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د تواريخ اول کتاب

پېژندلو

اول تواريخ په کتاب ک دوه ساده خبرې دا دى چ د خُدائ پاک فرمانبردارى ان
سره برکت راوړى او د هغۀ نافرمان د تباه باعث جوړيى. دا کتاب د يهوداه د

بادشاه د بنيادى تاريخ په حقله خبرې کوى يعن هم هغه بادشاه چ د اسرائيل نه
جدا شوې وه. اول تواريخ د يو و نسبنامو سره شروع کيى او په خاص توه په

ک د حضرت داؤد عليه السالم او د حضرت سليمان عليه السالم ذکر کيى. په دې
کتاب ک د حضرت داؤد عليه السالم د بادشاه قيصه بيانوى او هم د دې خبرې

وضاحت کوى او پرې را اچوى چ د حضرت داؤد عليه السالم په عبادت ک کومه
ژوره دلچسپ وه. او د مال خُدائ د کور د جوړولو په حقله چ د حضرت داؤد عليه

السالم کوم منصوب وې هم د هغ په حقله تفصيل خبرې کوى، کوم چ بيا وروستو
د هغۀ زوئ حضرت سليمان عليه السالم جوړه که. اول تواريخ په دې وجه وليلے
شو چ په ک دا خبره يقين کى چ جالوطن خلق بيا راواپس شول او د خُدائ

پاک وفادارى ي خپلو خلقو ته اره که. د حفظ کولو دپاره ۲۲: ۱۳ آيت ”کۀ تۀ هغه
ول قانون ومن کوم چ مال خُدائ موس له د بن اسرائيلو دپاره ورکے وو، نو تۀ

به کامياب ي. ته شه او حوصله مضبوطه که او چ د هي نه هم ونۀ يرېې.“

د حضرت آدم نه تر حضرت ابراهيم پورې اوالد

 قېنان د  آدم د شيث پالر وو، شيث د انوش پالر وو، انوش د قېنان پالر وو،   ۱
 يارد د حنوک پالر وو او حنوک د محللاېل پالر وو، محللاېل د يارد پالر وو. 
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 او لم د نوح پالر وو. د نوح درې متهوشله پالر وو، متهوشله د لم پالر وو، 
 دا د يافت اوالد دے: جمر، ماجوج، مادى، ياوان، زامن ۇو، شيم، حام او يافت. 

 د ياوان اوالد:  د جمر اوالد: اشناز، ريفت او تُجرمه.  توبل، مس او تيراس. 
 دا د حام اوالد دے: کوش، مصر، ليبيا او اليسه، ترسيس، قبرص او رهودس. 

 د کوش اوالد د سيبا، حويله، سبته، راماه او د سبتيه خلق ۇو. د راماه کنعان. 
 کوش د نمرود پالر وو، نمرود د دنيا وړومبے اوالد د شيبا او د ددان خلق ۇو. 

، فتروس  ،نفتوح ،لهاب ،صر اوالد د لودى، عنام د م طاقتور جنيالے وو. 
 د کنعان مشرے کسلوح او د کريت خلق ۇو، چ د هغوئ اوالد فلستيان دى. 

،امورى، جرجاس ، يبوس زوئ صيدا وو. کنعان د دې قومونو هم پالر وو: حت، 
 دا د شيم اوالد دے:  . اروادى، صمارى او حمات  ،سين ،وى، عرق ح

 عيالم، اسور، ارفسد، لود او آرام. د آرام اوالد عوض، حول، جتر او مس ۇو. 
 د عبر دوه زامن ۇو، د يو نوم فلج ارفسد د سلح پالر وو او سلح د عبر پالر وو. 

چ مطلب ي تقسيم وو، ه چ د هغۀ په وخت ک د دنيا خلق تقسيم شول. او د بل
 هدورام،  د يقطان اوالد د الموداد، سلف، حصارماوت، اراخ،  نوم يقطان وو. 
 اوفير، حويله او يوباب. دا ول د يقطان  عوبال، ابمائيل، شيبا،  اُوزال، دِقله، 

  د شيم نه تر ابرام پورې نسبنامه داس ده: شيم، ارفسد، سلح،  اوالد وو. 
 او ابرام چ د ابراهيم په نوم مشهور وو.  سروګ، نحور، تارح،  عبر، فلج، رعو، 

د حضرت اسمعيل اوالد

 د اسمعيل زامن د دولسو قبيلو  د ابراهيم دوه زامن ۇو، اسحاق او اسمعيل. 

 مشماع، دومه، مسا، مشران شول: نبايوت چ مشر وو، قيدار، ادبئيل، مبسام، 
 د ابراهيم يوه وينه وه چ نوم ي قطوره  يطور، نفيس او قدمه.  حدد، تيما، 

وو، چ د هغ نه ي شپ زامن پېدا شول: زمران، يقسان، مدان، ميديان، اسباق او
 د ميديان پينۀ زامن ۇو: عيفه، عفر، سوخ. د يقسان دوه زامن ۇو: شيبا او ددان. 
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حنوک، ابيداع او الدعا. دا ول د قطوره اوالد وو.

د عيسو اوالد

 د عيسو زامن اليفز،  د ابراهيم د زوئ اسحاق زامن عيسو او يعقوب ۇو. 

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

وو.

اوسېدون د ادوم اولن

 د ادوم اولن اوسېدون د سعير د دې زامنو اوالد وو: لوطان د حورى او -

هومام قبيلو پالر نيۀ وو. د لوطان يوه خور وه چ نوم ي تمنع وو. سوبل د علوان،
مانحت، عيبال، سفو او اونام ډلو پالر نيۀ وو. د صبعون دوه زامن آيه او عنه ۇو. عنه د

ديسون پالر وو او ديسون د حمران، اشبان، يتران او کران ډلو پالر نيۀ وو. ايصر د
بِلهان، زعوان او يعقان ډلو پالر نيۀ وو. ديسان د عوض او اران ډلو پالر نيۀ وو.

د ادوم بادشاهان

و، په هغه وخت کومت وکح لد ادوم په م  دې بادشاهانو په يو بل پس -

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 عالق حشيم، د

ک ميديانيانو له په يو جن ک لهغۀ د موآب په م عويت د بدد زوئ حدد، چ
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
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 د ادوم خلق په دې ډلو ک تقسيم ۇو: تمنع، علوه، نمس او د مطرِد لور وه. 
 مجدِاېل او عرام.  قنز، تيمان، مبصار،   اُهليبامه، ايله، فينون،  يتيت، 

د يهوداه اوالد

  د يعقوب دولس زامن ۇو: روبين، شمعون، ليوى، يهوداه، يساکار، زبولون،   ۲
 د يهوداه ول پينۀ زامن ۇو. د هغۀ د دان، يوسف، بنيامين، نفتال، جاد او آشر. 

کنعان  بتسوع نه درې زامن ۇو: عير، اونان او سيله. د هغۀ مشر زوئ عير
 د يهوداه د خپل انور تامار نه دوه دومره خراب وو چ مال خُدائ هغه ووژلو. 

 د فارص دوه زامن زامن فارص او زارح ۇو. نو د يهوداه ول پينۀ زامن ۇو. 
 د هغۀ د ورور زارح پينۀ زامن ۇو: زِمرى، ايتان، هيمان، حصرون او حمول ۇو. 

 د زارح د اوالد نه يو کس د کرم زوئ عن په بن اسرائيلو باندې کلکول او دردع. 
ک کوم مالِ غنيمت خُدائ پاک ته وقف شوے وو نو په هغ ه افت راوستلو چ

 د ايتان يو زوئ عزرياه وو. ي خيانت وکو. 

د حضرت داؤد نسبنامه

 د رام نه تر يس پورې  د حصرون درې زامن يرحمئيل، رام او کلوب ۇو. 
نسبنامه داس ده: رام، عمنداب، نحشون چ دا د يهوداه د قبيل يو مشر سے وو،

 د يس اووۀ زامن ۇو، د عمر په ترتيب  .س عوبيد او ي  سلمون، بوعز، 
 عوضم او داؤد.  نتنايل، ردى،  باندې هغوئ داس ۇو: الياب، ابينداب، سمعه، 

 د هغۀ دوه لوه ضروياه او ابجيل هم وې. د يس د لور ضروياه درې زامن ۇو:

 د هغۀ بل لور ابجيل د يتر سره وادۀ وکو، چ د ابيش، يوآب او عساهيل. 
اسمعيل د اوالد نه وو او د هغوئ يو زوئ پېدا شو چ نوم ي عماسا وو.
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د حصرون نور اوالد

نوم ي ترې نه وشوله چ ه او يوه لور ي د حصرون زوئ کالب عزوبه وادۀ ک

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

 خو د جسور او شام عالقه ک په درويشتو ارونو باندې حومت کولو. 
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 اوالد وو. مير د
ه، چفرات وادۀ ک د حصرون د مرګ نه پس، د هغۀ زوئ کالب ا جِلعاد پالر وو. 
د هغۀ د پالر کونه وه. د هغوئ يو زوئ وشو چ نوم ي اشور وو، چ دې د تقوع پالر

وو.

د حصرون د زوئ يرحمئيل اوالد

ولو نه مشر رام وو او ورپس ۀ زامن ۇو: د د حصرون د مشر زوئ يرحمئيل پين

 د رام درې زامن ۇو: معض، يمين او عيقر. د - بونه، اورن، عوضم او اخياه ۇو. 
 د يرحمئيل يوه بله ه وه چ نوم ي عطاره وو او د هغوئ يو زوئ اونام وو. 

 ابيسور اونام دوه زامن سم او يدع ۇو، د سم هم دوه زامن ندب او ابيسور ۇو. 
 د يوه ه وکه چ نوم ي ابخېل وو، د هغوئ دوه زامن اخبان او مولد ۇو. 

 ابيسور د ورور ندب دوه زامن سلد او افائم ۇو، خو د سلد اوالد نۀ وو او م شو. 
 د سم د افائم د يسع پالر وو، يسع د سيسان پالر وو او سيسان د اخل پالر وو. 

 د يونتن دوه ورور يدع دوه زامن يتر او يونتن ۇو، خو يتر بغېر د زامنو نه م شو. 
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 د سيسان زامن نۀ ۇو صرف زامن پلت او زازا ۇو. دا ول د يرحمئيل اوالد وو. 
 چ هغۀ له ي خپله لوه ي وې. د هغۀ يو مصرے نوکر وو چ نوم ي يرخع وو، 

 د عت نه يوه لور ورکه چ وادۀ ي کى. د هغوئ يو زوئ وو چ نوم ي عت وو. 
 ياهو،  افالل، عوبيد،  تر اليسمع پورې نسبنامه داس ده: عت، ناتن، زاباد، 

 يقمياه او اليسمع.  سسم، سلوم،   خلص، العاسه،  عزرياه، 

د کالب نور اوالد

 د يرحمئيل د ورور د کالب د مشر زوئ نوم ميسا وو. ميسا د زيف پالر وو، چ

 د حبرون لور زامن ۇو: قورح، دې د مريسه پالر وو چ هغه د حبرون پالر وو. 
ۀ وو. د سمع ورور رِقم د سمرقعام نيد رحم پالر او د ي  سم تفوح، رِقم او سمع. 
 د کالب يوه  چ سم د معون پالر وو، او معون د بيتصور پالر وو.  پالر وو، 

وينه وه چ نوم ي عيفه وو او د هغ نه ي درې نور زامن ۇو: حاران، موضا او
 يهدى نوم يو سے وو چ د جازز. د حاران هم يو زوئ وو چ نوم ي جازز وو. 

 د کالب يوه وينه هغۀ شپ زامن ۇو: رجم، يوتام، جسان، فلط، عيفه او شعف. 
 وروستو ي دوه نور معه هم وه، چ د هغ نه ي دوه زامن ۇو، شبر او ترحنه. 

زامن پېدا شول: شعف، چا چ د مدمنه ار جوړ کے وو، او سوا، چا چ د مبينه
او جبعه ارونه جوړ کى ۇو. د دې نه عالوه د کالب يوه لور وه چ نوم ي عسه وو.
 دا هم د کالب اوالد وو. حور د کالب او د هغۀ د  افرات مشر زوئ وو. د حور

 د هغۀ دوېم زوئ ساما چا چ د ريتيعريم ار جوړ کے وو.  زوئ سوبل د ق
بيتلحم ار جوړ کے وو او د هغۀ درېم زوئ خارف چا چ د بيتجادر ار جوړ

ريتيعريم ار جوړ کے وو، هغه د هرائ د خلقو او د ق  سوبل، چا چ کے وو. 
 او د هغه نيمو خلقو پالر نيۀ وو چ وک د منوخوت په ار ک اوسېدل، 

ريان، فُوتيان، سماتيان او مسراعيان. ريتيعريم ک وې دا دى: ات په ق چ قبيل کوم
 سلما د بيتلحم، د د صرعه او استاول ارونو خلق د دې قبيلو کسان ۇو. 
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په مانحت ک رعص ۀ وو، چد خلقو پالر ني رععطراتبيتيوآب او ص ،نطوفات
 او کوم قبيل چ په ليلو ک ماهران ۇو هغوئ په يعبيض د دوو ډلو نه يوه وه، 
ک اوسېدل: هغوئ ترعايان، سمعيان او سوکاتيان ۇو. هغوئ د حمات د قينيانو اوالد

وو. حمات د رياب د خاندان پالر نيۀ وو.

د حضرت داؤد بادشاه اوالد

 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
 دا شپ واړه په حبرون ک پېدا شوى ۇو، چرته چ هغۀ اووۀ کاله او عجاله وه. 

شپ مياشت بادشاه وکه. د هغ نه پس په يروشلم ک هغۀ درې دېرش کاله
د داؤد کوم زامن پېدا شوى ۇو په هغوئ ک چ  په يروشلم ک حومت وکو. 
سموع، سوباب، ناتن او سليمان شامل دى. د هغوئ مور بتسبع وه چ د عماېل لور

  نجه، نفج، يفيع،   د هغۀ نور نهۀ زامن هم ۇو: ابحار، اليسوع، اليفلط،  وه. 
 د دې ولو زامنو نه عالوه د داؤد د وينو زامن هم ۇو. د اليسمع، اليدع او اليفلط. 

هغۀ يوه لور تامار هم وه.

د حضرت سليمان بادشاه اوالد

 يهورام،  دا د سليمان اوالد دے: سليمان، رحبعام، ابياه، آسا، يهوسفط، 

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

د يهوياکين بادشاه اوالد

 دا د يهوياکين بادشاه اوالد دے، يهوياکين بابليانو قېدى بوتلے وو. د يهوياکين اووۀ

 د  ملرام، فداياه، شيناضر، يقمياه، هوسمع او ندبياه.  زامن ۇو: شلتاېل، 
فداياه دوه زامن ۇو، زربابل او سمع. زربابل د دوو زامنو پالر وو، مسالم او حننياه. او

 د هغۀ پينۀ نور زامن ۇو: حسوبه، اُهل، برکياه، د هغۀ يوه لور سلوميت وه. 
 د حننياه دوه زامن فلطياه او يشعياه ۇو. د يشعياه زوئ حسدياه او يوسبحسد. 

رفاياه وو، د رفاياه زوئ ارنان وو، د ارنان زوئ عبدياه وو او د عبدياه زوئ سانياه وو.
 د سانياه يو زوئ سمعياه او پينۀ نمس ۇو: حطوش، اجال، بريح، نعرياه او

 د اليوعين اووۀ  د نعرياه درې زامن اليوعين، حزقياه او عزريقام ۇو.  سافط. 
.لياسب، فالياه، عقوب، يوحانان، دالياه او عنانوداوياه، ازامن ۇو: ه

د يهوداه نور اوالد

 سوبل  دا د يهوداه ۀ اوالد دے: فارص، حصرون، کرم، حور او سوبل.   ۴
د رياياه پالر وو، چ دا د يحت پالر وو، چ هغه د اخوم او د الهد پالر وو، کوم چ د

 ور د کالب د ح - هغه خلقو پالر نيۀ وو چ په صرعه ک اوسېدل. 
افرات مشر زوئ وو او د هغۀ اوالد 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 کے وو او ايصر د حوسه ار جوړ کے
 اشور چا چ د تقوع ار جوړ کے وو د هغۀ دوه  حياله او نعراه وې. وو. 
 د  د هغۀ د خپل  نعراه لور زامن ۇو: اخوسام، حفر، تمن او هخسترى. 

 قوض د اشور د خپل  حياله نه درې زامن ۇو: ضرت، اضهار او اتنان. 
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ے وو چ يو س عنوب، ضوبيبه او د حروم د زوئ اخرخېل د قبيلو پالر نيۀ وو. 
ے وو. په هغۀ باندې خپلډېر عزتمند س و کيعبيض وو، هغه په خپلو ورو نوم ي

 خو مور يعبيض نوم اېے وو، ه چ د هغۀ د پېدا کېدو درد ډېر سخت وو. 
يعبيض د بن اسرائيلو خُدائ پاک ته 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.

نو نسبنامد نورو کور

 چ د هغۀ  د سوخه د ورور کالب يو زوئ محير وو. محير د استون پالر وو، 

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

 معونات د عفره پالر وو. شراياه د يوآب پالر وو. او دوه زامن حتت او معونات ۇو. 
يوآب هغه وړومبے کس وو چ د ماهرو خلقو وادى ي آباده که، ه چ هلته ول

 د يفُنه زوئ کالب درې زامن ۇو: عيرو، ايله او نعم. او ايله خلق ماهر کاريران ۇو. 
 -  د يهللايل لور زامن ۇو: زيف، زيفه، تيرياه او اسرىاېل.  د قنز پالر وو. 
د عزره لور زامن ۇو: يتر، مرِد، عفر او 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
 هودياه د نحم خور وادۀ کے وو، او يقوتئيل چ هغۀ د زنوح ار جوړ کے وو. 

که. د هغوئ اوالد د جرم ډله وه، چ هغه د قعيله په ار ک اوسېده او د مع ډله
 د سيمون لور زامن ۇو: امنون، رِنه، بِنحنان چ د استموع په ار ک اوسېده. 

او تيلون. د يسع دوه زامن ۇو: زوحت او بِنزوحت.
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د يهوداه د زوئ سلح اوالد

 سيله د يهوداه د زامنو نه يو زوئ وو. د هغۀ په اوالد ک عير شامل وو، چا چ د

له ار جوړ کے وو، لعده چا چ د مريسه ار جوړ کے وو، د ل کپې
 يوقيم او هغه خلق چ د جوړون قبيله چ د بيتاشبيع په ار ک اوسېده، 

کوزيبا په ار ک اوسېدل، او يوآس او شراف، چا چ موآبيان  وادۀ کې او په
 هغوئ د بادشاه د بيتلحم ک اوسېدل. دا د ډېر پخوان وخت حساب کتاب دے. 

خدمت کالالن ۇو او د نتائيم او د جديره په ارونو ک اوسېدل.

د شمعون اوالد

 د ساؤل زوئ  د شمعون پينۀ زامن ۇو: نمواېل، يمين، يريب، زارح او ساؤل. 

 د مشماع د اوالد سلوم وو، د سلوم زوئ مبسام وو او د مبسام زوئ مشماع وو. 
 د سمع شپاړس زامن او شپ لوه  .معده: حمواېل، زکور او س نسبنامه داس

وې، خو د هغۀ د خپلوانو اوالد کم وو او د شمعون قبيله د يهوداه د قبيل په شان لويه نۀ
 د داؤد بادشاه تر وخته پورې د شمعون اوالد په بيرسبع، موالده، شوه. 

 بيتمرکبوت،  بتواېل، حرمه، صقالج،   بِلهاه، عضم، توالد،  حصارسعول، 
ايونو ک و نورو هغوئ په پين حصارسوسم، بيتبرائ او شعريم ک اوسېدل. 

 او په ېرچاپېره کلو ک، د بعالت هم اوسېدل: ايتام، عين، رِمون، توکن، عسن، 
ار پورې. دا هغه حساب کتاب دے چ هغوئ د خپلو کورنو او د هغه ايونو په حقله

 دا سى د خپلو قبيلو مشران ۇو: مسوباب، - ساتلو چ چرته هغوئ اوسېدل. 
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
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رېواتۀ طرف ته خوارۀ شول  هغوئ تقريباً تر جدور پورې نمرپ هغوئ خاندان غېدلو، 
 او د هغه مېدان نمرخاتۀ طرف ته ي خپل ې رول چرته چ هغه ار دے. 

خوارۀ وارۀ ۇو چ ک لپه کوالو م ونه وموندل چلۀ آباد م رن هغوئ د
خاموش او د امن نه ډک وو. د هغوئ نه مخ چ کوم خلق هلته اوسېدل هغوئ

 د يهوداه بادشاه حزقياه په وخت ک د هغه ډلو مشران جرار ته الړل حاميان ۇو. 
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

 د شمعون شول، ه چ هغوئ ته د رمو دپاره د رن د زم ضرورت وو. 
قبيل نور پينۀ سوه کسان نمرخاتۀ طرف ادوم ته الړل. د هغوئ مشرى د يسع زامنو

 هلته هغوئ هغه پات شوى عماليقيان ووژل کوله: فلطياه، نعرياه، رفاياه او عزىاېل. 
کوم چ تتېدل ۇو او هغوئ تر ننه پورې هلته اوسېدل.

د روبين اوالد

هغه د يعقوب مشر زوئ وو. هغۀ د خپل پالر د بل  دا د روبين اوالد دے چ  ۵
 سره د زنا کولو په وجه د خپل پالر بعزت وکه نو چ د مشرى زوئ کوم

 خو د يهوداه حقُونه هغۀ لرل، هغه ختم شول او هغه حقُونه يوسف ته مالو شول. 
قبيله ته شوه او ولو قبيلو له ي يو بادشاه ورکو، خو پېدائش حق د يوسف سره وو.

-  .لور زامن ۇو: حنوک، فلو، حصرون او کرم  د يعقوب د مشر زوئ روبين
 دا د يوايل اوالد دے: سمعياه، جوج، سمع، مياه، رياياه، بعل او بئيره. اسورى

بادشاه تغلت فالسر د روبين قبيل مشر بئيره ونيولو او د قبيل سره ي جالوطن کو.
 او  د روبين په قبيله ک د دې د قبيلو د مشرانو نسبنامه: يعايل، زکرياه، 

بالع، د عزز زوئ او د سمع نمسے، چ د يوايل د قبيل وو. دا قبيله په عروعير ک او
ل د جِلعاد په م د هغه ائ نه د نبو پورې او د بعل معون په عالقه ک اوسېده. 
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ک د هغوئ ډېر اروى ۇو او هغه مل ي ونيولو چ نمرخاتۀ طرف ته د صحرا د
 د ساؤل بادشاه په وخت ک د روبين لمن او د فرات سيند پورې خور دے. 

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 اوالد

 د جاد قبيله د بسن په مل ک د روبين شمال ته د سله نمرخاتۀ طرف پورې

 يوايل په بسن ک مشر وو، سافم ورپس دوېم کس وو او درېم مشر اوسېدله. 
 د دې اوو ډلو د قبيل نور کسان دا دى: ميائيل، يعن او د هغۀ نه پس سافط وو. 
 هغوئ د حورى زوئ ابخېل اوالد دے، مسالم، شيبا، يورى، يعان، زيع او عبر. 
چ د هغوئ پالر نيۀ دا دى: ابخېل، حورى، يارواح، جِلعاد، ميائيل، يسيس، يحدو

 اخ چ د عبدىايل زوئ او د جون نمسے وو هغه د دې ډلو مشر وو. او بوز. 
 هغوئ د بسن او جِلعاد په عالقه ک، هلته په ارونو او د شارون د رن په ولو

 دا نسبنامه د يهوداه بادشاه يوتام او د اسرائيل بادشاه ملونو ک اوسېدل. 
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 هاجرى قبيلو خالف الړل. پوهېدل. 

 د جن په وخت ک هغوئ خُدائ پاک ته سوال وکو، هغۀ د هغوئ فرياد

واورېدو ه چ په هغۀ باندې ي ايمان لرلو. نو داس هاجريانو او د هغوئ ولو ملرو
 د بن اسرائيلو نمرخاتۀ طرف ته قبيلو د دشمن نه پنوس زره شست وخوړو. 
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ې او دوه زره خرۀ ونيول او سل زره کسان ي وس زرهان، دوه الکه او پناو
خُدائ پاک په دې جن ه چ ، هغوئ ډېر دشمنان ووژل جن قېديان کل. 

ک د هغوئ مل وو. او هغوئ تر جالوطن پورې د هاجريانو په عالقه ک اوسېدل.

نمرخاتۀ طرف د منس نيمه قبيله

 د منس نيم قبيل خلق د بسن په عالقه ک د بعل حرمون، سنير او حرمون غر

 دا کسان د خپلو ډلو مشران ۇو: پورې اوسېدل او د هغوئ آبادى ډېره زياته شوه. 
عفر، 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 پالر نيۀ خُدائ پاک سره خيانت وکو او د هغه نورو قومونو د

معبودانو د عبادت په وجه ي د هغۀ خالف بغاوت وکو کوم قومونه چ خُدائ پاک په
 نو خُدائ پاک د هغه وخت تباه کى ۇو چ بن اسرائيليان مخ په وړاندې تلل. 
اسور بادشاه پول ولېلو چ د هغوئ په مل حمله وکى (چ هغه په تغلت فالسر

نيمه قبيله وويستله او دې ته ي باندې هم مشهور وو). هغۀ د روبين، جاد او د منس
مجبور کل چ تر نن پورې په خلح، خابور، هارا او د جوزان سيند سره اوسيى.

د مشرانو امامانو نسبنامه

 د قُهات لور زامن ۇو:  د ليوى درې زامن ۇو: جيرسون، قُهات او مرارى.   ۶
 د عمرام دوه زامن هارون او موس ۇو او يوه عمرام، اضهار، حبرون او عزىاېل. 
 د العزر ي لور مريم وه. د هارون لور زامن ۇو: ندب، ابيهو، العزر او اتمر. 
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  زرخياه، مرايوت،   بق، عزى،  اوالد نسل په نسل دا دے: فينحاس، ابيسوع، 
 عزرياه چا چ  عزرياه، يوحانان،   صدوق، اخيمعض،  امرياه، اخيطوب، 
سليمان بادشاه په يروشلم ک دمت کولو کوم چخ خُدائ په هغه کور ک د مال
  خلقياه، عزرياه،   صدوق، سلوم،   امرياه، اخيطوب،  جوړ کے وو، 

 نبوکدنضر بادشاه يهوصدق سره د يهوداه او يروشلم هغه خلقو شراياه او يهوصدق. 
وويستلو کوم چ مال خُدائ پردى مل ته جالوطن کى ۇو.

د ليوى نور اوالد

 په هغوئ ک د هر يو هم  د ليوى درې زامن ۇو: جيرسون، قُهات او مرارى. 

 قُهات د عمرام، اضهار، حبرون او زامن ۇو. جيرسون د لبن او سمع پالر وو، 
 او مرارى د محل او موش پالر وو. دا د نسبنام په مطابق د عزىاېل پالر وو، 

  دا نسل په نسل د جيرسون اوالد دے: لبن، يحت، زِمه،  ليويانو قبيل دى. 
 دا نسل په نسل د قُهات اوالد دے: عمنداب، قورح، يوآخ، عدو، زارح او يترى. 

 د القنه دوه زياه او ساؤل.   تحت، اورىاېل، ع  القنه، ابآسف، اسير،  اسير، 
، دا نسل په نسل د اخيموت اوالد دے: القنه، ضوف زامن عماس او اخيموت ۇو. 
 د سموئيل دوه زامن ۇو: يوايل مشر وو او ابياه  الياب، يروحام او القنه.  نحت، 
 سمعا،  دا نسل په نسل د مرارى اوالد دے: محل، لبن، سمع، عزه،  کشر وو. 

حجياه او عساياه.

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 ۇو چ د لوظ صندوق هلته يوړلے شو. 
هغوئ د مال خُدائ د حضور خېم په وړاندې د موسيق سره عبادت کولو، دا د
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سليمان د مال خُدائ کور د جوړولو نه مخ وخت وو. هغوئ دا کارونه د اصولو
دمت کولو د هغوئ نسبنامه داسد خپلو زامنو سره خ  چا چ په مطابق کول. 

ده: د قُهات ډله: هيمان چ د اولنو موسيقارانو مشر وو، هغه د يوايل زوئ وو. شا ته د
  القنه، يروحام، الايل، توح،  هغۀ نسبنامه داس ده: حيمان، يوايل، سموئيل، 

 تحت، اسير،  القنه، يوايل، عزرياه، صفنياه،   ،وف، القنه، محت، عماسص
 آسف د دوېمو موسيقارانو  اضهار، قُهات، ليوى او يعقوب.  ابآسف، قورح، 
 ميائيل، مشر وو. د ليوى نه پس د هغۀ نسبنامه داس ده: آسف، برکياه، سمعا، 
 يحت، جيرسون  ،مع ايتان، زِمه، س  اتن، زارح، عداياه،  بعسياه، ملياه، 

 د مرارى قبيل ايتان د درېم سندرې مشر وو. شا ته ليوى ته د هغۀ او ليوى. 
، امص  حسبياه، امصياه، خلقياه،  نسبنامه داس ده: قيس، عبدى، ملوک، 
 نورو ليويانو ته د مال خُدائ په  محل، موش، مرارى او ليوى.  بان، سمر، 

کور ک باق ول خدمت حواله شوے وو.

د هارون اوالد

 خو هارون او د هغۀ اوالد 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

 دا د په مطابق کول کوم چ د خُدائ پاک خدمت کوون موس ورته ودل ۇو. 
 مرايوت،  بق، عزى، زرخياه،  هارون اوالد دے: العزر، فينحاس، ابيسوع، 

 صدوق او اخيمعض. امرياه، اخيطوب، 

د ليويانو د اوسېدو ايونه

 دا هغه ارونه دى چ د هارون اوالد ته حواله شوى ۇو چ هغه د قُهات قبيله ده.
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 هغوئ ته به د هغ زم وړومب برخه مالوېده کومه چ ليويانو ته حواله شوې وه. 
شامل رن زم ېرچاپېره د حبرون او د دې نه د يهوداه په عالقه ک په دې ک

 د پناه -  ار چ د هغه ار پ او کل د يفُنه زوئ کالب په حواله ۇو.  وې، 
دا ارونه سره د رن د زم د هارون اوالد ته حواله شوى ۇو: حبرون، لبناه، يتير،
 د بنيامين په عالقه ک هغوئ ته دا استموع، حولون، دبير، عسن او بيتشمس. 

ارونه سره د رن د زم حواله شوى ۇو: جبعه، علمت او عنتوت. دا ول ديارلس
ريواتۀ طرف ته د  نمرپ ارونه ۇو چ د هغوئ ممل خاندان په ک اوسېدل. 

منس په عالقه ک لس ارونه د پچ په ذريعه د قُهات پات قبيل ته خاندان په
 د جيرسون قبيل ته کورنو په مطابق ديارلس ارونه د خاندان حواله شوى ۇو. 
يساکار، آشر، نفتال او نمرخاتۀ طرف ته په بسن ک د منس په عالقو ک حواله

 هم دغه شان، د روبين، جاد او زبولون په عالقو ک دولس ارونه د شوى ۇو. 
 نو داس بن اسرائيلو ليويانو ته مرارى قبيل ته خاندان په خاندان حواله شوى ۇو. 

د اوسېدو دپاره ارونه حواله کل، سره د رن د زم چ د دې ارونو نه
ارونه هم د پچ هغه  د يهوداه، شمعون او بنيامين په عالقه ک ېرچاپېره وې. 

 د قُهات قبيل ۀ په ذريعه حواله شوى ۇو. د هغه ارونو ذِکر وړاندې شوے دے. 
 شم کورنو ته د افرائيم په عالقه ک ارونه او د رن زم حواله شوې وې: 
 يقمام، بيتحورون، چ د افرائيم په غرونو ک د پناه ار دے او ورسره جزر، 

 د قُهات پات اوالد ته د منس د نيم قبيل د عالق نه د  ايالون او جات رِمون. 

 د عانير او بلعام ارونه سره د ېرچاپېره د رن د زم حواله شوى ۇو. 
جيرسون قبيل کورنو ته دا ارونه، سره د ېرچاپېره د رن د زمو حواله شوى ۇو: د

 د يساکار په نمرخاتۀ منس په عالقه ک: په بسن ک جوالن، او عستارات. 
 د  رامات او عانيم چ د رن زم ورسره وې.  عالقه ک: قادِس، دبرت، 

 حقوق او رِحوب چ د رن زم ورسره وې. آشر په عالقه ک: مسل، عبدون، 
رن زم د تائم چري قادِس، حمون او ق ليل ک په :په عالقه ک  د نفتال
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 د مرارى قبيل باق پات کورنو ته دا ارونه سره د دې نه ېرچاپېره د ورسره وې. 
 د اُردن رن د زمو حواله شوى ۇو: د زبولون په عالقه ک: رِمون او تبور. 

سيند نه پورې د يريحو نمرخاتۀ طرف ته، د روبين په عالقه ک: په اوچته زمه باندې
 د جاد په عالقه  قديمات او مفعت چ د رن زم ورسره وې.  بصر، يهض، 
 حسبون او يعزير چ د رن زم ورسره ک: په جِلعاد ک رامات، محنايم، 

وې.

د يساکار اوالد

 د تولع شپ زامن  د يساکار لور زامن ۇو: تولع، فُوه، يسوب او سمرون.   ۷
ۇو: عزى، رفاياه، يرىاېل، يحم، ابسام او سموئيل. هغوئ د تولع د قبيل اولن مشران
ۇو. د داؤد بادشاه په زمانه ک د دې ډلو د ولو ته فوجيانو شمېر دوويشت زره او

 د عزى يو زوئ ازراخياه وو. ازراخياه او د هغۀ لور زامن، ميائيل، شپ سوه وو. 
 د هغوئ دومره ډېرې  او بچ ۇو عبدياه، يوايل او يسياه ول د ډلو مشران ۇو. 
چ د هغوئ اوالد 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 اوالد

 د بالع پينۀ زامن ۇو: اصبان،  د بنيامين درې زامن ۇو: بالع، بر او يديعيل. 

عزى، عزىاېل، يريموت او عيرى. د هغوئ په ډله ک د قبيلو مشران او ته فوجيان
د فوج ى شامل ۇو چلور دېرش س دوويشت زره او ۇو. د هغوئ په اوالد ک
 د بر نهۀ زامن ۇو: زميره، يوآس، العزر، اليوعين، عمرى، کار کولو قابل ۇو. 

 د هغوئ په نسبنامه ک شل زره او دوه سوه د يريموت، ابياه، عنتوت او علمت. 
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 د يديعيل يو زوئ بِلهان وو او قبيلو مشرانو او ته فوجيانو نومونه ليل شوى ۇو. 
 د بِلهان اووۀ زامن ۇو: يعوس، بنيامين، اهود، کنعانه، زيتان، ترسيس او اخسحر. 

هغوئ د قبيل مشران او ته فوجيان ۇو. د هغوئ په اوالد ک اوولس زره او دوه
 د سفيم او حفيم سوه داس سى شامل وو چ کوم د فوج کار کولو قابل ۇو. 

تعلق هم د دې قبيل سره وو. حشيم د احير زوئ وو.

د نفتال اوالد

يصر، سلوم. هغوئ د يعقوب د بل ،لور زامن ۇو: يحزىايل، جون  د نفتال

 بِلهاه اوالد وو.

د منس اوالد

 د منس د آرام وين نه دوه زامن اسرىاېل او مير ۇو. مير د جِلعاد پالر وو.
 مير يوه ه د حفيم او يوه ه د سفيم دپاره وکه. د هغۀ د خور نوم معه وو.

مع  ير د د م د مير دوېم زوئ صالفحاد وو او د هغۀ صرف لوه وې. 
دوه زامن پېدا شول، چ په هغوئ باندې ي فرس او شرس نومونه کېودل. د فرس دوه

 او د اوالم يو زوئ وو چ نوم ي بدان وو. دا ول د جِلعاد زامن اوالم او رِقم ۇو، 
 د هغۀ د خور همولت درې اوالد دے چ د مير زوئ او د منس نمسے وو. 

 د سميدع لور زامن ۇو: اخيان، شم، لقح او زامن ۇو: اشهود، ابيعزر او محله. 
انيعام.

د افرائيم اوالد

 زاباد او  دا نسل په نسل د افرائيم اوالد دے: سوتلح، بيرِد، تحت، اليعده، تحت، 

سوتلح. د افرائيم دوه نور زامن ايصر او اليعد وک چ په هغه وخت ک ووژلے
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 د هغوئ پالر شول چ کله هغوئ د جات د خلقو د اروو پولو کوشش کولو. 
افرائيم تر ډېرو ورو پورې په هغوئ پس غمژن وو او د هغۀ خپلوان تسل ورکولو له
 هغه د خپل  سره بيا مالستو او هغه اُميدواره شوه او يو زوئ ورله راتلل. 

ي پېدا شو. هغۀ ورباندې بريعاه نوم کېودو، دا د هغه مصيبت په وجه چ د هغوئ په
 د افرائيم يوه لور وه چ نوم ي سيراه وو. هغ د بره او خاندان باندې راغلے وو. 

فرائيم يو بل زوئ هم وو چ د ا ته بيتحورون او عزن سيراه ارونه جوړ کل. 
 لعدان، عميهود، نوم ي رفح وو، چ د هغۀ اوالد دا دے: رسف، تالح، تحن، 

 کومه عالقه چ هغوئ ونيوله او په ک اوسېدل په  نون او يشوع.  اليسمع، 
رېواتۀ دې ک بيتايل او د دې نه ېرچاپېره ارونه، د نمرخاتۀ طرف نعران او د نمرپ

طرف ته جزر او د دې نه ېرچاپېره ارونه شامل ۇو. په دې ک شم او عياه او د
 د منس اوالد د بيتشان، تعن، مجدو او دې نه ېرچاپېره ارونه هم شامل دى. 
دور او د دې نه ېرچاپېره ارونه ونيول. دا ول هغه ايونه دى چرته چ د يعقوب د

زوئ يوسف اوالد اوسېدو.

د آشر اوالد

سوى او بريعاه، او يوه يسواه، الور زامن ۇو: يمنه، ا  دا د آشر اوالد دے. د هغۀ

 د بريعاه دوه زامن حبر او ملاېل ۇو. ملاېل د برزاويت ار جوړ لور سره وه. 
 د  د حبر درې زامن ۇو: يفليط، شومير او خوتام، او يوه ي لور سوع وه.  کو. 
 د سمر زامن اخ، روهجه، يخبه يفليط درې زامن ۇو: فاساک، بمهال او عسوات. 
  د هغۀ د ورور حيلم لور زامن ۇو: صوفح، امنع، سلس او عمل.  او آرام ۇو. 
 بصر، هود، سما، سلسه، د صوفح اوالد دا وو: سوح، حرنفر، سعال، بيرى، امراه، 

 او د عله اوالد دا وو: ارخ،  د يتر اوالد دا وو: يفُنه، فسفا، ارا،  يتران او بيرا. 
 دا ول د آشر اوالد وو. هغوئ د خپلو ډلو اولن مشران، ته او حنايل او رضياه. 

https://pashtobibles.org/


Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

مشهور جنيال او داس مشران ۇو چ مثال ي نۀ وو. د آشر په اوالد ک شپويشت
زره داس سى ۇو چ د فوج کار کولو قابل ۇو.

د بنيامين اوالد

 د بنيامين پينۀ زامن ۇو، د عمر په ترتيب هغوئ داس دى: بالع، اشبيل،  ۸
 ابيسوع،  د بالع اوالد دا وو: ادار، جيرا، ابيهود،   نوحه او رفا.  اخرخ، 

 د اهود اوالد نعمان، اخياه او -  جيرا، سفوفان او حيرام.  نعمان، اخوع، 
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 کوله.
حشيم او بعراه طالق ،  د سحريم دوه - جيرا د عزا او اخيهود پالر وو. 

کې. وروستو چ کله هغه د موآب په مل ک اوسېدو نو هغۀ هودس وادۀ که او
 يعوض، سياه او مرمه. د اووۀ زامن ي پېدا شول: يوباب، ضبيه، ميسا، ملام، 

 د هغۀ د حشيم نه هم دوه زامن پېدا شول: هغۀ ول زامن د کورنو مشران شول. 
شعام او سامد. دا سامد وو چبر، م د الفعل درې زامن ۇو: ع ابطوب او الفعل. 

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

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

  د الفعل په اوالد ک دا کسان شامل ۇو: زبدياه، مسالم، حزق، حبر، 

 د سمع په اوالد ک دا کسان شامل ۇو: يقيم، زِکرى، يسمرى، يزلياه او يوباب. 
 د شاشق په اوالد  عداياه، براياه او سمرات.   العين، ضلت الايل،  زبدى، 
 حننياه،  عبدون، زِکرى، حنان،  ک دا کسان شامل ۇو: اسفان، عبر، الايل، 
 د يروحام په اوالد ک دا کسان شامل ۇو:  يفدياه او فنواېل.  عيالم، عنتوتياه، 

 دا د خپلو ډلو اولن  يعرسياه، الياس او زِکرى.  سمسرى، شحارياه، عتلياه، 
مشران 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 د  نوم معه وو، 

 او د هغۀ مشر زوئ عبدون وو. د هغۀ نور زامن صور، قيس، بعل، نير، ندب، 
 او مقلوت چ د سمعا پالر وو. د هغوئ اوالد په يروشلم ک د جدور، اخيو، زکر، 

خپل قبيل د نورو کورنو سره نزدې اوسېدل.

د ساؤل بادشاه خاندان

 نير د قيس پالر وو او قيس د ساؤل بادشاه پالر وو. د ساؤل لور زامن وو: يونتن،

 يونتن د مريب بعل پالر وو، چ هغه د مياه پالر ملشوع، ابينداب او اشبعل. 
 احاز د يهوعده پالر  د مياه لور زامن ۇو: فيتون، مل، تاريع او احاز.  وو. 
وو، چ هغه د درېو زامنو پالر وو: علمت، عزماوت او زِمرى. زِمرى د موضا پالر وو،
 د  موضا د بِنعه پالر وو، بِنعه د رفعه، رفعه د العاسه، العاسه د اصيل پالر وو. 
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 د اصيل اصيل شپ زامن ۇو: عزريقام، بوکرو، اسمعيل، سعرياه، عبدياه او حنان. 
 د اوالم زامن ته فوجيان او د ورور عيشق درې زامن ۇو: اوالم، يعوس او اليفلط. 
د غشو ويشتون ۇو. د هغۀ ول زامن او نمس يو نيم سل ۇو. دا ول کسان د بنيامين

اوالد وو.

د خلقو آزادېدل او واپس راتلل

 د ولو بن اسرائيلو نسبنامه ليلے شوې وه او دا معلومات د بن اسرائيلو د  ۹
بادشاهانو د تاريخ په کتاب ک ليلے شوى دى. د يهوداه خلق د خپل نافرمان په

ارونو ک په خپلو پخوانو کسان چ  وړومب وجه بابل ته ويستلے شوى ۇو. 
جائيدادونو ته راواپس شول نو په هغ ک امامان، ليويان، د مال خُدائ د کور

 د يهوداه، بنيامين، افرائيم او منس قبيلو خدمت کوون او نور بن اسرائيليان ۇو. 
 د يهوداه د قبيل لس کم اووۀ سوه - خلق يروشلم ته د اوسېدو دپاره الړل. 

خاندان داس ۇو چ الړل او په يروشلم ک اوسېدل. په دې ک د يهوداه د قبيل د
فارص اوالد د قبيل مشر عوت وو، چ د عميهود زوئ او د عمرى نمسے وو. د هغۀ په
مشر عساياه وو، چ شامل ۇو. د يهوداه زوئ سيله د قبيل مرى او بانا ۀ کپالر ني

 د - هغه د خپل خاندان مشر وو. د يهوداه زوئ زارح د قبيل مشر يعايل وو. 
بنيامين قبيل دا کسان الړل او په يروشلم ک اوسېدل: د مسالم زوئ سلو، چ مسالم

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 مسالم، سفطياه د رعواېل

 د دې قبيل نهۀ سوه شپ پنوس خاندان الړل زوئ وو او رعواېل د ابنياه زوئ وو. 
او هلته اوسېدل. د دې ليلے شوو نومونو ول سى د کورنو مشران ۇو.
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هغه امامان چ يروشلم ته د اوسېدو دپاره الړل

 په واپس راغلو امامانو ک دا کسان ۇو: يدعياه، يهويريب او يين. د خلقياه -

ۀ کد هغۀ په پالر ني خُدائ د کور مشر آفسر وو، چ د مال زوئ عزرياه چ
مسالم، صدوق، مرايوت او اخيطوب شامل ۇو. د يروحام زوئ عداياه، چ د هغۀ په

پالر نيۀ ک فشحور او ملياه شامل ۇو، او ورسره د عدىايل زوئ معس، چ د هغۀ
 کوم امامان چ د په پالر نيۀ ک يحزيراه، مسالم، مسلميت او امير شامل ۇو. 

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

 دا ليويان يروشلم ته واپس راغلل: د حسوب زوئ سمعياه، چ د هغۀ په پالر -

نيۀ ک د مرارى د قبيل عزريقام او حسبياه شامل ۇو، بقبقر، حرس، جالل او د ميا
زوئ متنياه، چ د هغۀ په پالر نيۀ ک زِکرى او آسف شامل ۇو، د سمعياه زوئ

عبدياه، چ د هغۀ په پالر نيۀ ک جالل او يدوتون شامل ۇو، برکياه، چ د آسا زوئ
او القنه نمسے وو، چ هغه د نطوفات ار په عالقه ک اوسېدو.

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

 د مال خُدائ د کور وکيداران په يروشلم ک اوسېدل: سلوم، عقوب، طلمون

 د دې نه مخ د هغو ډلو کسان د نمرخاتۀ او اخيمان. سلوم د هغوئ مشر وو. 
طرف د بادشاه د دروازې سره والړ ۇو. هغوئ به د ليويانو د خېمو په دروازو باندې

آسف نمسے سلوم، سره د خپلو خلقو چ د قورې زوئ او د اب وکيدارى کوله. 
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د قورح ډله وه د مال خُدائ د حضور د خېم د ننوتلو ائ حفاظت ذمه وار ۇو، له
نه چ مخ د هغوئ پالر نيۀ د مال خُدائ د اوسېدو د ائ د حفاظت ذمه

 د العزر زوئ فينحاس، په يو وخت ک د هغوئ مشرى کې وه او وار ۇو. 
 د مسلمياه زوئ زکرياه هم د مال خُدائ د حضور د مال خُدائ د هغۀ مل وو. 
 ول دوه سوه او دولس سى د دروازو دپاره خېم د ننوتلو د ائ وکيدار وو. 

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 پالر نيۀ په دې اهم کار باندې
 هغوئ او د هغوئ اوالد د مال خُدائ د خېم د دروازو د حفاظت مقرر کى ۇو. 

 په هر طرف باندې يوه يوه دروازه وه، شمال، جنوب، نمرخاتۀ او ذمه وار ۇو. 
 د هغوئ هغه خپلوان رېواتۀ ته او د هرې يوې دروازې يو يو مشر وکيدار وو.  نمرپ

اوسېدل نو هغوئ به وخت په وخت راتلل او د هغوئ سره به ي په کلو ک کوم چ
 هغه لور مشران وکيداران ليويان ۇو چ هغوئ له اووۀ ور خدمت کولو. 

و او د هغه قيمتخُدائ د کور د کو ے شوې وه. هغوئ د مالپوره ذمه وارى ورک
 هغوئ د مال خُدائ کور سره سامان هم خيال ساتلو چ کوم هلته کېودے شو. 

نزدې دېره ۇو، ه چ د هغوئ کار د دې حفاظت او په هر سحر ک د دروازو
کوالول ۇو.

نور ليويان

 ۀ ليويان د عبادت د سامان ذمه وار ۇو. چ کله به دا وړلے يا واپس راوړلے

 نور د مقدس ائ د سامان، د اوړو، د ميو، د زيتُونو شو نو هغوئ به دا شمېرلو. 
 خو د مصالحو د ولو ذمه وارى د تېلو، خوشبوي او مصالحو ذمه وار ۇو. 

 د قورح د قبيل د ليوى قبيل د سلوم مشر زوئ چ نوم ي متتياه وو، امامانو وه. 
 د قُهات د قبيل هغه د هغه رو پخولو ذمه وار وو چ په نذرانو ک استعمالېدله. 
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ۀ کسان د هر سبت په ورځ د مال خُدائ کور دپاره د مقدس رو تيارولو ذمه وار
 د ليويانو ۀ خاندان د مال خُدائ د کور د سندرو ذمه وارې وې. د دې ۇو. 

کورنو مشران د مال خُدائ د کور په يو و کوو ک اوسېدل او د نورو کارونو کولو
 دا ول کسان د هغوئ د پالر نه آزاد ۇو، ه چ هغوئ 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 پالر نيۀ او اوالد

  يعايل د جبعون ار جوړ کو او هلته دېره شو. د هغۀ د  نوم معه وو. 

 د هغۀ مشر زوئ عبدون وو او د هغۀ نور زامن دا ۇو: صور، قيس، بعل، نير، ندب، 
قبيل معام پالر وو. د هغوئ اوالد د خپلد س  چ جدور، اخيو، زکرياه او مقلوت 

 نير د قيس پالر وو او قيس د د نورو کورنو سره نزدې په يروشلم ک اوسېدل. 
 يونتن ساؤل پالر وو. د ساؤل لور زامن ۇو: يونتن، ملشوع، ابينداب او اشبعل. 

 د مياه لور زامن ۇو: فيتون، د مريب بعل پالر وو، چ هغه د مياه پالر وو. 
 احاز د يعراه پالر وو، چ هغه د درېو زامنو پالر وو: علمت، مل، تاريع او احاز. 

 موضا د بِنعه پالر وو، بِنعه د رفاياه، عزماوت او زِمرى. زِمرى د موضا پالر وو، 
 د اصيل شپ زامن ۇو: عزريقام، رفاياه د العاسه او العاسه د اصيل پالر وو. 

بوکرو، اسمعيل، سعرياه، عبدياه او حنان.

د ساؤل مرګ

 فلستيانو د بن اسرائيلو خالف د جِلبوعه په غر باندې يو جن وکو. هلته  ۱۰
ډېر بن اسرائيليان ووژلے شول او د هغوئ نور پات کسان سره د ساؤل بادشاه او د
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 خو فلستيان ساؤل او د هغۀ زامنو ته ورنزدې شول او د هغۀ د زامنو وتتېدل. 
 د ساؤل نه ېرچاپېره ساؤل درې زامن يونتن، ابينداب او ملشوع ي ووژل. 

سخت جن وو او هغه په ک د دشمن په غشو باندې ولېدو او سخت زخم شو.
 نو هغه زلم ته ي ووئيل چ کوم د هغۀ 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 هغ باندې ي ان وروغورزولو.

 کله چ هغه زلم وليدل چ ساؤل م شو، نو هغۀ هم خپل ان په خپله تُوره

 نو ساؤل او د هغۀ درې واړه زامن په يو ائ مۀ شول او وروغورزولو او م شو. 
کوم بن چ د يزرعيل په وادۍ ک  چ د هغۀ د اوالد هيچا هم بادشاه 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 لوټ کولو له الړل او هغوئ ارونه ي قبضه کل. 

 د ساؤل او د هغۀ د زامنو الشونه وموندل چ د جِلبوعه په غرۀ باندې پراتۀ ۇو. 
هغوئ د ساؤل سر پرې کو، د هغۀ نه ي زغره کوالو که او د هغوئ سره ي ولو

فلستيانو ته پېغام وړون ولېل چ خپلو معبودانو او خپلو خلقو ته دا زېرے واوروى.
 هغوئ د هغۀ وسله په خپله يوه عبادتخانه ک کېوده او د هغۀ سر ي د خپل

 کله چ د يبيس خلقو په جِلعاد خُدائ دجون په عبادتخانه ک راوړند کو. 
 نو د هغوئ ول ته ک دا واورېدل چ فلستيانو د ساؤل سره ۀ کى ۇو، 

سى الړل او د ساؤل او د هغۀ د زامنو الشونه ي واخستل او يبيس ته ي يوړل. هلته
 ساؤل ه هغوئ دا د ېۍ د ون الندې خ کل او اووۀ ور ي روژه ونيوله. 
مونو نافرمانخُدائ د ح و او د مالخيانت وک خُدائ سره ي د مال شو چ م
  .و د روحونو سره مشورې هم کولپه ذريعه د م  رېه. هغۀ د کوډوک ي

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.
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د حضرت داؤد بادشاه جوړېدل

ووئيل، ”مون داؤد له الړل او ورته ي سرائيليان په حبرون کا ول بن  بيا  ۱۱
 په تېره زمانه ک، کله چ ال ساؤل زمون بادشاه وو، نو تۀ هغه ستا خپله وينه يو. 
وک وې چ په جن ک دې د بن اسرائيلو مشرى کوله او مال خُدائ ستا خُدائ

 نو د  “.مران يسرائيلو حا تۀ به د هغۀ د خلقو بن و چپاک تا سره دا لوظ وک
خُدائ په مخ داؤد له راغلل. هغۀ د مال ول مشران په حبرون ک سرائيلوا بن
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 الړل او د يروشلم په ار ي حمله وکه. په هغه

يعن اوسېدون اصل ليروشلم د يبوس په نوم يادېدو او د هغۀ م وخت ک
 يبوسيانو داؤد ته ووئيل، ”تۀ به هيله يبوسيان تر هغه وخته پورې هلته اوسېدل. 

ار ته ورننه نۀ و.“ خو داؤد د هغوئ د صيون قلعه ونيوله او دا ائ د داؤد په ار
 داؤد وفرمائيل، ”کوم يو سے چ اول په يبوسيانو حمله وکى نو مشهور شو. 

هغه به د لر مشر وى.“ يوآب چ د هغۀ مور ضروياه وه، هغۀ اول حمله وکه او هغه
 داؤد په قلعه ک د اوسېدو دپاره الړو نو په دې وجه دا د داؤد د لر مشر شو. 
 هغۀ ار جوړ کو، د هغه ائ نه ي شروع وکه چرته چ بره  .ار بللے ش

ختل پ ۇو او د ېرچاپېره عالق پورې ي خور کو او يوآب باق ار بيا جوړ کو.
 داؤد نور هم ته کېدو، ه چ رب االفواج د هغۀ مل وو.
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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 له نه چ مال خُدائ وعده کې وه. 
د هغه ”درېو آفسرانو“ مشر وو. هغۀ د خپل يسوبعام وو چ مون د قبيلوړومبے د ح
نېزې سره د درې سوو سو خالف جن وکو او هغه ول ي په يو جن ک ووژل.
د قبيل د اخوح عزر، چلد هغه درېو مشهورو کسانو نه د دودو زوئ ا  ورپس

 هغه د داؤد په ملرتيا ک د فسدميم په جن ک د فلستيانو خالف وو. 
وجنېدو. کله چ بن اسرائيلو د فلستيانو نه تتېدل شروع کل نو هغه د اوربشو په يو

 خو بيا هغه او د هغۀ سى د پ په مين ک کل ودرېدل او پ ک وو، 
 يوه ورځ د فلستيانو له ي شست ورکو. مال خُدائ هغۀ له يوه لويه فتح ورکه. 

مشرانو فوجيانو د دېرشو نه درې کسان يو  له الړل چرته چ داؤد د عدوالم غار
سره نزدې ايسار وو، چ په دې دوران ک د فلستيانو يوې فوج قبيل د رفائيم په

 په هغه وخت ک داؤد په يوه پخه مورچه ک وو وادۍ ک خېم لول وې. 
 د داؤد اوبو ته سخت زړۀ وشو او د فلستيانو يوې قبيل بيتلحم قبضه کے وو. 

او وې فرمائيل، ”کاش چ وک ما له د بيتلحم دروازې سره نزدې کوه نه لې اوبۀ
 نو هغه درېو مشهورو فوجيانو د فلستيانو په فوج صفونو ک الر جوړه راوړى.“ 
که، د کوه نه ي لې اوبۀ راوويستل او داؤد له ي راوړې. خو هغۀ دا ونۀ لے او
 او وې فرمائيل، ”دا د لو په ائ ي مال خُدائ ته د نذران په توه توئ کې 
زۀ هيله 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 يوآب ورور ابيشے د هغه درېو مشهورو کسانو مشر وو. د بهادرۍ کارنام وې. 

هغۀ د خپل نېزې سره د درې سوو سو خالف جن وکو او هغوئ ي ووژل او د هغه
 هغه د هغه درېو نه زيات مشهور وو او د هغوئ مشر شو، درېو په شان مشهور شو. 
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 د قبضئيل د يهويدع زوئ بناياه يو ته خو هغه په هغه درېو ک شامل نۀ وو. 
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 الندې يوې کندې ته الړو
 هغۀ يو مصرے هم ووژلو، يو لوئ سے چ تقريباً دوه نيم او يو زمرے ي ووژلو. 

زه لوړ وو، د هغۀ نېزه د کو د تير هومره لويه وه. بناياه په هغۀ باندې د امسا سره
 دا د حمله وکه، د مصرى د الس نه ي نېزه واخستله او په هغ باندې ي ووژلو. 

 هغه د هغه بناياه د بهادرۍ کارنام وې چ هغه د هغه درېو په شان مشهور وو. 
شامل نۀ وو. داؤد هغه د خپلو ذات دېرشو نه زيات مشهور وو، خو په هغه درېو ک

 دا هغه نور بهادر فوجيان دى: د يوآب ورور - محافظانو مشر جوړ کو. 
عساهيل، د بيتلحم د دودو زوئ الحنان، د حرود سموت، د فلون خلص، د تقوع د

د نطوفات ،عيل د اخوح ،بس عقيس زوئ عيرا، د عنتوت ابيعزر، د حوسات
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

فر، د فلون اخياه، د کرمل حصرو، د ازبيره زوئ حآم، د اُور زوئ الفال، د ماخ
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
د دېرشو فوجيانو يوه خپله ډله ي يو مشر کس وو، چ د روبين قبيل زوئ عدينه چ
زياه، د عروعير د خوتام زامن، تن يوسفط، د عستارات عه زوئ حنان، د ملرله، د مع
سما او يعايل، د تيص نه د سمرى زامن، يديعيل او يوخا، د محاوه نه الايل، د النعم

ريب او يوساوياه، د موآب نه يتمه، الايل، عوبيد او د ضوباه نه يعساېل. زامن، ي
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د بنيامين د قبيل نه د حضرت داؤد وړومبن ملرى

 دا هغه سى دى چ په صقالج ک د داؤد سره په هغه وخت ملرى شول  ۱۲
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، هغوئ په  او س الس ک جن وکو. 
دواړو باندې غش او د ليندې کا ويشتلے شول. هغوئ د بنيامين د قبيل نه د ساؤل

 هغوئ د جبعه ار نه د سماعه د زامنو د لوئ مشر اخيعزر او - خپلوان ۇو. 
دوېم مشر يوآس د مشرۍ الندې 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،
القنه، يسياه، عزراېل، يوعزر او د قورح د قبيل ،بعلياه، سمرياه، سفطياه خروف

يسوبعام، د جدور د يروحام زامن، يوعيله او زبدياه.

د جاد قبيل نه د داؤد ملرى

 کله 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
 د هغوئ -  .وهل ې يپه شان تېزې من د هوس ه او په غرونو کشان ت

عهدې په دې ترتيب باندې وې: د ولو مشر ايصر، ورپس عبدياه، الياب، مسمنه،
فوج يالجن  د جاد قبيل  .بنايل، يوحانان، الزباد، يرمياه او ملا ،يرمياه، عت
مشران ۇو. د هغوئ د ولو نه کمزورو جنيالو د سلو فوجيانو سره جن کولے شو او
 د يو کال په وړومب مياشت ک، په ته جنيالو د زرو خالف جن کولے شو. 
هغه وخت ک چ د اُردن په سيند ک اوبۀ د غاړو نه اوړېدل، نو هغوئ د سيند نه
رېواتۀ دواړو پورې وتل، هغه خلق ي خوارۀ وارۀ کل کوم چ د سيند نمرخاتۀ او نمرپ

طرفونو ته په وادۍ ک اوسېدل.

https://pashtobibles.org/


Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

د بنيامين او د يهوداه د قبيل ملرى

 يو ل د بنيامين او يهوداه د قبيلو د سو يوه ډله هغه قلع ته الړه چرته چ داؤد

 داؤد مالوېدو له ورغلو او ورته ي وفرمائيل، ”کۀ تاسو د دوستانو په شان دلته وو. 
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 پالر نيۀ خُدائ پاک به د دې نه خبر ش او تاسو

باندې راغلو، چ  د خُدائ پاک روح د هغوئ په يو کس عماس له به سزا درکى.“ 
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

ۀ فوجيان واوړېدل او د داؤد په طرف شول، دا په هغه وخت ک قبيل  د منس

له روان وو. په آخر ک الف جنکله هغه د فلستيانو سره د ساؤل بادشاه خ چ
د هغوئ بادشاهان د دې نه يرېدل چ ه چ ،هغوئ د فلستيانو مدد نۀ شو کولے

داؤد به د هغوئ نه خپل پخوان نې ساؤل ته واوړى، نو هغه ي واپس صقالج ته
 دا د منس هغه فوجيان دى چ کله داؤد واپس صقالج له راتلو نو هغوئ د ولېلو. 
ک په منس .و او ضلتائيل، يوزبد، اليههغۀ په طرف شول: عدنه، يوزبد، يديعيل، مي

 هغوئ د هغه ډلو خالف د داؤد د هغوئ هر يو د زرو زرو سو فوج قبيل وې. 
ملرتيا وکه چ وک ډاکوان ۇو، ه چ هغوئ ول ته جنيال ۇو او د هغۀ د

 تقريباً هره ورځ به نوى سى د داؤد سره شاملېدل، تر دې پورې لر مشران ۇو. 
چ د هغۀ لر د خُدائ پاک د لر په شان لوئ شو.
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د حضرت داؤد د لرو شمېر

ر که فوجيان د هغۀ په لوو، نو ډېر ت داؤد په حبرون ک  کله چ -

ه چن هى، لبادشاه جوړ ک ائ ي د ساؤل په رى شول د دې دپاره چمل
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 اوالد، 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
رېواتۀ طرف ته منس: اتلس زره ته سى چ په خپلو ډلو ک مشهور ۇو، نمر پ

سى چ د داؤد د بادشاه جوړولو دپاره خوښ کے شول، يساکار: دوه سوه سى،
سره د هغه سو چ د هغوئ د مشرۍ الندې ۇو (دا مشران په حاالتو 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:
،دپاره تيار ۇو، د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف ته قبيل د جن ى چت زره سلوې

روبين، جاد او نمرخاتۀ طرف ته منس: يو سل او شل زره سى چ د هر قسم وسل په
 دا ول فوجيان چ د جن دپاره تيار ۇو، حبرون ته استعمالېدو باندې پوهېدل. 

ولو بن ى. نو دسرائيلو بادشاه جوړ کا ولو بن داؤد په الړل. د هغوئ اراده دا وه چ
 هغوئ هلته د داؤد سره درې ور تېرې اسرائيلو په دې خبره باندې اتفاق وو. 

کې، د هغه مېلمستيا نه ي خوړل ل کول چ د هغوئ خپلوانو ورله تيار کے وو.
 د شمال قبيلو د يساکار، زبولون او نفتال پورې خلق د خرونو، اوانو، قچرو او
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غويو سره راتلل چ په خوراک، اوړو، اينرو، کشمشو، ميو او د زيتُونو تېلو باندې بار
ۇو. هغوئ اروى او ې هم راوستل چ حالل 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

 داؤد بادشاه د هغه ولو آفسرانو سره مشوره وکه چ زرو سو د ډلو او د  ۱۳
 بيا هغۀ ولو بن اسرائيلو ته اعالن وکو چ، ”کۀ تاسو سلو سو د ډلو مشران ۇو. 

چ د خُدائ پاک رضا وى، نو را خُدائ زمون ته منظوره وى او کۀ دا د مال
ونمامانو او ليويانو له پېغام وړا ارونو ک خلقو له او د هغوئ په باق زمون

 نو بيا به مون الړ شُو او د  .ش سره راغون دلته مون و او هغوئ ته ووايو چولې
خُدائ پاک د لوظ صندوق به راوړو، چ د ساؤل بادشاه په وخت ک ورته توجو نۀ

 ول خلق دې ته راض شول، ه چ خلقو ته پته ولېده چ دا خبره وه شوې.“ 
 نو داؤد د ول مل نه بن اسرائيليان راغون کل، په جنوب ک د صحيح ده. 
مصر د سرحد نه واخله په شمال ک د حمات درې پورې، د دې دپاره چ د لوظ

 داؤد او نور ول بن اسرائيليان د بعله ريتيعريم نه يروشلم ته راوړى.  صندوق د ق
ريتيعريم ار ته الړل چ د يهوداه په عالقه ک دے، د دې دپاره چ د خُدائ ق يعن
پاک د لوظ صندوق راوړى، هغه صندوق چ د مال خُدائ په نوم ياديى چ هغه د
 د ابينداب د کور نه هغوئ د وزرو واال مخلوق په مين ک په تخت باندې دے. 
لوظ صندوق راوويستلو او په يوه نوې اډۍ باندې ي کېودو. عزه او اخيو د اډۍ

 په دې دوران ک داؤد او ول خلق د خپل ول طاقت سره د الرودنه کوله، 
لاو بي ونه، تمبلونه، چماو رباب وئيل ېدل. سندرې ي خُدائ پاک د درناوى دپاره
 کله چ هغوئ د کيدون درمند ته راغلل، نو غويانو تيندک وخوړو، عزه  .ولغ ي
خُدائ سمدست  نو مال خپل الس وراوږد کو او د لوظ صندوق ي رايسار کو. 
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عزه ته غصه شو او صندوق له د الس د وړلو په وجه ي ووژلو. هغه هلته د خُدائ پاک
 داؤد په قهر وو ه چ مال خُدائ عزه له په غصه په حضور ک م شو، 

 بيا داؤد د  .زه بللے شائ تر اوسه پورې فارصع ې وه. نو هغهسزا ورک ک
خُدائ پاک نه ويرېدو او وې فرمائيل، ”زۀ اوس د لوظ صندوق نه د ان سره

 نو داؤد دا د ان سره په يروشلم ک د داؤد ار ته يو نۀ وړو. د هغ په يوسم؟“ 
ائ دا ي د يو سى په کور ک پرېودو چ نوم ي عوبيد ادوم وو، چ د جات

 دا هلته درې مياشت پات شو او مال خُدائ د عوبيد ادوم خاندان او ار نه وو. 
هغه هر ۀ له برکت ورکو چ د هغۀ ۇو.

د حضرت داؤد کارنام په يروشلم ک

 د صور بادشاه حيرام داؤد له پېغام وړون ولېل، هغۀ ورله د دِيار د لرو  ۱۴
 نو داؤد سره د کاو، لارانو او ترکاانو بندوبست وکو چ يو محل جوړ کى. 

ته پته ولېده چ مال خُدائ هغه د بن اسرائيلو بادشاه جوړ کے دے او د خپلو
 هلته په يروشلم ک داؤد خلقو په خاطر ي د هغۀ بادشاه له برکت ورکے دے. 

 د هغۀ دا بچ په يروشلم نورې  وادۀ کې او نور زامن او لوه ي پېدا شوې. 
  ابحار، اليسوع، الفالط،  ک پېدا شوى ۇو: 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

ر د هغۀ د نيولو دپاره الړو. او داؤد د هغوئ سره جنول ل شوے دے، نو د هغوئ
  فلستيان د رفائيم وادۍ ته رسېدل ۇو او لوټ مار ي شروع کو.  له روان شو. 
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داؤد د خُدائ پاک نه تپوس وکو، ”ما له په فلستيانو باندې حمله کول په کار دى ۀ؟ تۀ
به ما له فتح راکې؟“ مال خُدائ جواب ورکو، ”آو، حمله پرې وکه. زۀ به تا له فتح

ست يه او شپه هغوئ باندې حمله وک  نو داؤد په بعلپراضيم ک درکم.“ 
ورکو. هغۀ وفرمائيل، ”خُدائ پاک زۀ د سېالب په شان استعمال کے يم چ د دشمن

 کله چ لر په مخه يوسم.“ نو په دې وجه د هغه ائ نوم بعلپراضيم دے. 
فلستيان تتېدل، نو هغوئ خپل بتان د ان نه وروستو پرېودل او داؤد حم وکو
 خو ل وخت پس فلستيان وادۍ ته راواپس شول او  .دا دې وسوزولے ش چ

 داؤد يو ل بيا د خُدائ پاک سره مشوره وکه او خُدائ لوټ مار ي شروع کو. 
پاک جواب ورکو، ”په هغوئ باندې د دې ائ نه حمله مۀ کوه، خو ورله راتاو شه او
 کله د بل طرف نه ورباندې د حمل کولو تيارے وکه، چرته چ د تُوت ون دى. 
چ د ونو په سرونو د ت آواز واورې، نو بيا حمله وکه، زۀ به ستاسو نه مخ د

 نو داؤد هم هغه شان دې دپاره روان يم چ د فلستيانو لر له شست ورکم.“ 
وکل چ نه خُدائ پاک حم ورکے وو او هغه د جبعون نه تر جزر پورې په

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

د لوظ صندوق د وړلو تيارے کول

 داؤد د ان دپاره د داؤد په ار ک کورونه جوړ کل. هغۀ د خُدائ پاک  ۱۵
 بيا د لوظ صندوق دپاره هم يو 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
 نو داؤد ول بن اسرائيليان د دې دپاره راغون کل چ د لوظ خدمت کوى.“ 

 نو بيا هغۀ د هارون صندوق هغه ائ ته راوړى چ کوم ي ورله تيار کے وو. 
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د خپل ے شو، چاورىاېل خوښ ک  د قُهات د قبيل اوالد او ليويانو راوغوتلو. 
قبيل د خپل نه عساياه، چ  د مرارى قبيل قبيل د يو سل او شلو کسانو مشر وو، 
 د جيرسون قبيل نه يوايل، چ د خپل قبيل د د دوو سوو او شلو کسانو مشر وو، 

 د اليصفن قبيل نه سمعياه، چ د دوو سوو يو سل او دېرشو کسانو مشر وو، 
 د  د حبرون قبيل نه الايل، چ د اتياو کسانو مشر وو،  کسانو مشر وو، 

 عزىاېل قبيل نه عمنداب، چ د خپل قبيل د يو سل او دولسو کسانو مشر وو. 
داؤد صدوق او ابياتار امامان او دا شپ ليويان ي راوغوتل: اورىاېل، عساياه، يوايل،
.مشران ي  هغۀ ورته وفرمائيل، ”تاسو د ليويانو قبيل سمعياه، الايل او عمنداب. 

خپل انونه او خپل ليويان پاک کئ، نو چ تاسو د مال خُدائ د بن اسرائيلو د
 په خُدائ پاک د لوظ صندوق هغه ائ ته راوړئ چ ما ورله تيار کے دے. 
وړومب ل تاسو دا رانۀ وړو، نو ه مال خُدائ زمون خُدائ پاک مون له سزا

 بيا راکې ده چ مون د هغۀ نه دا تپوس نۀ دے کے چ نه ي يوسو.“ 
امامانو او ليويانو د دې دپاره خپل انونه پاک کل چ د مال خُدائ د بن اسرائيلو د
 ليويانو دا د بازوانو په ذريعه په خپلو  .خُدائ پاک د لوظ صندوق يروشلم ته يوس

ولو باندې يوړو، له نه چ موس د مال خُدائ د حم په مطابق حم کے وو.
 داؤد د ليويانو مشرانو له حم ورکو چ ۀ ليويانو ته ي سندرې وئيل، او په

 د - بينجو، رباب او په چمو باندې خوندوره موسيق غول حواله کى. 
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 واال بينجو

لياب، معسياه او بناياه. د سپا ،نايل، عزىايل، سميراموت، يحوى: زکرياه، عوغ
آواز واال بينجو غولو دپاره هغوئ دا ليويان خوښ کل: متتياه، الفلهو، مقنياه، عززياه
 په موسيق ک د مهارت په او د عبادتخان وکيداران، عوبيد ادوم او يعايل. 

-  .د ليوى موسيقارانو مشر ش ے شوے وو چوجه کنعنياه د دې دپاره خوښ ک
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 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

 نو داؤد بادشاه، د بن اسرائيلو مشران او فوج مشران د عوبيد ادوم کور ته الړل
چ د مال خُدائ د لوظ صندوق راوچت کى. او هغوئ يو لوئ جشن جوړ کے وو.

مال چ ش دا خبره يقين ل، چان حالل ک او اووۀ ي هغوئ اووۀ غو

 داؤد د مهين خُدائ به د هغه ليويانو سره مدد کوى چا چ د لوظ صندوق وړلو. 
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
 نو داس ول بن اسرائيليان د لوظ صندوق سره يروشلم ته روان هم اغوستے وو. 
ۇو. او د خوشحال نه ي چغ وهل، د بيلو، رو، چمو او بينجو د موسيق آوازونه
 کله چ د لوظ صندوق ار ته راوړلے شو، نو په دې وخت ک د ساؤل لور ۇو. 
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.

 هغوئ د لوظ صندوق هغه خېم ته يوړو چ داؤد ورله تياره کې وه او هغه  ۱۶
او د سالمت نذران ودو. بيا هغوئ خُدائ پاک ته سوزېدوندننه کې په خېمه ک ي

 کله چ داؤد سوزېدون نذران او د سالمت نذران پېش کول نذران پېش کې. 
 بيا هغۀ په ول بس کل، نو هغۀ د مال خُدائ په نوم باندې خلقو له برکت ورکو. 

بن اسرائيل ک هر سى او  له يوه رو، د غو يوه برخه او ۀ کشمش
خُدائ د بن د لوظ صندوق مخامخ د مال ل چۀ ليويان مقرر ک  داؤد ورکل. 
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 آسف د هغوئ اسرائيلو د خُدائ پاک خدمت وکى او د هغۀ ثناء صفت وکى. 
مشر وو او دا سى د هغۀ مدداران مقرر شُو: زکرياه، يعايل، سميراموت، يحايل،

،ولغ آسف چم .ولايل. هغوئ به بينجو غلياب، بناياه، عوبيد ادوم او يعمتتياه، ا
لمامانو بناياه او يحزىايل به د لوظ صندوق په وړاندې هره ورځ بي او دې دوو ا

 هم په هغه ورځ داؤد آسف او د هغۀ ليويانو له د مال خُدائ د ثناء صفت  .ولغ
کولو ذمه وارى ورکه.

د حضرت داؤد حمدوثناء

چ ئ، قومونو ته ووايعالن وکا ئ، د هغۀ د لويريه ادا کخُدائ ش  د مال

 د مال خُدائ حمدوثناء وواي، د هغه عجيبه کارونو په حقله هغۀ ۀ کى دى. 
و، چد هغۀ ي مون ئ چوک  په دې باندې خوشحال وواي چ هغۀ کى دى. 
 د مال خُدائ او د هغۀ د  .ول دې خوشحاله ش وک د هغۀ طلب کوى هغه

 د خُدائ پاک د -  .اوس ون کوئ او هر وخت د هغۀ په حضور کطاقت ل
خدمت کوون يعقوب اوالده، د هغه بن اسرائيل اوالده، چ کوم خُدائ پاک خوښ

کے وو، هغه معجزې يادې سات چ خُدائ پاک کى دى او هغه عدالت چ کوم هغۀ
 هغه مال خُدائ زمون خُدائ پاک دے، د هغۀ حمونه د ول دنيا کے دے. 
 د خُدائ پاک لوظ هيله مۀ هېروئ، چ کوم د پېو پېو پورې نۀ دپاره دى. 

ے وو، هغه وعده چبراهيم سره کهغۀ د ا  کوم لوظ چ ختمېدونے لوظ دے، 
 مال خُدائ د يعقوب سره يو لوظ وکو، هغه لوظ هغۀ د اسحاق سره کې وه. 

 هغۀ وفرمائيل، ”زۀ به تاسو له د کنعان مل درکم، دا به چ نۀ ختمېدونے دے. 
 د خُدائ پاک خلق په شمېر ک کم ۇو، چ د کنعان په  “.ستاسو خپل ميراث ش

 هغوئ د يو مل نه بل مل ته سرردانه رېدل، د يوې مل ک مسافر ۇو. 
ودل چ وک پرې نۀ  خو خُدائ پاک هي بادشاه نه بل بادشاه ته تلل راتلل. 

د هغوئ سره بد سلوک وکى، د هغوئ د حفاظت دپاره هغۀ بادشاهانو له خبردارے
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 ”زما خوښ کے شوو خدمت کوونو ته ضرر مۀ رسوئ، زما پېغمبرانو ورکو، 
 اے ول دنيا، د مال خُدائ صفت وکئ، د هغه زېرى ته تليف مۀ رسوئ.“ 

 قومونو ته د هغۀ د جالل اعالن وکئ، اعالن هره ورځ کوئ چ هغه بچ کول کوى. 
 مال خُدائ لوئ دے او د هغۀ ولو خلقو ته د هغۀ د عجيبه کارنامو بيان وکئ. 
.ولو خُدايانو نه دې د هغۀ زيات درناوے وش د نورو ،فت وشاو ثناء ص دې لوئ

 د نورو ولو قومونو خُدايان تش بتان دى، خو مال خُدائ آسمانونه پېدا کى دى.
 د هغۀ نه ېرچاپېره جالل او عزت دے، د هغۀ عبادتخانه د طاقت او د خوشحال نه

 د زم ولو قومونو، د مال خُدائ ثناء صفت وکئ، د هغۀ د جالل او د ډکه ده. 
 د مال خُدائ د ستائن وړ نوم لوئ بيان کئ، نذرانه طاقت ثناء صفت وکئ. 
راوړئ او د هغۀ حضور ته راش. کله چ هغه مقدسه هست رنديى نو د هغۀ په

 اے ول دنيا، د هغۀ په مخ ورېدېئ. زمه پخه وړاندې سجده وکئ، 
 اے آسمانه او اے زم، خوشحال وکئ، لولے شوې ده او نۀ ش خوېدلے. 
 سمندر او په هغ ک مخلوق دې قومونو ته وواي چ مال خُدائ بادشاه دے. 

 د نل ون به د وغمبيى، پ او په دې ک هر ۀ دې خوشحال وکى. 
 د  .له را ه بادشاهخُدائ په زم مال هغه وخت چ .ووه نه چغ خوشحال

 مال خُدائ شُر ادا کئ، ه چ هغه ۀ دے، د هغۀ مينه نۀ ختمېدون ده. 
هغۀ ته وواي، ”اے زمون خالصوونيه خُدايه پاکه. مون بچ که، مون په يو ائ

راغون که، د قومونو نه مو بچ که، نو چ داس مون شُر زار شُو او ستا د پاک
 د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک ثناء صفت وکئ، د نوم ستائينه وکو. 
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
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چ په هغه ائ ک کېدو چرته چ د لوظ صندوق کېودلے شو. هغوئ به هلته هره
 د يدوتون زوئ عوبيد ادوم او د هغۀ د قبيل اتۀ  .ذمه وارۍ پوره کول ورځ خپل

شپېتۀ سو د هغوئ مدد کولو. حوسه او عوبيد ادوم د دروازو د وکيدارۍ مشران ۇو.
 په دې دوران ک، داؤد صدوق امام او د هغۀ ملرى امامان د جبعون د عبادت

 هر سحر او هر په ائ ک د مال خُدائ په مقدسه خېمه ک مقرر کل. 
ماام به هغوئ په قرباناه باندې سوزېدون نذران پېش کول. دا د هغه ليل قانون
 هلته د هغوئ سره په مطابق ۇو کوم چ مال خُدائ بن اسرائيلو له ورکے وو. 

خُدائ د نۀ ختمېدون کوم خصوصاً د مال هيمان، يدوتون او نور کسان ۇو چ
 هيمان او يدوتون د بيلو، مين د ثناء صفت کولو دپاره خوښ کے شوى ۇو. 

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 وکيدارۍ مقرر ۇو. 

نو بيا ول خلق خپلو خپلو کورونو ته واپس شول او داؤد هم الړو چ د خپل خاندان د
.برکت سبب ش

د حضرت داؤد سره د خُدائ پاک لوظ

 نو کله چ داؤد بادشاه په خپل محل ک اوسېدو، يوه ورځ هغۀ ناتن پېغمبر  ۱۷
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 صندوق په خېمه ک پروت دے.“
ه چ ،هۀ وى نو هم هغه شان وک چ  ناتن ورته وفرمائيل، ”ستا په زړۀ ک

، خو په هغه شپه د خُدائ پاک کالم په ناتن نازل شو چ خُدائ پاک ستا مل دے.“ 
 ”الړ شه او زما خدمت کوون داؤد ته ووايه چ مال خُدائ داس فرمائ چ تۀ

 د هغه وخت نه واخله هغه وک نۀ ي چ زما د اوسېدو دپاره يو کور جوړ کې. 
چ ما بن اسرائيليان د مصر نه راويستل دى تر اوسه پورې، زۀ هيله په يو کور
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ک نۀ يم اوسېدلے، زۀ همېشه په يوه خېمه ک اوسېدلے يم چ د يو ائ نه به بل
 ما چ د بن اسرائيلو سره ومره سفر هم کے دے او چ ما وک ائ ته تلم. 
چ ى دى ما د هغوئ يو کس ته هم نۀ دى وئيلدپاره مقرر ک د خپلو خلقو د رهنمائ
دمت کوون نو زما خ هغوئ زما دپاره د دِيار نه يو کور ول نۀ دے جوړ کے. 

داؤد ته ووايه چ زۀ رب االفواج هغۀ ته وايم چ ما تۀ په پو ک د و د شپونتوب نه
 تۀ چ چرته هم اوچت کې او د خپلو خلقو بن اسرائيلو بادشاه م جوړ کې. 

تلے ي نو زۀ ستا مل وم او چ تۀ مخ په وړاندې تل نو ما ستا ولو دشمنانو له شست
 ما د خپلو - ورکے دے. زۀ به تا د دنيا د لويو مشرانو په شان مشهور کم. 

خلقو بن اسرائيلو دپاره يو ائ خوښ کے دے او هلته م آباد کى دى، چ هلته به
ته ننوتل لهغوئ دې م ليف نه ژوند تېروى. د کوم وخت نه چۀ ت هغوئ بغېر د
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
 کله چ تۀ م ش او د خپل پالر دشمنانو له شست ورکم او اوالد به درکم. 

م او د هغۀ بادشاهنو زۀ به ستا د زامنو نه يو زوئ بادشاه جوړ ک ،خ ش ۀ سرهني
 هغه به هغه وک وى چ زما دپاره يو کور جوړ کى او زۀ به به مضبوطه کم. 

 زۀ به د هغۀ دا خبره يقين کم چ د هغۀ بادشاه به د همېشه دپاره قائمه وى. 
پالر يم او هغه به زما زوئ وى. زۀ به د هغۀ نه خپله نۀ ختمېدون مينه نۀ لرې کوم له
.تۀ بادشاه ش و چهغه ما د دې دپاره لرې ک ه، چما د ساؤل نه لرې ک ه چن

 زۀ به هغه زما د کور او زما د بادشاه د همېشه دپاره مشر جوړ کم. د هغۀ

مال ۀ وفرمائيل چ  ناتن داؤد ته هغه هر بادشاه به هيله نۀ ختميى.“ 
خُدائ ورته په رويا ک ودل ۇو او کالم ي هم ورسره کے وو.

د حضرت داؤد دعا

عا يېناستو او دته وردننه شو، ک خُدائ د حضور خېم  بيا داؤد بادشاه د مال
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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 راتلون وخت ک زما د دې پورې راورسولو. 
اوالد په حقله وعدې کې دى او ماله خُدايه، خُدايه پاکه، تۀ ما سره د يو اوچت مقام

 زۀ نور تا ته ۀ ووايم. تۀ ما ۀ پېژن او بيا هم د لرون کس په شان سلوک کوې. 
 اے ماله خُدايه، د خپل خدمت خپل خدمت کوون يعن زما درناوے کوې. 
کوون د خاطره، او د خپل مرض په مطابق تا دا ول لوئ لوئ کارونه کى او

 ماله خُدايه، ستا په شان هي وک هم نشته، مون هيله دا نۀ دى ودل دى. 
 د زم په مخ د بن اسرائيلو په شان اورېدل چ ستا په شان بل خُدائ پاک شته. 

تا چ .ستا خپل خلق ش ل چنه آزاد ک تا په بيعه د غالم بل قوم نشته، کوم 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 نو تا هغه نور قومونه وشل. 
تا بن اسرائيليان د همېشه دپاره خپل خلق جوړ کى دى او ماله خُدايه اوس تۀ د

 نو اوس، اے ماله خُدايه، تا چ زما او زما د  .هغوئ خُدائ پاک جوړ شوے ي
ه چۀ وک ه او هغهې دى هغه د همېشه دپاره پوره کوعدې ک اوالد په حقله کوم
 ستا شُهرت به لوئ وى او خلق به د تل دپاره وائ تا د ۀ په حقله فرمائيل دى. 

چ، ”رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے.“ او تۀ به د همېشه دپاره زما د اوالد د
 زما خُدايه پاکه، زۀ دا جرأت کوم چ زۀ ستا نه دا سوال بادشاه حفاظت کوې. 

وکم، ه چ دا هر ۀ تا خپل خدمت کوون يعن ما ته رند کى دى او تا ما ته
 ماله خُدايه، تۀ خُدائ پاک فرمائيل دى چ تۀ به زما اوالد نه بادشاهان جوړوې. 
 نو زۀ تا ته ي او تا د خپل خدمت کوون سره د دې و يزونو وعده کې ده. 

سوال کوم چ زما اوالد 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.“
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د حضرت داؤد کامياب

 ۀ موده وروستو داؤد بادشاه يو ل بيا په فلستيانو حمله وکه او شست  ۱۸
 هغۀ ي ورکو. هغۀ د هغوئ د قبض نه د جات ار او ېرچاپېره کل واخستل. 

الندې راغلل او هغۀ له ي و، او هغوئ د هغۀ د بادشاهست ورکموآبيانو له هم ش
 بيا، داؤد د ضوباه بادشاه هددعزر له شست ورکو او د حمات محصول ورکولو. 

کله هددعزر مخ په وړاندې تلو نو د فرات سيند پورې عالقه ي ه چ ،پورې الړو
 داؤد د هغۀ يو زر جن اډۍ، اووۀ زره په آسونو سوارۀ سى او شل قبضه که. 
اډو دپاره کاف د سلو جن ودل چزره پياده فوجيان ونيول. هغۀ دومره آسونه پرې
 کله چ د دمشق شاميانو د ۇو او باق چ کوم پات ۇو نو هغه ول ي وډ کل. 
هددعزر بادشاه د مدد دپاره يو لر ولېلو، نو داؤد ورباندې حمله وکه او دوويشت

 بيا هغۀ د هغوئ په عالقه ک فوج کېمپونه ولول او زره سى ي ترې نه ووژل. 
هغوئ د هغۀ د بادشاه الندې راغلل او هغۀ له ي محصول ورکولو. مال خُدائ داؤد

 داؤد د سرو زرو هغه ډالونه قبضه کل چ کوم د له په هر ائ ک فتح ورکوله. 
 هغۀ د طبخت او قون ارونو نه په هددعزر آفسرانو وړل او دا ي يروشلم ته يوړل. 

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 دپاره
 د حمات بادشاه توعو خبر شو چ داؤد د هددعزر ول لر له استعمال کل. 

 نو هغۀ خپل زوئ هدورام ورولېلو چ داؤد بادشاه ته شست ورکے دے. 
ستى مش وکى او په هددعزر باندې د فتح موندلو مبارک ورکى، چ د هغۀ خالف
توعو و ل جنېدلے وو. هدورام داؤد له تُحف راوړې چ د سرو زرو، سپينو زرو

په عبادت ک ل چيزونه وقف ک  داؤد بادشاه دا او زېو نه جوړې وې. 
ۇو چ اخست د هغه قومونو نه ي سره د هغه سپينو او سرو زرو چ ،استعمال ش

 ابيش چ د کوم ي فتح کى ۇو له چ ادوم، موآب، عمون، فلستيه او عماليق. 
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هغۀ مور ضروياه وه، هغۀ د مال په مېدان ک ادوميانو له شست ورکو او د
 هغۀ په ول ادوم ک فوج کېمپونه ولول او هغوئ نه ي اتلس زره کسان ووژل. 
ائ ک خُدائ داؤد له په هر الندې راغلل. مال ائ خلق د داؤد د بادشاه د هغه

يقين ومت کولو او دا خبره يسرائيلو باندې حا ولو بن  داؤد په فتح ورکوله. 
 د ابيش ورور که چ د هغۀ د خلقو سره همېشه د حق او انصاف سلوک کيى. 
 د اخيطوب زوئ صدوق يوآب د فوج مشر وو، د اخيلود زوئ يهوسفط منش وو، 

 د يهويدع زوئ او د ابياتار زوئ اخيمل امامان ۇو، شَوشا د دربار منش وو، 
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

 ۀ موده وروستو عمونے بادشاه ناحس م شو او د هغۀ زوئ حنون بادشاه  ۱۹
 داؤد بادشاه وفرمائيل، ”زۀ به حنون ته خپله وفادارى هم هغه شان ايم جوړ شو. 

ونوه.“ نو داؤد پېغام وړ ودل د هغۀ پالر ناحس ما ته وفادارى ه چن هل
ورولېل چ هغۀ ته د خپل غمرازۍ اظهار وکى. کله چ هغوئ عمون ته ورسېدل او

 نو د عمونيانو مشرانو بادشاه ته ووئيل، ”ستا خيال حنون بادشاه هغوئ راوغوتل، 
دا دے چ داؤد د غمرازۍ دپاره کوم سى رالېل دى نو په دې وجه ستا د پالر عزت
لم دى چ لدپاره رالې نۀ ده. هغۀ دا د جاسوس داس ۀ؟ په حقيقت ک ىکي

ونيول او د هغوئ نه ي ون نو حنون د داؤد پېغام وړ ولوى، او فتح ي کى.“ 
 نو ږيرې کل کې، د هغوئ چوغ ي د کوناو سره پرې کې او هغوئ ي ولېل. 
هغوئ دومره سخت شرمېدل چ خپلو کورونو ته نۀ شول واپس کېدلے. کله چ داؤد

ايسار ش په يريحو ک لو چۀ شوى ۇو، نو هغۀ هغوئ له خبر ورولې خبر شو چ
 حنون او تر هغ پورې واپس مۀ را چ ترو پورې مو ږيرې بيا نۀ وى شوې. 
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بادشاه او 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 عالقو معه او
 هغۀ دوه دېرش زره  .په مزدورۍ ونيس اډو چلوون اډۍ او د ضوباه نه جن

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 تيار

  کله چ داؤد د حاالتو نه خبر شو، نو هغۀ يوآب او ول لر ورولېلو.  شول. 
عمونيان روان شول او د شاه ار ربه دروازې سره ي د جن دپاره صفونه جوړ

ۇو نو هغوئ هم په کوالو مېدان ک کوم د مدد دپاره راغل ل او هغه بادشاهان چک
 يوآب ته پته ولېده چ د دشمن لر به په هغۀ باندې د مخ او صفونه جوړ کل. 
شا د طرف نه حمله وکى، نو هغۀ ۀ ته بن اسرائيل فوجيان خوښ کل او هغوئ

 هغۀ باق پات فوجيان د خپل ورور ي د جن دپاره شاميانو ته مخامخ ودرول. 
ابيش د مشرۍ الندې راوستل، چ هغۀ دوئ د جن دپاره عمونيانو ته مخامخ ودرول.
 يوآب هغۀ ته ووئيل، ”کۀ تا 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 درشم او ستا مدد به
 ته شه او حوصله مضبوطه که. را چ د خپلو خلقو او زمون د وکم. 

“.دې پوره ش خُدائ مرض و. او د مالوک ارونو دپاره سخت جن خُدائ پاک د
  يوآب او د هغۀ سى د حمل کولو دپاره وړاندې شول او شاميان وتتېدل. 

کله چ عمونيانو وليدل چ شاميان منې وه، نو هغوئ د ابيش نه وتتېدل او ار
 شاميانو ته پته ولېده چ هغوئ د ته واپس ننوتل. بيا يوآب يروشلم ته واپس الړو. 
بن اسرائيلو نه شست خوړلے دے، نو هغوئ د فرات سيند نمرخاتۀ طرف ته د شام
عالقو نه فوجيان راوستل او هغوئ ي د سوف د مشرۍ الندې کل، چ د ضوباه د

داؤد د دې نه خبر شو، نو هغۀ د بن  کله چ هددعزر بادشاه د لر مشر وو. 
اسرائيلو فوجيان راغون کل، د اُردن سيند نه پورې وتل او شاميانو ته ي مخامخ د
 او بن اسرائيلو د شاميانو فوج واپس جن دپاره ودرول. او جن شروع شو، 
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وشلو. داؤد او د هغۀ سو اووۀ زره د شام د جن اډو چلوون او لوېت زره
 کله چ هغه پېدل فوجيان ووژل. هغوئ د شاميانو د فوج مشر، سوف هم ووژلو. 

بادشاهانو ته پته لېده کوم چ د هددعزر د بادشاه الندې ۇو چ هغوئ د بن اسرائيلو
و او د هغۀ د بادشاهون وکست خوړلے دے، نو هغوئ د داؤد سره د امن تنه ش

الندې راغلل. شاميانو بيا هيله دا ونۀ غوتل چ د عمونيانو مدد وکى.

د حضرت داؤد ربه قبضه کول

 په ورپس سپرل ک، د کال په هغه وخت ک چ بادشاهان عموماً د  ۲۰
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 په دې ي حمله
 د عمونيانو د بت مول يو د سرو زرو تاج وو چ تقريباً وکه او تباه ي کو. 

لور دېرش کلو وزن ي وو. په دې ک يو قيمت کاے وو، کوم چ داؤد يوړو او په
 هغۀ د خپل تاج ک ي ولولو. هغۀ د هغه ار نه ډېر زيات مالِ غنيمت هم يوړو. 

ار خلق بوتلل او په 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 خالف جنونه

په دوران ک بيا شروع شو. د جن د فلستيانو سره جن  وروستو په جزر 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 نېزې السے د کو د تير هومره مضبوط وو.

د هر الس ي يو دېو وو چ ک په دې جن وشو، چ يو بل جن  په جات ک
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 کله شپ وت او د هرې پ ي هم شپ وت وې. هغه د پخوانو دېوانو اوالد وو. 
چ هغۀ په بن اسرائيلو پورې وق وکې، نو يونتن هغه ووژلو، يونتن د داؤد د ورور د

 دا درې کوم چ داؤد او د هغۀ سو وژل ۇو، هغوئ د جات د سمعه زوئ وو. 
دېوانو اوالد وو.

مردمشمارى او وبا

 شېطان غوتل چ په بن اسرائيلو باندې مصيبت راول، نو هغۀ داؤد  ۲۱
 نو داؤد يوآب او نورو آفسرانو له حم ولمسولو چ يوه مردمشمارى وکى. 

ورکو، ”د بن اسرائيل مل د يو سر نه تر بل سر پورې ور او خلق وشمېرئ. ما
 يوآب جواب ورکو، له تفصيل راوړئ چ پته راته ول چ خلق ومره دى.“ 
ى چنه يو په سل زيات ک سرائيليان د هغا خُدائ دې بن بادشاه سالمت، مال”

 ومره اوس دى. هغوئ ول ستا نوکران دى. تۀ ول قوم ول مجرم کول غواړې؟“ 
خو بادشاه په يوآب باندې دا حم ومنلو. نو يوآب الړو او هغه د بن اسرائيلو په ول

 هغۀ داؤد بادشاه د دې نه خبر کو مل ک ورېدو او يروشلم ته واپس راغلو. 
او د هغه ولو سو شمېر دا وو چا چ جن کولے شو: په بن اسرائيلو ک يوولس
 يوآب د بادشاه حم ته سپ وکتل الکه او په يهوداه ک لور الکه او اويا زره. 

 چ ۀ شوى ۇو نو هغۀ ه د ليوى او بنيامين د قبيلو مردمشمارى ونۀ که. 
 داؤد خُدائ خُدائ پاک په هغ ناراضه شو، نو هغۀ بن اسرائيلو له سزا ورکه. 

پاک ته وفرمائيل، ”ما د دې کار کولو سره يوه سخته ناه کې ده. زۀ تا ته سوال کوم
 بيا مال چ زما غلط معاف که. ما د ډېر کم عقلتوب نه کار اخستے دے.“ 
 ”الړ شه او داؤد ته خُدائ جاد ته وفرمائيل چا به چ د داؤد دپاره نبوت کولو، 

ووايه چ زۀ هغۀ له درې خو ورکوم. چ هغه کومه يوه خوه کى نو زۀ به هم هغه
خُدائ داس وفرمائيل، ”مال  نو جاد داؤد له الړو او هغۀ ته ي شان وکم.“ 
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 د قحط درې کالونه دې خوښ دى؟ فرمائ چ په دې ک يوه خبره خوه که: 
د مال درې ور ؟ او يا چراول تباه خپل دشمن درباندې درې مياشت يا چ

تفر ى، او د خپلباندې يوه وبا راولې لاو هغه ستا په م خُدائ د تُورې الندې راش
په ذريعه په ولو بن اسرائيلو ک مرګ راول؟ نو تۀ فېصله وکه چ زۀ مال خُدائ

 داؤد جاد ته وفرمائيل، ”زۀ د له ۀ جواب ورکم، چا چ زۀ رالېلے يم؟“ 
نااُميدۍ په حالت ک يم. ما دې ته مۀ پرېده چ د انسانانو السونو ته حواله شم. زۀ

 نو مال خُدائ دې مال خُدائ ته حواله شم، ه چ د هغۀ رحم ډېر لوئ دے.“ 
 بيا هغۀ په بن اسرائيلو باندې يوه وبا راولېله او د هغوئ اويا زره کسان مۀ شول. 

مخ نه ل له، خو د تباهته راولېفر د يروشلم د تباه کولو دپاره يوه تباه کوون
ه، دا تباهوفرمائيل، ”بس ک ته ي ته او د مرګ فرخُدائ خپله فېصله بدله ک مال

 داؤد فرته وليده کاف ده.“ هغه فرته د يو يبوس اُرنان د درمند سره والړه وه. 
د يروشلم تباه کولو دپاره په خپل الس ک والړه وه او تُوره ي پاس په هوا ک چ
نيول وه. بيا داؤد او د خلقو مشران، چا چ د اټ جام اغوست وې هغه ول الندې
 داؤد دعا وکه، ”اے خُدايه پاکه، زۀ هغه ي شول او په زمه ي سجده ولوله. 

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
 د مال خُدائ فرت جاد ته وفرمائيل چ داؤد ته راکه او خپل خلق بچ که.“ 
ووايه چ هغه د مال خُدائ دپاره د اُرنان په درمند ک يوه قرباناه جوړه کى.

 داؤد د مال خُدائ حم ومنلو او الړو، هم هغه شان کار ي وکو چ نه ورته

 هلته په درمند ک اُرنان او د هغۀ لورو زامنو غنم غوبل کول او جاد وئيل ۇو. 
 نه چ اُرنان کله چ هغوئ فرته وليده، نو د هغۀ زامنو منه که او پ شول. 
داؤد بادشاه وليدو چ راورسېدو، نو هغه د درمند نه الړو او د هغۀ په مخ د عزت نه

 داؤد هغۀ ته وفرمائيل، ”په ما باندې خپل ي شو او په زمه ي سجده ولوله. 
م او چاه جوړه کخُدائ دپاره يوه قربان زۀ د مال داس ه، نو چدرمند خرڅ ک
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 اُرنان ورته ووئيل، د دې سره وبا بنده ش. نو زۀ به تا له د دې پوره قيمت درکم.“ 
”بادشاه سالمت، 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

 خو بادشاه ش او د نذران ورکولو دپاره دا غنم دى. دا هر ۀ زۀ تا له درکوم.“ 
جواب ورکو، ”نه، زۀ به تا له پوره قيمت درکوم. زۀ به مال خُدائ ته داس يوه نذرانه
 او هغۀ اُرنان له د نۀ پېش کوم چ هغه ما ته مفت مالو شوې وى يا هغه ستا وى.“ 

 هغۀ هلته د مال خُدائ دپاره يوه درمند دپاره شپ سوه د سرو زرو سي ورکې. 
قرباناه جوړه که او سوزېدون او د سالمت نذران ي ورباندې پېش کې. هغۀ دعا
وکه او مال خُدائ د هغۀ دعا قبوله که او په قرباناه باندې د نذرانو سوزولو دپاره

ته وفرمائيل چ تخُدائ هغه فر  مال مال خُدائ د آسمان نه اور راولېلو. 
 نو د دې په وجه داؤد خپله تُوره په کاش ک واپس کېده او فرت حم ومنلو. 
ې ده، نو هغۀ د اُرنان په درمند کعا قبوله کخُدائ د هغۀ د مال ېده چته پته ول

خُدائ د حضور هغه خېمه کومه چ  د مال په قرباناه باندې قربان پېش کې. 
په کومه باندې قربان اه چې وه او هغه قربانجوړه ک په بيابان ک موس

 سوزولے شوې په هغه وخت ک ال په جبعون ک د عبادت په ائ ک وې، 
ه چ ،ىاو د خُدائ پاک عبادت وک هلته الړ ش ه نۀ وو چخو داؤد د دې جو

هغه د مال خُدائ د فرت د تُورې نه يرېدو.

 نو داؤد وفرمائيل، ”دا هغه ائ دے چرته به چ د مال خُدائ، د خُدائ  ۲۲
نذران سرائيليان سوزېدونا بن اه وى چرته چپاک کور وى. دلته به هغه قربان

پېش کوى.“

د مال خُدائ د کور د عمارت تيارے کول
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ک لسرائيلو په ما د بن و کوم چم ورکولو مسافرو له ح  داؤد بادشاه هغه

اوسېدل چ راغون ش او د هغوئ نه ي کار اخستلو. په هغوئ ک ۀ کسانو د
 هغۀ د مېخونو او د لر دروازو د مال خُدائ د کور جوړولو دپاره کا تيارول. 

تلو د پو دپاره په لوئ مقدار ک اوسپنه، او دومره ډېر زې ورکل چ هيچا هم نۀ
د دِيار لر  هغۀ د صور او صيدا په خلقو باندې په يو لوئ شمېر ک شُو تللے. 

 داؤد وفرمائيل چ، ”زما زوئ سليمان چ د مال خُدائ کوم کور راوړل. 
جوړوى نو هغه دې خامخا د شان شوکت واال 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
م يتلو او ح هغۀ خپل زوئ سليمان راوغو مخ ډېر زيات سامان تيار کو. 
 داؤد ورکو چ د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک دپاره يو کور تيار کى. 

هغۀ ته وفرمائيل، ”زما زويه، ما دا غوتل چ د مال خُدائ زما د خُدائ پاک د
 خو د مال خُدائ کالم په ما نازل شو چ، تا ډېر درناوى دپاره يو کور جوړ کم. 
خلق وژل دى او ډېر جنونه دې کى دى. نو چ ما کومه وينه تويه کې ده د هغ په
 خو هغۀ بيا هم وجه به هغه ما دې ته پرې نۀ ږدى چ د هغۀ دپاره کور جوړ کم. 
ما سره يوه وعده وکه 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
سرائيلو له امن او سالمتا به زۀ بن ک د هغۀ په بادشاه ه چ ،به سليمان وى

 هغه به زما دپاره يو کور جوړ کى. هغه به زما زوئ وى او زۀ به د هغۀ ورکم. 
 پالر يم. هغه او د هغۀ اوالد 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

 او مال خُدائ ستا خُدائ پاک دې پوهه او حمت درکى نو تۀ به د هغۀ د کى. 
ول قانون ومن  کۀ تۀ هغه قانون په مطابق په بن اسرائيلو باندې حومت وکې. 
.ے وو، نو تۀ به کامياب يسرائيلو دپاره ورکا له د بن خُدائ موس مال کوم چ
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 او د مال ته شه او حوصله مضبوطه که او چ د هي نه هم ونۀ يرېې. 
خُدائ د کور 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 عالوه بحسابه اوسپنه او زې هم دى. ما ۀ لر او کا هم تيار کى دى، خو

 تا سره ډېر د کار واال سى دى. د کاو جوړولو دپاره سى تۀ به نور هم تياروې. 
اُستاذان موجود دى چ په لوئ شمېر ک ان شته، هم داساران او ترکال شته او

 له د سرو زرو، سپينو زرو، زېو او اوسپن. اوس کار  سم کار کولے شهر ق
 داؤد د بن اسرائيلو ولو مشرانو له  “.خُدائ دې ستا مل ش ه او مالشروع ک

 هغۀ وفرمائيل، ”مال خُدائ ستاسو خُدائ حم ورکو چ د سليمان مدد وکئ. 
پاک ستاسو مل دے او په هر طرف باندې ي خېر درکے دے. هغۀ په ما باندې هغه

اوسېدل او هغوئ اوس ستاسو او د مال ک لپه دې م ل کوم چول خلق فتح ک
 نو اوس د زړۀ د اخالصه د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک لون خُدائ الندې دى. 

د مال ک تاسو په هغ ئ، نو چخُدائ کور جوړول شروع ک ئ. د مالوک
د هغۀ په عبادت ک دئ چول مقدس سامان کې خُدائ د لوظ صندوق او هغه نور

استعماليى.“

 کله چ داؤد د ډېر عمر شو، نو هغۀ خپل زوئ سليمان د بن اسرائيلو  ۲۳
بادشاه جوړ کو.

د ليويانو ذمه وارى

  داؤد بادشاه د بن اسرائيلو ول مشران، ول امامان او ليويان راغون کل. 

هغۀ د هغه ولو نرانو ليويانو مردمشمارى وکه چ عمر ي دېرش کاله يا د دې نه زيات
 بادشاه د دې ليويانو نه ليريشت زره کسان وو. دا ول شمېر اتۀ دېرش زره وو. 
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مقرر کل چ د مال خُدائ د کور د کار انتظام وکى، شپ زره کسان چ انتظام
 لور زره کسان د وکيدارۍ دپاره او لور زره کسان د چلوى او النج هواروى، 

يزونه استعمالول چ هغه خُدائ د حمدوثناء وئيلو دپاره. هغوئ د موسيق مال
 داؤد ليويان په درېو ډلو ک د هغوئ د قبيلو په بادشاه د دې دپاره ورکى ۇو. 

 د جيرسون دوه زامن ۇو، لعدان او مطابق تقسيم کل، جيرسون، قُهات او مرارى. 
 چ  د لعدان درې زامن ۇو، مشر يحايل، ورپس زيتان او يوايل،   .معس

هغوئ د هغه ډلو مشران ۇو چ د لعدان اوالد وو. د سمع درې زامن ۇو، سلوميت،
 د سمع لور زامن د عمر په ترتيب دا ۇو، يحت، زينا، - حزىاېل او حاران. 

يعوس او بريعاه. د يعوس او بريعاه بچ ډېر نۀ ۇو، نو په دې وجه هغوئ يوه ډله
 د  د قُهات لور زامن ۇو، عمرام، اضهار، حبرون او عزىاېل.  شمېرلے کېدل. 

هغۀ مشر زوئ عمرام د هارون او موس پالر وو. هارون او د هغۀ اوالد 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 خُدائ
 خو د خُدائ پاک د خدمتار موس زامن په نوم باندې د خلقو دپاره برکت غواړى. 

 د  د موس دوه زامن ۇو، جيرسوم او العزر.  په ليويانو ک شامل ۇو. 
 د العزر صرف يو زوئ رحبياه وو، خو جيرسوم په زامنو ک مشر سبواېل وو. 
د قبيل ضهار، زوئ سلوميت وو چ د قُهات د دوېم زوئ ا د رحبياه بچ ډېر ۇو. 

رياه، امرياه، يحزىايل او  د قُهات درېم زوئ حبرون لور زامن ۇو، ي مشر وو. 
 د مرارى  د قُهات د لورم زوئ عزىاېل دوه زامن مياه او يسياه ۇو.  يقمعام. 

 خو د دوه زامن محل او موش ۇو. د محل هم دوه زامن العزر او قيس وو، 
العزر زامن نۀ ۇو، صرف لوه ي وې او بزامنو م شو. د هغۀ لوو د خپل ترۀ زامنو
 د مرارى دوېم زوئ موش درې زامن ۇو، يعن د قيس د زامنو سره ودونه وکل. 
 دا قبيله په قبيله او خاندان په خاندان د ليوى اوالد دے، محل، عدر او يريموت. 

چ د هغوئ هر يو نومونه ليلے شوى ۇو. د هغۀ د اوالد هر يو کس د مال خُدائ په
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 داؤد کور ک خدمت کولو چ د هغوئ عمر شل کاله يا د دې نه زيات وو. 
وفرمائيل، ”مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک خپل خلق په امن کى دى او هغه به
 نو ليويانو ته نور ضرورت نشته چ د په خپله په يروشلم ک د تل دپاره اوسيى. 

په عبادت ک چ ول سامان يوس خُدائ د حضور خېمه او هغه مال
 د داؤد د آخرى وصيت په بنياد کله چ ليويان د شلو کالو عمر ته استعماليى.“ 

 او هغوئ ته دا کارونه رسېدل نو د هغوئ ولو نومونه د خدمت دپاره ليلے شول، 
حواله شوى ۇو: د مال خُدائ د کور په عبادت ک د هارون د اوالد مدد کول، د کور
د دربارونو او کوو خيال ساتل، او چ کوم يزونه مقدس ۇو هغه هر ۀ د پليتېدو نه

 خُدائ پاک ته د پېش کے شوې رو او د هغه اوړو ذمه وارى پاک ساتل، 
پخ ،شوې رو استعمالېدل، د خمبيرې نه بغېر نرۍ پخ په نذرانو ک اخستل چ

شوې نذران او اوړۀ چ د زيتُونو تېل ورسره  وى، د مال خُدائ د کور د نذرانو تَلل
 او هر سحر او هر ماام د مال خُدائ په وړاندې ودرېدل، د او مقدار معلومول، 

 او هر کله چ د سبت په ورځ، د نوې هغۀ ثناء صفت کول او د هغۀ شُر ادا کول، 
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 عمل کولو چ کوم ورته ودلے شوى ۇو.
 هغوئ له د مال خُدائ د حضور خېم او کور د خيال ساتلو او د هغوئ د

خپلوانو يعن د هارون د اوالد 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

 دا د خدمت هغه قبيل دى چ د هارون اوالد په ک تقسيم وو. د هارون  ۲۴
 ندب او ابيهو د خپل پالر د مرګ نه لور زامن ۇو: ندب، ابيهو، العزر او اتمر. 
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مخ مۀ شول او د هغوئ اوالد نۀ وو، نو د هغوئ وروه العزر او اتمر امامان
 داؤد بادشاه د هارون د اوالد نه د هغوئ د ذمه وارو په مطابق په ډلو ک شول. 

لتمر اوالد اخيمعزر اوالد صدوق او د الد هغۀ مدد د ا ل. په دې کار کتقسيم ک
 د العزر د اوالد نه شپاړس قبيل جوړې شوې وې، د اتمر د اوالد نه اتۀ کولو. 

قبيل جوړې وې، داس په دې وجه شوى ۇو چ د العزر په اوالد ک د کورنو نور
 د العزر او اتمر دواړو په اوالد ک د مال خُدائ په کور ک د مشران ۇو. 

خدمت دپاره ته آفسران او امامان ۇو نو ول ذمه وارۍ مختلفو ډلو ته د پچ په
 د العزر او د اتمر اوالد دپاره وار په وار پچه اچولے شوه. ذريعه حواله شوې وې. 
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
 دا هغه ترتيب دے چ په هغ ک د ليريشتو - مشران ول د دې واهان ۇو. 
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،
 د دې امير، حزير، حفضيض، فتحياه، يحزقيل، يين، جمول، دالياه او معزياه. 

کله هم هغوئ د مال لے شوى ۇو چو نومونه د هغوئ د ذمه وارو په مطابق ليس
ۀ هارون د مالد هغوئ پالر ني خُدائ کور ته د خپلو هغه ذمه وارو دپاره تلل کوم چ

خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک د حمونو د منلو دپاره مقررې کې وې.

د ليويانو نومونه

 دا د ليوى د اوالد کورنو نور مشران دى: يهدياه چ د سبواېل په ذريعه د عمرام

 د  يحت، د سلوميت نه د اضهار اوالد،   يسياه د رحبياه اوالد،  اوالد وو، 
 سمير، رياه، امرياه، يحزىايل، يقمعام،  عمر په ترتيب باندې د حبرون زامن دا ۇو، ي
 د  زکرياه، د مياه ورور يسياه نه د عزىاېل اوالد،  د مياه نه د عزىاېل اوالد، 
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 د يعزياه درې زامن ۇو، سوهم، زکور او مرارى اوالد، محل، موش او يعزياه. 
 د محل دوه زامن العزر او قيس ۇو. د العزر زامن نۀ ۇو، خو د - عبرى. 

 د موش درې زامن ۇو، محل، عدر او يريموت. دا د قيس يو زوئ يرحمئيل وو. 
 د هر خاندان مشرانو او کشرانو وروو يو شان د هغوئ د ذمه ليويانو خاندان دى. 

وارو دپاره پچه اچوله، هم هغه شان له نه چ د هغوئ خپلوانو يعن د هارون د
اوالد 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

 داؤد بادشاه او د ليويانو مشرانو د ليويانو دا قبيل خو کې چ د خُدائ  ۲۵
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
 د آسف دپاره خوښ کے شوى ۇو، چ هرې قبيل به هم هغه قسم خدمت کولو: 
لورو زامنو زکور، يوسف، نتنياه او اسرىاله، د آسف د مشرۍ الندې کار کولو. چ
 د يدوتون شپو کله هم بادشاه حم کولو نو آسف به د خُدائ پاک پېغام بيانولو. 

زامنو جدلياه، ضرى، يشعياه، سمع، حسبياه او متتياه، د خپل پالر د ودن الندې کار
کولو، يدوتون د ربابونو د موسيق سره د خُدائ پاک پېغام بيانولو، حمدوثناء ي وئيله

 د هيمان وارلس زامنو بقياه، متنياه، عزىاېل، او د مال خُدائ شُر ي ادا کولو. 
سبواېل، يريموت، حننياه، حنان، الياته، جدالت، روممت عزر، يسبقاشه، ملوت، هوتير

 خُدائ پاک د خپل وعدې په مطابق هيمان د بادشاه پېغمبر له دا او محازيوت. 
 د هغۀ  .هيمان عزتمند ش ې وې چه د دې دپاره ورکوارلس زامن او درې لو
ولو زامنو د خپل پالر د ودن الندې چم، بينجو او ربابونه د مال خُدائ د کور په

 دا عبادت ک غول. او آسف، يدوتون او هيمان د بادشاه د حم الندې کار کولو. 
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ليريشت واړه تجربهکار سى ۇو، او د هغوئ خپلوان ليويان ته موسيقاران ۇو. دا
 هغوئ ته د کارونو ذمه وارۍ حواله کولو دپاره ول دوه سوه او اتۀ اتيا سى ۇو. 
پچه اچولے شوه، کۀ هغوئ وانان ۇو او يا بوډاان، کۀ اُستاذان او يا کۀ شاردان

 دا دوه سوه او اتۀ اتيا سى د کورنو په مطابق د دولسو دولسو کسانو په - ۇو. 
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،
اسرىاله، 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

 دا هغه ډل دى چا چ د مال خُدائ د کور د وکيدارانو په توه خدمت  ۲۶
 د هغۀ اووۀ کولو. د قورح د ډل د قورى زوئ مسلمياه چ د آسف د خاندان وو، 
 عيالم، زامن ۇو چ د عمر په ترتيب داس دى، زکرياه، يديعيل، زبدياه، يتناېل، 
مر په ترتيب داسد ع  د عوبيد ادوم هم اتۀ زامن ۇو، چ  .يهوحنان او اليهوعين

 د -  .لتاېل، يساکار او فع عم دى، سمعياه، يهوزبد، يوآخ، ساکار، نتنايل، 
عوبيد ادوم د مشر زوئ سمعياه شپ زامن ۇو، عتن، رفااېل، عوبيد، الزباد، اليهو او

 د سماکياه. د خپل قابليت په وجه هغوئ ته په خپله ډله ک زيات عزت مالو شو. 
 د عوبيد ادوم خاندان ول دوه شپېتۀ ډېر زيات قابل سى د دې کار دپاره ورکل. 
 د مرارى د قبيل حوسه لور زامن ۇو، مسلمياه خاندان اتلس ته سى ورکل. 

 سمرى، خپل پالر 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 کسان د مال خُدائ د کور

 د مال خُدائ د کور وکيداران د هغوئ د کورنو په مطابق په ډلو وکيداران ۇو. 
ک تقسيم شوى ۇو او هغوئ ته په هغه کور ک د نورو ليويانو په شان ذمه وارۍ
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 د هر خاندان وړوکوال او غوال ته کتلو نه بغېر به پچه اچولے حواله شوې وې. 
 د شلمياه د پچ  .ے شوکيدارى ورته حواله ک يوې دروازې د کوم شوه چ

په ذريعه د نمرخاتۀ طرف ته دروازه ووتله او د هغۀ د زوئ زکرياه شمال طرف ته
 عوبيد  .مت مشورې ورکولد ح همېشه ي ے وو چدروازه ووتله، دا هغه س

ادوم ته د جنوب طرف ته دروازه حواله شوې وه او د هغۀ زامنو ته د ودام د کوو
رېواتۀ طرف ته دروازه او په  سفيم او حوسه ته د نمرپ وکيدارى حواله شوې وه. 

وکيدارۍ ذمه وارۍ په يو بل پس ت دروازه حواله شوې وه. دالر باندې د سل پاسن
 نمرخاتۀ طرف ته هره ورځ شپو په مقررو وختونو ک تقسيم کے شوې وې. 
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

رېواتۀ طرف ته دربار سره په  د نمرپ شول، چ په هره يوه کوه باندې دوه دوه ۇو. 
 دا د قورح الره لور وکيداران ۇو او په خپله په دربار باندې دوه وکيداران ۇو. 

او د مرارى ډلو د وکيدارۍ ذمه وارۍ دى.

د مال خُدائ د کور نورې ذمه وارۍ

ودامونو ک ودامونو ذمه وار ۇو او په هغه خُدائ د کور د  نور ليويان د مال

 د جيرسون په ډله ک د لبن د خاندان خُدائ پاک ته وقف شوى يزونه پراتۀ ۇو. 
 د لعدان دوه نور زامن زيتام او يوايل د مال خُدائ د کور د نه يحايل مشر وو. 

 د عمرام، اضهار، حبرون او عزىاېل اوالد ته هم ذمه وارۍ خزانو مشران ۇو. 
 د موس زوئ جيرسوم د قبيل سبواېل د مال خُدائ د کور د حواله شوې وې. 

 د العزر د طرف نه د جيرسوم خپلوان رحبياه، يشعياه، خزان مشر آفسر وو. 
 سلوميت او د هغۀ خپلوان د هغه خزانو مشران ۇو په يورام، زِکرى او سلوميت ۇو. 

کومو ک چ هغه تُحف پرت وې چ هغه داؤد بادشاه، د کورنو مشرانو او وړو او
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 هغوئ ۀ هغه مالِ غنيمت غو فوج آفسرانو مال خُدائ ته وقف کې وې. 
د مال و چوقف ک ے وو او دا يقبضه ک ک هغوئ په جن واخستلو کوم چ
 سلوميت او د هغۀ خاندان د هغه هر يز مشران  .استعمال ش خُدائ په کور ک
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 عالوه ذمه

به ي سرائيلو النجا تاب ساتلو او د بنساب کوارۍ حواله شوې وې: هغوئ به ح
 د حبرون د قبيل نه حسبياه او د هغۀ اوولس سوه خپلوان، چ ته  .هوارول
رېواتۀ طرف ته په اسرائيل ک د مال خُدائ د سى ۇو هغوئ د اُردن سيند نمرپ

رياه د حبرون د اوالد مشر وو. د  ي خدمت او د بادشاه د کار مشران مقرر شوى ۇو. 
داؤد بادشاه د بادشاه په لوېتم کال د حبرون د اوالد نسبنامه معلومه کے شوې

د جِلعاد په عالقه يعزير ک ه فوجيان موندلے شوى ۇو چوه او د دې خاندان ت
رياه په خپلوانو ک دوه زره او اووۀ سوه ته سى ۇو. داؤد بادشاه  د ي اوسېدل. 
د نيم د روبين، جاد او منس ل او هغوئ يهغوئ د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف ته ولې
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.

ډل مشران او فوج فوج

 دا د بن اسرائيلو د وړو او غو آفسرانو، او د نورو فوج آفسرانو تفصيل  ۲۷
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دے چا چ د بادشاه د فوج ډلو مشرى کوله. د هرې قبيل ليريشت زره فوجيانو
دپاره فوج  دا د هرې مياشت - د کال په يوه مياشت ک فوج خدمت کولو. 

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 اوالد دودى. مقلوت

مام زوئ بناياه، دا د هغه قبيلدوېم مشر وو. درېمه مياشت، د يهويدع ا په هغۀ پس
ون“ بللے شوه. د هغۀ زوئ عميزباد د هغۀ نه پس د دې قبيل دېرش” مشر وو چ

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 عالق 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 عالقه ک د عنتوت نه ابيعزر. لسمه مياشت، د
فرائيم په عالقه ککس وو. يوولسمه مياشت، د ا مهرى. هغه د زارح د قبيل نطوفات

د فرعاتون نه بناياه. دولسمه مياشت، د نطوفات خلدى. هغه د عتناېل اوالد وو.

د بن اسرائيلو په قبيلو باندې آفسران

 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
رېواتۀ منس د فداياه زوئ يوايل، د نمرخاتۀ منس د زکرياه عززياه زوئ هوسيع، د نمرپ
 د زوئ عدو، د بنيامين د ابنير زوئ يعساېل، د دان د قبيل د يروحام زوئ عزراېل. 

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
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مله يه، خو م د ضروياه زوئ يوآب مردمشمارى شروع ک په شان ډېر تېر کى. 
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

 دا د هغه کسانو تفصيل دے چا چ د شاه جائيداد انتظام کولو: د عدىايل -

زياه زوئ يونتن د هغه وړو ودامونو مشر ودامونو مشر وو. د ع زوئ عزماوت د شاه
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
رېواتۀ د غرونو په لمن ک د زيتُونو او د جوړولو مشر وو. د جدر نه بعل حنان د نمرپ

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

 د داؤد بادشاه ترۀ يونتن يو ته مشير او عالم وو. هغه او د حمون زوئ يحايل

 اختُفل د بادشاه مشير وو او حوس ارکياۍ د بادشاه د زامنو د تعليم ذمه وار ۇو. 
 د اختُفل د مرګ نه پس، ابياتار او د بناياه زوئ يهويدع د بادشاه ملرے وو. 

مشيران جوړ شول. يوآب د شاه فوج مشر وو.
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د مال خُدائ د کور جوړولو دپاره د حضرت داؤد هدايات

په يروشلم ک و چم ورکولو آفسرانو له ح سرائيلوا  داؤد بادشاه د بن  ۲۸
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 نور بهادر سى په يروشلم ک راغون شول. 

داؤد د 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 هغۀ دپاره د يو
 خو خُدائ پاک ما ته وفرمائيل چ تۀ به زما د کور د جوړولو تيارے کے دے. 

 نوم دپاره يو کور نۀ جوړوې، ه چ تۀ يو جنيالے ي او وينه دې توئ کې ده. 
مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک زما د پالر 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 پالر خاندان خوښ کو. دا د هغۀ خوه وه چ د

 هغۀ خپلو وروو نه ي زۀ خوښ کم او په ولو بن اسرائيلو ي بادشاه جوړ کم. 
ما له ډېر زامن راکل او د هغه ولو نه ي سليمان خوښ کو چ د مال خُدائ په

 مال خُدائ ما ته بادشاه يعن په ولو بن اسرائيلو باندې حومت وکى. 
وفرمائيل چ ستا زوئ سليمان هغه وک دے چ هغه به زما کور جوړ کى. هغه ما
 کۀ هغه زما د دې دپاره خوښ کے دے چ زما زوئ وى او زۀ به د هغۀ پالر يم. 

ول قانون او حمونه هم هغه شان من له نه ي چ نن من نو زۀ به د هغۀ
 نو اوس زما خلقو، زمون د خُدائ پاک او د بادشاه د همېشه دپاره قائمه وساتم. 
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
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 او هغۀ سليمان ته وفرمائيل، ”زما زويه، زۀ تا ته وايم چ د نسلونو ته منتقل کئ.“ 
پالر خُدائ پاک وپېژنه او د زړۀ د اخالصه او د خپل مرض سره د هغۀ خدمت کوه.

رونه او خواهشونه معلوموى. کۀ تۀ د هغۀ طلب کوې نو پېدا به يول ف هغه زمون
 تۀ په دې پوهه شه کې، خو کۀ تۀ د هغۀ نه اوړې، نو هغه به تا د تل دپاره پرېدى. 
چ مال خُدائ تۀ د هغۀ د مقدس کور جوړولو دپاره خوښ کے ي. نو ته شه او
 داؤد سليمان ته د مال خُدائ د کور د ولو عمارتُونو، د برنو، د دا کار وکه.“ 

ودام د کوو او نورو ولو کوو او د زيات مقدس ائ نقشه وودله، چرته چ د ناه
 د هغۀ په ذهن ک چ د دربارونو او د دې نه ېرچاپېره دپاره کفاره ادا کيى. 

کوو او د مال خُدائ د کور د سامان دپاره د ودامونو او مال خُدائ ته د وقف
 داؤد هغۀ ته د امامانو او شوو تُحفو کومه نقشه وه نو هغه ي هم ورته وودله. 

ليويانو د ذمه وارو ادا کولو انتظام، د مال خُدائ د کور د کار کولو او د کور د ولو
 هغۀ ورته دا طريقه هم وودله چ د لوو د لوو خيال ساتلو طريقه هم وودله. 
 يعن هرې يوې ډيوې او جوړولو دپاره به ومره سپين زر او سرۀ زر استعماليى، 

 د سپينو زرو د مېزونو د جوړولو او د سرو زرو د هر يو مېز ډيوټ د جوړولو دپاره، 
 هغۀ ورته دا دپاره چ په دې باندې خُدائ پاک ته پېش کے شوې رو پراته وه. 

هم ووئيل چ د درې غاو، جامونو او منو په جوړولو ک ومره سوچه سرۀ زر او
 او د هغه د لوو په جوړولو ک به 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 واال هغه مخلوق د جوړولو دپاره چ د هغ وزر د مال خُدائ د لوظ

ول تفصيل په هغه نقشه ک  داؤد بادشاه وفرمائيل، ”دا صندوق دپاسه خوارۀ ۇو. 
 داؤد بادشاه خپل ليلے شوے دے چ مال خُدائ په خپله ما له راکې وه.“ 

زوئ سليمان 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 کور کار
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د مال مامانو او ليويانو ته ذمه وارۍ حواله شوې دى چ ا ختم شوے نۀ وى. 
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 الندې دى.“

خُدائ د کور د جوړولو دپاره نذران د مال

 داؤد بادشاه ول غونې ته وفرمائيل، ”زما زوئ سليمان هغه وک دے  ۲۹
او ناتجربهکاره دے. کوم کار چ ے دے، خو هغه ال هلخُدائ پاک خوښ ک چ

د مال دا د انسانانو محل نۀ دے بل ه چ ،ے دے هغه ډېر لوئ دےکېدون
 ما د خپل خُدائ پاک د کور د سرو زرو، سپينو زرو، خُدائ، خُدائ پاک کور دے. 

ِو او د سنوک وائسته کا و او جواهراتو، دس کاد اوني ،لر ،پيتلو، اوسپن
 د دې هر ۀ نه عالوه، چ ما د مرمر د مقدار تيارولو هر کوشش کے دے. 

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 دېوالونو باندې د سرو زرو او او سرۀ زر هم ورکى دى. 

سپينو زرو پترو خېژولو دپاره ما د اوفير د سلو نو نه زيات سرۀ زر او تقريباً دوه سوه
 او د هغه ولو يزونو دپاره م دا او لوېت نه سوچه سپين زر هم ورکى دى 
مال وک شته چ نور جوړوى. نو اوس داس ران به ير کاريماه ى دى چورک
 بيا د ډلو مشرانو، د قبيلو آفسرانو، د فوج مشرانو، د - خُدائ له نذران ورکى؟“ 
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
 د چا شپ سوه او شل نه زې او د درېو زرو او لورو سوو نو نه زياته اوسپنه. 
سره چ قيمت کا ۇو نو هغه ي د مال خُدائ د کور د خزان دپاره ورکل، چ د
 خلقو د زړۀ د اخالصه هغ انتظام د جيرسون قبيل د ليوى قبيل يحايل کولو. 
يزونه ورکول او هغوئ په دې خوشحاله ۇو چ ومره زيات ي ورکى دى. داؤد
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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 پالر نيۀ يعقوب مال خُدائ، خُدائ پاکه، ستا ثناء صفت دې د
 تۀ لوئ او طاقتور، د شان او شوکت واال او عزتمند ي. په زمه همېشه دپاره وى. 
او آسمان ک هر ۀ ستا دى او اے مال خُدايه، تۀ په هر ۀ باندې عظيم بادشاه او
 عزت او دولت ستا نه را، تۀ په خپل طاقت او قوت سره په هر ۀ  .مران يح

 اوس زمون حومت کوې، او تۀ کولے ش چ هر وک لوئ او طاقتور کې. 
 خُدايه پاکه، مون ستا شُر کۇو او مون ستا د جالل 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
 ماله خُدايه، تا ته پته ده چ زمون د پالر نيۀ په شان مون خپل ژوند د ستا ۇو. 

ژوند د تېرېدون ے دے، زمونتېر ک ائ ک ائ بل مسافرو په شان په يو
 ماله خُدايه، زمون خُدايه پاکه، مون دا ول دولت ستا د سورى په شان فان دے. 
کور د جوړولو دپاره راوړے دے چ ستا د نوم درناوے وش، خو دا ول دولت ستا نه
 ما ته پته ده چ تۀ د هر چا زړۀ معلوموې او د خلقو راغلے وو او دا ول ستا دے. 

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 او
 ماله خُدايه، زمون د پالر نيۀ ابراهيم، اسحاق او خوشحال سره نذران راوړى. 

يعقوب خُدايه پاکه، ستا د خپلو خلقو په زړۀ ک تا سره دا مينه د همېشه دپاره
 زما د زوئ سليمان په زړۀ ک مضبوطه وساته او د هغوئ زړونه وفادار وساته. 
دا جذبه واچوه چ ستا ول حمونه ومن او هغه کور جوړ کى چ د کوم دپاره ما
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 بيا داؤد ول قبيل له حم ورکو، ”د مال خُدائ ستاسو دا تيارے کے دے.“ 
د خُدائ پاک ثناء صفت وکئ.“ نو ول غونې د مال خُدائ، د خپل پالر نيۀ د

خُدائ او بادشاه له ي شول او مال ي و او هغوئ الندېفت وکخُدائ پاک ثناء ص
ل، مالناور حالل ک هپه تو ورځ هغوئ د قربان  په ورپس عزت ورکو. 

خُدائ ته ي وقف کل او بيا ي خلقو له ورکل چ وې خورى. د دې نه عالوه، هغوئ
يو زر غوي، يو زر ان او يو زر ُورى هم حالل کل، چ په قرباناه باندې ي پوره
خُدائ په حضور ک هغوئ د مال  چ وسوزول. هغوئ د ميو نذران هم راوړې. 

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 او

 نو سليمان د خپل پالر داؤد نه پس په هغه تخت صدوق د امام په توه مقرر کو. 
باندې کېناستو کوم چ مال خُدائ قائم کے وو. هغه يو کامياب بادشاه وو او د

 ولو آفسرانو، فوجيانو او تر دې پورې چ د داؤد بن اسرائيلو ول قوم هغه منلو. 
 مال خُدائ نورو زامنو هم دا لوظ وکو چ د سليمان بادشاه وفادار به وى. 

سليمان د 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

 هغۀ لوېتو  نو د يس زوئ داؤد په ولو بن اسرائيلو باندې بادشاه کوله. 

کالو پورې بادشاه کوله. هغۀ په حبرون ک اووۀ کاله او په يروشلم ک درې دېرش
م مر کۀ په پوخ ع ے وو او هغه يو عزتمند او مالدار س کاله بادشاه وکه. 

 د داؤد بادشاه تاريخ د شو او د هغۀ زوئ سليمان د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو. 
اول نه واخله تر آخره پورې د دې درېو پېغمبرانو په کتابونو ک ليلے شوے دے،

 د تاريخ دا کتابونه وائ چ هغۀ نه حومت وکو او هغه سموئيل، ناتن او جاد. 

https://pashtobibles.org/


☎ +1 807.700.6699 لرئ؟ تنتاسو پو
pashtobibles.org © يوسفزی ۲۰۱۹

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

ومره طاقتور وو او هغه هر ۀ چ په هغۀ، بن اسرائيلو او ېرچاپېره بادشاهتونو
شوى ۇو.

tel:+1.8077006699
tel:+1.8077006699
https://pashtobibles.org/
https://pashtobibles.org/

