﺖ او
ﻋﻨﺘﻮت .دا ﻮل دﻳﺎرﻟﺲ ﺎروﻧﻪ ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻤﻞ
 ﻧﻤﺮﭘﺮﻳﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣﻨﺴ ﭘﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻟﺲ ﺎروﻧﻪ د ﭘﭽ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻗُﻬﺎت ﭘﺎﺗ ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ
 د ﺟﻴﺮﺳﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو .
ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻳﺎرﻟﺲ ﺎروﻧﻪ د ﻳﺴﺎﮐﺎر ،آﺷﺮ ،ﻧﻔﺘﺎﻟ او
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺴﻦ ﮐ د ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻮ ﮐ ﺣﻮاﻟﻪ
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ،د روﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد او زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻪ
ﺷﻮى ۇو .
ﻋﻼﻗﻮ ﮐ دوﻟﺲ ﺎروﻧﻪ د ﻣﺮارى ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ
 ﻧﻮ داﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو .
ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﺎروﻧﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ،ﺳﺮه د ﺮن د زﻣ
 د ﻳﻬﻮداه ،ﺷﻤﻌﻮن
ﭼ د دې ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وې .
او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻪ ﻫﻢ د ﭘﭽ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ

ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو .د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ذِﮐﺮ وړاﻧﺪې ﺷﻮے دے .
د ﻗُﻬﺎت ﻗﺒﻴﻠ ﮥ ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺎروﻧﻪ او
 ﺷﻢ ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ
د ﺮن زﻣ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وې :
 ﻳﻘﻤﺎم،
ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د ﭘﻨﺎه ﺎر دے او ورﺳﺮه ﺟﺰر ،
 د ﻗُﻬﺎت ﭘﺎﺗ
 اﻳﺎﻟﻮن او ﺟﺎت رِﻣﻮن .
ﺑﻴﺖﺣﻮرون ،
اوﻻد ﺗﻪ د ﻣﻨﺴ د ﻧﻴﻤ ﻗﺒﻴﻠ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ د ﻋﺎﻧﻴﺮ او ﺑﻠﻌﺎم
ﺎروﻧﻪ ﺳﺮه د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺮن د زﻣ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو.
 د ﺟﻴﺮﺳﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺎروﻧﻪ ،ﺳﺮه د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه

د ﺮن د زﻣﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو :د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ
 د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﭘﻪ
ﮐ :ﭘﻪ ﺑﺴﻦ ﮐ ﺟﻮﻻن ،او ﻋﺴﺘﺎرات .

 راﻣﺎت او ﻋﺎﻧﻴﻢ ﭼ د ﺮن
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ :ﻗﺎدِس ،دﺑﺮت ،
 د آﺷﺮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ :ﻣﺴﻞ ،ﻋﺒﺪون،
زﻣ ورﺳﺮه وې .
 د
 ﺣﻘﻮق او رِﺣﻮب ﭼ د ﺮن زﻣ ورﺳﺮه وې .

ﻧﻔﺘﺎﻟ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ :ﭘﻪ ﻠﻴﻞ ﮐ ﻗﺎدِس ،ﺣﻤﻮن او ﻗﺮﻳﺘﺎﺋﻢ
 د ﻣﺮارى ﻗﺒﻴﻠ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ
ﭼ د ﺮن زﻣ ورﺳﺮه وې .
ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺎروﻧﻪ ﺳﺮه د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺮن د زﻣﻮ

ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو :د زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ :رِﻣﻮن او ﺗﺒﻮر .
د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ،د روﺑﻴﻦ ﭘﻪ
 ﻗﺪﻳﻤﺎت
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ :ﭘﻪ اوﭼﺘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺼﺮ ،ﻳﻬﺾ ،
 د ﺟﺎد ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ
او ﻣﻔﻌﺖ ﭼ د ﺮن زﻣ ورﺳﺮه وې .
 ﺣﺴﺒﻮن او ﻳﻌﺰﻳﺮ
ﮐ :ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ راﻣﺎت ،ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ،
ﭼ د ﺮن زﻣ ورﺳﺮه وې.

د ﻳﺴﺎﮐﺎر اوﻻد

۷

 د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﺗﻮﻟﻊ ،ﻓُﻮه ،ﻳﺴﻮب او


 د ﺗﻮﻟﻊ ﺷﭙ زاﻣﻦ ۇو :ﻋﺰى ،رﻓﺎﻳﺎه ،ﻳﺮىاﯦﻞ،
ﺳﻤﺮون .
ﻳﺤﻤ ،اﺑﺴﺎم او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ .ﻫﻐﻮئ د ﺗﻮﻟﻊ د ﻗﺒﻴﻠ اوﻟﻨ ﻣﺸﺮان
ۇو .د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ د دې ډﻟﻮ د ﻮﻟﻮ ﺗه
 د ﻋﺰى ﻳﻮ
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ دووﻳﺸﺖ زره او ﺷﭙ ﺳﻮه وو .
زوئ ازراﺧﻴﺎه وو .ازراﺧﻴﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻠﻮر زاﻣﻦ ،ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ،
 د ﻫﻐﻮئ
ﻋﺒﺪﻳﺎه ،ﻳﻮاﻳﻞ او ﻳﺴﻴﺎه ﻮل د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو .
دوﻣﺮه ډﯦﺮې  او ﺑﭽ ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد د دې ﺟﻮﻪ
وو ﭼ ﻓﻮﺟ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻳ ﺷﭙ دﯦﺮش زره ﺳى ورﮐل.
 د ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠ د

ﻮﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻮ اووۀ اﺗﻴﺎ زره داﺳ ﺳى ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ

ﮐﻮم د ﻓﻮﺟ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ۇو.

د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او د دان اوﻻد
 د
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ درې زاﻣﻦ ۇو :ﺑﺎﻟﻊ ،ﺑﺮ او ﻳﺪﻳﻌﻴﻞ .

ﺑﺎﻟﻊ ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو :اﺻﺒﺎن ،ﻋﺰى ،ﻋﺰىاﯦﻞ ،ﻳﺮﻳﻤﻮت او
ﻋﻴﺮى .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان او ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن
ۇو .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ دووﻳﺸﺖ زره او ﻠﻮر دﯦﺮش
 د ﺑﺮ
ﺳى ﺷﺎﻣﻞ ۇو ﭼ د ﻓﻮﺟ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ۇو .
ﻧﻬﮥ زاﻣﻦ ۇو :زﻣﻴﺮه ،ﻳﻮآس ،اﻟﻋﺰر ،اﻟﻴﻮﻋﻴﻨ ،ﻋﻤﺮى،
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺮﻳﻤﻮت ،اﺑﻴﺎه ،ﻋﻨﺘﻮت او ﻋﻠﻤﺖ .
ﮐ ﺷﻞ زره او دوه ﺳﻮه د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ
 د ﻳﺪﻳﻌﻴﻞ ﻳﻮ زوئ ﺑِﻠﻬﺎن وو او د
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻠ ﺷﻮى ۇو .
ﺑِﻠﻬﺎن اووۀ زاﻣﻦ ۇو :ﻳﻌﻮس ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ،اﻫﻮد ،ﮐﻨﻌﺎﻧﻪ ،زﻳﺘﺎن،
 ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮان او ﺗه
ﺗﺮﺳﻴﺲ او اﺧﺳﺤﺮ .
ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ اووﻟﺲ زره او دوه ﺳﻮه
داﺳ ﺳى ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼ ﮐﻮم د ﻓﻮﺟ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ۇو.
 د ﺳﻔﻴﻢ او ﺣﻔﻴﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﻢ د دې ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه وو .ﺣﺸﻴﻢ د

اﺣﻴﺮ زوئ وو.

د ﻧﻔﺘﺎﻟ اوﻻد
 د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻳﺤﺰىاﻳﻞ ،ﺟﻮﻧ ،ﻳﺼﺮ ،ﺳﻠﻮم.

ﻫﻐﻮئ د ﻳﻌﻘﻮب د ﺑﻠ  ﺑِﻠﻬﺎه اوﻻد وو.

د ﻣﻨﺴ اوﻻد
 د ﻣﻨﺴ د آراﻣ وﻳﻨ ﻧﻪ دوه زاﻣﻦ اﺳﺮىاﯦﻞ او ﻣﻴﺮ


 ﻣﻴﺮ ﻳﻮه ﻪ د ﺣﻔﻴﻢ او
ۇو .ﻣﻴﺮ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻼر وو .
ﻳﻮه ﻪ د ﺳﻔﻴﻢ دﭘﺎره وﮐه .د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮر ﻧﻮم ﻣﻌﻪ وو .د

ﻣﻴﺮ دوﯦﻢ زوئ ﺻﻼﻓﺤﺎد وو او د ﻫﻐﮥ ﺻﺮف ﻟﻮﻪ وې .
د ﻣﻴﺮ د  ﻣﻌ دوه زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻓﺮس او ﺷﺮس ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل .د ﻓﺮس دوه زاﻣﻦ
 او د اوﻻم ﻳﻮ زوئ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺑﺪان
اوﻻم او رِﻗﻢ ۇو ،
وو .دا ﻮل د ﺟِﻠﻌﺎد اوﻻد دے ﭼ د ﻣﻴﺮ زوئ او د ﻣﻨﺴ
 د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮر ﻫﻤﻮﻟﺖ درې زاﻣﻦ ۇو:
ﻧﻤﺴﮯ وو .
 د ﺳﻤﻴﺪع ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو:
اﺷﻬﻮد ،اﺑﻴﻌﺰر او ﻣﺤﻠﻪ .
اﺧﻴﺎن ،ﺷﻢ ،ﻟﻘﺤ او اﻧﻴﻌﺎم.

د اﻓﺮاﺋﻴﻢ اوﻻد
 دا ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧﺴﻞ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ اوﻻد دے :ﺳﻮﺗﻠﺢ ،ﺑﻴﺮِد ،ﺗﺤﺖ،

 زاﺑﺎد او ﺳﻮﺗﻠﺢ .د اﻓﺮاﺋﻴﻢ دوه ﻧﻮر زاﻣﻦ
اﻟﻴﻌﺪه ،ﺗﺤﺖ ،
اﻳﺼﺮ او اﻟﻴﻌﺪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷﻮل
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺟﺎت د ﺧﻠﻘﻮ د ﺎروو ﭘﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ.
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺗﺮ ډﯦﺮو ورﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ


ﻏﻤﮋن وو او د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮان ﺗﺴﻠ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ورﻟﻪ راﺗﻠﻞ .
ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻤﻼﺳﺘﻮ او ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او
ﻳﻮ زوئ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﻌﺎه ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،دا د
ﻫﻐﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﮯ
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻳﻮه ﻟﻮر وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺳﻴﺮاه وو .ﻫﻐ د
وو .
ﺑﺮه او ﺘﻪ ﺑﻴﺖﺣﻮرون او ﻋﺰن ﺳﻴﺮاه ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل.
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ ﻫﻢ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ رﻓﺢ وو ،ﭼ د

 ﻟﻌﺪان ،ﻋﻤﻴﻬﻮد،
ﻫﻐﮥ اوﻻد دا دے :رﺳﻒ ،ﺗﻼح ،ﺗﺤﻦ ،
 ﮐﻮﻣﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮن او ﻳﺸﻮع .
اﻟﻴﺴﻤﻊ ،

وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻴﺖاﻳﻞ او د دې ﻧﻪ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻪ ،د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻌﺮان او د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﺟﺰر او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .ﭘﻪ دې
ﮐ ﺷﻢ او ﻋﻴﺎه او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
 د ﻣﻨﺴ اوﻻد د ﺑﻴﺖﺷﺎن ،ﺗﻌﻨ ،ﻣﺠﺪو او دور او د
دى .
دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻪ وﻧﻴﻮل .دا ﻮل ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻪ دى ﭼﺮﺗﻪ
ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب د زوئ ﻳﻮﺳﻒ اوﻻد اوﺳﯧﺪو.

د آﺷﺮ اوﻻد
 دا د آﺷﺮ اوﻻد دے .د ﻫﻐﮥ ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻳﻤﻨﻪ ،اﺳﻮاه،

 د ﺑﺮﻳﻌﺎه دوه
اﺳﻮى او ﺑﺮﻳﻌﺎه ،او ﻳﻮه ﻳ ﻟﻮر ﺳﺮه وه .
زاﻣﻦ ﺣﺒﺮ او ﻣﻠاﯦﻞ ۇو .ﻣﻠاﯦﻞ د ﺑﺮزاوﻳﺖ ﺎر ﺟﻮړ
 د ﺣﺒﺮ درې زاﻣﻦ ۇو :ﻳﻔﻠﻴﻂ ،ﺷﻮﻣﻴﺮ او ﺧﻮﺗﺎم ،او
ﮐو .
 د ﻳﻔﻠﻴﻂ درې زاﻣﻦ ۇو :ﻓﺎﺳﺎک،
ﻳﻮه ﻳ ﻟﻮر ﺳﻮع وه .
 د ﺳﻤﺮ زاﻣﻦ اﺧ ،روﻫﺠﻪ ،ﻳﺨﺒﻪ او
ﺑﻤﻬﺎل او ﻋﺴﻮات .
 د ﻫﻐﮥ د ورور ﺣﻴﻠﻢ ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﺻﻮﻓﺢ،
آرام ۇو .
 د ﺻﻮﻓﺢ اوﻻد دا وو :ﺳﻮح،
اﻣﻨﻊ ،ﺳﻠﺲ او ﻋﻤﻞ .
 ﺑﺼﺮ ،ﻫﻮد ،ﺳﻤﺎ ،ﺳﻠﺴﻪ،
ﺣﺮﻧﻔﺮ ،ﺳﻌﺎل ،ﺑﻴﺮى ،اﻣﺮاه ،
 او
 د ﻳﺘﺮ اوﻻد دا وو :ﻳﻔُﻨﻪ ،ﻓﺴﻔﺎ ،ارا ،
ﻳﺘﺮان او ﺑﻴﺮا .
 دا ﻮل د آﺷﺮ
د ﻋﻠﻪ اوﻻد دا وو :ارخ ،ﺣﻨاﻳﻞ او رﺿﻴﺎه .
اوﻻد وو .ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ اوﻟﻨ ﻣﺸﺮان ،ﺗه او ﻣﺸﻬﻮر
ﺟﻨﻴﺎﻟ او داﺳ ﻣﺸﺮان ۇو ﭼ ﻣﺜﺎل ﻳ ﻧﮥ وو .د آﺷﺮ ﭘﻪ
اوﻻد ﮐ ﺷﭙوﻳﺸﺖ زره داﺳ ﺳى ۇو ﭼ د ﻓﻮﺟ ﮐﺎر
ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ۇو.

د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ اوﻻد

۸

 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻴﻨﮥ زاﻣﻦ ۇو ،د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻐﻮئ


 د ﺑﺎﻟﻊ
 ﻧﻮﺣﻪ او رﻓﺎ .
داﺳ دى :ﺑﺎﻟﻊ ،اﺷﺒﻴﻞ ،اﺧﺮخ ،
 اﺑﻴﺴﻮع ،ﻧﻌﻤﺎن ،اﺧﻮع،
اوﻻد دا وو :ادار ،ﺟﻴﺮا ،اﺑﻴﻬﻮد ،
 د اﻫﻮد اوﻻد ﻧﻌﻤﺎن،
 -
 ﺟﻴﺮا ،ﺳﻔﻮﻓﺎن او ﺣﻴﺮام .

اﺧﻴﺎه او ﺟﻴﺮا وو .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو ﭼ ﭘﻪ
ﺟﺒﻌﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زور ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮل او ﭘﻪ
ﻣﺎﻧﺤﺖ ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﺟﻴﺮا ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮى
 د ﺳﺤﺮﻳﻢ دوه
 -
ﮐﻮﻟﻪ .ﺟﻴﺮا د ﻋﺰا او اﺧﻴﻬﻮد ﭘﻼر وو .
 ،ﺣﺸﻴﻢ او ﺑﻌﺮاه ﻃﻼﻗ ﮐې .وروﺳﺘﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د
ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻮدس وادۀ ﮐه او اووۀ

زاﻣﻦ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل :ﻳﻮﺑﺎب ،ﺿﺒﻴﻪ ،ﻣﻴﺴﺎ ،ﻣﻠﺎم ،
ﻳﻌﻮض ،ﺳﻴﺎه او ﻣﺮﻣﻪ .د ﻫﻐﮥ ﻮل زاﻣﻦ د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان
 د ﻫﻐﮥ د ﺣﺸﻴﻢ ﻧﻪ ﻫﻢ دوه زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل:
ﺷﻮل .
 د اﻟﻔﻌﻞ درې زاﻣﻦ ۇو :ﻋﺒﺮ ،ﻣﺸﻌﺎم
اﺑﻃﻮب او اﻟﻔﻌﻞ .
او ﺳﺎﻣﺪ .دا ﺳﺎﻣﺪ وو ﭼ ﻫﻐﮥ د اوﻧﻮ او ﻟﺪ ﺎروﻧﻪ او
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠ ﺟﻮړ ﮐل.

ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن ﭘﻪ ﺟﺎت او اﻳﺎﻟﻮن ﮐ
 ﺑﺮﻳﻌﺎه او ﺳﻤﻊ د ﻫﻐﻪ ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو ﭼ د اﻳﺎﻟﻮن ﭘﻪ

ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪې او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻳ وﺷل ﭼ د ﺟﺎت ﭘﻪ
 د ﺑﺮﻳﻌﺎه ﭘﻪ اوﻻد ﮐ اﺧﻴﻮ،
ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ،
 زﺑﺪﻳﺎه ،ﻋﺮاد ،ﻋﺪر ،
ﺷﺎﺷﻖ ،ﻳﺮﻳﻤﻮت ،
اﺳﻔﺎه او ﻳﻮﺧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ۇو.

ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
 د اﻟﻔﻌﻞ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ دا ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو :زﺑﺪﻳﺎه،

 د
 ﻳﺴﻤﺮى ،ﻳﺰﻟﻴﺎه او ﻳﻮﺑﺎب .
ﻣﺴﻼم ،ﺣﺰﻗ ،ﺣﺒﺮ ،
ﺳﻤﻌ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ دا ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو :ﻳﻘﻴﻢ ،زِﮐﺮى ،زﺑﺪى،
 ﻋﺪاﻳﺎه ،ﺑﺮاﻳﺎه او ﺳﻤﺮات.
 اﻟﻌﻴﻨ ،ﺿﻠﺘ اﻟاﻳﻞ ،

 د ﺷﺎﺷﻖ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ دا ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو :اﺳﻔﺎن ،ﻋﺒﺮ،

 ﺣﻨﻨﻴﺎه ،ﻋﻴﻼم،
 ﻋﺒﺪون ،زِﮐﺮى ،ﺣﻨﺎن ،
اﻟاﻳﻞ ،
 د ﻳﺮوﺣﺎم ﭘﻪ اوﻻد ﮐ
 ﻳﻔﺪﻳﺎه او ﻓﻨﻮاﯦﻞ .
ﻋﻨﺘﻮﺗﻴﺎه ،

دا ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو :ﺳﻤﺴﺮى ،ﺷﺤﺎرﻳﺎه ،ﻋﺘﻠﻴﺎه ،
 دا د ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ اوﻟﻨ ﻣﺸﺮان
ﻳﻌﺮﺳﻴﺎه ،اﻟﻴﺎس او زِﮐﺮى .
ۇو ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو او
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل.

ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
 ﻳﻌاﻳﻞ د ﺟﺒﻌﻮن ﺎر ﺟﻮړ ﮐو او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪو .د ﻫﻐﮥ

 او د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮ زوئ ﻋﺒﺪون وو .د
د  ﻧﻮم ﻣﻌﻪ وو ،
 ﺟﺪور،
ﻫﻐﮥ ﻧﻮر زاﻣﻦ ﺻﻮر ،ﻗﻴﺲ ،ﺑﻌﻞ ،ﻧﻴﺮ ،ﻧﺪب ،
 او ﻣﻘﻠﻮت ﭼ د ﺳﻤﻌﺎ ﭘﻼر وو .د ﻫﻐﻮئ
اﺧﻴﻮ ،زﮐﺮ ،
اوﻻد ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ د ﻧﻮرو ﮐﻮرﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې
اوﺳﯧﺪل.

د ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎﻧﺪان
 ﻧﻴﺮ د ﻗﻴﺲ ﭘﻼر وو او ﻗﻴﺲ د ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻼر وو .د

ﺳﺎؤل ﻠﻮر زاﻣﻦ وو :ﻳﻮﻧﺘﻦ ،ﻣﻠﺷﻮع ،اﺑﻴﻨﺪاب او اﺷﺒﻌﻞ.
 ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻣﺮﻳﺐ ﺑﻌﻞ ﭘﻼر وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﻴﺎه ﭘﻼر وو.


 د ﻣﻴﺎه ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻓﻴﺘﻮن ،ﻣﻠ ،ﺗﺎرﻳﻊ او اﺣﺎز.

 اﺣﺎز د ﻳﻬﻮﻋﺪه ﭘﻼر وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د درﯦﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻼر وو:


ﻋﻠﻤﺖ ،ﻋﺰﻣﺎوت او زِﻣﺮى .زِﻣﺮى د ﻣﻮﺿﺎ ﭘﻼر وو ،
ﻣﻮﺿﺎ د ﺑِﻨﻌﻪ ﭘﻼر وو ،ﺑِﻨﻌﻪ د رﻓﻌﻪ ،رﻓﻌﻪ د اﻟﻌﺎﺳﻪ ،اﻟﻌﺎﺳﻪ د
 د اﺻﻴﻞ ﺷﭙ زاﻣﻦ ۇو :ﻋﺰرﻳﻘﺎم ،ﺑﻮﮐﺮو،
اﺻﻴﻞ ﭘﻼر وو .
 د اﺻﻴﻞ د ورور
اﺳﻤﻌﻴﻞ ،ﺳﻌﺮﻳﺎه ،ﻋﺒﺪﻳﺎه او ﺣﻨﺎن .
 د اوﻻم
ﻋﻴﺸﻖ درې زاﻣﻦ ۇو :اوﻻم ،ﻳﻌﻮس او اﻟﻴﻔﻠﻂ .
زاﻣﻦ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن او د ﻏﺸﻮ وﻳﺸﺘﻮﻧ ۇو .د ﻫﻐﮥ ﻮل زاﻣﻦ
او ﻧﻤﺴ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ۇو .دا ﻮل ﮐﺴﺎن د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ اوﻻد وو.

د ﺧﻠﻘﻮ آزادﯦﺪل او واﭘﺲ راﺗﻠﻞ

۹

 د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې وه او دا


ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻠ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﺎﺑﻞ
 وړوﻣﺒ ﮐﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺗﻪ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ
ﮐ اﻣﺎﻣﺎن ،ﻟﻴﻮﻳﺎن ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ
 د ﻳﻬﻮداه ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ،اﻓﺮاﺋﻴﻢ او
او ﻧﻮر ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ۇو .
ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺧﻠﻖ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻻړل۴ .۶-د
ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻟﺲ ﮐﻢ اووۀ ﺳﻮه ﺧﺎﻧﺪان داﺳ ۇو ﭼ ﻻړل
او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﭘﻪ دې ﮐ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ د
ﻓﺎرص اوﻻد د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻋﻮﺗ وو ،ﭼ د ﻋﻤﻴﻬﻮد زوئ او د
ﻋﻤﺮى ﻧﻤﺴﮯ وو .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﮐ اﻣﺮى او ﺑﺎﻧ
ﺷﺎﻣﻞ ۇو .د ﻳﻬﻮداه زوئ ﺳﻴﻠﻪ د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻋﺴﺎﻳﺎه وو ،ﭼ
ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺸﺮ وو .د ﻳﻬﻮداه زوئ زارح د ﻗﺒﻴﻠ

 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ دا ﮐﺴﺎن ﻻړل او
 -
ﻣﺸﺮ ﻳﻌاﻳﻞ وو .
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل :د ﻣﺴﻼم زوئ ﺳﻠﻮ ،ﭼ ﻣﺴﻼم د
ﻫﻮداوﻳﺎه زوئ وو ،ﻫﻮداوﻳﺎه د ﻫﺴﻴﻨﻮآه زوئ وو ،او ورﺳﺮه د
ﻳﺮوﺣﺎم زوئ اﺑﻨﻴﺎه وو ،اﻳﻠﻪ ﭼ د ﻋﺰى زوئ او د ﻣﻴﺮى
ﻧﻤﺴﮯ وو ،د ﺳﻔﻄﻴﺎه زوئ ﻣﺴﻼم ،ﺳﻔﻄﻴﺎه د رﻋﻮاﯦﻞ زوئ
 د دې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻬﮥ ﺳﻮه
وو او رﻋﻮاﯦﻞ د اﺑﻨﻴﺎه زوئ وو .
ﺷﭙ ﭘﻨﻮس ﺧﺎﻧﺪان ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل .د دې ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮو
ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻮل ﺳى د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو.

ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻻړل
۱۰۱۲-ﭘﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﮐ دا ﮐﺴﺎن ۇو :ﻳﺪﻋﻴﺎه،
ﻳﻬﻮﻳﺮﻳﺐ او ﻳﻴﻦ .د ﺧﻠﻘﻴﺎه زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﮐﻮر ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ وو ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﮐ ﻣﺴﻼم،
ﺻﺪوق ،ﻣﺮاﻳﻮت او اﺧﻴﻄﻮب ﺷﺎﻣﻞ ۇو .د ﻳﺮوﺣﺎم زوئ
ﻋﺪاﻳﺎه ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﮐ ﻓﺸﺤﻮر او ﻣﻠﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ
ۇو ،او ورﺳﺮه د ﻋﺪىاﻳﻞ زوئ ﻣﻌﺴ ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 ﮐﻮم
ﮐ ﻳﺤﺰﻳﺮاه ،ﻣﺴﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﻴﺖ او اﻣﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
اﻣﺎﻣﺎن ﭼ د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳﻮ زر اووۀ ﺳﻮه او
ﺷﭙﯧﺘﮥ ۇو .ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺖ د ﮐﺎر دﭘﺎره
ﮥ ﺗه ﺳى ۇو.

ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭼ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
اوﺳﯧﺪل
۱۴۱۶-دا ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ :د ﺣﺴﻮب زوئ
ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﮐ د ﻣﺮارى د ﻗﺒﻴﻠ

ﻋﺰرﻳﻘﺎم او ﺣﺴﺒﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ ۇو ،ﺑﻘﺒﻘﺮ ،ﺣﺮس ،ﺟﻼل او د ﻣﻴﺎ
زوئ ﻣﺘﻨﻴﺎه ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﮐ زِﮐﺮى او آﺳﻒ
ﺷﺎﻣﻞ ۇو ،د ﺳﻤﻌﻴﺎه زوئ ﻋﺒﺪﻳﺎه ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
ﮐ ﺟﻼل او ﻳﺪوﺗﻮن ﺷﺎﻣﻞ ۇو ،ﺑﺮﮐﻴﺎه ،ﭼ د آﺳﺎ زوئ او
اﻟﻘﻨﻪ ﻧﻤﺴﮯ وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ﺎر ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
اوﺳﯧﺪو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل او
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ

اوﺳﯧﺪل :ﺳﻠﻮم ،ﻋﻘﻮب ،ﻃﻠﻤﻮن او اﺧﻴﻤﺎن .ﺳﻠﻮم د ﻫﻐﻮئ
 د دې ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﻮ ډﻟﻮ ﮐﺴﺎن د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ
ﻣﺸﺮ وو .
ﻃﺮف د ﺑﺎدﺷﺎه د دروازې ﺳﺮه وﻻړ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د
 د ﻗﻮرې زوئ
ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ دروازو ﺑﺎﻧﺪې ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮﻟﻪ .
او د اﺑآﺳﻒ ﻧﻤﺴﮯ ﺳﻠﻮم ،ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ د ﻗﻮرح
ډﻟﻪ وه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺎئ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﻣﻪ وار ۇو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اوﺳﯧﺪو د ﺎئ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﻣﻪ وار ۇو.
 د اﻟﻋﺰر زوئ ﻓﻴﻨﺤﺎس ،ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﻮئ

 د
ﻣﺸﺮى ﮐې وه او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ وو .
ﻣﺴﻠﻤﻴﺎه زوئ زﮐﺮﻳﺎه ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ د
 ﻮل دوه ﺳﻮه او دوﻟﺲ
ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د ﺎئ ﻮﮐﻴﺪار وو .
ﺳى د دروازو دﭘﺎره ﻮﮐﻴﺪاران ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى ۇو .د
ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﭼﺮﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ اوﺳﯧﺪل .داؤد او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ
دې اﻫﻢ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو .

اوﻻد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﯧﻤ د دروازو د ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﻣﻪ وار
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه ﻳﻮه دروازه وه ،ﺷﻤﺎﻟ،
ۇو .
ﺟﻨﻮﺑ ،ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ او ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﺗﻪ او د ﻫﺮې ﻳﻮې دروازې ﻳﻮ
 د ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮان ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ
ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﻮﮐﻴﺪار وو .
ﮐﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ راﺗﻠﻞ او د
 ﻫﻐﻪ ﻠﻮر
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ اووۀ ور ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻣﺸﺮان ﻮﮐﻴﺪاران ﻟﻴﻮﻳﺎن ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﻮره ذﻣﻪ وارى
ورﮐے ﺷﻮې وه .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﮐﻮﻮ او د
ﻫﻐﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭼ ﮐﻮم ﻫﻠﺘﻪ ﮐﯧﻮدے
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺳﺮه ﻧﺰدې دﯦﺮه ۇو،
ﺷﻮ .
ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﮐﺎر د دې ﺣﻔﺎﻇﺖ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﮐ د
دروازو ﮐﻮﻻول ۇو.

ﻧﻮر ﻟﻴﻮﻳﺎن
 ﮥ ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻋﺒﺎدت د ﺳﺎﻣﺎن ذﻣﻪ وار ۇو .ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ دا

 ﻧﻮر
وړﻟﮯ ﻳﺎ واﭘﺲ راوړﻟﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ .
د ﻣﻘﺪس ﺎئ د ﺳﺎﻣﺎن ،د اوړو ،د ﻣﻴﻮ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ،
 ﺧﻮ د ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ د
ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ذﻣﻪ وار ۇو .
 د ﻗﻮرح د ﻗﺒﻴﻠ د ﻟﻴﻮى
وﻟﻮ ذﻣﻪ وارى د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وه .
ﻗﺒﻴﻠ د ﺳﻠﻮم ﻣﺸﺮ زوئ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻣﺘﺘﻴﺎه وو ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ

رو ﭘﺨﻮﻟﻮ ذﻣﻪ وار وو ﭼ ﭘﻪ ﻧﺬراﻧﻮ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻪ .
د ﻗُﻬﺎت د ﻗﺒﻴﻠ ﮥ ﮐﺴﺎن د ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﮐﻮر دﭘﺎره د ﻣﻘﺪﺳ رو ﺗﻴﺎروﻟﻮ ذﻣﻪ وار ۇو .
ﮥ ﺧﺎﻧﺪان د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺳﻨﺪرو ذﻣﻪ وارې وې .د
دې ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻳﻮ ﻮ ﮐﻮﻮ ﮐ
اوﺳﯧﺪل او د ﻧﻮرو ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ آزاد ۇو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ

 دا ﻮل ﮐﺴﺎن د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر
ﺑﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
ﻧﻴﮥ د ﻧﺴﺐﻧﺎﻣ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺸﺮان ۇو.
ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮان ۇو.

د ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او اوﻻد
 ﻳﻌاﻳﻞ د ﺟﺒﻌﻮن ﺎر ﺟﻮړ ﮐو او ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ

 د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮ زوئ ﻋﺒﺪون وو او د
د  ﻧﻮم ﻣﻌﻪ وو .

ﻫﻐﮥ ﻧﻮر زاﻣﻦ دا ۇو :ﺻﻮر ،ﻗﻴﺲ ،ﺑﻌﻞ ،ﻧﻴﺮ ،ﻧﺪب ،
 ﭼ د ﺳﻤﻌﺎم ﭘﻼر وو .د
ﺟﺪور ،اﺧﻴﻮ ،زﮐﺮﻳﺎه او ﻣﻘﻠﻮت 
ﻫﻐﻮئ اوﻻد د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ د ﻧﻮرو ﮐﻮرﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﻧﻴﺮ د ﻗﻴﺲ ﭘﻼر وو او ﻗﻴﺲ د ﺳﺎؤل ﭘﻼر
ﮐ اوﺳﯧﺪل .
وو .د ﺳﺎؤل ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻳﻮﻧﺘﻦ ،ﻣﻠﺷﻮع ،اﺑﻴﻨﺪاب او
 ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻣﺮﻳﺐ ﺑﻌﻞ ﭘﻼر وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﻴﺎه
اﺷﺒﻌﻞ .
 د ﻣﻴﺎه ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻓﻴﺘﻮن ،ﻣﻠ ،ﺗﺎرﻳﻊ او
ﭘﻼر وو .
 اﺣﺎز د ﻳﻌﺮاه ﭘﻼر وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د درﯦﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻼر
اﺣﺎز .

وو :ﻋﻠﻤﺖ ،ﻋﺰﻣﺎوت او زِﻣﺮى .زِﻣﺮى د ﻣﻮﺿﺎ ﭘﻼر وو ،
ﻣﻮﺿﺎ د ﺑِﻨﻌﻪ ﭘﻼر وو ،ﺑِﻨﻌﻪ د رﻓﺎﻳﺎه ،رﻓﺎﻳﺎه د اﻟﻌﺎﺳﻪ او
 د اﺻﻴﻞ ﺷﭙ زاﻣﻦ ۇو:
اﻟﻌﺎﺳﻪ د اﺻﻴﻞ ﭘﻼر وو .
ﻋﺰرﻳﻘﺎم ،ﺑﻮﮐﺮو ،اﺳﻤﻌﻴﻞ ،ﺳﻌﺮﻳﺎه ،ﻋﺒﺪﻳﺎه او ﺣﻨﺎن.

د ﺳﺎؤل ﻣﺮګ

۱۰

 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮ


ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺟﻨ وﮐو .ﻫﻠﺘﻪ ډﯦﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ووژﻟﮯ ﺷﻮل
او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﭘﺎﺗ ﮐﺴﺎن ﺳﺮه د ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د
 ﺧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ
زاﻣﻨﻮ وﺗﺘﯧﺪل .

ورﻧﺰدې ﺷﻮل او د ﺳﺎؤل درې زاﻣﻦ ﻳﻮﻧﺘﻦ ،اﺑﻴﻨﺪاب او
 د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺳﺨﺖ ﺟﻨ
ﻣﻠﺷﻮع ﻳ ووژل .
وو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﯧﺪو او ﺳﺨﺖ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻟﻤ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ
زﺧﻤ ﺷﻮ .
وﺳﻠﻪ وړﻟﻪ” ،ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﺑﺎﺳﻪ او ﻣﺎ ﭘﺮې ووﻫﻪ ،ﻨ ﻫﻐﻪ
ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ راﺷ او زﻣﺎ ﺑﻋﺰﺗ ﺑﻪ ﮐﻮى “.ﺧﻮ زﻟﻤﮯ
ﻳﺮﯦﺪو او داﺳ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮل ،ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره واﺧﺴﺘﻪ او ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻟﻤ
ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺎن وروﻏﻮرزوﻟﻮ .
وﻟﻴﺪل ﭼ ﺳﺎؤل ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ درې واړه
وروﻏﻮرزوﻟﻮ او ﻣ ﺷﻮ .
زاﻣﻦ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﻣۀ ﺷﻮل او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﭼ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﺑﻨ
وﻧﮥ ﮐه .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ۇو ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻟﺮ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ
دے او ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻣۀ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ
ﺎروﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل او ﻣﻨه ﻳ ﮐه .او ﺑﻴﺎ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن راﻏﻠﻞ او
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ،ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د ﻣو
ﺎروﻧﻪ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل .
ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻړل او ﻫﻐﻮئ د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ د
وﻣﻮﻧﺪل ﭼ د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .
ﺳﺎؤل ﺳﺮ ﭘﺮې ﮐو ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ زﻏﺮه ﮐﻮﻻو ﮐه او د ﻫﻐﻮئ
ﺳﺮه ﻳ ﻮﻟﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ﺧﭙﻠﻮ
 ﻫﻐﻮئ د
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا زﯦﺮے واوروى .
ﻫﻐﮥ وﺳﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﮐﯧﻮده او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ

ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ دﺟﻮن ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ راﻮړﻧﺪ ﮐو .
ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺒﻴﺲ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ دا واورﯦﺪل ﭼ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻮل
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎؤل ﺳﺮه ﮥ ﮐى ۇو ،
ﺗه ﺳى ﻻړل او د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﻳ

واﺧﺴﺘﻞ او ﻳﺒﻴﺲ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړل .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ دا د ﯧۍ د وﻧ
 ﺳﺎؤل
ﻻﻧﺪې ﺦ ﮐل او اووۀ ور ﻳ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ .
ﻪ ﻣ ﺷﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻳ ﺧﻴﺎﻧﺖ وﮐو او د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ وﮐه .ﻫﻐﮥ د ﮐﻮډﺮې

 ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣو د روﺣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې ﻫﻢ ﮐﻮﻟ .
ﭘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮ دا ۇو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳ ﻣﺸﻮره اﺧﺴﺘ
وے .ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ووژﻟﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﺧﺘﻴﺎر ﻳ د
ﻳﺴ زوئ داؤد ﻟﻪ ورﮐو.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪل

۱۱

 ﺑﻴﺎ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ داؤد ﻟﻪ


 ﭘﻪ ﺗﯧﺮه
ﻻړل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﻳﻮ .

زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻻ ﺳﺎؤل زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه وو ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ
ﻮک وې ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ دې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮى ﮐﻮﻟﻪ
او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﺳﺮه دا ﻟﻮظ وﮐو ﭼ ﺗﮥ
 ﻧﻮ د ﺑﻨ
ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻤﺮان ﻳ “.
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ داؤد ﻟﻪ راﻏﻠﻞ .ﻫﻐﮥ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو .ﻫﻐﻮئ د
ﻣﻘﺮروﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﻞ واﭼﻮل او ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ وﻋﺪه ﮐې وه.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻓﺘﺢ ﮐﻮل
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻻړل او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ

ﺎر ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻳﺒﻮس ﭘﻪ

ﻧﻮم ﻳﺎدﯦﺪو او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ اﺻﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ ﻳﻌﻨ ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن ﺗﺮ
 ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل .
”ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ و “.ﺧﻮ داؤد د ﻫﻐﻮئ د
ﺻﻴﻮن ﻗﻠﻌﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ او دا ﺎئ د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ.
 داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻮم ﻳﻮ ﺳے ﭼ اول ﭘﻪ ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ

ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وى “.ﻳﻮآب ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه وه ،ﻫﻐﮥ اول ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻫﻐﻪ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ
 داؤد ﭘﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮐ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻻړو ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﺷﻮ .
 ﻫﻐﮥ ﺎر ﺟﻮړ ﮐو ،د
وﺟﻪ دا د داؤد ﺎر ﺑﻠﻠﮯ ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﺷﺮوع وﮐه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﺮه ﺧﺘﻠ ﭘ ۇو او د
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗ ﭘﻮرې ﻳ ﺧﻮر ﮐو او ﻳﻮآب ﺑﺎﻗ ﺎر ﺑﻴﺎ
 داؤد ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗه ﮐﯧﺪو ،ﻪ ﭼ رب اﻻﻓﻮاج
ﺟﻮړ ﮐو .
د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن
 د داؤد د ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮان دا دى .ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ

ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ داؤد ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐى
 وړوﻣﺒﮯ د
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪه ﮐې وه .
ﺣﻤﻮن د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﺴﻮﺑﻌﺎم وو ﭼ د ﻫﻐﻪ ”درﯦﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ“ ﻣﺸﺮ
وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻧﯧﺰې ﺳﺮه د درې ﺳﻮو ﺳو ﺧﻼف ﺟﻨ
 ورﭘﺴ د
وﮐو او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻨ ﮐ ووژل .
ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻣﺸﻬﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ د دودو زوئ اﻟﻋﺰر ،ﭼ د
 ﻫﻐﻪ د داؤد ﭘﻪ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐ د
اﺧﻮﺣ د ﻗﺒﻴﻠ وو .
ﻓﺴﺪﻣﻴﻢ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف وﺟﻨﯧﺪو .ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل ﺷﺮوع ﮐل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺳى د
اورﺑﺸﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﮐ وو ،

ﭘ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﮐﻠ ودرﯦﺪل او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ
 ﻳﻮه
ورﮐو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐه .
ورځ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د دﯦﺮﺷﻮ ﻧﻪ درې ﮐﺴﺎن ﻳﻮ  ﻟﻪ
ﻻړل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ داؤد د ﻋﺪوﻻم ﻏﺎر ﺳﺮه ﻧﺰدې اﻳﺴﺎر وو ،ﭼ
ﭘﻪ دې دوران ﮐ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮې ﻓﻮﺟ ﻗﺒﻴﻠ د رﻓﺎﺋﻴﻢ ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ داؤد
وادۍ ﮐ ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ وې .
ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﺨﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﮐ وو او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ
 د داؤد اوﺑﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ زړۀ وﺷﻮ او وې
ﻗﺒﻀﻪ ﮐے وو .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﺎش ﭼ ﻮک ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ دروازې ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻣﺸﻬﻮرو
ﻧﺰدې ﮐﻮﻫ ﻧﻪ ﻟې اوﺑﮥ راوړى “.
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻮﺟ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﻻر ﺟﻮړه ﮐه ،د
ﮐﻮﻫ ﻧﻪ ﻳ ﻟې اوﺑﮥ راووﻳﺴﺘﻠ او داؤد ﻟﻪ ﻳ راوړې .ﺧﻮ
ﻫﻐﮥ دا وﻧﮥ ﻠﮯ او د ﻠﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د
 او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا زۀ ﻫﻴﻠﻪ
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﻮئ ﮐې 
ﻧﮥ ﺷﻢ ﻠﮯ .دا ﺑﻪ د دې ﺳو د وﻳﻨ ﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى
ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮﻟﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د دې
ﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو .دا د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﺑﻬﺎدرۍ
 د ﻳﻮآب ورور اﺑﻴﺸﮯ د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻣﺸﻬﻮرو
ﮐﺎرﻧﺎﻣ وې .
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻧﯧﺰې ﺳﺮه د درې ﺳﻮو ﺳو
ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻳ ووژل او د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﺸﻬﻮر وو او د
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ .

ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮥ وو .
د ﻗﺒﻀﺌﻴﻞ د ﻳﻬﻮﻳﺪع زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه ﻳﻮ ﺗه ﻓﻮﺟ وو ،ﻫﻐﮥ ډﯦﺮې
د ﺑﻬﺎدرۍ ﮐﺎرﻧﺎﻣ وﮐې ،ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ د دوو ﺗه
ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ وژل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .ﻳﻮ ﺑﻞ ﻞ ﭼ واوره
ورﯦﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﻮې ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﻻړو او ﻳﻮ زﻣﺮے ﻳ

 ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺼﺮے ﻫﻢ ووژﻟﻮ ،ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺳے ﭼ
ووژﻟﻮ .
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﻧﻴﻢ ﺰه ﻟﻮړ وو ،د ﻫﻐﮥ ﻧﯧﺰه د ﮐﻮ د ﺗﻴﺮ ﻫﻮﻣﺮه
ﻟﻮﻳﻪ وه .ﺑﻨﺎﻳﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د اﻣﺴﺎ ﺳﺮه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،د
ﻣﺼﺮى د ﻻس ﻧﻪ ﻳ ﻧﯧﺰه واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
 دا د ﺑﻨﺎﻳﺎه د ﺑﻬﺎدرۍ ﮐﺎرﻧﺎﻣ وې ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ
ووژﻟﻮ .
 ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت
درﯦﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر وو .
ﻣﺸﻬﻮر وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮥ وو .داؤد ﻫﻐﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ ذاﺗ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو۲۶ .۴۷-دا ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﺑﻬﺎدر
ﻓﻮﺟﻴﺎن دى :د ﻳﻮآب ورور ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ،د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ د دودو زوئ
اﻟﺤﻨﺎن ،د ﺣﺮود ﺳﻤﻮت ،د ﻓﻠﻮن ﺧﻠﺺ ،د ﺗﻘﻮع د ﻋﻘﻴﺲ
زوئ ﻋﻴﺮا ،د ﻋﻨﺘﻮت اﺑﻴﻌﺰر ،د ﺣﻮﺳﺎﺗ ﺳﺒ ،د اﺧﻮﺣ
ﻋﻴﻠ ،د ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ﻣﻬﺮى ،د ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ د ﺑﻌﻨﻪ زوئ ﺣﻠﺪ ،ﭘﻪ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﮐ د ﺟﺒﻌﻪ د رﻳﺒ زوئ اﺗ ،د ﻓﺮﻋﺎﺗﻮن ﺑﻨﺎﻳﺎه ،د
ﺟﻌﺲ ﺳﺮه ﻧﺰدې وادﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺣﻮرى ،د ﻋﺮﺑﺎه اﺑاﯦﻞ ،د ﺑﺤﺮوم
ﻋﺰﻣﺎوت ،د ﺳﻌﻠﺒﻮن اﻟﻴﺨﺒﻪ ،د ﺟﺰون ﻫﺸﻴﻢ ،د ﺣﺮار ﻧﻪ د
ﺷﺠ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ ،د ﺣﺮار ﻧﻪ د ﺳﺎﮐﺎر زوئ اﺧآم ،د اُور
زوئ اﻟﻔﺎل ،د ﻣﻴﺮه زوئ ﺣﻔﺮ ،د ﻓﻠﻮن اﺧﻴﺎه ،د ﮐﺮﻣﻞ
ﺣﺼﺮو ،د ازﺑ زوئ ﻧﻌﺮى ،د ﻧﺎﺗﻦ ورور ﻳﻮاﻳﻞ ،د ﻫﺎﺟﺮى
زوئ ﻣﺒﺤﺎر ،د ﻋﻤﻮن ﺻﻠﻖ ،د ﺑﻴﺮوت د ﻳﻮآب زﻏﺮه وړوﻧﮯ
ﻧﺤﺮى ،د ﻳﺘﻴﺮ ﻧﻪ ﻋﻴﺮا او ﺟﺮﻳﺐ ،ﺣﺘ اورِﻳﺎه ،د اﺧﻠ زوئ
زاﺑﺎد ،د ﺳﻴﺰا زوئ ﻋﺪﻳﻨﻪ ﭼ د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﮐﺲ
وو ،ﭼ د دﯦﺮﺷﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻪ ډﻟﻪ ﻳ ﻟﺮﻟﻪ ،د ﻣﻌﻪ زوئ
ﺣﻨﺎن ،د ﻣﺘﻦ ﻳﻮﺳﻔﻂ ،د ﻋﺴﺘﺎرات ﻋﺰﻳﺎه ،د ﻋﺮوﻋﻴﺮ د ﺧﻮﺗﺎم
زاﻣﻦ ،ﺳﻤﺎ او ﻳﻌاﻳﻞ ،د ﺗﻴﺺ ﻧﻪ د ﺳﻤﺮى زاﻣﻦ ،ﻳﺪﻳﻌﻴﻞ او
ﻳﻮﺧﺎ ،د ﻣﺤﺎوه ﻧﻪ اﻟاﻳﻞ ،د اﻟﻨﻌﻢ زاﻣﻦ ،ﻳﺮﻳﺒ او ﻳﻮﺳﺎوﻳﺎه ،د
ﻣﻮآب ﻧﻪ ﻳﺘﻤﻪ ،اﻟاﻳﻞ ،ﻋﻮﺑﻴﺪ او د ﺿﻮﺑﺎه ﻧﻪ ﻳﻌﺴاﯦﻞ.

د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ د ﺣﻀﺮت داؤد وړوﻣﺒﻨ
ﻣﻠﺮى

۱۲

 دا ﻫﻐﻪ ﺳى دى ﭼ ﭘﻪ ﺻﻘﻼج ﮐ د داؤد ﺳﺮه


ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻠﺮى ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻗﻴﺲ زوئ ﺳﺎؤل ﻧﻪ
ﭘﯧﺪو .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ ﻧﻪ ۇو ﭼﺎ ﭼ د داؤد ﭘﻪ ﺣﻖ
 دا ﻮل ﺗه ﻟﻴﻨﺪه ﭼﻠﻮوﻧ ۇو،
ﮐ ﺟﻨ وﮐو .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ  او ﺲ ﻻس دواړو ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺸ او د ﻟﻴﻨﺪې
ﮐﺎ وﻳﺸﺘﻠﮯ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ د ﺳﺎؤل
ﺧﭙﻠﻮان ۇو۳ .۷-ﻫﻐﻮئ د ﺟﺒﻌﻪ ﺎر ﻧﻪ د ﺳﻤﺎﻋﻪ د زاﻣﻨﻮ د
ﻟﻮئ ﻣﺸﺮ اﺧﻴﻌﺰر او دوﯦﻢ ﻣﺸﺮ ﻳﻮآس د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ۇو.
ﻫﻐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن دا ۇو :ﻳﺰﺋﻴﻞ او ﻓﻠﻂ ﭼ د ﻋﺰﻣﺎوت زاﻣﻦ ۇو،
ﺑﺮاﮐﻪ او د ﻋﻨﺘﻮت ﻧﻪ ﻳﺎﻫﻮ ،د ﺟﺒﻌﻮن اﺳﻤﺎﻋﻴﻪ ﭼ ﻣﺸﻬﻮر
ﻓﻮﺟ او د ﻫﻐﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ وو ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻳﺤﺰىاﻳﻞ،
ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن او د ﺟﺪﻳﺮه ﻳﻮزﺑﺪ ،اﻟﻌﻮزى ،ﻳﺮﻳﻤﻮت ،ﺑﻌﻠﻴﺎه،
ﺳﻤﺮﻳﺎه ،ﺳﻔﻄﻴﺎه ﺧﺮوﻓ ،اﻟﻘﻨﻪ ،ﻳﺴﻴﺎه ،ﻋﺰراﯦﻞ ،ﻳﻮﻋﺰر او د
ﻗﻮرح د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﺴﻮﺑﻌﺎم ،د ﺟﺪور د ﻳﺮوﺣﺎم زاﻣﻦ ،ﻳﻮﻋﻴﻠﻪ او
زﺑﺪﻳﺎه.

د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ د داؤد ﻣﻠﺮى
۸ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮐ وو ﻧﻮ د ﺟﺎد د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ
ﻴﻨ ﺗه او ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎر ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﺷﻮﻟﻮ.
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ډاﻟﻮﻧﻮ او ﻧﯧﺰو ﮐ ﻣﺎﻫﺮان ۇو ،د زﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺗه او ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺰې ﻣﻨې ﻳ وﻫﻠ.
۹۱۳-د ﻫﻐﻮئ ﻋﻬﺪې ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﺪې وې :د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ
اﻳﺼﺮ ،ورﭘﺴ ﻋﺒﺪﻳﺎه ،اﻟﻴﺎب ،ﻣﺴﻤﻨﻪ ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻋﺘ ،اﻟاﻳﻞ،

ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ،اﻟﺰﺑﺎد ،ﻳﺮﻣﻴﺎه او ﻣﺒﻨ۱۴ .د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﺟﻨﻴﺎﻟ
ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮان ۇو .د ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻤﺰورو ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ د ﺳﻠﻮ
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ او ﺗه ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ د زرو ﺧﻼف
ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ۱۵ .د ﻳﻮ ﮐﺎل ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ،ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ د اُردن ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﮐ اوﺑﮥ د ﻏﺎړو ﻧﻪ
اوړﯦﺪﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻳ ﺧﻮارۀ
وارۀ ﮐل ﮐﻮم ﭼ د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ او ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ دواړو
ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ وادۍ ﮐ اوﺳﯧﺪل.

د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﻠﺮى
۱۶ﻳﻮ ﻞ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﺳو ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ﻻړه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ داؤد وو۱۷ .داؤد ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او
ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻟﺘﻪ زﻣﺎ ﻣﺪد
ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ راﻏﻠ .زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﺷ .ﺧﻮ
ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ اراده دا وى ﭼ دوﮐﻪ ﻣ ﮐئ او دﺷﻤﻦ ﺗﻪ ﻣ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐئ ،اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺗﻠﻴﻒ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻢ
ﻧﮥ دے ﮐے ،ﻧﻮ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د دې ﻧﻪ
ﺧﺒﺮ ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا درﮐى۱۸ “.د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻋﻤﺎﺳ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻮ د
ﻫﻐﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﻣﺸﺮ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ” ،د ﻳﺴ زوئ داؤده،
ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﻳﻮ .ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ دې ﺳﺘﺎ او د ﻫﻐﻮئ وى ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎ
ﻣﺪد ﮐﻮى .ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے “.داؤد ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﺧﯧﺮ راﻏﻠﮯ ووﺋﻴﻠﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﻳ آﻓﺴﺮان ﺟﻮړ ﮐل.

د ﻣﻨﺴ ﻣﻠﺮى

۱۹د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن واوړﯦﺪل او د داؤد ﭘﻪ ﻃﺮف
ﺷﻮل ،دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د
ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ روان وو .ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻮئ د
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻣﺪد ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د
دې ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ﭼ داؤد ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧ ﻧﯧ ﺳﺎؤل
ﺗﻪ واوړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ واﭘﺲ ﺻﻘﻼج ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ۲۰ .دا د ﻣﻨﺴ
ﻫﻐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن دى ﭼ ﮐﻠﻪ داؤد واﭘﺲ ﺻﻘﻼج ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺷﻮل :ﻋﺪﻧﻪ ،ﻳﻮزﺑﺪ ،ﻳﺪﻳﻌﻴﻞ ،ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ،
ﻳﻮزﺑﺪ ،اﻟﻴﻬﻮ او ﺿﻠﺘ .ﭘﻪ ﻣﻨﺴ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ د زرو
زرو ﺳو ﻓﻮﺟ ﻗﺒﻴﻠ وې۲۱ .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ډﻟﻮ ﺧﻼف د داؤد
ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐه ﭼ ﻮک ډاﮐﻮان ۇو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل
ﺗه ﺟﻨﻴﺎﻟ ۇو او د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮان ۇو۲۲ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮه
ورځ ﺑﻪ ﻧﻮى ﺳى د داؤد ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻠﯧﺪل ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﻟﺮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮئ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﻟﺮو ﺷﻤﯧﺮ
۲۳۳۷-ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ وو ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﺮ ﮐ ﻣﻠﺮى ﺷﻮل د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺳﺎؤل ﭘﻪ
ﺎئ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪه
ﮐې وه .د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ داﺳ وو :ﻳﻬﻮداه :ﺷﭙ زره او اﺗﮥ
ﺳﻮه ﮥ وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ﺳى ،ﭼ ډاﻟﻮﻧﻪ او ﻧﯧﺰې ورﺳﺮه وې،
ﺷﻤﻌﻮن :اووۀ زره او ﺳﻞ ﮥ ﺗه ﺳى ،ﻟﻴﻮى :ﻠﻮر زره
او ﺷﭙ ﺳﻮه ﺳى ،د ﻫﺎرون اوﻻد ،د ﻳﻬﻮﻳﺪع ډﻟﻪ :درې زره او
اووۀ ﺳﻮه ﺳى ،ﭘﻪ دې ﮐ ﻳﻮ ﺑﻬﺎدر ﺟﻨﻴﺎﻟﮯ زﻟﻤﮯ
ﺻﺪوق ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د دووﻳﺸﺘﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭼ
ﻮل آﻓﺴﺮان ۇو ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭼ د ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ وه :درې زره

ﺳى )د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ زﻳﺎت ﺧﻠﻖ د ﺳﺎؤل وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ۇو(،
اﻓﺮاﺋﻴﻢ :ﺷﻞ زره او اﺗﮥ ﺳﻮه ﺗه ﺳى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﮐ
ﻣﺸﻬﻮر ۇو ،ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻨﺴ :اﺗﻠﺲ زره ﺳى ﭼ
د داؤد د ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮل ،ﻳﺴﺎﮐﺎر:
دوه ﺳﻮه ﺳى ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﺳو ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې
ۇو )دا ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ او واﻗﻌﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪل او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى( ،زﺑﻮﻟﻮن:
ﭘﻨﻮس زره وﻓﺎدار او داﺳ اﻋﺘﺒﺎرى ﺳى ﭼ د ﺟﻨ
دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ۇو ،ﭼ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ وﺳﻠ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪو ﺑﺎﻧﺪې
ﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﻧﻔﺘﺎﻟ :ﻳﻮ زر ﻣﺸﺮان ،ﺳﺮه د اوو دﯦﺮﺷﻮ زرو ﺳو
ﭼ ﭘﻪ ډاﻟﻮﻧﻮ او ﻧﯧﺰو ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ۇو ،دان :اﺗﮥوﻳﺸﺖ زره
او ﺷﭙ ﺳﻮه ﺗه ﺳى ،آﺷﺮ :ﻠﻮﯦﺖ زره ﺳى ﭼ د
ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ۇو ،د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻗﺒﻴﻠ،
روﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد او ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻨﺴ :ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻞ زره
ﺳى ﭼ د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ وﺳﻠ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪل.
۳۸دا ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭼ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ۇو ،ﺣﺒﺮون ﺗﻪ ﻻړل.
د ﻫﻐﻮئ اراده دا وه ﭼ داؤد ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺟﻮړ ﮐى .ﻧﻮ د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې اﺗﻔﺎق
وو۳۹ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ د داؤد ﺳﺮه درې ور ﺗﯧﺮې ﮐې ،د ﻫﻐﻪ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﻳ ﺧﻮړل ﻞ ﮐﻮل ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ورﻟﻪ
ﺗﻴﺎر ﮐے وو۴۰ .د ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻳﺴﺎﮐﺎر ،زﺑﻮﻟﻮن او ﻧﻔﺘﺎﻟ
ﭘﻮرې ﺧﻠﻖ د ﺧﺮوﻧﻮ ،اوﺎﻧﻮ ،ﻗﭽﺮو او ﻏﻮﻳﻮ ﺳﺮه راﺗﻠﻞ ﭼ
ﭘﻪ ﺧﻮراک ،اوړو ،اﻳﻨﺮو ،ﮐﺸﻤﺸﻮ ،ﻣﻴﻮ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎر ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺎروى او ې ﻫﻢ راوﺳﺘﻞ ﭼ ﺣﻼﻟ
ﻳ ﮐى او وې ﺧﻮرى .دا ﻫﺮ ﮥ د ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ اﻇﻬﺎر وو
ﭼ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﻣﺤﺴﻮﺳﯧﺪﻟﻪ.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﻧﻪ وړل ﮐﯧﺪل

۱۳

 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره


وﮐه ﭼ زرو ﺳو د ډﻟﻮ او د ﺳﻠﻮ ﺳو د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐو ﭼ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ

ﺗﻪ ﻣﻨﻈﻮره وى او ﮐﮥ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
رﺿﺎ وى ،ﻧﻮ را ﭼ زﻣﻮﻧ ﺑﺎﻗ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺎروﻧﻮ ﮐ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧو او
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻮ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه راﻏﻮﻧ ﺷ .
ﻣﻮﻧ ﻻړ ﺷُﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ راوړو ،ﭼ د

ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ورﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ وه ﺷﻮې “.
ﻮل ﺧﻠﻖ دې ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه
 ﻧﻮ داؤد د ﻮل ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻨ
ﭼ دا ﺧﺒﺮه ﺻﺤﻴﺢ ده .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل ،ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ﻣﺼﺮ د ﺳﺮﺣﺪ ﻧﻪ
واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﺣﻤﺎت درې ﭘﻮرې ،د دې دﭘﺎره ﭼ د
 داؤد او
ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راوړى .
ﻧﻮر ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺑﻌﻠﻪ ﻳﻌﻨ ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل
ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ دے ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق راوړى ،ﻫﻐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى ﭼ ﻫﻐﻪ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ
 د اﺑﻴﻨﺪاب د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮظ
ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې دے .
ﺻﻨﺪوق راووﻳﺴﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﻮې ﺎډۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﮐﯧﻮدو.
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ
ﻋﺰه او اﺧﻴﻮ د ﺎډۍ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،
داؤد او ﻮل ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
درﻧﺎوى دﭘﺎره ﯦﺪل .ﺳﻨﺪرې ﻳ وﺋﻴﻠ او رﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﺗﻤﺒﻠﻮﻧﻪ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻴﺪون
ﭼﻤ او ﺑﻴﻠ ﻳ ﻏوﻟ .

درﻣﻨﺪ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮړو ،ﻋﺰه ﺧﭙﻞ ﻻس
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
وراوږد ﮐو او د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳ راﻳﺴﺎر ﮐو .
ﺧُﺪائ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻋﺰه ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﺻﻨﺪوق ﻟﻪ د ﻻس د
وړﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ ووژﻟﻮ .ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
 داؤد ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺰه
ﮐ ﻣ ﺷﻮ ،
ﻟﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺳﺰا ورﮐې وه .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې
 ﺑﻴﺎ داؤد د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪو
ﻓﺎرصﻋﺰه ﺑﻠﻠﮯ ﺷ .
او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ اوس د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻨﻪ د ﺎن ﺳﺮه
 ﻧﻮ داؤد دا د ﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د داؤد
ﻳﻮﺳﻢ؟“ 
ﺎر ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﮥ وړو .د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ دا ﻳ د ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﮐﻮر
ﮐ ﭘﺮﯦﻮدو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم وو ،ﭼ د ﺟﺎت ﺎر
 دا ﻫﻠﺘﻪ درې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻧﻪ وو .
ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم ﺧﺎﻧﺪان او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ
ۇو.

ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺣﻀﺮت داؤد ﮐﺎرﻧﺎﻣ

۱۴

 د ﺻﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮام داؤد ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ


وﻟﯧل ،ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ د دِﻳﺎر د ﻟﺮﻮ ﺳﺮه د ﮐﺎﻮ ،ﻠﺎراﻧﻮ او
 ﻧﻮ
ﺗﺮﮐﺎﺎﻧﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو ﭼ ﻳﻮ ﻣﺤﻞ ﺟﻮړ ﮐى .
داؤد ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳ د ﻫﻐﮥ
 ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے دے .
داؤد ﻧﻮرې  وادۀ ﮐې او ﻧﻮر زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا
 د ﻫﻐﮥ دا ﺑﭽ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو:
ﺷﻮې .
 اﺑﺤﺎر ،اﻟﻴﺴﻮع ،اﻟﻔﺎﻟﻂ،
ﺳﻤﻮع ،ﺳﻮﺑﺎب ،ﻧﺎﺗﻦ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ،

 اﻟﻴﺴﻤﻊ ،ﺑﻌﻠﻴﺪع او اﻟﻴﻔﻠﻂ.
 ﻧﺠﻪ ،ﻧﻔﺞ ،ﻳﻔﻴﻊ ،


ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ

ﻮل ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻮل
ﻟﺮ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړو .او داؤد د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د رﻓﺎﺋﻴﻢ وادۍ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ ۇو او
ﻟﻪ روان ﺷﻮ .
 داؤد د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﻟﻮټ ﻣﺎر ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .
وﮐو” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﮥ؟ ﺗﮥ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ راﮐې؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،ﺣﻤﻠﻪ
 ﻧﻮ داؤد ﭘﻪ
ﭘﺮې وﮐه .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ درﮐم “.
ﺑﻌﻞﭘﺮاﺿﻴﻢ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﺷﺴﺖ ﻳ
ورﮐو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐے ﻳﻢ ﭼ د دﺷﻤﻦ ﻟﺮ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻳﻮﺳﻢ “.ﻧﻮ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ
دې وﺟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﺑﻌﻞﭘﺮاﺿﻴﻢ دے .
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺗﺘﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺑﺘﺎن د ﺎن ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ

ﭘﺮﯦﻮدل او داؤد ﺣﻢ وﮐو ﭼ دا دې وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
ﺧﻮ ﻟ وﺧﺖ ﭘﺲ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن وادۍ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل او ﻟﻮټ ﻣﺎر
 داؤد ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه
ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .
ﻣﺸﻮره وﮐه او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
د دې ﺎئ ﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﺧﻮ ورﻟﻪ راﺗﺎو ﺷﻪ او د ﺑﻞ ﻃﺮف
ﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻴﺎرے وﮐه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺗُﻮت وﻧ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د وﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ د ﺗ آواز واورې ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
دى .
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ د دې دﭘﺎره روان ﻳﻢ
 ﻧﻮ داؤد ﻫﻢ
ﭼ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐم “.
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ورﮐے وو او

 د
ﻫﻐﻪ د ﺟﺒﻌﻮن ﻧﻪ ﺗﺮ ﺟﺰر ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ وو .
داؤد ﺷُﻬﺮت ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺧﻮر ﺷﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮل
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮول.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د وړﻟﻮ ﺗﻴﺎرے ﮐﻮل

۱۵

 داؤد د ﺎن دﭘﺎره د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﮐﻮروﻧﻪ


ﺟﻮړ ﮐل .ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق دﭘﺎره ﻫﻢ ﻳﻮ
 ﺑﻴﺎ
ﺎئ ﺗﻴﺎر ﮐو او د دې دﭘﺎره ﻳ ﻳﻮه ﺧﯧﻤﻪ ودروﻟﻪ .
ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺻﺮف ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق وړى ،ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮک دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې د وړﻟﻮ
دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐى دى او ﭼ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ
 ﻧﻮ داؤد ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د دې دﭘﺎره راﻏﻮﻧ
ﮐﻮى “.
ﮐل ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راوړى ﭼ ﮐﻮم ﻳ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻫﺎرون اوﻻد او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ورﻟﻪ ﺗﻴﺎر ﮐے وو .
 د ﻗُﻬﺎت د ﻗﺒﻴﻠ اورىاﯦﻞ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮ،
راوﻏﻮﺘﻠﻮ .
 د
ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،
ﻣﺮارى ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻋﺴﺎﻳﺎه ،ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ د دوو ﺳﻮو او
 د ﺟﻴﺮﺳﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳﻮاﻳﻞ ،ﭼ د
ﺷﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،
 د
ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﻮ ﺳﻞ او دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،
اﻟﻴﺼﻔﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﭼ د دوو ﺳﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو،
 د ﺣﺒﺮون ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ اﻟاﻳﻞ ،ﭼ د اﺗﻴﺎو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو،

 د ﻋﺰىاﯦﻞ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻋﻤﻧﺪاب ،ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﻮ

 داؤد ﺻﺪوق او اﺑﻴﺎﺗﺎر
ﺳﻞ او دوﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو .
اﻣﺎﻣﺎن او دا ﺷﭙ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻳ راوﻏﻮﺘﻞ :اورىاﯦﻞ ،ﻋﺴﺎﻳﺎه،
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻳﻮاﻳﻞ ،ﺳﻤﻌﻴﺎه ،اﻟاﻳﻞ او ﻋﻤﻧﺪاب .

”ﺗﺎﺳﻮ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮان ﻳ .ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻞ ﻟﻴﻮﻳﺎن
ﭘﺎک ﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راوړئ ﭼ ﻣﺎ ورﻟﻪ
 ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻞ ﺗﺎﺳﻮ دا راﻧﮥ وړو ،ﻧﻮ
ﺗﻴﺎر ﮐے دے .
ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺳﺰا راﮐې ده
ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس ﻧﮥ دے ﮐے ﭼ ﻨﻪ ﻳ
 ﺑﻴﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د دې دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ
ﻳﻮﺳﻮ “.
ﭘﺎک ﮐل ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دا د ﺑﺎزوﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .
ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮړو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ د ﻣﺎﻟ
 داؤد د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻢ ﮐے وو .
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﮥ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻞ ،او
ﭘﻪ ﺑﻴﻨﺠﻮ ،رﺑﺎب او ﭘﻪ ﭼﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﻧﺪوره ﻣﻮﺳﻴﻘ ﻏول
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى۱۷ .۲۱-د ﺳﻨﺪرﻏﺎړو د ډﻟﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ دا ﺳى
ﺧﻮښ ﮐل ﭼ د زﯦو ﭼﻤ وﻏوى :د ﻳﻮاﻳﻞ زوئ ﻫﻴﻤﺎن،
د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮان ،د ﺑﺮﮐﻴﺎه زوئ آﺳﻒ او د ﻣﺮارى ﻗﺒﻴﻠ د
ﻗﻮﺳﺎﻳﺎه زوئ اﻳﺘﺎن .د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺪد او ﻏوﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ دا
ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺧﻮښ ﮐل ﭼ د دروﻧﺪ آواز واﻻ ﺑﻴﻨﺠﻮ وﻏوى:
زﮐﺮﻳﺎه ،ﻋﺰىاﻳﻞ ،ﺳﻤﻴﺮاﻣﻮت ،ﻳﺤاﻳﻞ ،ﻋﻨ ،اﻟﻴﺎب ،ﻣﻌﺴﻴﺎه
او ﺑﻨﺎﻳﺎه .د ﺳﭙ آواز واﻻ ﺑﻴﻨﺠﻮ ﻏوﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻐﻮئ دا
ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺧﻮښ ﮐل :ﻣﺘﺘﻴﺎه ،اﻟﻔﻠﻬﻮ ،ﻣﻘﻨﻴﺎه ،ﻋﺰزﻳﺎه او د
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻮﮐﻴﺪاران ،ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم او ﻳﻌاﻳﻞ۲۲ .ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ
ﮐ د ﻣﻬﺎرت ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻨﻌﻨﻴﺎه د دې دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے
ﺷﻮے وو ﭼ د ﻟﻴﻮى ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﺷ۲۳ .۲۴-ﺑﺮﮐﻴﺎه او
اﻟﻘﻨﻪ ﺳﺮه د ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم او ﻳﺤﻴﺎه ،د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻮﮐﻴﺪاران
ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى ۇو .دا اﻣﺎﻣﺎن د ﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻟﻮظ

ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ د ﺑﻴﻠﻮ ﻏوﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى
ۇو :ﺷﺒﻨﻴﺎه ،ﻳﻮﺳﻔﻂ ،ﻧﺘﻨاﻳﻞ ،ﻋﻤﺎﺳ ،زﮐﺮﻳﺎه ،ﺑﻨﺎﻳﺎه او
اﻟﻋﺰر.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وړﻟﮯ ﮐﯧﺪل
۲۵ﻧﻮ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان او ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮان د
ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق
راوﭼﺖ ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺟﺸﻦ ﺟﻮړ ﮐے وو.
۲۶ﻫﻐﻮئ اووۀ ﻏﻮﻳ او اووۀ ان ﺣﻼل ﮐل ،ﭼ دا ﺧﺒﺮه
ﻳﻘﻴﻨ ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮى
ﭼﺎ ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق وړﻟﻮ۲۷ .داؤد د ﻣﻬﻴﻨ ﻟ ﻧﻪ ﺟﻮړه
ﺷﻮې ﭼﻮﻏﻪ اﻏﻮﺳﺘ وه او ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ
ﮐﻨﻌﻨﻴﺎه او ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﻣﻬﻴﻨ ﻟ ﭼﻮﻏ اﻏﻮﺳﺘ وې
ﭼﺎ ﭼ ﺻﻨﺪوق وړﻟﻮ .داؤد د ﻟ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ اﻏﻮﺳﺘﮯ وو.
۲۸ﻧﻮ داﺳ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮه ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺗﻪ روان ۇو .او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻳ ﭼﻐ وﻫﻠ ،د ﺑﻴﻠﻮ،
ﺮو ،ﭼﻤﻮ او ﺑﻴﻨﺠﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘ آوازوﻧﻪ ۇو۲۹ .ﮐﻠﻪ ﭼ د
ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺎر ﺗﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ د
ﺳﺎؤل ﻟﻮر او د داؤد  ﻣﻴﻞ د ﮐﮐ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﮐﺘﻞ او وې
ﻟﻴﺪل ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐ
ورﺗﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺳﭙ وﮐﺘﻞ.

۱۶

 ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻳﻮړو ﭼ


داؤد ورﻟﻪ ﺗﻴﺎره ﮐې وه او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ دﻧﻨﻪ
ﮐﯧﻮدو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .

ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ﺑﺲ ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د
 ﺑﻴﺎ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ﻫﺮ ﺳى او  ﻟﻪ ﻳﻮه رو،
 داؤد ﮥ
د ﻏﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ او ﮥ ﮐﺸﻤﺶ ورﮐل .
ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ وﮐى او د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء
 آﺳﻒ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ وو او دا ﺳى د ﻫﻐﮥ
ﺻﻔﺖ وﮐى .
ﻣﺪدﺎران ﻣﻘﺮر ﺷُﻮ :زﮐﺮﻳﺎه ،ﻳﻌاﻳﻞ ،ﺳﻤﻴﺮاﻣﻮت ،ﻳﺤاﻳﻞ،
ﻣﺘﺘﻴﺎه ،اﻟﻴﺎب ،ﺑﻨﺎﻳﺎه ،ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم او ﻳﻌاﻳﻞ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺠﻮ
 او دې دوو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻨﺎﻳﺎه او
ﻏوﻟ .آﺳﻒ ﭼﻤ ﻏوﻟ ،
ﻳﺤﺰىاﻳﻞ ﺑﻪ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﺮه ورځ ﺑﻴﻠ ﻏوﻟ.
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ داؤد آﺳﻒ او د ﻫﻐﮥ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ذﻣﻪ وارى ورﮐه.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﺮﻳﻪ ادا ﮐئ ،د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮﻳ اﻋﻼن

 د ﻣﺎﻟ
وﮐئ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﮐى دى .
ﺧُﺪائ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وواﻳ ،د ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وواﻳ
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ ﭼ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى .
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ،ﭼ ﻮک د ﻫﻐﮥ ﻃﻠﺐ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﻮل دې
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﮥ د ﻃﺎﻗﺖ ﻟﻮن
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ .
 د
 -
ﮐﻮئ او ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ اوﺳ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،د ﻫﻐﻪ ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اوﻻده ،ﭼ ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮښ ﮐے وو ،ﻫﻐﻪ
ﻣﻌﺠﺰې ﻳﺎدې ﺳﺎﺗ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐى دى او ﻫﻐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ
ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﮥ ﮐے دے .

 د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک دے ،د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ دﭘﺎره دى .
ﭘﺎک ﻟﻮظ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ،ﭼ ﮐﻮم د ﭘﯧو ﭘﯧو ﭘﻮرې ﻧﮥ
 ﮐﻮم ﻟﻮظ ﭼ ﻫﻐﮥ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻮظ دے ،

ﮐے وو ،ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﭼ ﻫﻐﮥ د اﺳﺤﺎق ﺳﺮه ﮐې وه .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو ،ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭼ ﻧﮥ
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ دے .
 د
ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ درﮐم ،دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﺷ “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ﮐﻢ ۇو ،ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ
 ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ
ﮐ ﻣﺴﺎﻓﺮ ۇو .
ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪل ،د ﻳﻮې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻴ ﻮک ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل ﭼ د
راﺗﻠﻞ .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک وﮐى ،د ﻫﻐﻮئ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره ﻫﻐﮥ
 ”زﻣﺎ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮو
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ،
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺿﺮر ﻣﮥ رﺳﻮئ ،زﻣﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻴﻒ
 اے ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻔﺖ
ﻣﮥ رﺳﻮئ “.
وﮐئ ،د ﻫﻐﻪ زﯦﺮى اﻋﻼن ﻫﺮه ورځ ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﮐﻮل
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺟﻼل اﻋﻼن وﮐئ ،ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﮐﻮى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ
ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ ﺑﻴﺎن وﮐئ .
دے او د ﻫﻐﮥ دې ﻟﻮﺋ او ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﺷ ،د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
 د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ دې د ﻫﻐﮥ زﻳﺎت درﻧﺎوے وﺷ .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧُﺪاﻳﺎن ﺗﺶ ﺑﺘﺎن دى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا
 د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺟﻼل او ﻋﺰت دے ،د ﻫﻐﮥ
ﮐى دى .
 د زﻣ
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ د ﻃﺎﻗﺖ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده .
ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ ،د ﻫﻐﮥ د ﺟﻼل
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﺘﺎﺋﻨ
او د ﻃﺎﻗﺖ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ .
وړ ﻧﻮم ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐئ ،ﻧﺬراﻧﻪ راوړئ او د ﻫﻐﮥ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ

راﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻫﺴﺘ ﺮﻨﺪﻳى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 اے ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ
وړاﻧﺪې ﺳﺠﺪه وﮐئ ،
ورﯦدﯦئ .زﻣﻪ ﭘﺨﻪ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې ده او ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮﯧﺪﻟﮯ.
 اے آﺳﻤﺎﻧﻪ او اے زﻣ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ

 ﺳﻤﻨﺪر او ﭘﻪ ﻫﻐ
وواﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه دے .
ﮐ ﻣﺨﻠﻮق دې وﻏﻣﺒﻴى ،ﭘ او ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﺮ ﮥ دې
 د ﻨﻞ وﻧ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى .
ووﻫ .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻟﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ادا ﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ
را .
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳ” ،اے
دے ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ده .
زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮوﻧﻴﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ .ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐه ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺎئ راﻏﻮﻧ ﮐه ،د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐه ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻣﻮﻧ
 د ﻣﺎﻟ
ﺷُﺮ ﺰار ﺷُﻮ او ﺳﺘﺎ د ﭘﺎک ﻧﻮم ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ وﮐو .
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ ،د ﻫﻐﮥ
ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ اوس او د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﮐﻮئ “.ﺑﻴﺎ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ووﺋﻴﻞ،
”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى ،آﻣﻴﻦ“.

ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﺟﺒﻌﻮن ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﻒ او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮى ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻫﺮې ور

د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﮐﯧﺪو ﭼﺮﺗﻪ
ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷﻮ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺮه ورځ
 د ﻳﺪوﺗﻮن زوئ ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم
ﺧﭙﻠ ذﻣﻪ وارۍ ﭘﻮره ﮐﻮﻟ .
او د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﻴﻠ اﺗﮥ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺳو د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ .ﺣﻮﺳﻪ او
 ﭘﻪ دې
ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم د دروازو د ﻮﮐﻴﺪارۍ ﻣﺸﺮان ۇو .
دوران ﮐ ،داؤد ﺻﺪوق اﻣﺎم او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮى اﻣﺎﻣﺎن د
ﺟﺒﻌﻮن د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﺎئ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ

 ﻫﺮ ﺳﺤﺮ او ﻫﺮ ﻣﺎﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﻣﻘﺮر ﮐل .
ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ .دا د ﻫﻐﻪ
ﻟﻴﻠ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ۇو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻴﻤﺎن ،ﻳﺪوﺗﻮن او ﻧﻮر
ﻟﻪ ورﮐے وو .
ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ ﮐﻮم ﺧﺼﻮﺻﺎً د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ

ﻣﻴﻨ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى ۇو .
ﻫﻴﻤﺎن او ﻳﺪوﺗﻮن د ﺑﻴﻠﻮ ،ﭼﻤﻮ او د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻧﻮرو ﻴﺰوﻧﻮ
ﻣﺸﺮى ﻫﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻏوﻟﮯ ﺷﻮل ﭼ
ﮐﻠﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ .د ﻳﺪوﺗﻮن زاﻣﻦ د دروازې ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ
ﻮﮐﻴﺪارۍ ﻣﻘﺮر ۇو .
ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮل او داؤد ﻫﻢ ﻻړو ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان د ﺑﺮﮐﺖ
ﺳﺒﺐ ﺷ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮظ

۱۷

 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﮐ


اوﺳﯧﺪو ،ﻳﻮه ورځ ﻫﻐﮥ ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧم
ﭼ د دِﻳﺎر د ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ دے ،ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ
 ﻧﺎﺗﻦ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﭘﺮوت دے “.
”ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﭼ ﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه ،ﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ د ﺧُﺪائ
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے “.
 ”ﻻړ ﺷﻪ او زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﺎک ﮐﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﺗﻦ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
ﮐﻮوﻧ داؤد ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﮥ
ﻫﻐﻪ ﻮک ﻧﮥ ﻳ ﭼ زﻣﺎ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐې.
 د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ


راوﻳﺴﺘﻠ دى ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ،زۀ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐ ﻧﮥ
ﻳﻢ اوﺳﯧﺪﻟﮯ ،زۀ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﯧﻤﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ
 ﻣﺎ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
د ﻳﻮ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﺗﻠﻢ .
ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﮐے دے او ﭼ ﻣﺎ ﻮک د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﻠﻘﻮ د رﻫﻨﻤﺎﺋ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐى دى ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ
ﻫﻢ ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ دﭘﺎره د دِﻳﺎر ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر وﻟ ﻧﮥ
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺗﻪ وواﻳﻪ
دے ﺟﻮړ ﮐے .
ﭼ زۀ رب اﻻﻓﻮاج ﻫﻐﮥ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د و
د ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐې او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﺗﮥ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﮯ ﻳ ﻧﻮ زۀ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ ﺟﻮړ ﮐې .
ﺳﺘﺎ ﻣﻞ وم او ﭼ ﺗﮥ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐے دے .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د دﻧﻴﺎ د ﻟﻮﻳﻮ
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ
 -
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﮐم .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ ﺧﻮښ ﮐے دے او ﻫﻠﺘﻪ ﻣ آﺑﺎد
ﮐى دى ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ ژوﻧﺪ
ﺗﯧﺮوى .د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دې ﻣﻠ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠ دى او
ﻣﺎ ورﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺧﻠﻖ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮى ،ﺧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ
ﮐﻴى .زۀ دا وﻋﺪه ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣ ﺷ او
ﺷﺴﺖ ورﮐم او اوﻻد ﺑﻪ درﮐم .
د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﺦ ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ
زوئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐم او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐم.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮک وى ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى

او زۀ ﺑﻪ دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﮐم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻳﻢ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ زوئ
دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻤﻪ وى .
وى .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﻟﺮې ﮐﻮم ﻟﻪ

ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د دې دﭘﺎره
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﮐﻮر او
ﻟﺮې ﮐو ﭼ ﺗﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ .
زﻣﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐم .د ﻫﻐﮥ
 ﻧﺎﺗﻦ داؤد ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى “.
ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻮدﻟ ۇو
او ﮐﻼم ﻳ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﮐے وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد دﻋﺎ
 ﺑﻴﺎ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ

وردﻧﻨﻪ ﺷﻮ ،ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او دﻋﺎ ﻳ وﮐه” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧُﺪاﻳﻪ
ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ ﻮک ﻳﻢ او زﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﺮ
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﻧﻮر ﻫﻢ ډﯦﺮ ﮥ ﮐﻮې ،ﺗﺎ ﭘﻪ
دې ﭘﻮرې راورﺳﻮﻟﻮ .
راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ زﻣﺎ د اوﻻد ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻋﺪې ﮐې دى او
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻳﻮ اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ﻟﺮوﻧ
 زۀ ﻧﻮر ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ وواﻳﻢ .ﺗﮥ ﻣﺎ
ﮐﺲ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻮې .
ﮥ ﭘﯧﮋﻧ او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳﻌﻨ زﻣﺎ درﻧﺎوے
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ د
ﮐﻮې .
ﺧﺎﻃﺮه ،او د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎ دا ﻮل ﻟﻮئ ﻟﻮئ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى او ﻮدﻟ دى .
ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻣﻮﻧ ﻫﻴﻠﻪ دا ﻧﮥ دى اورﯦﺪﻟ ﭼ ﺳﺘﺎ
 د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ د ﺑﻨ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﺘﻪ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻗﻮم ﻧﺸﺘﻪ ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ
آزاد ﮐل ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺷ .ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮم ﻟﻮئ او ﻋﺠﻴﺒﻪ
ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ .ﺗﺎ ﺧﭙﻞ
ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ آزاد ﮐل او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ
 ﺗﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﻧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﺷل .

دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮړ ﮐى دى او ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ اوس ﺗﮥ د
 ﻧﻮ اوس ،اے ﻣﺎﻟﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻳ .
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﭼ زﻣﺎ او زﻣﺎ د اوﻻد ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻮﻣ وﻋﺪې ﮐې
دى ﻫﻐﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﻮره ﮐه او ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐه ﭼ ﺗﺎ د
 ﺳﺘﺎ ﺷُﻬﺮت ﺑﻪ ﻟﻮئ وى او
ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره واﺋ ﭼ” ،رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے “.او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره زﻣﺎ د اوﻻد د
 زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ دا ﺟﺮأت
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮې .
ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ دا ﺳﻮال وﮐم ،ﻪ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎ
ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳﻌﻨ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﮐى دى او ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ

ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ اوﻻد ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻮړوې .
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ او ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ
 ﻧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال
ﺳﺮه د دې ﻮ ﻴﺰوﻧﻮ وﻋﺪه ﮐې ده .
ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ اوﻻد ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐه .ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺳﺘﺎ ﺑﺮﮐﺖ دې د
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وى“.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ

۱۸

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ


ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﺷﺴﺖ ﻳ ورﮐو .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ د
 ﻫﻐﮥ
ﻗﺒﻀ ﻧﻪ د ﺟﺎت ﺎر او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠ واﺧﺴﺘﻞ .
ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ ﺷﺴﺖ ورﮐو ،او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﺑﻴﺎ ،داؤد د
ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ .
ﺿﻮﺑﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﺪدﻋﺰر ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او د ﺣﻤﺎت ﭘﻮرې
ﻻړو ،ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﺪدﻋﺰر ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻮ ﻧﻮ د ﻓﺮات

 داؤد د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زر
ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ﻋﻼﻗﻪ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐه .
ﺟﻨ ﺎډۍ ،اووۀ زره ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﺳى او ﺷﻞ زره
ﭘﻴﺎده ﻓﻮﺟﻴﺎن وﻧﻴﻮل .ﻫﻐﮥ دوﻣﺮه آﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ د ﺳﻠﻮ
ﺟﻨ ﺎډو دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ۇو او ﺑﺎﻗ ﭼ ﮐﻮم ﭘﺎﺗ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د دﻣﺸﻖ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻫﺪدﻋﺰر
ﻮل ﻳ ﻮډ ﮐل .
ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻳﻮ ﻟﺮ وﻟﯧﻟﻮ ،ﻧﻮ داؤد ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د
وﮐه او دووﻳﺸﺖ زره ﺳى ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ووژل .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻓﻮﺟ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻪ وﻟﻮل او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ .ﻣﺎﻟ
 داؤد د
ﺧُﺪائ داؤد ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮﻟﻪ .
ﺳﺮو زرو ﻫﻐﻪ ډاﻟﻮﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل ﭼ ﮐﻮم د ﻫﺪدﻋﺰر آﻓﺴﺮاﻧﻮ
 ﻫﻐﮥ د ﻃﺒﺨﺖ او ﻗﻮن
وړل او دا ﻳ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳﻮړل .
ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻣﻘﺪار ﮐ زﯦ ﻫﻢ ﻳﻮړل ،ﭼ ﭘﻪ دې
ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .وروﺳﺘﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن دا د
زﯦو ډﻳ ،ﺳﺘﻨﻮ او د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ د زﯦو د ﻟﻮﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ
 د ﺣﻤﺎت ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻮﻋﻮ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ
دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل .
 ﻧﻮ
داؤد د ﻫﺪدﻋﺰر ﻮل ﻟﺮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐے دے .
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ ﻫﺪورام وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺳﺘى
ﻣﺸ وﮐى او ﭘﻪ ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻣﺒﺎرﮐ
ورﮐى ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺗﻮﻋﻮ ﻮ ﻠ ﺟﻨﯧﺪﻟﮯ وو.
ﻫﺪورام داؤد ﻟﻪ ﺗُﺤﻔ راوړې ﭼ د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه دا ﻴﺰوﻧﻪ وﻗﻒ ﮐل
زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړې وې .
ﭼ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺳﺮو
زرو ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ اﺧﺴﺘ ۇو ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﻓﺘﺢ

ﮐى ۇو ﻟﻪ ﭼ ادوم ،ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮن ،ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ او ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ .
اﺑﻴﺸ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه وه ،ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان

ﮐ ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ اﺗﻠﺲ زره
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ادوم ﮐ ﻓﻮﺟ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻪ
ﮐﺴﺎن ووژل .
وﻟﻮل او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ د داؤد د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ.
 داؤد
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داؤد ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮﻟﻪ .
ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او دا ﺧﺒﺮه ﻳ ﻳﻘﻴﻨ
ﮐه ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﺣﻖ او اﻧﺼﺎف ﺳﻠﻮک
 د اﺑﻴﺸ ورور ﻳﻮآب د ﻓﻮج ﻣﺸﺮ وو ،د اﺧﻴﻠﻮد
ﮐﻴى .
 د اﺧﻴﻄﻮب زوئ ﺻﺪوق او د
زوئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻣﻨﺸ وو ،
اﺑﻴﺎﺗﺎر زوئ اﺧﻴﻤﻠ اﻣﺎﻣﺎن ۇو ،ﺷَﻮﺷﺎ د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ وو،
 د ﻳﻬﻮﻳﺪع زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه د داؤد د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،او د

داؤد زاﻣﻨﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﻟﻮﺋ ﻋﻬﺪې ﻟﺮﻟ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ
ورﮐﻮل

۱۹

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ﻋﻤﻮﻧﮯ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺎﺣﺲ ﻣ ﺷﻮ


 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه
او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺣﻨﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺣﻨﻮن ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎدارى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺎﻳﻢ
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻧﺎﺣﺲ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺎدارى ﻮدﻟ وه“.
ﻧﻮ داؤد ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وروﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﻏﻤﺮازۍ
اﻇﻬﺎر وﮐى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﻮن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او ﺣﻨﻮن
 ﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ راوﻏﻮﺘﻞ ،
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ داؤد د ﻏﻤﺮازۍ دﭘﺎره ﮐﻮم
ﺳى راﻟﯧﻟ دى ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻴى ﮥ؟
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ داﺳ ﻧﮥ ده .ﻫﻐﮥ دا د ﺟﺎﺳﻮﺳ دﭘﺎره
 ﻧﻮ ﺣﻨﻮن
راﻟﯧﻟ دى ﭼ ﻣﻠ وﻟﻮى ،او ﻓﺘﺢ ﻳ ﮐى “.

د داؤد ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻧﻴﻮل او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ ږﻳﺮې ﮐﻠ
ﮐې ،د ﻫﻐﻮئ ﭼﻮﻏ ﻳ د ﮐﻮﻧﺎﻮ ﺳﺮه ﭘﺮې ﮐې او ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﺷﺮﻣﯧﺪل ﭼ ﺧﭙﻠﻮ
ﻳ وﻟﯧل .
ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷﻮل واﭘﺲ ﮐﯧﺪﻟﮯ .ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ
ﮥ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮﻳﺤﻮ
ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷ او ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې واﭘﺲ ﻣﮥ را ﭼ ﺗﺮﻮ
 ﺣﻨﻮن ﺑﺎدﺷﺎه او
ﭘﻮرې ﻣﻮ ږﻳﺮې ﺑﻴﺎ ﻧﮥ وى ﺷﻮې .
ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻮئ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﺼﻪ ﮐے
دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻠﻮر دﯦﺮش زره ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر ورﮐل ﭼ د
ﺑﺮﻧ ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ او د ﺷﺎﻣ ﻋﻼﻗﻮ ﻣﻌﻪ او ﺿﻮﺑﺎه ﻧﻪ ﺟﻨ
 ﻫﻐﮥ دوه
ﺎډۍ او د ﺎډو ﭼﻠﻮوﻧ ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ وﻧﻴﺴ .
دﯦﺮش زره ﺟﻨ ﺎډۍ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ وﻧﻴﻮﻟ او د ﻣﻌﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﺮ راﻏﻠﻮ او د ﻣﻴﺪﺑﺎ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ.
ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ راووﺗﻞ او د ﺟﻨ دﭘﺎره
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺗﻴﺎر ﺷﻮل .
 ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن روان ﺷﻮل او د
ﻳﻮآب او ﻮل ﻟﺮ وروﻟﯧﻟﻮ .
ﺷﺎﻫ ﺎر رﺑﻪ دروازې ﺳﺮه ﻳ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ
ﮐل او ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭼ ﮐﻮم د ﻣﺪد دﭘﺎره راﻏﻠ ۇو ﻧﻮ
 ﻳﻮآب
ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻣﯧﺪان ﮐ ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د دﺷﻤﻦ ﻟﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺨ او
ﺷﺎ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﮥ ﺗه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ
ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺧﻮښ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺧﭙﻞ ورور
ﻣﺨﺎﻣﺦ ودرول .
اﺑﻴﺸ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﭼ ﻫﻐﮥ دوئ د ﺟﻨ دﭘﺎره
 ﻳﻮآب ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎ
ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ودرول .
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺷﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ راﮐﻮى ،ﻧﻮ راﺷﻪ او

زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه او ﮐﮥ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن ﺗﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ درﮐﻮى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
 ﺗه ﺷﻪ او ﺣﻮﺻﻠﻪ
درﺷﻢ او ﺳﺘﺎ ﻣﺪد ﺑﻪ وﮐم .
ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه .را ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ او زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﺳﺨﺖ ﺟﻨ وﮐو .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ﺳى د ﺣﻤﻠ
ﻣﺮﺿ دې ﭘﻮره ﺷ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره وړاﻧﺪې ﺷﻮل او ﺷﺎﻣﻴﺎن وﺗﺘﯧﺪل .
ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺷﺎﻣﻴﺎن ﻣﻨې وﻫ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د اﺑﻴﺸ ﻧﻪ
وﺗﺘﯧﺪل او ﺎر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻧﻨﻮﺗﻞ .ﺑﻴﺎ ﻳﻮآب ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ
 ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ
ﻻړو .
ﺷﺴﺖ ﺧﻮړﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف
ﺗﻪ د ﺷﺎم ﻋﻼﻗﻮ ﻧﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن راوﺳﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺳﻮﻓ د
ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﮐل ،ﭼ د ﺿﻮﺑﺎه د ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎدﺷﺎه د ﻟﺮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺑﻨ
ﻣﺸﺮ وو .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل ،د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ او
ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺟﻨ دﭘﺎره ودرول .او ﺟﻨ ﺷﺮوع
 او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻓﻮج واﭘﺲ وﺷﻟﻮ .داؤد
ﺷﻮ ،
او د ﻫﻐﮥ ﺳو اووۀ زره د ﺷﺎم د ﺟﻨ ﺎډو ﭼﻠﻮوﻧ او
ﻠﻮﯦﺖ زره ﭘﯧﺪل ﻓﻮﺟﻴﺎن ووژل .ﻫﻐﻮئ د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻓﻮج
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻣﺸﺮ ،ﺳﻮﻓ ﻫﻢ ووژﻟﻮ .
ﻟﯧﺪه ﮐﻮم ﭼ د ﻫﺪدﻋﺰر د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﻧﺪې ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮړﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د داؤد ﺳﺮه
د اﻣﻦ ﺗون وﮐو او د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ دا وﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺪد وﮐى.

د ﺣﻀﺮت داؤد رﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل

۲۰

 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﭙﺮﻟ ﮐ ،د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ


ﮐ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً د ﺟﻨ دﭘﺎره  ،ﻳﻮآب ﻟﺮ
روان ﮐو او د ﻋﻤﻮن ﻣﻠ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐو ،اﺮ ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﻳﺴﺎر وو .ﻫﻐﻮئ د رﺑﻪ ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو او
 د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺖ
ﭘﻪ دې ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﺗﺒﺎه ﻳ ﮐو .
ﻣﻮﻟ ﻳﻮ د ﺳﺮو زرو ﺗﺎج وو ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻠﻮر دﯦﺮش ﮐﻠﻮ
وزن ﻳ وو .ﭘﻪ دې ﮐ ﻳﻮ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﮯ وو ،ﮐﻮم ﭼ داؤد
ﻳﻮړو او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎج ﮐ ﻳ وﻟﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﻧﻪ ډﯦﺮ
 ﻫﻐﮥ د ﺎر ﺧﻠﻖ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﭘﻪ
زﻳﺎت ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻫﻢ ﻳﻮړو .
زور ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ د ارو ،د اوﺳﭙﻨ ﮐﻮداﻟﻮ او د ﺗﺒﺮوﻧﻮ ﮐﺎر
اﺧﺴﺘﻠﻮ .ﻫﻐﮥ د ﻋﻤﻮن د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ
ﺷﺎن وﮐل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ را واﭘﺲ ﺷﻮل.

د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د دﯦﻮاﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨﻮﻧﻪ
 وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺟﺰر ﮐ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ﺑﻴﺎ ﺷﺮوع

ﺷﻮ .د ﺟﻨ ﭘﻪ دوران ﮐ د ﺣﻮﺳﻪ ﺳﺒ ﻳﻮ دﯦﻮ ووژﻟﻮ
ﭼ د ﻫﻐﻪ دﯦﻮ ﻧﻮم ﺳﻔ وو .او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو.
 د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻨ وﺷﻮ او د ﻳﺎﺋﻴﺮ زوئ اﻟﺤﻨﺎن

ﻟﺤﻤ ووژﻟﻮ ،ﻟﺤﻤ د ﺟﺎت د ﺟﻮﻟﻴﺖ ورور وو ،او د ﻫﻐﮥ د
 ﭘﻪ ﺟﺎت
ﻧﯧﺰې ﻻﺳﮯ د ﮐﻮ د ﺗﻴﺮ ﻫﻮﻣﺮه ﻣﻀﺒﻮط وو .
ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻨ وﺷﻮ ،ﭼ ﭘﻪ دې ﺟﻨ ﮐ ﻳﻮ دﯦﻮ وو
ﭼ د ﻫﺮ ﻻس ﻳ ﺷﭙ ﻮﺗ او د ﻫﺮې ﭘ ﻳ ﻫﻢ ﺷﭙ ﻮﺗ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﻨ
وې .ﻫﻐﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ دﯦﻮاﻧﻮ اوﻻد وو .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐې ،ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻐﻪ ووژﻟﻮ ،ﻳﻮﻧﺘﻦ د
 دا درې ﮐﻮم ﭼ داؤد او
داؤد د ورور د ﺳﻤﻌﻪ زوئ وو .
د ﻫﻐﮥ ﺳو وژﻟ ۇو ،ﻫﻐﻮئ د ﺟﺎت د دﯦﻮاﻧﻮ اوﻻد وو.

ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى او وﺑﺎ

۲۱

 ﺷﯧﻄﺎن ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې


ﻣﺼﻴﺒﺖ راوﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ داؤد وﻟﻤﺴﻮﻟﻮ ﭼ ﻳﻮه ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى
 ﻧﻮ داؤد ﻳﻮآب او ﻧﻮرو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو،
وﮐى .
”د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮ ﭘﻮرې وﺮ او
ﺧﻠﻖ وﺷﻤﯧﺮئ .ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ راوړئ ﭼ ﭘﺘﻪ راﺗﻪ وﻟ ﭼ
 ﻳﻮآب ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه
ﺧﻠﻖ ﻮﻣﺮه دى “.
ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ
زﻳﺎت ﮐى ﭼ ﻮﻣﺮه اوس دى .ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺳﺘﺎ ﻧﻮﮐﺮان
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
دى .ﺗﮥ ﻮل ﻗﻮم وﻟ ﻣﺠﺮم ﮐﻮل ﻏﻮاړې؟“ 
ﻳﻮآب ﺑﺎﻧﺪې دا ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ .ﻧﻮ ﻳﻮآب ﻻړو او ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ وﺮﯧﺪو او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ
 ﻫﻐﮥ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐو او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
راﻏﻠﻮ .
ﺳو ﺷﻤﯧﺮ دا وو ﭼﺎ ﭼ ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ :ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﮐ ﻳﻮوﻟﺲ ﻻﮐﻪ او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻠﻮر ﻻﮐﻪ او اوﻳﺎ زره.
 ﻳﻮآب د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﺗﻪ ﺳﭙ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻪ د ﻟﻴﻮى

 ﭼ ﮥ ﺷﻮى
او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﻧﮥ ﮐه .
ۇو ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐ ﻧﺎراﺿﻪ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ
 داؤد ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د دې
ﺳﺰا ورﮐه .
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﻨﺎه ﮐې ده .زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم
ﭼ زﻣﺎ ﻏﻠﻄ ﻣﻌﺎف ﮐه .ﻣﺎ د ډﯦﺮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻧﻪ ﮐﺎر
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﺎد ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼﺎ ﺑﻪ
اﺧﺴﺘﮯ دے “.
 ”ﻻړ ﺷﻪ او داؤد ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﭼ د داؤد دﭘﺎره ﻧﺒﻮت ﮐﻮﻟﻮ ،
ﭼ زۀ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ درې ﺧﻮ ورﮐﻮم .ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻳﻮه ﺧﻮﻪ
 ﻧﻮ ﺟﺎد داؤد ﻟﻪ ﻻړو
ﮐى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐم “.

او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﭘﻪ
 د ﻗﺤﻂ درې ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ دې
دې ﮐ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﺧﻮﻪ ﮐه :
ﺧﻮښ دى؟ ﻳﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ درﺑﺎﻧﺪې درې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺗﺒﺎﻫ
راوﻟ؟ او ﻳﺎ ﭼ درې ور د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗُﻮرې ﻻﻧﺪې
راﺷ او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه وﺑﺎ راوﻟﯧى ،او د ﺧﭙﻠ
ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻣﺮګ راوﻟ؟ ﻧﻮ ﺗﮥ
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﮥ ﺟﻮاب ورﮐم ،ﭼﺎ
 داؤد ﺟﺎد ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د
ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ؟“ 
ﻧﺎاُﻣﻴﺪۍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﻳﻢ .ﻣﺎ دې ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ د
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻢ .زۀ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
ﺷﻢ ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ رﺣﻢ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے “.
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه وﺑﺎ راوﻟﯧﻟﻪ او د ﻫﻐﻮئ اوﻳﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ
زره ﮐﺴﺎن ﻣۀ ﺷﻮل .
دﭘﺎره ﻳﻮه ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ ﻓﺮﺘﻪ راوﻟﯧﻟﻪ ،ﺧﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ﻟ
ﻣﺨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه او د ﻣﺮګ
ﻓﺮﺘ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺲ ﮐه ،دا ﺗﺒﺎﻫ ﮐﺎﻓ ده “.ﻫﻐﻪ
 داؤد
ﻓﺮﺘﻪ د ﻳﻮ ﻳﺒﻮﺳ اُرﻧﺎن د درﻣﻨﺪ ﺳﺮه وﻻړه وه .
ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ﭘﺎس ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ وﻻړه وه او ﺗُﻮره ﻳ د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐ ﻧﻴﻮﻟ وه .ﺑﻴﺎ داؤد
او د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮان ،ﭼﺎ ﭼ د ﺎټ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې ﻫﻐﻪ
 داؤد
ﻮل ﻻﻧﺪې ﻴ ﺷﻮل او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ ﺳﺠﺪه وﻟﻮﻟﻪ .
دﻋﺎ وﮐه” ،اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﻨﺎه
ﮐې ده .زۀ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﺣﻢ
ورﮐو .دې ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮥ ﮐى دى؟ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ
ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ .ﻣﺎ او زﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺳﺰا راﮐه او ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﺟﺎد ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ داؤد
ﮐه “.

ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره د اُرﻧﺎن ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ
 داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ
ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐى .
وﻣﻨﻠﻮ او ﻻړو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﻳ وﮐو ﭼ ﻨﻪ ورﺗﻪ ﺟﺎد
 ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ اُرﻧﺎن او د ﻫﻐﮥ ﻠﻮرو
وﺋﻴﻠ ۇو .
زاﻣﻨﻮ ﻏﻨﻢ ﻏﻮﺑﻞ ﮐﻮل او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ د
 ﻨﻪ ﭼ اُرﻧﺎن داؤد
ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻣﻨه ﮐه او ﭘ ﺷﻮل .
ﺑﺎدﺷﺎه وﻟﻴﺪو ﭼ راورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د درﻣﻨﺪ ﻧﻪ ﻻړو او د ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ ﺳﺠﺪه وﻟﻮﻟﻪ.
 داؤد ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ درﻣﻨﺪ ﺧﺮڅ

ﮐه ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﺟﻮړه ﮐم او ﭼ د دې ﺳﺮه وﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺷ .ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د
 اُرﻧﺎن ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه
دې ﭘﻮره ﻗﻴﻤﺖ درﮐم “.
ﺳﻼﻣﺖ ،دا واﺧﻠﻪ او ﭼ ﮥ دې ﺧﻮﻪ وى ﻫﻐﻪ وﮐه .دا
ﻏﻮﻳ دې د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزوﻟ ﺷ،
د درﻣﻨﺪ دا ﺗﺨﺘ دې د ﺧﺸﺎک ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ او د
ﻧﺬراﻧ ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دا ﻏﻨﻢ دى .دا ﻫﺮ ﮥ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐﻮم“.
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻮره ﻗﻴﻤﺖ

درﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ داﺳ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮم
 او
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻔﺖ ﻣﻼو ﺷﻮې وى ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ وى “.
ﻫﻐﮥ اُرﻧﺎن ﻟﻪ د درﻣﻨﺪ دﭘﺎره ﺷﭙ ﺳﻮه د ﺳﺮو زرو ﺳﻴ
 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ورﮐې .
ﺟﻮړه ﮐه او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې
ﭘﯧﺶ ﮐې .ﻫﻐﮥ دﻋﺎ وﮐه او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﮐه او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﻧﺬراﻧﻮ ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ
ﺧُﺪائ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اور راوﻟﯧﻟﻮ .
ﻓﺮﺘ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره ﭘﻪ ﮐﺎش ﮐ واﭘﺲ ﮐﯧده

 ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ داؤد ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
او ﻓﺮﺘ ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ .
وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐې ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د
اُرﻧﺎن ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ

ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺟﻮړه ﮐې وه او ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻻ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن
 ﺧﻮ داؤد د دې ﺟﻮﻪ
ﮐ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﺎئ ﮐ وې ،
ﻧﮥ وو ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت وﮐى ،ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻓﺮﺘ د ﺗُﻮرې ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪو.

۲۲

 ﻧﻮ داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺎئ دے ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ


د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر وى .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه

وى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻋﻤﺎرت ﺗﻴﺎرے ﮐﻮل
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﮐﻮم ﭼ د

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﭼ راﻏﻮﻧ ﺷ او د
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﻮ .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﺎ ﺗﻴﺎرول .
او د ﻟﺮ دروازو د ﺗﻟﻮ د ﭘﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻣﻘﺪار ﮐ
اوﺳﭙﻨﻪ ،او دوﻣﺮه ډﯦﺮ زﯦ ورﮐل ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺗﻠﻠﮯ.
 ﻫﻐﮥ د ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺷﻤﯧﺮ

 داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ زوئ
ﮐ د دِﻳﺎر ﻟﺮ راوړل .
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮم ﮐﻮر ﺟﻮړوى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې
ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺷﺎن ﺷﻮﮐﺖ واﻻ او ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻣﺸﻬﻮر وى .ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮه او ﻧﺎﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎره دے ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ دﭘﺎره

ﺗﻴﺎرے وﮐم “.ﻧﻮ داؤد د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻣﺨ ډﯦﺮ زﻳﺎت
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن راوﻏﻮﺘﻠﻮ او
ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻴﺎر ﮐو .
ﺣﻢ ﻳ ورﮐو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ
 داؤد ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﭘﺎک دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺗﻴﺎر ﮐى .
”زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻣﺎ دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د ﺧُﺪائ
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ
ﭘﺎک د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐم .
ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،ﺗﺎ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ وژﻟ دى او ډﯦﺮ
ﺟﻨﻮﻧﻪ دې ﮐى دى .ﻧﻮ ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮﻣﻪ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮐې ده د
ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ دې ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮه وﻋﺪه وﮐه
ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐم .
ﭼ ،ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﻣﻦ ورﮐم .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن وى،
ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺑﻪ زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻦ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى.
او ﺳﻼﻣﺘ ورﮐم .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ زوئ وى او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻳﻢ .ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ

اوﻻد ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى “.
داؤد ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ” ،ﻧﻮ زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﺷ او ﻫﻐﻪ دې ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره
ﮐى ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐى.
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﭘﻮﻫﻪ او ﺣﻤﺖ

درﮐى ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻨ ﮐﻮم
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ وﮐې .
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ورﮐے وو،
ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻳ .ﺗه ﺷﻪ او ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه او
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
ﭼ د ﻫﻴ ﻧﻪ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻳﺮﯦې .

دﭘﺎره ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺮه ﻠﻮر زره ﻨﻪ ﺳﺮۀ زر او
ﮐﻢ از ﮐﻢ ﻠﻮﯦﺖ زره ﻨﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر راﻏﻮﻧ ﮐى دى ﭼ د
دې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺣﺴﺎﺑﻪ
اوﺳﭙﻨﻪ او زﯦ ﻫﻢ دى .ﻣﺎ ﮥ ﻟﺮ او ﮐﺎ ﻫﻢ ﺗﻴﺎر ﮐى دى،
 ﺗﺎ ﺳﺮه ډﯦﺮ د ﮐﺎر واﻻ ﺳى
ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﻴﺎروې .
دى .د ﮐﺎﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﺳى ﺷﺘﻪ او ﻠﺎران او ﺗﺮﮐﺎﺎن
ﺷﺘﻪ ،ﻫﻢ داﺳ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ اُﺳﺘﺎذان ﻣﻮﺟﻮد دى ﭼ
 ﻟﻪ د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو،
ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷ 
زﯦو او اوﺳﭙﻨ .اوس ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐه او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې
 داؤد د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ
ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﺷ “.
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ
ورﮐو ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺪد وﮐئ .
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف
ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﯧﺮ درﮐے دے .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ
ﻓﺘﺢ ﮐل ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل او ﻫﻐﻮئ اوس
 ﻧﻮ اوس د زړۀ د
ﺳﺘﺎﺳﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻﻧﺪې دى .
اﺧﻼﺻﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮن وﮐئ .د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺟﻮړول ﺷﺮوع ﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ
ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻮل ﻣﻘﺪس
ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯧدئ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى“.

۲۳

 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ


ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ذﻣﻪ وارى
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان ،ﻮل اﻣﺎﻣﺎن او


 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺮاﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﻟﻴﻮﻳﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل .
ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐه ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت
 ﺑﺎدﺷﺎه د دې ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
وو .دا ﻮل ﺷﻤﯧﺮ اﺗﮥ دﯦﺮش زره وو .
ﻧﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ زره ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
د ﮐﺎر اﻧﺘﻈﺎم وﮐى ،ﺷﭙ زره ﮐﺴﺎن ﭼ اﻧﺘﻈﺎم ﭼﻠﻮى او
 ﻠﻮر زره ﮐﺴﺎن د ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره او
ﻻﻧﺠ ﻫﻮاروى ،
ﻠﻮر زره ﮐﺴﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره.
ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳﻴﻘ ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د دې
 داؤد ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭘﻪ درﯦﻮ ډﻟﻮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ
دﭘﺎره ورﮐى ۇو .
د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل ،ﺟﻴﺮﺳﻮن ،ﻗُﻬﺎت او ﻣﺮارى.
 د ﻟﻌﺪان
 د ﺟﻴﺮﺳﻮن دوه زاﻣﻦ ۇو ،ﻟﻌﺪان او ﺳﻤﻌ .


درې زاﻣﻦ ۇو ،ﻣﺸﺮ ﻳﺤاﻳﻞ ،ورﭘﺴ زﻳﺘﺎن او ﻳﻮاﻳﻞ ،
ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو ﭼ د ﻟﻌﺪان اوﻻد وو .د

 -
ﺳﻤﻌ درې زاﻣﻦ ۇو ،ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ ،ﺣﺰىاﯦﻞ او ﺣﺎران .
د ﺳﻤﻌ ﻠﻮر زاﻣﻦ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دا ۇو ،ﻳﺤﺖ ،زﻳﻨﺎ،
ﻳﻌﻮس او ﺑﺮﻳﻌﺎه .د ﻳﻌﻮس او ﺑﺮﻳﻌﺎه ﺑﭽ ډﯦﺮ ﻧﮥ ۇو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې
 د ﻗُﻬﺎت ﻠﻮر زاﻣﻦ
وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﮐﯧﺪل .
 د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮ
ۇو ،ﻋﻤﺮام ،اﺿﻬﺎر ،ﺣﺒﺮون او ﻋﺰىاﯦﻞ .
زوئ ﻋﻤﺮام د ﻫﺎرون او ﻣﻮﺳ ﭘﻼر وو .ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ اوﻻد
د دې دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮص ﮐے ﺷﻮى ۇو ﭼ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د
ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻣﺸﺮان وى ،ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت
ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوى ،د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى او د ﻣﺎﻟ
 ﺧﻮ د
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻮﺳ زاﻣﻦ ﭘﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ
 د
 د ﻣﻮﺳ دوه زاﻣﻦ ۇو ،ﺟﻴﺮﺳﻮم او اﻟﻋﺰر .
ۇو .
 د اﻟﻋﺰر
ﺟﻴﺮﺳﻮم ﭘﻪ زاﻣﻨﻮ ﮐ ﻣﺸﺮ ﺳﺒﻮاﯦﻞ وو .

 د
ﺻﺮف ﻳﻮ زوئ رﺣﺒﻴﺎه وو ،ﺧﻮ د رﺣﺒﻴﺎه ﺑﭽ ډﯦﺮ ۇو .
ﻗُﻬﺎت د دوﯦﻢ زوئ اﺿﻬﺎر ،زوئ ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ وو ﭼ د ﻗﺒﻴﻠ
 د ﻗُﻬﺎت درﯦﻢ زوئ ﺣﺒﺮون ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو،
ﻣﺸﺮ وو .
 د ﻗُﻬﺎت د ﻠﻮرم
ﻳﺮﻳﺎه ،اﻣﺮﻳﺎه ،ﻳﺤﺰىاﻳﻞ او ﻳﻘﻤﻌﺎم .
 د ﻣﺮارى
زوئ ﻋﺰىاﯦﻞ دوه زاﻣﻦ ﻣﻴﺎه او ﻳﺴﻴﺎه ۇو .
دوه زاﻣﻦ ﻣﺤﻠ او ﻣﻮﺷ ۇو .د ﻣﺤﻠ ﻫﻢ دوه زاﻣﻦ اﻟﻋﺰر
 ﺧﻮ د اﻟﻋﺰر زاﻣﻦ ﻧﮥ ۇو ،ﺻﺮف ﻟﻮﻪ ﻳ
او ﻗﻴﺲ وو ،
وې او ﺑزاﻣﻨﻮ ﻣ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻮ د ﺧﭙﻞ ﺗﺮۀ زاﻣﻨﻮ ﻳﻌﻨ د
 د ﻣﺮارى دوﯦﻢ زوئ
ﻗﻴﺲ د زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﮐل .
 دا ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻣﻮﺷ درې زاﻣﻦ ۇو ،ﻣﺤﻠ ،ﻋﺪر او ﻳﺮﻳﻤﻮت .
ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ او ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان د ﻟﻴﻮى اوﻻد دے ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ
 داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ
ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو .
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐى دى

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺗﻞ دﭘﺎره اوﺳﻴى .
ﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻮر ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر
ﺧﯧﻤﻪ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻳﻮﺳ ﭼ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ
 د داؤد د آﺧﺮى وﺻﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻠﻪ ﭼ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى “.
ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮل ،
ﺷﻮى ۇو :د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ د ﻫﺎرون د
اوﻻد ﻣﺪد ﮐﻮل ،د ﮐﻮر د درﺑﺎروﻧﻮ او ﮐﻮﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻞ ،او
ﭼ ﮐﻮم ﻴﺰوﻧﻪ ﻣﻘﺪس ۇو ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ د ﭘﻠﻴﺘﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺎک
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو او د ﻫﻐﻪ
ﺳﺎﺗﻞ ،
اوړو ذﻣﻪ وارى اﺧﺴﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻧﺬراﻧﻮ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل ،د

ﺧﻤﺒﻴﺮې ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﺮۍ ﭘﺨ ﺷﻮې رو ،ﭘﺨ ﺷﻮې ﻧﺬراﻧ او
اوړۀ ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﺳﺮه  وى ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
 او ﻫﺮ ﺳﺤﺮ او ﻫﺮ
د ﻧﺬراﻧﻮ ﺗَﻠﻞ او ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ،
ﻣﺎﺎم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪل ،د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ
 او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ
ﮐﻮل او د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ادا ﮐﻮل ،
ورځ ،د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ او ﻧﻮرو اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ.
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺳو د
ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د
ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﮐﻮم ورﺗﻪ ﻮدﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ او ﮐﻮر د ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ او د
ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻳﻌﻨ د ﻫﺎرون د اوﻻد اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ
ذﻣﻪ وارۍ ورﮐے ﺷﻮې وې ،ﭼ دا ذﻣﻪ وارۍ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ادا ﮐﯧﺪې.

اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺪا ﺟﺪا ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﯧﺪل

۲۴

 دا د ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ دى ﭼ د ﻫﺎرون اوﻻد ﭘﻪ


ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ وو .د ﻫﺎرون ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو :ﻧﺪب ،اﺑﻴﻬﻮ،
 ﻧﺪب او اﺑﻴﻬﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻣﺮګ ﻧﻪ
اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ .
ﻣﺨ ﻣۀ ﺷﻮل او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻧﮥ وو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ وروﻪ
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﺎرون د
اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻮل .
اوﻻد ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ د ذﻣﻪ وارو ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐل .ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد د اﻟﻋﺰر اوﻻد ﺻﺪوق او د
 د اﻟﻋﺰر د اوﻻد ﻧﻪ ﺷﭙﺎړس
اﺗﻤﺮ اوﻻد اﺧﻴﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻗﺒﻴﻠ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې ،د اﺗﻤﺮ د اوﻻد ﻧﻪ اﺗﮥ ﻗﺒﻴﻠ ﺟﻮړې

وې ،داﺳ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺷﻮى ۇو ﭼ د اﻟﻋﺰر ﭘﻪ اوﻻد ﮐ
 د اﻟﻋﺰر او اﺗﻤﺮ دواړو ﭘﻪ اوﻻد
د ﮐﻮرﻧﻮ ﻧﻮر ﻣﺸﺮان ۇو .
ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﺗه
آﻓﺴﺮان او اﻣﺎﻣﺎن ۇو ﻧﻮ ﻮﻟ ذﻣﻪ وارۍ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ د ﭘﭽ
 د اﻟﻋﺰر او د اﺗﻤﺮ اوﻻد
ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وې .
دﭘﺎره وار ﭘﻪ وار ﭘﭽﻪ اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮه .ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د
ﻧﺘﻨاﻳﻞ زوئ ﺳﻤﻌﻴﺎه ﻟﻴﻠ ۇو ﭼ دا ﻳﻮ ﻟﻴﻮے ﻣﻨﺸ وو.
ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان ،ﺻﺪوق اﻣﺎم ،د اﺑﻴﺎﺗﺎر زوئ اﺧﻴﻤﻠ
او د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان ﻮل د دې
ﻮاﻫﺎن ۇو۷ .۱۸-دا ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دے ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د
ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﺧﭙﻠ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې
وې :ﻳﻬﻮﻳﺮﻳﺐ ،ﻳﺪﻋﻴﺎه ،ﺣﺎرِم ،ﺷﻌﻮرﻳﻢ ،ﻣﻠﻴﺎه ،ﻣﻴﺎﻣﻴﻦ،
ﻫﻘﻮض ،اﺑﻴﺎه ،ﻳﺸﻮع ،ﺳﺎﻧﻴﺎه ،اﻟﻴﺎﺳﺐ ،ﻳﻘﻴﻢ ،ﺧُﻔﺎه ،ﻳﺴﺒﺎب،
ﺑِﻠﺠﺎه ،اﻣﻴﺮ ،ﺣﺰﻳﺮ ،ﺣﻔﻀﻴﺾ ،ﻓﺘﺤﻴﺎه ،ﻳﺤﺰﻗﻴﻞ ،ﻳﻴﻦ،
ﺟﻤﻮل ،دﻻﻳﺎه او ﻣﻌﺰﻳﺎه۱۹ .د دې ﺳو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ د ذﻣﻪ
وارو ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ذﻣﻪ وارو دﭘﺎره ﺗﻠﻞ ﮐﻮم ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻫﺎرون د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﺣﻤﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮرې ﮐې وې.

د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
۲۰دا د ﻟﻴﻮى د اوﻻد ﮐﻮرﻧﻮ ﻧﻮر ﻣﺸﺮان دى :ﻳﻬﺪﻳﺎه ﭼ د
ﺳﺒﻮاﯦﻞ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻋﻤﺮام اوﻻد وو۲۱ ،ﻳﺴﻴﺎه د رﺣﺒﻴﺎه اوﻻد،
۲۲ﻳﺤﺖ ،د ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ ﻧﻪ د اﺿﻬﺎر اوﻻد۲۳ ،د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﺒﺮون زاﻣﻦ دا ۇو ،ﻳﺮﻳﺎه ،اﻣﺮﻳﺎه ،ﻳﺤﺰىاﻳﻞ،
ﻳﻘﻤﻌﺎم۲۴ ،ﺳﻤﻴﺮ ،د ﻣﻴﺎه ﻧﻪ د ﻋﺰىاﯦﻞ اوﻻد۲۵ ،زﮐﺮﻳﺎه ،د

ﻣﻴﺎه ورور ﻳﺴﻴﺎه ﻧﻪ د ﻋﺰىاﯦﻞ اوﻻد۲۶ ،د ﻣﺮارى اوﻻد،
ﻣﺤﻠ ،ﻣﻮﺷ او ﻳﻌﺰﻳﺎه۲۷ .د ﻳﻌﺰﻳﺎه درې زاﻣﻦ ۇو ،ﺳﻮﻫﻢ،
زﮐﻮر او ﻋﺒﺮى۲۸ .۲۹-د ﻣﺤﻠ دوه زاﻣﻦ اﻟﻋﺰر او ﻗﻴﺲ ۇو.
د اﻟﻋﺰر زاﻣﻦ ﻧﮥ ۇو ،ﺧﻮ د ﻗﻴﺲ ﻳﻮ زوئ ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ وو۳۰ .د
ﻣﻮﺷ درې زاﻣﻦ ۇو ،ﻣﺤﻠ ،ﻋﺪر او ﻳﺮﻳﻤﻮت .دا د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﺧﺎﻧﺪان دى۳۱ .د ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﮐﺸﺮاﻧﻮ وروﻮ ﻳﻮ
ﺷﺎن د ﻫﻐﻮئ د ذﻣﻪ وارو دﭘﺎره ﭘﭽﻪ اﭼﻮﻟﻪ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ
ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻳﻌﻨ د ﻫﺎرون د اوﻻد اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ۇو.
داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺻﺪوق ،اﺧﻴﻤﻠ او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د
ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان او د دې ﻮاﻫﺎن ۇو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران

۲۵

 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دا


ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻮ ﮐې ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﺎم ﺑﻴﺎﻧﻮى ،آﺳﻒ،
ﻫﻴﻤﺎن او ﻳﺪوﺗﻮن .دې ﺳو ﺑﻪ د ﺑﻴﻨﺠﻮ ،رﺑﺎﺑﻮﻧﻮ او ﭼﻤﻮ د
ﻣﻮﺳﻴﻘ ﺳﺮه ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮﻟﻪ .دا د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دى
ﮐﻮم ﭼ د ﻋﺒﺎدت د ﻣﺸﺮۍ دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى ۇو ،ﭼ
 د آﺳﻒ ﻠﻮرو
ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ :
زاﻣﻨﻮ زﮐﻮر ،ﻳﻮﺳﻒ ،ﻧﺘﻨﻴﺎه او اﺳﺮىﻻه ،د آﺳﻒ د ﻣﺸﺮۍ
ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ آﺳﻒ ﺑﻪ د
 د ﻳﺪوﺗﻮن ﺷﭙو زاﻣﻨﻮ ﺟﺪﻟﻴﺎه،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﺎم ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ .
ﺿﺮى ،ﻳﺸﻌﻴﺎه ،ﺳﻤﻌ ،ﺣﺴﺒﻴﺎه او ﻣﺘﺘﻴﺎه ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د
ﻮدﻧ ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،ﻳﺪوﺗﻮن د رﺑﺎﺑﻮﻧﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘ ﺳﺮه د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﺎم ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ،ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﻳ وﺋﻴﻠﻪ او د ﻣﺎﻟ
 د ﻫﻴﻤﺎن ﻮارﻟﺲ زاﻣﻨﻮ ﺑﻘﻴﺎه،
ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ﻳ ادا ﮐﻮﻟﻮ .

ﻣﺘﻨﻴﺎه ،ﻋﺰىاﯦﻞ ،ﺳﺒﻮاﯦﻞ ،ﻳﺮﻳﻤﻮت ،ﺣﻨﻨﻴﺎه ،ﺣﻨﺎﻧ ،اﻟﻴﺎﺗﻪ،
ﺟﺪاﻟﺘ ،روﻣﻤﺘ ﻋﺰر ،ﻳﺴﺒﻘﺎﺷﻪ ،ﻣﻠﻮﺗ ،ﻫﻮﺗﻴﺮ او ﻣﺤﺎزﻳﻮت.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻴﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎه

ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻟﻪ دا ﻮارﻟﺲ زاﻣﻦ او درې ﻟﻮﻪ د دې دﭘﺎره ورﮐې
 د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ زاﻣﻨﻮ د ﺧﭙﻞ
وې ﭼ ﻫﻴﻤﺎن ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷ .
ﭘﻼر د ﻮدﻧ ﻻﻧﺪې ﭼﻤ ،ﺑﻴﻨﺠﻮ او رﺑﺎﺑﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐﻮر ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﻏول .او آﺳﻒ ،ﻳﺪوﺗﻮن او ﻫﻴﻤﺎن د
 دا ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ واړه
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎر ﺳى ۇو ،او د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮان ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺗه

ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران ۇو .دا ﻮل دوه ﺳﻮه او اﺗﮥ اﺗﻴﺎ ﺳى ۇو .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﮐﺎروﻧﻮ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﭽﻪ اﭼﻮﻟﮯ
ﺷﻮه ،ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻮاﻧﺎن ۇو او ﻳﺎ ﺑﻮډاﺎن ،ﮐﮥ اُﺳﺘﺎذان او ﻳﺎ
ﮐﮥ ﺷﺎﺮدان ۇو۹ .۳۱-دا دوه ﺳﻮه او اﺗﮥ اﺗﻴﺎ ﺳى د ﮐﻮرﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د دوﻟﺴﻮ دوﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻮ ډﻟﻮ ﮐ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐے ﺷﻮى ۇو ،ﭼ د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ وو.
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ :د آﺳﻒ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻳﻮﺳﻒ،
ﺟﺪﻟﻴﺎه ،زﮐﻮر ،ﺿﺮى ،ﻧﺘﻨﻴﺎه ،ﺑﻘﻴﺎه ،اﺳﺮىﻻه ،ﻳﺸﻌﻴﺎه ،ﻣﺘﻨﻴﺎه،
ﺳﻤﻌ ،ﻋﺰىاﯦﻞ ،ﺣﺴﺒﻴﺎه ،ﺳﺒﻮاﯦﻞ ،ﻣﺘﺘﻴﺎه ،ﻳﺮﻳﻤﻮت ،ﺣﻨﻨﻴﺎه،
ﻳﺴﺒﻘﺎﺷﻪ ،ﺣﻨﺎﻧ ،ﻣﻠﻮﺗ ،اﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻫﻮﺗﻴﺮ ،ﺟﺪاﻟﺘ ،ﻣﺤﺎزﻳﻮت او
روﻣﻤﺘ ﻋﺰر.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران

۲۶

 دا ﻫﻐﻪ ډﻟ دى ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د


ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .د ﻗﻮرح د ډﻟ د ﻗﻮرى
 د ﻫﻐﮥ اووۀ
زوئ ﻣﺴﻠﻤﻴﺎه ﭼ د آﺳﻒ د ﺧﺎﻧﺪان وو ،

زاﻣﻦ ۇو ﭼ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﺳ دى ،زﮐﺮﻳﺎه ،ﻳﺪﻳﻌﻴﻞ،
 د
 ﻋﻴﻼم ،ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن او اﻟﻴﻬﻮﻋﻴﻨ .
زﺑﺪﻳﺎه ،ﻳﺘﻨاﯦﻞ ،
ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم ﻫﻢ اﺗﮥ زاﻣﻦ ۇو ،ﭼ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﺳ دى،
 ﻋﻤاﯦﻞ،
ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﻳﻬﻮزﺑﺪ ،ﻳﻮآخ ،ﺳﺎﮐﺎر ،ﻧﺘﻨاﻳﻞ ،
 د ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم د ﻣﺸﺮ زوئ ﺳﻤﻌﻴﺎه
 -
ﻳﺴﺎﮐﺎر او ﻓﻌﻠﺘ .
ﺷﭙ زاﻣﻦ ۇو ،ﻋﺘﻨ ،رﻓﺎاﯦﻞ ،ﻋﻮﺑﻴﺪ ،اﻟﺰﺑﺎد ،اﻟﻴﻬﻮ او
ﺳﻤﺎﮐﻴﺎه .د ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ډﻟﻪ ﮐ
 د ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم ﺧﺎﻧﺪان ﻮل دوه
زﻳﺎت ﻋﺰت ﻣﻼو ﺷﻮ .
 د
ﺷﭙﯧﺘﮥ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺳى د دې ﮐﺎر دﭘﺎره ورﮐل .
 د ﻣﺮارى د
ﻣﺴﻠﻤﻴﺎه ﺧﺎﻧﺪان اﺗﻠﺲ ﺗه ﺳى ورﮐل .
ﻗﺒﻴﻠ ﺣﻮﺳﻪ ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو ،ﺳﻤﺮى ،ﺧﭙﻞ ﭘﻼر دې د ﺧﭙﻠﻮ

زاﻣﻨﻮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ ﻧﮥ وو ،
ﺧﻠﻘﻴﺎه ،ﻃﺒﻠﻴﺎه او زﮐﺮﻳﺎه .د ﺣﻮﺳﻪ د ﺧﺎﻧﺪان ﻮل دﻳﺎرﻟﺲ
 د ﻣﺎﻟ
ﮐﺴﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران ۇو .
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران د ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ډﻟﻮ
ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮى ۇو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻧﻮرو
 د ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وې .
وړوﮐﻮاﻟ او ﻏﻮاﻟ ﺗﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ ﭘﭽﻪ اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮه ﭼ

د ﮐﻮﻣ ﻳﻮې دروازې ﻮﮐﻴﺪارى ورﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ .
د ﺷﻠﻤﻴﺎه د ﭘﭽ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ دروازه ووﺗﻠﻪ او
د ﻫﻐﮥ د زوئ زﮐﺮﻳﺎه ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ دروازه ووﺗﻠﻪ ،دا ﻫﻐﻪ

ﺳے وو ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳ د ﺣﻤﺖ ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮﻟ .
ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم ﺗﻪ د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ دروازه ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وه او د
ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﻮدام د ﮐﻮﻮ ﻮﮐﻴﺪارى ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وه.
 ﺳﻔﻴﻢ او ﺣﻮﺳﻪ ﺗﻪ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ دروازه او ﭘﻪ

ﭘﺎﺳﻨ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻠﺖ دروازه ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وه .د

ﻮﮐﻴﺪارۍ ذﻣﻪ وارۍ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﺴ ﭘﻪ ﻣﻘﺮرو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ
 ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻫﺮه ورځ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐے ﺷﻮې وې .
ﺷﭙو ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮرو
او ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮرو ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .ﻠﻮر
ﻮﮐﻴﺪاران ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ د ﻮدام ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻘﺮروﻟﮯ
 د
ﺷﻮل ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﮐﻮﻪ ﺑﺎﻧﺪې دوه دوه ۇو .
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ درﺑﺎر ﺳﺮه ﭘﻪ ﻻره ﻠﻮر ﻮﮐﻴﺪاران ۇو
 دا د
او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ درﺑﺎر ﺑﺎﻧﺪې دوه ﻮﮐﻴﺪاران ۇو .
ﻗﻮرح او د ﻣﺮارى ډﻟﻮ د ﻮﮐﻴﺪارۍ ذﻣﻪ وارۍ دى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻮرې ذﻣﻪ وارۍ
 ﻧﻮر ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻮداﻣﻮﻧﻮ ذﻣﻪ وار ۇو

او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮى ﻴﺰوﻧﻪ
 د ﺟﻴﺮﺳﻮن ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ د ﻟﺒﻨ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ
ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .
 د ﻟﻌﺪان دوه ﻧﻮر زاﻣﻦ زﻳﺘﺎم او ﻳﻮاﻳﻞ د
ﻳﺤاﻳﻞ ﻣﺸﺮ وو .
 د ﻋﻤﺮام،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺧﺰاﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو .
اﺿﻬﺎر ،ﺣﺒﺮون او ﻋﺰىاﯦﻞ اوﻻد ﺗﻪ ﻫﻢ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ
 د ﻣﻮﺳ زوئ ﺟﻴﺮﺳﻮم د ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺒﻮاﯦﻞ د
ﺷﻮې وې .
 د اﻟﻋﺰر د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺧﺰاﻧ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ وو .
ﻃﺮف ﻧﻪ د ﺟﻴﺮﺳﻮم ﺧﭙﻠﻮان رﺣﺒﻴﺎه ،ﻳﺸﻌﻴﺎه ،ﻳﻮرام ،زِﮐﺮى او
 ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ او د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮان د ﻫﻐﻪ ﺧﺰاﻧﻮ
ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ ۇو .
ﻣﺸﺮان ۇو ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔ ﭘﺮﺗ وې ﭼ ﻫﻐﻪ
داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او وړو او ﻏﻮ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮاﻧﻮ
 ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎلِ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐې وې .
ﻏﻨﻴﻤﺖ واﺧﺴﺘﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے
وو او دا ﻳ وﻗﻒ ﮐو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ

 ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ .
ﻣﺸﺮان ۇو ﭼ ﮐﻮم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره وﻗﻒ ۇو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔﻮ ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ،ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻧﻴﺮ زوئ اﺑﻨﻴﺮ ،او د ﺿﺮوﻳﺎه زوئ
ﻳﻮآب راوړې وې.

د ﻧﻮرو ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ذﻣﻪ وارۍ
 د اﺿﻬﺎر ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﮐﻨﻌﻨﻴﺎه او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻋﻼوه ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وې :ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻻﻧﺠ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻮاروﻟ.
 د ﺣﺒﺮون د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺣﺴﺒﻴﺎه او د ﻫﻐﮥ اووﻟﺲ ﺳﻮه

ﺧﭙﻠﻮان ،ﭼ ﺗه ﺳى ۇو ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﺪﻣﺖ او د
 ﻳﺮﻳﺎه د ﺣﺒﺮون د
ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﺎر ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ۇو .
اوﻻد ﻣﺸﺮ وو .د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻠﻮﯦﺘﻢ ﮐﺎل د
ﺣﺒﺮون د اوﻻد ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐے ﺷﻮې وه او د دې
ﺧﺎﻧﺪان ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ
 د ﻳﺮﻳﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﮐ دوه زره
ﻳﻌﺰﻳﺮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
او اووۀ ﺳﻮه ﺗه ﺳى ۇو .داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻟﯧل او ﻫﻐﻮئ ﻳ د روﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد او ﻣﻨﺴ
د ﻧﻴﻤ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ
ذﻣﻪ وار ۇو ﭼ د ﻫﻐ ﺗﻌﻠﻖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﺑﺎدﺷﺎه د
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮه وو.

ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮان او ﻓﻮﺟ ډﻟ

۲۷

 دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د وړو او ﻏﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،او د


ﻧﻮرو ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﭼﺎ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻓﻮﺟ
ډﻟﻮ ﻣﺸﺮى ﮐﻮﻟﻪ .د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ زره ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﮐﺎل
ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ﻓﻮﺟ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ۲ .۱۵-دا د ﻫﺮې
ﻣﻴﺎﺷﺘ دﭘﺎره ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان ۇو :اوﻟﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د زﺑﺪىاﯦﻞ
زوئ ﻳﺴﻮﺑﻌﺎم ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻓﺎرص د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﮐﺲ وو ،ﭼ دا د
ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ده .دوﯦﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د اﺧﻮﺣ اوﻻد
دودى .ﻣﻘﻠﻮت ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ دوﯦﻢ ﻣﺸﺮ وو .درﯦﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د
ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه ،دا د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ وو ﭼ” دﯦﺮش
ﻮن“ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮه .د ﻫﻐﮥ زوئ ﻋﻤﻴﺰﺑﺎد د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ د دې
ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﺷﻮ .ﻠﻮرﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﻳﻮآب ورور
ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ .د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻫﻐﮥ زوئ زﺑﺪﻳﺎه ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﺷﻮ.
ﭘﻴﻨﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د اﺿﻬﺎر د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺳﻤﻬﻮت .ﺷﭙﻣﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﺗﻘﻮع د ﻋﻘﻴﺲ زوئ ﻋﻴﺮا .اووﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﻓﻠﻮن د
ﻋﻼﻗ ﻧﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺧﻠﺺ .اﺗﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﺣﻮﺳﻪ
ﺳﺒ .ﻫﻐﻪ د زارح د ﻗﺒﻴﻠ وو ،ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه
ﺑﺮﺧﻪ وه .ﻧﻬﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د
ﻋﻨﺘﻮت ﻧﻪ اﺑﻴﻌﺰر .ﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ﻣﻬﺮى .ﻫﻐﻪ د
زارح د ﻗﺒﻴﻠ ﮐﺲ وو .ﻳﻮوﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ
ﮐ د ﻓﺮﻋﺎﺗﻮن ﻧﻪ ﺑﻨﺎﻳﺎه .دوﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ
ﺧﻠﺪى .ﻫﻐﻪ د ﻋﺘﻨاﯦﻞ اوﻻد وو.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې آﻓﺴﺮان
۱۶۲۲-دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے :د

روﺑﻴﻦ د زِﮐﺮى زوئ اﻟﻋﺰر ،د ﺷﻤﻌﻮن د ﻣﻌﻪ زوئ
ﺳﻔﻄﻴﺎه ،د ﻟﻴﻮى د ﻗﻤﻮاﯦﻞ زوئ ﺣﺴﺒﻴﺎه ،د ﻫﺎرون ﺻﺪوق ،د
ﻳﻬﻮداه اﻟﻴﻬﻮ ،ﭼ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ورور وو ،د ﻳﺴﺎﮐﺎر د
ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ زوئ ﻋﻤﺮى ،د زﺑﻮﻟﻮن د ﻋﺒﺪﻳﺎه زوئ اﺳﻤﺎﻋﻴﻪ ،د
ﻧﻔﺘﺎﻟ د ﻋﺰراﺋﻴﻞ زوئ ﻳﺮﻳﻤﻮت ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻋﺰزﻳﺎه زوئ
ﻫﻮﺳﻴﻊ ،د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻣﻨﺴ د ﻓﺪاﻳﺎه زوئ ﻳﻮاﻳﻞ ،د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ
ﻣﻨﺴ د زﮐﺮﻳﺎه زوئ ﻋﺪو ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د اﺑﻨﻴﺮ زوئ ﻳﻌﺴاﯦﻞ ،د
دان د ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﺮوﺣﺎم زوئ ﻋﺰراﯦﻞ۲۳ .د ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻤﺮ
ﭼ د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ وو ﻧﻮ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ
ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﻧﮥ ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪه ﮐې وه
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د آﺳﻤﺎن د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ
ﮐى۲۴ .د ﺿﺮوﻳﺎه زوئ ﻳﻮآب ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى ﺷﺮوع ﮐه ،ﺧﻮ
ﻣﻤﻠﻪ ﻳ ﻧﮥ ﮐه .ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐه ،ﻧﻮ ﻪ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺳﺮﮐﺎرى
ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﮐ د ﻫﻐ آﺧﺮى ﺗﻌﺪاد وﻧﮥ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮ.

د ﺷﺎﻫ ﺟﺎﺋﻴﺪاد اﻧﺘﻈﺎم
۲۵۳۱-دا د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﭼﺎ ﭼ د ﺷﺎﻫ ﺟﺎﺋﻴﺪاد
اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻮﻟﻮ :د ﻋﺪىاﻳﻞ زوئ ﻋﺰﻣﺎوت د ﺷﺎﻫ ﻮداﻣﻮﻧﻮ
ﻣﺸﺮ وو .د ﻋﺰﻳﺎه زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻫﻐﻪ وړو ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو
ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ ،وړو ﺎروﻧﻮ او ﻗﻠﻌﻮ ﮐ ۇو .د ﮐﻠﻮب
زوئ ﻋﺰرى د ﭘﻮ د زﻣﻴﺪاراﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو .د راﻣﺎ ﺳﻤﻌ د
اﻧﻮرو د ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو .د ﺷﻔﻤ زﺑﺪى د ﻣﻴﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻣﺸﺮ وو .د ﺟﺪر ﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﺣﻨﺎن د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ
ﮐ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ او د ﭼِﻨﺎر د وﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو .ﻳﻮآس د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ
ذﺧﻴﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ وو .د ﺷﺎرون ﺳﻄﺮى د ﺷﺎرون ﭘﻪ ﻣﯧﺪان

ﮐ د ﺎروو ذﻣﻪ وار وو .د ﻋﺪﻟ زوئ ﺳﺎﻓﻂ ﭘﻪ وادۍ
ﮐ د ﺎروو ذﻣﻪ وار وو .ﻳﻮ اﺳﻤﻌﻴﻠ اوﺑِﻞ د اوﺎﻧﻮ ذﻣﻪ
وار وو .د ﻣﺮوﻧﻮت ﻳﻬﺪﻳﺎه د ﺧﺮوﻧﻮ ذﻣﻪ وار وو .ﻳﻮ ﻫﺎﺟﺮى
ﻳﺎزﻳﺰ د و او ﭼﯧﻠﻮ ذﻣﻪ وار وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻣﺸﻴﺮان
۳۲د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮۀ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻳﻮ ﺗه ﻣﺸﻴﺮ او ﻋﺎﻟﻢ وو .ﻫﻐﻪ او
د ﺣﻤﻮﻧ زوئ ﻳﺤاﻳﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه د زاﻣﻨﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ذﻣﻪ وار
ۇو۳۳ .اﺧﺗُﻔﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻴﺮ وو او ﺣﻮﺳ ارﮐﻴﺎۍ د
ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻠﺮے وو۳۴ .د اﺧﺗُﻔﻞ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ،اﺑﻴﺎﺗﺎر او د
ﺑﻨﺎﻳﺎه زوئ ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻣﺸﻴﺮان ﺟﻮړ ﺷﻮل .ﻳﻮآب د ﺷﺎﻫ ﻓﻮج
ﻣﺸﺮ وو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره د ﺣﻀﺮت
داؤد ﻫﺪاﻳﺎت

۲۸

 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ


ورﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷ .ﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻮل
آﻓﺴﺮان ،ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮان ﭼﺎ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻮﻟﻮ ،د
ﻓﻮﺟ ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ،د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ د ﺟﺎﺋﻴﺪاد او د
ﺎروو ذﻣﻪ وار ﮐﺴﺎن ،د ﻣﺤﻞ ﻮل آﻓﺴﺮان ،ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن او
 داؤد د
ﻧﻮر ﺑﻬﺎدر ﺳى ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪﻟﻮ او ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳ ورﺗﻪ وﮐو” ،زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ
او زﻣﺎ وروﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﻣﺎ دا اراده ﮐې وه ﭼ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق دﭘﺎره د آرام ﺎئ ﻳﻌﻨ د ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭘﻮ ﭼﻮﮐ ﺟﻮړه ﮐم .ﻣﺎ د
 ﺧﻮ
ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﻳﻮ ﮐﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻴﺎرے ﮐے دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر
ﻧﮥ ﺟﻮړوې ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟﮯ ﻳ او وﻳﻨﻪ دې ﺗﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ د
ﮐې ده .
ﭘﻼر د ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ زۀ ﺧﻮښ ﮐے ﻳﻢ ﭼ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻮﻣﺖ وﮐم .ﻫﻐﮥ د ﻣﺸﺮۍ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د
ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﻪ ﮐه او د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﻳ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﺧﺎﻧﺪان
ﺧﻮښ ﮐو .دا د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﻪ وه ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻧﻪ ﻳ زۀ

ﺧﻮښ ﮐم او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐم .
ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ډﯦﺮ زاﻣﻦ راﮐل او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻮښ
ﮐو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ وﮐى .
ﺳﺘﺎ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺟﻮړ
ﮐى .ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د دې دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ زﻣﺎ زوئ وى
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او
او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻳﻢ .
ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﻨ ﻟﻪ ﻨﻪ ﻳ ﭼ ﻧﻦ ﻣﻨ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
 ﻧﻮ اوس
د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻤﻪ وﺳﺎﺗﻢ .
زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻏﻮﻧې ﭘﻪ ﻣﺨ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ
ﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﻮره ﭘﻮره ﻣﻨ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐ ﺣﻢ راﮐے دے ،ﻧﻮ ﭼ دا ﮥ ﻣﻠ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﺮاث وى او ﭼ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻳ ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮﻧﻮ
 او ﻫﻐﮥ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐئ “.
”زﻣﺎ زوﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ د ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﭘﯧﮋﻧﻪ او د
زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ او د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮه.

ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﻮل ﻓﺮوﻧﻪ او ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى .ﮐﮥ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ
ﻃﻠﺐ ﮐﻮې ﻧﻮ ﭘﯧﺪا ﺑﻪ ﻳ ﮐې ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اوړې ،ﻧﻮ
 ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻪ ﭼ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺮﯦدى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﻮښ
 داؤد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ
ﮐے ﻳ .ﻧﻮ ﺗه ﺷﻪ او دا ﮐﺎر وﮐه “.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻮﻟﻮ ﻋﻤﺎرﺗُﻮﻧﻮ ،د ﺑﺮﻧو ،د ﻮدام د
ﮐﻮﻮ او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﮐﻮﻮ او د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻘﺸﻪ
 د ﻫﻐﮥ
وﻮدﻟﻪ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻴى .
ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐ ﭼ د درﺑﺎروﻧﻮ او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻮﻮ او
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺳﺎﻣﺎن دﭘﺎره د ﻮداﻣﻮﻧﻮ او ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ د وﻗﻒ ﺷﻮو ﺗُﺤﻔﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ورﺗﻪ
 داؤد ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ذﻣﻪ وارو ادا
وﻮدﻟﻪ .
ﮐﻮﻟﻮ اﻧﺘﻈﺎم ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ او د ﮐﻮر د
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ دا
ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻢ وﻮدﻟﻪ .
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻢ وﻮدﻟﻪ ﭼ د ﻟﻮﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻮﻣﺮه
 ﻳﻌﻨ ﻫﺮې ﻳﻮې ډﻳﻮې
ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى ،
 د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د ﻣﯧﺰوﻧﻮ د
او ډﻳﻮټ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ،
ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﺳﺮو زرو د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﯧﺰ دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو ﭘﺮاﺗﻪ وه .
دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ د درې ﻏﺎﻮ ،ﺟﺎﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﮐ ﻮﻣﺮه ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮۀ زر او د ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ
 او د ﻫﻐﻪ
ﻮﻣﺮه ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى ،
ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮۀ زر ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ
ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮه او د وزرو واﻻ ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻠﻮق د
ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﭼ د ﻫﻐ وزر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻮل ﺗﻔﺼﻴﻞ
دﭘﺎﺳﻪ ﺧﻮارۀ ۇو .

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐې وه “.
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗه ﺷﻪ او اراده ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه .ﮐﺎر ﺷﺮوع
ﮐه او ﭼ وﻧﮥ ﻳﺮﯦې او ﻧﻪ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺗﺎ ﺳﺮه وى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻳﻌﻨ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ذﻣﻪ
ﮐﻮر ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﺷﻮے ﻧﮥ وى .
وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې دى ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ
ﻳ وﮐى .د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﻳﺮان د زړۀ ﻧﻪ ﻏﻮاړى ﭼ
ﺳﺘﺎ ﻣﺪد وﮐى او ﻮل ﺧﻠﻖ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان ﺳﺘﺎ د ﺣﻢ
ﻻﻧﺪې دى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﺬراﻧ

۲۹

 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻮﻟ ﻏﻮﻧې ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوئ


ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮښ ﮐے دے،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻ ﻫﻠ او ﻧﺎﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎره دے .ﮐﻮم ﮐﺎر ﭼ ﮐﯧﺪوﻧﮯ
دے ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے ،ﻪ ﭼ دا د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺤﻞ ﻧﮥ دے
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ
ﺑﻠ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،ﭘﻴﺘﻠﻮ ،اوﺳﭙﻨ،
ﻟﺮ ،د اوﻧﻴﺲ ﮐﺎﻮ او ﺟﻮاﻫﺮاﺗﻮ ،د ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﺎﻮ ﻮﮐو او
 د
د ﺳﻨ ِﻣﺮﻣﺮ د ﻣﻘﺪار ﺗﻴﺎروﻟﻮ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐے دے .
دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﭼ ﻣﺎ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐى دى د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺳﺮه زﻣﺎ د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻴﻦ زر
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ
او ﺳﺮۀ زر ﻫﻢ ورﮐى دى .
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﺘﺮو ﺧﯧﮋوﻟﻮ دﭘﺎره

ﻣﺎ د اوﻓﻴﺮ د ﺳﻠﻮ ﻨﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﺮۀ زر او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﺳﻮه او
 او د ﻫﻐﻪ
ﻠﻮﯦﺖ ﻨﻪ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻫﻢ ورﮐى دى 
ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ دﭘﺎره ﻣ دا ورﮐى دى ﭼ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﻳﺮان ﺑﻪ
ﻳ ﺟﻮړوى .ﻧﻮ اوس داﺳ ﻧﻮر ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﺑﻴﺎ د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د ﻗﺒﻴﻠﻮ
 -
ﻟﻪ ﻧﺬراﻧ ورﮐى؟“ 
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،د ﻓﻮج ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د ﺷﺎﻫ ﺟﺎﺋﻴﺪاد اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻮوﻧﻮ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﮐﺎر دﭘﺎره دا ﻴﺰوﻧﻪ ورﮐل :د ﻳﻮ ﺳﻞ
او اوﻳﺎ ﻨﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﺮۀ زر ،د درﯦﻮ ﺳﻮو او دﯦﺮﺷﻮ ﻨﻮ ﻧﻪ
زﻳﺎت ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙ ﺳﻮه او ﺷﻞ ﻨﻪ زﯦ او د درﯦﻮ
 د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ
زرو او ﻠﻮرو ﺳﻮو ﻨﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ اوﺳﭙﻨﻪ .
ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺧﺰاﻧ
دﭘﺎره ورﮐل ،ﭼ د ﻫﻐ اﻧﺘﻈﺎم د ﺟﻴﺮﺳﻮن ﻗﺒﻴﻠ د ﻟﻴﻮى
 ﺧﻠﻘﻮ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻴﺰوﻧﻪ
ﻗﺒﻴﻠ ﻳﺤاﻳﻞ ﮐﻮﻟﻮ .
ورﮐﻮل او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ﭼ ﻮﻣﺮه زﻳﺎت ﻳ
ورﮐى دى .داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮل
 ﻫﻠﺘﻪ د ﻮﻟ ﻏﻮﻧې ﭘﻪ ﻣﺨ داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء

ﺻﻔﺖ وﮐو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻳﻌﻘﻮب
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره
 ﺗﮥ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ،د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ واﻻ او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ
وى .
ﻳ .ﭘﻪ زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﺮ ﮥ ﺳﺘﺎ دى او اے ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه او ﺣﻤﺮان ﻳ .
ﻋﺰت او دوﻟﺖ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ را ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺳﺮه
ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮې ،او ﺗﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻟﻮئ
 اوس زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ
او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﮐې .


ﮐﯘو او ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ د ﺟﻼل ﻧﻪ د ډک ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﯘو .
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ زۀ او زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﺷُﻮ درﮐﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﺳﺘﺎ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ دے
او ﻣﻮﻧ ﺻﺮف ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ واﭘﺲ درﮐى دى ﭼ ﮥ ﺳﺘﺎ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ
ۇو .
ﺷﺎن ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺑﻞ ﺎئ
ﮐ ﺗﯧﺮ ﮐے دے ،زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ د ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧ ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﻮﻧ دا ﻮل
ﻓﺎﻧ دے .
دوﻟﺖ ﺳﺘﺎ د ﮐﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره راوړے دے ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم
درﻧﺎوے وﺷ ،ﺧﻮ دا ﻮل دوﻟﺖ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ وو او دا ﻮل
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ د ﻫﺮ ﭼﺎ زړۀ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮې او
ﺳﺘﺎ دے .
د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .ﭘﻪ روغ ﻧﯧﺖ او ﺧﻠﻮص
ﺳﺮه ﻣﺎ دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐى دى او ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ ده ﭼ
ﮐﻮم ﺧﻠﻖ دﻟﺘﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﺷﻮق
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ د
او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻧﺬراﻧ راوړى .
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺗﺎ ﺳﺮه دا ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ
 زﻣﺎ د زوئ
وﺳﺎﺗﻪ او د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ وﻓﺎدار وﺳﺎﺗﻪ .
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا ﺟﺬﺑﻪ واﭼﻮه ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ
وﻣﻨ او ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى ﭼ د ﮐﻮﻣ دﭘﺎره ﻣﺎ دا ﺗﻴﺎرے
 ﺑﻴﺎ داؤد ﻮﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،د
ﮐے دے “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ “.ﻧﻮ
ﻮﻟ ﻏﻮﻧې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې ﻴ ﺷﻮل او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﻫﻐﻮئ د
او ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳ ﻋﺰت ورﮐو .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻨﺎور ﺣﻼل ﮐل ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ وﻗﻒ

ﮐل او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐل ﭼ وې ﺧﻮرى .د دې ﻧﻪ
ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ زر ﻏﻮﻳ ،ﻳﻮ زر ان او ﻳﻮ زر ُورى ﻫﻢ
ﺣﻼل ﮐل ،ﭼ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﭘﻮره وﺳﻮزول .ﻫﻐﻮئ
 ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
د ﻣﻴﻮ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ راوړې .
ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﻮراک ﺎک وﮐو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ
ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ
ﮐو .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﭙﻞ
او ﺻﺪوق د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐو .
ﭘﻼر داؤد ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﮐﻮم ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺎﺋﻢ ﮐے وو .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺑﺎدﺷﺎه وو او د
 ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻠﻮ .
او ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ د داؤد ﻧﻮرو زاﻣﻨﻮ ﻫﻢ دا ﻟﻮظ وﮐو ﭼ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻠﻴﻤﺎن د
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه وﻓﺎدار ﺑﻪ وى .
ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﮐو او د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ زﻳﺎت ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ورﮐو ﭼ ﮐﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐې وه.

د ﺣﻀﺮت داؤد وﻓﺎت ﮐﯧﺪل
 ﻧﻮ د ﻳﺴ زوئ داؤد ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ

 ﻫﻐﮥ ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﮐﻮﻟﻪ .
ﺣﺒﺮون ﮐ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ درې دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ او ﻣﺎﻟﺪار ﺳے وو او
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﮥ ﭘﻪ ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﮐ ﻣ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
 د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎرﻳﺦ د اول ﻧﻪ
ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ .
واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې د دې درﯦﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐ
 د ﺗﺎرﻳﺦ دا
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ،ﻧﺎﺗﻦ او ﺟﺎد .

ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ واﺋ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻨﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو او ﻫﻐﻪ ﻮﻣﺮه
ﻃﺎﻗﺘﻮر وو او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺷﻮى ۇو.
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