د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ اول ﮐﺘﺎب
د ﺣﻀﺮت داؤد ﺑﻮډاﺗﻮب

۱


 داؤد اوس د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﺳے وو ،ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ډﻳﺮې ﺑﺴﺘﺮې واﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺮﻣﯧﺪو .


ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ وﻟﯘو ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه وى او ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻳﻮې ُﻠ ﭘﯧﻐﻠ ﭘﺴ وﺮﯧﺪل او ﭘﻪ ﺷﻮﻧﻴﻢ
ﻨ ﮐ ﻤﻠ او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺮم ﺳﺎﺗ “.
 ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ وه او د ﺑﺎدﺷﺎه
ﮐ ﻳ ﻳﻮه داﺳ ﺟﻴﻨ ﭘﯧﺪا ﮐه ﭼ ﻧﻮم ﻳ اﺑﺷﺎګ وو او ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳ راوﺳﺘﻠﻪ .
ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل ﻳ ﺳﺎﺗﻠﻮ ،ﺧﻮ د  ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ﻧﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻪ.

د ادوﻧﻴﺎه ﭘﻪ ﺗﺨﺖ د ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ دﻋﻮﱝ ﮐﻮل
 ﭼ اﺑﺳﻠﻮم ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ د داؤد او ﺣﺠﻴﺖ ﻣﺸﺮے ژوﻧﺪے زوئ ادوﻧﻴﺎه وو .ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺳے وو .داؤد د ﻫﻐﮥ
 -

ﺳﺮه ﻫﻴ ﮐﻠﻪ ﺳﺨﺘ ﻧﮥ وه ﮐې ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن اوﭼﺘﻮﻟﻮ او وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ “.ﻫﻐﮥ د ﺎن دﭘﺎره د ﺟﻨ
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮآب )ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر
ﺎډو ،آﺳﻮﻧﻮ او د ﭘﻨﻮﺳﻮ ﺳو ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐے وو ﭼ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره ورﺳﺮه وى .
 ﺧﻮ
ﺿﺮوﻳﺎه وه( او د اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم ﺳﺮه ﺧﺒﺮه وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې راﺿ ﺷﻮل ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺒﺮې ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐى .
 ﻳﻮه ورځ
ﺻﺪوق اﻣﺎم ،د ﻳﻬﻮﻳﺪع زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه ،ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ،ﺳﻤﻌ ،رﻳﻌ او د داؤد ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن د ادوﻧﻴﺎه ﭘﻪ ﻃﺮف ﻧﮥ ۇو .
ادوﻧﻴﺎه د ﻋﻴﻦراﺟﻞ ﭼﻴﻨ ﺳﺮه ﻧﺰدې ،د ﻣﺎر د  ﺳﺮه د اﻧﻮ ،ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ او د ﺮﺑﻮ ﺳﺨﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐه .ﻫﻐﮥ د داؤد
ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮرو زاﻣﻨﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎه وزﻳﺮاﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ دﻋﻮت ورﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه ۇو ﭼ د ﻗﺮﺑﺎﻧ دې ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﺳﻪ ورور ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ،ﺑﻨﺎﻳﺎه او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻟﻪ دﻋﻮت ورﻧﮥ ﮐو.
راﺷ ،

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪل
 ﻧﺎﺗﻦ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻮر ﺑﺖﺳﺒﻊ ﻟﻪ ﻻړو او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳ ﮥ ﭼ د ﺣﺠﻴﺖ زوئ ادوﻧﻴﺎه ﺧﭙﻞ

 ﮐﮥ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ او ﺧﭙﻞ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﭻ ﮐﻮل ﻏﻮاړې
ﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے؟ او داؤد د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ دے .
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻓﻮراً ﻻړه ﺷﻪ او ﺗﭙﻮس ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐه ﭼ ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه دا
ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳﻮه ﻣﺸﻮره درﮐم .
 او ﻧﺎﺗﻦ
ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﻧﮥ وو ﮐے ﮥ ﭼ زﻣﺎ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړوې؟ ﻧﻮ دا ادوﻧﻴﺎه وﻟ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ؟“ 
 ﻧﻮ
دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ درﺷﻢ او ﺳﺘﺎ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ رﺘﻴﺎ ﮐم “.
ﺑﺖﺳﺒﻊ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ .ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺑﻮډا ﺷﻮے وو او ﺷﻮﻧﻴﻤ  اﺑﺷﺎګ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ
 ﺑﺖﺳﺒﻊ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴﻪ ﺷﻮه او ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ او ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮥ
ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﮐے وو ﭼ
وﮐم؟“ 
 ﺧﻮ ﻮره ،ادوﻧﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮے دے
زﻣﺎ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه وى او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺖ وى .
 ﻫﻐﮥ د ډﯦﺮو ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ،و او ﺮﺑﻮ ﺳﺨﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې ده او ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ زاﻣﻨﻮ،
او ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﮥ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ .
اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم او ﺳﺘﺎ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻳﻮآب ﻟﻪ د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ دﻋﻮت ورﮐے دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ دﻋﻮت ﻧﮥ دے
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻮک
ورﮐے .

 ﮐﮥ ﺗﮥ داﺳ وﻧﮥ ﮐې ﻧﻮ ﭼ ﺗﮥ ﻨﻪ وﻓﺎت ﺷ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه او زﻣﺎ د زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﻳى .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻠﺘﻪ
 د ﻫﻐ ﺧﺒﺮې ﺟﺎرى وې ﭼ ﻧﺎﺗﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو .
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻴى “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ دا اﻋﻼن ﮐے
دے ،ﻧﺎﺗﻦ ﻻړو او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴ ﺷﻮ او ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .
 ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﺗﻠﮯ دے او د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ،و او د ﺮﺑﻮ ﺳﺨﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐې
دے ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ادوﻧﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه وى؟ 
ده .ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ زاﻣﻨﻮ ،ﺳﺘﺎ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻳﻮآب او اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم ﻟﻪ دﻋﻮت ورﮐے دے او وﻮره ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ رو
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ،ﺻﺪوق اﻣﺎم ،ﺑﻨﺎﻳﺎه او ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﮐ ﺷﺮﻳ دى او ﭼﻐ وﻫ ﭼ ادوﻧﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه زﻧﺪهﺑﺎد .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ د دې ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ اﺟﺎزت ورﮐے دے؟ ﺧﭙﻠﻮ وزﻳﺮاﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دې ﻫﻢ وﻧﮥ
ﻟﻪ دﻋﻮت راﻧﮥ ﮐو .
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺖﺳﺒﻊ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ دﻧﻨﻪ راﺷ “.ﻧﻮ راﻏﻠﻪ او د
وﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻮک وى؟“ 
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ،ﭼ ﻫﻐﮥ زۀ د ﻮﻟﻮ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ودرﯦﺪه .
 ﻧﻦ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ درﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ
ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے ﻳﻢ ،
 ﺑﺖﺳﺒﻊ ورﺗﻪ ﻴﻪ ﺷﻮه،
ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐے دے ،ﭼ ﺳﺘﺎ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ ﻧﻦ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ “.
 ﺑﻴﺎ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪوق اﻣﺎم ،ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ او د
ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ژوﻧﺪے وى “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ د درﺑﺎر آﻓﺴﺮان د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮ ،زﻣﺎ
ﻳﻬﻮﻳﺪع ﺑﻨﺎﻳﺎه راﻏﻮﺘﻞ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دﻧﻨﻪ راﻏﻠﻞ ،
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺻﺪوق
زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن دې زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﭽﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮر ﺷ او ﻻﻧﺪې د ﺟﻴﺤﻮن ﭼﻴﻨ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐئ ،
اﻣﺎم او ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﻞ وﻏوئ او ﭼﻐ ﮐئ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ واﭘﺲ دﻟﺘﻪ راﺷ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ دﭘﺎره را .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه زﻧﺪهﺑﺎد .
 ﺑﻨﺎﻳﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻢ داﺳ
ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه وى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے
ﺑﻪ وﺷ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﮐى .
 ﻧﻮ ﺻﺪوق ،ﻧﺎﺗﻦ او ﺑﻨﺎﻳﺎه روان ﺷﻮل
ﻧﻮ د ﺳﻠﻴﻤﺎن دې ﻫﻢ ﻣﻞ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺨﺘﻮره ﮐى “.
او د داؤد ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﮐل .ﺳﻠﻴﻤﺎن د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻗﭽﺮه ﺳﻮر وو او د ﺟﻴﺤﻮن ﭼﻴﻨ ﭘﻮرې ﻳ د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ
 ﺻﺪوق د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﯧﻞ واﺧﺴﺘﻞ ﭼ ﮐﻮم ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ ﻧﻪ راوړى ۇو او د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﺮ
وﮐه .
 ﺑﻴﺎ ﻮل ﺧﻠﻖ ورﭘﺴ روان
ﻳ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐو .ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه زﻧﺪهﺑﺎد “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺷﻮل ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻳ ﭼﻐ وﻫﻠ او ﺷﭙﯧﻠ ﻳ ﻏوﻟ ،دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺷﻮر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ زﻣﻪ ﻳ ﺧﻮﻮﻟﻪ .
ادوﻧﻴﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ رو ﺧﺘﻤﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺷﻮر واورﯦﺪو .او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮآب د ﺑﻴﻞ آواز واورﯦﺪو ﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻳ
 ﻫﻐﮥ ﻻ ﺧﺒﺮه ﺧﺘﻤﻪ ﮐې ﻧﮥ وه ﭼ د اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ
وﮐو” ،ﭘﻪ ﺎر ﮐ د دې ﺷﻮر ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے؟“ 
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
راورﺳﯧﺪو .ادوﻧﻴﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻧﻨﻪ راﺷﻪ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮥ ﺳے ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻳﻮ ﮥ زﯦﺮے راوړى “.
 ﻫﻐﮥ ﺻﺪوق ،ﻧﺎﺗﻦ ،ﺑﻨﺎﻳﺎه او ﺷﺎﻫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ د
”ﻧﻪ ،دا ﺧﺒﺮه ﻧﺸﺘﻪ داؤد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے .
 ﺻﺪوق او ﻧﺎﺗﻦ ﻫﻐﻪ د ﺟﻴﺤﻮن ﭼﻴﻨ ﺳﺮه د ﺑﺎدﺷﺎه
ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐى .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻗﭽﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮر ﮐو ،
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻳ دا ﭼﻐ وﻫﻠ ﭼ اوس ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺟﻮش ﮐ دى .دا ﻫﻐﻪ ﺷﻮر
 ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه دا ﭼ د
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اوس ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮے دے او د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے .
دے ﭼ ﺗﮥ ﻳ اورې .
درﺑﺎر آﻓﺴﺮان ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه داؤد ﻟﻪ ﻋﺰت ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دﻧﻨﻪ ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ
زﻳﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﮐى او د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺨﺘﻮره ﺷ .ﺑﻴﺎ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره
 او ﺑﺎدﺷﺎه دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،را ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو ،ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ
ﻴ ﺷﻮ .
 ﺑﻴﺎ د ادوﻧﻴﺎه ﻮل ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ
د اوﻻد ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو او ﻫﻐﮥ زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺮﯦﻮدم ﭼ دا وﻮرم “.

 ادوﻧﻴﺎه ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ وو ،ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ
وﻳﺮﯦﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﯧﺪل او ﻻړل ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړو .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﺷﻮ
ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﺗﯧﺰ ﻻړو او د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺮ ﻳ وﻧﻴﻮل .
ﭼ ادوﻧﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪو او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺮ ﻳ وﻧﻴﻮل او ادوﻧﻴﺎه وﺋﻴﻞ” ،وړوﻣﺒ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ وﻓﺎدار وى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ ﻳﻮ وﯦﺘﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﻗﺴﻢ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮥ وژﻧ “.
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ادوﻧﻴﺎه راﻏﻮﺘﻮ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ راﮐﻮز ﮐے
ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻴى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺠ ﺟﻮړوى ،ﻧﻮ ﻣ ﺑﻪ ﺷ “.
ﺷﻮ .ادوﻧﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴ ﺷﻮ او ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺎن ورﺳﻮه“.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ وﺻﻴﺖ

۲

 ”زﻣﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن راوﻏﻮﺘﻠﻮ او وﺻﻴﺖ ﻳ ورﺗﻪ وﮐو ،


 او ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺣﻢ
وﺧﺖ ﭘﻮره دے ،ﺗه ﺳے ﺷﻪ او ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه .
درﮐﻮى .او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻪ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﺑﻴﺎ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ
 ﮐﮥ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮې ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐى ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻳ .
ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ زﻣﺎ اوﻻد ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻳﻮآب زﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ وﮐل ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻟﺮ دوه ﻣﺸﺮان ﻳ
ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ .
ووژل ،ﻳﻌﻨ د ﻧﻴﺮ زوئ اﺑﻨﻴﺮ او د ﻳﺘﺮ زوئ ﻋﻤﺎﺳﺎ .ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﺎد دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ د اﻣﻦ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره
 د ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻪ ،ﻫﻐﻪ
ووژل .ﻳﻮآب ﺑﻨﺎه ﺳى ووژل او ﭼ ﮥ ﻳ ﮐى ۇو ﻧﻮ ذﻣﻪ وارى ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ده .
 ﺧﻮ د ﺟِﻠﻌﺎد د ﺑﺮزﻟ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﺎﻳﻪ او د ﻫﻐﻮئ
ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮے ﺷ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣ ﺷ .
 ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﮐ د ﺑﺤﻮرﻳﻢ ﺎر
ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻪ ،ﻪ ﭼ زۀ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎ ورور اﺑﺳﻠﻮم ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪم ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ۇو .
د ﺟﻴﺮا زوئ ﺳﻤﻌ ﻫﻢ دے .ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺨﺘ ﯧﺮې ﮐﻮﻟ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه
 ﺗﺮ ﻮ ﭼ دې ﺳﺰا
ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﺳﻤﻌ ﺳﺮه ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐو ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ وژﻧﻢ .
ﻧﮥ وى ورﮐې ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدې .ﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﺣﻤﺖ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ،او ﺗﮥ ﺑﻪ
دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﮐﻮې ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺮګ ﻣ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻣﺮګ
 ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وو ،اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ
 ﻧﻮ داؤد وﻓﺎت ﺷﻮ او د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺦ ﺷﻮ .

 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او د
ﺣﺒﺮون ﮐ او درې دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺷﻮه.

د ادوﻧﻴﺎه ﻣﺮګ
 ﺑﻴﺎ ادوﻧﻴﺎه ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺣﺠﻴﺖ وه ،ﺑﺖﺳﺒﻊ ﻟﻪ ﻻړه ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻮر وه .ﻫﻐ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ د ﺧﯧﺮ

 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻋﺮض ﮐﻮم “.ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮥ دى،
دﭘﺎره راﻏﻠ؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو “.
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫ زﻣﺎ ﺣﻖ وو او ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ زۀ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻢ.
وواﻳﻪ؟“ 

 او اوس زۀ ﻳﻮ ﻋﺮض ﮐﻮل ﻏﻮاړم،
ﺧﻮ ﺧﺒﺮه ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه او زﻣﺎ ورور ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺮﺿ وه .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﭼ اﻧﺎر وﻧﮥ ﮐې “.ﺑﺖﺳﺒﻊ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،وواﻳﻪ “.
 ﻫﻐ
ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ اﻧﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﯦدى ﭼ ﺷﻮﻧﻴﻤ ﻪ اﺑﺷﺎګ وادۀ ﮐم “.
 ﻧﻮ ﺑﺖﺳﺒﻊ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړه ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ادوﻧﻴﺎه
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺧﺒﺮه وﮐم “.
دﭘﺎره ﺧﺒﺮه وﮐى .ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺎﯧﺪو ﭼ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ ﺳﺘى ﻣﺸ وﮐى او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴ ﺷﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻏﻮاړم
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او د ﻫﻐ دﭘﺎره ﻳ ﺑﻞ ﺗﺨﺖ راوړو ﭼ د ﻫﻐﮥ  ﻃﺮف ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﮐﯧﻨ .
ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮه ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺷﺎن ﻧﯧ وﮐې ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ اﻧﺎر وﻧﮥ ﮐې “.ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻣﻮرې،
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ورور ادوﻧﻴﺎه ﭘﺮﯦده ﭼ د اﺑﺷﺎګ ﺳﺮه وادۀ
ﮥ وﺋﻴﻞ ﻏﻮاړې ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ اﻧﺎر ﻧﮥ ﮐﻮم “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻨﻪ واﺋ ﭼ اﺑﺷﺎګ ادوﻧﻴﺎه ﻟﻪ ورﮐم؟ ﮐﯧﺪے ﺷ دا ﻫﻢ راﺗﻪ
وﮐى “.

وواﺋ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﻫﻢ ورﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﺸﺮ ورور دے او اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم او ﻳﻮآب د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف دى “.

ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐو” ،ﮐﮥ ﻣﺎ ادوﻧﻴﺎه ژوﻧﺪے ﭘﺮﯦﻮدو ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻣﺎ ووژﻧ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﻘﺮر ﮐے او ﮐﯧﻨﻮﻟﮯ ﻳﻢ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐې ده او ﻣﺎ او زﻣﺎ اوﻻد ﻟﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻨﺎﻳﺎه ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ،ﻫﻐﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ راﮐې ده .زۀ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ ﺑﻪ ادوﻧﻴﺎه وژﻟﮯ ﺷ “.
ﻻړو او ادوﻧﻴﺎه ﻳ ووژﻟﻮ.

د اﺑﻴﺎﺗﺎر ﺷل او د ﻳﻮآب ﻣﺮګ
 ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻋﻨﺘﻮت ﮐ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﺗﮥ د ﻣﺮګ ﺣﻘﺪار ﻳ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ اوس

ﻧﮥ وژﻧﻢ ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ د ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه وې ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ذﻣﻪ وار وې او ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
 ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻴﺎﺗﺎر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻣﺎﻣﺖ د ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐو ،ﻧﻮ داﺳ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ وې “.
 ﻳﻮآب ﭘﻪ ﻣﺨﯧﻨ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ د ﻋﻴﻠ اﻣﺎم او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ رﺘﻴﺎ ﮐل .
ﺑﻐﺎوت ﮐ د اﺑﺳﻠﻮم ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﻧﮥ وه ﮐې ،ﺧﻮ د ادوﻧﻴﺎه د ﺑﻐﺎوت ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﻳ ﮐې وه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮآب د ادوﻧﻴﺎه د ﻣﺮګ ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮ
ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻳﻮآب د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺮ ﻳ وﻧﻴﻮل .
ﭼ ﻳﻮآب ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ دے ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﺗﭙﻮس ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐى ﭼ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ وﻟ
ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻳ .ﻳﻮآب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻪ راﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ زۀ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪم .ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺑﻨﺎﻳﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻻړو او ﻳﻮآب ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ
ﺑﻨﺎﻳﺎه وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻳﻮآب ووژﻧ .
ﮐﻮى ﭼ ﺑﻬﺮ راووﻪ “.ﻳﻮآب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﮥ ،زۀ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﻣﺮم “.ﺑﻨﺎﻳﺎه واﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ﭼ ﻳﻮآب ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ”ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ واﺋ .ﻫﻐﻪ ووژﻧﻪ او ﺦ ﻳ ﮐه ،ﻧﻮ داﺳ ﻣﺎ او
ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ .
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د دې ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
زﻣﺎ د ﭘﻼر ﮐﻮر د ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻨﺎه وﻳﻨﻪ ﻳﻮآب ﺗﻮئ ﮐې وه 
وﺟﻪ ﻳﻮآب ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى ،ﮐﻮم ﻳ ﭼ زﻣﺎ د ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮۍ ﮐ ﮐى ۇو .ﻳﻮآب دوه ﺑﻨﺎه ﺳى ووژل ﭼ د ﻫﻐﮥ
 د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺘﻞ ﻮﻟﻪ
ﻧﻪ ﮥ ۇو ﻳﻌﻨ ،اﺑﻨﻴﺮ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وو او ﻋﻤﺎﺳﺎ ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وو .
ﺳﺰا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺗﻞ دﭘﺎره وى .ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ داؤد ،د ﻫﻐﮥ اوﻻد ،ﺧﺎﻧﺪان او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻨﺎﻳﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﻟﻪ ﻻړو او ﻳﻮآب ﻳ ووژﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
ﺗﻞ ﺧﯧﺮ ورﮐﻮى “.
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻮآب ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻨﺎﻳﺎه د ﻓﻮج ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو او ﺻﺪوق اﻣﺎم ﻳ د اﺑﻴﺎﺗﺎر ﭘﻪ ﺎئ ﻣﺸﺮ
ﺳﺮه ﺦ ﮐے ﺷﻮ .
ﺟﻮړ ﮐو.

د ﺳﻤﻌ ﻣﺮګ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻤﻌ راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺎن دﭘﺎره ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐه .ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ

 ﮐﮥ ﺗﮥ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻻړ ﺷ او د ﻗﺪرون وﻟ ﻧﻪ واوړې ﻧﻮ دا ﭘﺨﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ
اوﺳﯧه او د دې ﺎر ﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ ﻪ .
 ﺳﻤﻌ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ ډﯦﺮه ﮥ ﺧﺒﺮه وﮐه ،ﺗﮥ ﭼ
ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣ ﺷ او ﺧُﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه وى “.
 درې ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ ،د ﺳﻤﻌ
ﮥ ﻏﻮاړې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻮم “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪو .
 ﻧﻮ
دوه ﻏﻼﻣﺎن د ﺟﺎت ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﻌﻪ زوئ اﮐﻴﺲ ﻟﻪ وﺗﺘﯧﺪل .ﻧﻮ ﭼ ﺳﻤﻌ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﺎت ﮐ دى ،
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐو او ﭘﻪ ﺟﺎت ﮐ اﮐﻴﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو ،ﭼ ﺧﭙﻞ ﻏﻼﻣﺎن وﻟﻮى .ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐل او واﭘﺲ ﻳ ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮ ﺳﻤﻌ ﻳ راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺳﻤﻌ ﮥ ﮐى ۇو ،
ﮐﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ .
”ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻮظ ﻧﮥ وو اﺧﺴﺘﮯ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﻧﮥ و؟ او ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺧﺒﺮدارے درﮐو ﮐﮥ ﺗﺎ
 ﻧﻮ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ وﮐل ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .وﻟ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﺳﺮه راﺿ ﺷﻮے ﻧﮥ وې ﮥ ﭼ زﻣﺎ ﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻨ؟ 
 ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺪو
ﺑﻴﺎ ﺗﺎ وﻟ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﻣﺎﺗﻪ ﮐې ده او زﻣﺎ د ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ دې ﮐې ده؟ 
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ډﯦﺮه ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه ﮐى دى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺳﺰا درﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎﻳﺎه ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو او ﺑﻨﺎﻳﺎه
ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ راﮐى او د داؤد ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﮐى “.
ﻻړو او ﺳﻤﻌ ﻳ ووژﻟﻮ .ﺑﺎدﺷﺎﻫ اوس ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ وه.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺣﻤﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ ﻏﻮﺘﻞ

۳

 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮه اﺗﺤﺎد وﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر ﻳ وادۀ ﮐه .ﻫﻐﻪ ﻳ د داؤد ﺎر ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻪ او ﺗﺮ


ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪﻟﻪ ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه دﯦﻮال ﺟﻮړول ﺧﺘﻢ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ وو ﺟﻮړ ﺷﻮے ،ﻧﻮ ﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ
ﮐى ﻧﮥ ۇو .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻳ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ
ﮐﻮﻟ .
 ﻳﻮه ورځ ﻫﻐﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺟﺒﻌﻮن ﺗﻪ ﻻړو
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟ او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰى ﺎئ وو .ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ زر ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ زﻣﺎ
ﺧﻮب ﮐ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې ﭼ زۀ ﻳ درﮐم؟“ 
ﭘﻼر ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻮدﻟ ده او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﮐ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﯧ ،وﻓﺎدار او ﺻﺎدق وو.
ﺗﮥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻳﻪ او ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺎﺋ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دې ﻳﻮ زوئ ورﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﻧﻦ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﺎ زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے ﻳﻢ ،اﺮ ﭼ زۀ د ﻳﻮ وړوﮐ
ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے .
 زۀ دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻏﻮره ﮐى
ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ او ﭘﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧم .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻤﺖ راﮐه ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه
دى .ﻫﻐﻪ ﻗﻮم دوﻣﺮه ﻟﻮئ دے ﭼ د ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دے .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐم او د ﮥ او ﺑﺪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﺮق وﭘﯧﮋﻧﻢ .ﻨ زۀ ﺑﻪ ﻨﻪ د دې ﺟﻮﻪ ﺷﻢ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪې
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺣﻤﺖ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ دې ﻏﻮﺘﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ ،
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐم؟“ 
ﻏﻮﺘﻠﮯ دے ﭼ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐې او ﺧﭙﻞ اوږد ﻋﻤﺮ ،ﻣﺎﻟﺪارى او د ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﺮګ دې ﻧﮥ دے ﻏﻮﺘﮯ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐم ﭼ ﺗﺎ ﻏﻮﺘ دى .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺣﻤﺖ او ﭘﻮﻫﻪ درﮐم ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ


 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻢ درﮐم ﭼ ﺗﺎ ﻧﮥ دى ﻏﻮﺘ،
ﻣﺨ ﻣﻼو ﺷﻮې وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .
 او ﮐﮥ
ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﮥ ژوﻧﺪے ﻳ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻳ ،ﻧﻮ داﺳ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ .

ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮې او زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ اوږد ﻋﻤﺮ درﮐم “.
ﺳﻠﻴﻤﺎن راوﻳ ﺷﻮ او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ ﺧﺒﺮې وﮐې .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړو او د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ ودرﯦﺪو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .او
د ﺧﭙﻠﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻳ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻳﻮې ﻣﺸﻠ ﻻﻧﺠ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮل
 ﻫﻐ ﻳﻮې ﭘﻪ ﮐ
 ﻳﻮه ورځ دوه ﮐﻨﺠﺮې  راﻏﻠ او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل .

 زﻣﺎ د
ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،دا ﻪ او زۀ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﻴو او ﭼ دا ﮐﻠﻪ ﻫﻠﺘﻪ وه ﻧﻮ زﻣﺎ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
زوئ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ د ﻫﻐ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺻﺮف زۀ او ﻫﻐﻪ ۇو او ﺑﻞ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ
 ﻫﻐﻪ د
 ﻧﻮ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم د اړخ ﻻﻧﺪې ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﺳﺎه ﻳ ﺑﻨﺪه ﮐه .
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ ۇو .
ﺷﭙ ﭘﺎﯧﺪه ،ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ اوده وم ﻧﻮ ﻫﻐ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮم واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻨ ﮐ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﻣ ﻣﺎﺷﻮم
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﺎﯧﺪم او ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﻣ ﺗﮯ ورﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ وﻣ ﻟﻴﺪل ﭼ دا
زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﮐﯧﻮدو .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻠ
ﺧﻮ ﻣ دے .ﻣﺎ ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﮥ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ورﺗﻪ وﮐﺘﻞ او ﭘﺘﻪ راﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دا ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﻧﮥ دے “.
 ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ژوﻧﺪے ﻣﺎﺷﻮم زﻣﺎ دے او دا ﻣ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺘﺎ دے “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒ  ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻪ ،ﻣ ﻣﺎﺷﻮم
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه
ﺳﺘﺎ دے او ژوﻧﺪے ﻣﺎﺷﻮم زﻣﺎ دے “.ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺤﺚ ﺷﺮوع ﮐو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ دواړه دا دﻋﻮﱝ ﮐﻮئ ﭼ ژوﻧﺪے ﻣﺎﺷﻮم زﻣﺎ دے او ﻣ ﻣﺎﺷﻮم زﻣﺎ ﻧﮥ دے “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ژوﻧﺪے ﻣﺎﺷﻮم دوه ﻮ ﮐه او ﻫﺮې ﻳﻮې ﻟﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﻴﻢ
ﺗُﻮره راوړه او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗُﻮره راوړے ﺷﻮه ،
 د ﮐﻮﻣ ﻣﻮر ﭼ زوئ ژوﻧﺪے وو او زړۀ ﻳ د زوئ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ډک وو ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه
ورﮐه “.
ﺳﻼﻣﺖ ،دا ﻣﺎﺷﻮم ﻣﮥ وژﻧﻪ او ﻫﻐ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه “.ﺧﻮ ﻫﻐ ﺑﻠ  ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻣﺎﺷﻮم ﻣﻮﻧ ﻳﻮې ﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ راﮐﻮه او دوه
 ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﺷﻮم ﻣﮥ وژﻧﻪ .او ﻫﻐﻪ  ﻟﻪ ﻳ ورﮐه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ واﺋ ﭼ ﻣﮥ ﻳ وژﻧﻪ .ﻫﻐﻪ ﻳ
ﻮ ﻳ ﮐه “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻓﯧﺼﻠ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ رﻋﺐ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ﻪ
اﺻﻠ ﻣﻮر ده “.
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﻮره ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺣﻤﺖ ورﮐے دے ﭼ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﻻﻧﺠ ﻫﻮارې ﮐى.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن آﻓﺴﺮان

۴


 او دا ﮐﺴﺎن د ﻫﻐﮥ ﻟﻮئ آﻓﺴﺮان ۇو ،د ﺻﺪوق زوئ ﻋﺰرﻳﺎه اﻣﺎم ،
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وو ،


 د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ،د ﻳﻬﻮﻳﺪع
د درﺑﺎر ﻣﻨﺸﻴﺎن ،د ﺳﻴﺴﻪ زاﻣﻦ اﻟﻴﺤﻮرف او اﺧﻴﺎه ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻮﻧ ،د اﺧﻴﻠﻮد زوئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ،

 د ﺿﻠﻌ د ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ،د ﻧﺎﺗﻦ زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ،ﺷﺎﻫ ﻣﺸﻴﺮ ،د ﻧﺎﺗﻦ زوئ زﺑﻮد
زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه ،اﻣﺎﻣﺎن ،ﺻﺪوق او اﺑﻴﺎﺗﺎر ،

 د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ ،اﺧﻴﺴﺮ ،د ﻫﻐﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﭼ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮ ،د ﻋﺒﺪا زوئ ادوﻧﺮام .
اﻣﺎم ،
ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ دوﻟﺲ ﺳى د ﺿﻠﻌ ﺣﻤﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل .ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان او
 دا د ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ
درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ذﻣﻪ وار وو .
 ﺑِﻦدِﻗﺮ ،ﻣﻘﺺ،
آﻓﺴﺮاﻧﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺿﻠﻌﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮﻣﻮ آﻓﺴﺮان ۇو .ﺑِﻦﺣﻮر ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ،

 ﺑِﻦاﺑﻴﻨﺪاب
 ﺑِﻦﺣﺼﺪ ،د ارﺑﻮت او ﺷﻮﮐﻪ ﺎروﻧﻮ او د ﺣﻔﺮ د ﻮﻟ ﻋﻼﻗ ،
ﺳﻌﻠﺒﻴﻢ ،ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ،اﻳﻠﻮن ،او ﺑﻴﺖﺣﻨﺎن ،
 د اﺧﻴﻠﻮد زوئ ﺑﻌﻨﻪ ،د ﺗﻌﻨ او ﻣﺠﺪو د ﺎروﻧﻮ او
ﭼﺎ ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻮر ﻃﺎﻓﺖ وادۀ ﮐې وه ،د دور د ﻮﻟ ﻋﻼﻗ ،
ﺑﻴﺖﺷﺎن ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﻮﻟ ﻋﻼﻗ ،ﺿﺮﺗﺎن ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې ،د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺎر ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮﺧﻪ او د اﺑﻴﻞﻣﺤﻮﻟﻪ او ﻳﻘﻤﻌﺎم ﺎر ﭘﻮرې،
 ﺑِﻦﺟﺒﺮ ،ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﮐ د ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻮ ﭼ د ﻳﺎﺋﻴﺮ د ﻗﺒﻴﻠ ۇو ،ﻳﺎﺋﻴﺮ د ﻣﻨﺴ اوﻻد وو ،ﭘﻪ ﺑﺴﻦ ﮐ د ارﺟﻮب ﻋﻼﻗﻪ،

 د ﻋﺪو زوئ اﺧﻴﻨﺪاب ،د
ﭼ ﻮل ﺷﭙﯧﺘﮥ ﻟﻮئ ﺎروﻧﻪ ۇو ،ﭼ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او ﭘﻪ دروازو ﮐ ﻳ د زﯦو ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ ﻟﺮل ،
 د ﺣﻮﺳ زوئ
 اﺧﻴﻤﻌﺾ ،ﭼﺎ ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻟﻮر ﺑﺎﺳﻤﺖ وادۀ ﮐې وه ،د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻋﻼﻗ ،
ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ د ﻋﻼﻗ ،
 د اﻳﻠﻪ زوئ ﺳﻤﻌ ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪ،
 د ﻓﺮوح زوئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ،د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻋﻼﻗﻪ ،
ﺑﻌﻨﻪ ،د آﺷﺮ ﻋﻼﻗﻪ او د ﺑﻌﻠﻮت ﺎر ،
 د اورى زوئ ﺟﺎﺑﺮ ،د ﺟِﻠﻌﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې اﻣﻮرى ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن او د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐې وه .د

دې دوﻟﺴﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﭘﻪ دې ﻮل ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺣﻤﺮان وو.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ او آﺑﺎده ﻋﻼﻗﻪ
 د ﻳﻬﻮداه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻖ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ

 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ او د ﻣﺼﺮ د ﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﭘﻮرې ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ۇو .
 ﻫﻐﻮئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﻫﺮه ورځ
ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ او ﭼ ﺗﺮﻮ ژوﻧﺪے ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻟﺲ ﭘﻪ ﻏﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺎﺗﻠ ﺎروى ،ﺷﻞ ﭘﻪ ﺮﯦﺪو
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻴﻨﮥ زره ﮐﻠﻮ د ﻮ اوړو او ﻟﺲ زره ﮐﯧﻠﻮ ﻣﯧﺪه ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ
ﺳﺎﺗﻠ ﺎروى او ﺳﻞ ې ،ﭼ ورﺳﺮه ﻫﻮﺳ ،ﺑﺎره ﺳﻴﻨ ،ﻏﺮ او ﺎرﺑﮥ ﭼﺮﺎن ﻫﻢ ۇو .
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﺗﻔﺴﺢ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻏﺰه ﺎر ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺎوﻧى ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وو ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان د
ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ وو .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﺎډو د آﺳﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻠﻮﯦﺖ زره اﺧﻮروﻧﻪ ﻟﺮل او د ﺧﭙﻠﻮ
اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ او د اﻳﻨﺮو وﻧ ﻟﺮﻟ .
 ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه او
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻳ دوﻟﺲ زره آﺳﻮﻧﻪ ﻟﺮل .
د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭼﺎ د ﻫﻐﮥ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻴﺰ داﺳ
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﺣﻤﺮان ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ اورﺑﺸ او ﺑﻮس ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﯧل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻳﻮ ﻴﺰ ﮐﻤﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وو .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﻟﻮئ ﺣﻤﺖ ،ﻋﻘﻞ او دوﻣﺮه
ﺿﺮورت وو ،دا د ﺟﻨ ﺎډو د آﺳﻮﻧﻮ او د ﻧﻮرو آﺳﻮﻧﻮ دﭘﺎره ۇو .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ د ﻮﻟﻮ ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ او د ﻣﺼﺮ د ﻫﻮﻴﺎرو ﺳو ﻧﻪ زﻳﺎت
ﭘﻮﻫﻪ ورﮐې وه ﭼ د ﺣﺴﺎب ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وه .
 ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر وو ،ﻫﻐﻪ د ازراﺣ اﻳﺘﺎن ،د ﻣﺤﻮل د زاﻣﻨﻮ ﻫﻴﻤﺎن ،ﮐﻞﮐﻮل او دردع ﻧﻪ
ﻫﻮﻴﺎر وو .
 ﻫﻐﮥ درې زره ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ او ﻳﻮ زر او
زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر وو او د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻬﻮرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮره ﺷﻮه .
 ﻫﻐﮥ د وﻧﻮ او ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ وﻳﻠﻨ ﭘﻮرې ﭼ ﭘﻪ
ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻨﺪرې ﺟﻮړې ﮐې .
 د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻴى ،ﻫﻐﮥ د ﻨﺎورو ،ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﻮﺋﯧﺪوﻧﻮ ﻴﺰوﻧﻮ او ﮐﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل او ﺧﻠﻖ ﻳ ورﻟﯧل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورى.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻴﺎرے ﮐﻮل

۵

 د ﺻﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮام د داؤد ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻣﻠﺮے وو او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﻧﻪ ﭘﺲ


 ”ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﺎ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻴﺮام ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ،
ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﺳﻔﻴﺮان وروﻟﯧل .

ﭘﻼر داؤد ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻠﻮﻧﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮل ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ

ﭘﺎک دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻧﮥ ﺷﻮ ﺟﻮړوﻟﮯ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ﻧﮥ وه ورﮐې .
ﺧﻮ اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻮل ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﮐى دى .ﻧﮥ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ د ﺣﻤﻠ ﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وه ﭼ ﺳﺘﺎ زوئ ،ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړوم ،ﻫﻐﻪ
ﺧﻄﺮه ﺷﺘﻪ .
ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى .او اوس ﻣﺎ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳى ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ وﻟﯧه ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره د دِﻳﺎر وﻧ ووﻫ .زﻣﺎ ﺳى ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮى او
ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐم .
ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳو ﻟﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﻣﺰدورى ورﮐﻮم .ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ د
 ﺣﻴﺮام ﺗﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﯧﻐﺎم ﻣﻼو ﺷﻮ ﻧﻮ ډﯦﺮ زﻳﺎت
ﺻﻴﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻟﺮﻮ ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ واﻻ ﺗه ﮐﺴﺎن ﻧﺸﺘﻪ “.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى ﭼ ﻫﻐﮥ ﻧﻦ داؤد ﻟﻪ ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر زوئ ورﮐے دے ﭼ د
 ﺑﻴﺎ ﺣﻴﺮام ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﺎم ﻣﻼو ﺷﻮے دے او
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ د دې ﻋﻈﻴﻢ ﻗﻮم ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ “.
 زﻣﺎ ﺳى ﺑﻪ ﻟﺮ د
ﭼ ﮥ دې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى د ﻫﻐ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ د دِﻳﺎر او د ﻧﺨﺘﺮ د وﻧﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐم .
ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ راوړى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﮐﺸﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن وﺗى او ﭼ ﮐﻮم ﺎئ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮښ ﮐئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ورﺳﻮى .زﻣﺎ ﺳى ﺑﻪ دا ﻫﻠﺘﻪ ﮐﻮﻻو ﮐى او ﺳﺘﺎ ﺳو ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى .او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر
 ﻧﻮ ﺣﻴﺮام ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ د دِﻳﺎر او د ﻧﺨﺘﺮ د ﻟﺮﻮ
دى ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺤﻞ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐئ “.
 او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻴﺮام ﻟﻪ دوه زره ﻨﻪ ﻏﻨﻢ او ﻠﻮر ﻻﮐﻪ ﮐﻠﻮ ﺳﻮﭼﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ ﻏﻮﺘ ۇو ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐه او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ
ورﮐل ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺤﻞ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﺮ ﮐﺎل د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﺷﻮ .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ
ﻳ ﺣﻤﺖ ورﮐو .او د ﺣﻴﺮام او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اﻣﻦ ﺷﻮ او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻳ ﺗون وﮐو .
 او ادوﻧﺮام ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐو .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻟﺴﻮ زرو ﭘﻪ درې
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ دﯦﺮش زره ﻣﺰدوران راﻏﻮﻧ ﮐل ،
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل او ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐ او دوه ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺗﯧﺮوﻟ .
 او ﻫﻐﮥ درې زره او درې ﺳﻮه
ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اﺗﻴﺎ زره ﺳى ﻟﺮل ﭼ ﮐﺎ ﻳ راوﻳﺴﺘﻞ او اوﻳﺎ زره ﺳو دا راوړل ،
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﺑﻨﻴﺎد دﭘﺎره
ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎر ﻣﺸﺮى ﮐﻮى .
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن او د ﺣﻴﺮام ﺳو او د ﺟﺒﻞ د ﺎر ﺳو د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره
ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﻟﻮئ ﮐﺎ ﺗﻴﺎر ﮐل .
ﮐﺎ او ﻟﺮ ﺗﻴﺎر ﮐل.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻮړول

۶

 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ د راوﺗﻠﻮ ﻠﻮر ﺳﻮه او اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ ،ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ


 دﻧﻨﻪ دا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻠﻮرم ﮐﺎل ،ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ ﻳﻌﻨ د زﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐو .

 د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﮐﻮﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻴﻨﮥ ﺰه ﭘﻠﻨﻪ او ﻟﺲ ﺰه اوږده وه ،ﻫﻐﻪ
دﯦﺮش ﺰه اوږده ،ﻟﺲ ﺰه ﭘﻠﻨﻪ او ﭘﻴﻨﻠﺲ ﺰه اوﭼﺘﻪ وه .
 ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر
 د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻨ ﮐﮐ ﻟﯧﺪﻟ وې .
ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﭘﻠﻦ وو .
 د دې ﮐﻮﻮ درې درې ﻣﻨﺰﻟﻮﻧﻪ ۇو .ﻻﻧﺪﻳﻨ ﮐﻮﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﻧﻴﻤﻪ ﺰه
ﭘﻪ دوو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ او ﺷﺎﺗﻪ ﻧﻮرې ﮐﻮ ﺟﻮړې ﮐې .
ﭘﻠﻨﻪ ،دوﯦﻤﻪ ﮐﻮﻪ درې ﺰه ﭘﻠﻨﻪ او آﺧﺮى ﮐﻮﻪ درې ﻧﻴﻢ ﺰه ﭘﻠﻨﻪ وه .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﻮرى ﻧﮥ ۇو
 د ﮐﻮﻣﻮ
ﺟﻮړ ﮐے ﺷﻮى ،ﮥ ﮐﺎ ﺑﻬﺮ راوﺗ ۇو ﭼ د ﭼﺖ ﺗﻴﺮوﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮاﺗﮥ ۇو او ﭘﻪ دﯦﻮال ﮐ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﻟﯧﺪل .
ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﺷﻮے وو ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐ ﺗﻴﺎر ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړﯦﺪو ،ﻧﻮ د ﻮ،

 د ﻻﻧﺪﻳﻨ ﻣﻨﺰل دروازه د ﻣﺎﻟ
ﺗﯧﺸﻮ ،ﻳﺎ د اوﺳﭙﻨﻮ د ﻧﻮرو آوزارو آواز د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻧﮥ وو اورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮے .
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړول
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ وه ،ﭼ دوﯦﻢ او درﯦﻢ ﭼﺖ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻮړۍ ﺧﺘﻠ وې .
 ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﭘﻪ درې ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺧﺘﻢ ﮐل .ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺖ ﺟﻮړ ﮐو ﭼ د ﺗﻴﺮوﻧﻮ او د دِﻳﺎر د ﺗﺨﺘﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ وو .
 د
ﮐﻮ ﺟﻮړې ﮐې ،ﭼ د ﮐﻮر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه د دِﻳﺎر ﭘﻪ ﺗﻴﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻼو وې .ﻫﺮه ﻳﻮه ﮐﻮﻪ دوه ﻧﻴﻤﻪ ﺰه اوﭼﺘﻪ وه .
 ”ﺗﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺟﻮړوې ﻧﻮ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
 زۀ ﺑﻪ
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه د ﻫﻐ وﻋﺪه ﮐې ده .
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر
د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧم او زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم “.
ﺟﻮړول ﭘﻮره ﮐل.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﯧﺪل
 دﻧﻨﻪ
 دﻧﻨﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﭼﺘﻪ ﭘﻮرې د دِﻳﺎر ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﭘ ﮐے ﺷﻮى ۇو او ﻓﺮش ﻳ د ﻧﺨﺘﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ وو .

ﮐﻮﻪ ﭼ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺷﺎﺗﻪ ﺟﻮړه وه .ﻫﻐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺲ ﺰه اوږده وه او د دِﻳﺎر
 د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﻮﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﻞ ﺰه اوږده وه.
ﺗﺨﺘ ﻳ د ﻓﺮش ﻧﻪ ﺗﺮ ﭼﺖ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟ وې .
 د دِﻳﺎر ﺗﺨﺘ د ﮐﺪو او د ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻠﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮې وې ،دﻧﻨﻪ ﻮﻟﻪ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ دِﻳﺎر ﭘﻪ وه او د دﯦﻮال

 د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻮه دﻧﻨﻨ ﮐﻮﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﮐﯧﻮدے
ﮐﺎ ﻧﮥ ﺎرﯦﺪل .
 دﻧﻨﻨ ﮐﻮﻪ ﻟﺲ ﺰه اوږده ،ﻟﺲ ﺰه ﭘﻠﻨﻪ او ﻟﺲ ﺰه اوﭼﺘﻪ وه ،ﭼ ﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﻪ وه .ﻗﺮﺑﺎنﺎه د
ﺷﻮ .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻨ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ وه او د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ
دِﻳﺎر ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ وه .
 د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻮﻟﻪ دﻧﻨﻨ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﭘﻪ وه
دروازې د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﻟﻮﻟ ﺷﻮى ۇو .
 د وزرو واﻻ دوه ﻣﺨﻠﻮق د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو او ﭘﻪ
او ﭘﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺮو زور ﭘﻪ وه .
زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ اﯦﻮدے ﺷﻮى ۇو ،ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻴﻨﮥ ﺰه ﻟﻮړ وو۲۴ .۲۶-دواړه ﻳﻮ ﻫﻮﻣﺮه او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻞ ۇو .د
 دا ﭘﻪ زﻳﺎت
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﺰه اوږدۀ وزر ۇو ،ﻧﻮ د ﻳﻮ وزر د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ د ﺑﻞ وزر د ﺳﺮ ﭘﻮرې ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺰه وه .
ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻨ ﭘﻪ ﻨ اﯦﻮدﻟﮯ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ داﺳ د دې ﺧﻮارۀ وزروﻧﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﮐﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 د
 د وزرو واﻻ دواړه ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ۇو .
ﻟﯧﺪل او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر دوه وزروﻧﻪ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﯧﺪل .
ﻣﻴﻨﻨ ﮐﻮ او دﻧﻨﻨ ﮐﻮ ﻮل دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ،د ﮐﺠﻮرو وﻧﻮ او د ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻠﺎرۍ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮى ۇو.
 د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړې دوه دروازې د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس
 او دﻧﻨﻨﮯ او ﺑﻬﺮﻧﮯ ﻓﺮش ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ وو .

 دروازې د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق
ﺎئ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې وې ،د دروازې د ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﺎزوﺎن ﭘﻴﻨﮥ ﻣﺨﻴﺰ ۇو .
ﺑﺎﻧﺪې ،د ﮐﺠﻮرو وﻧﻮ او د ﻏﯦﺪﻟﻮ ﺷﻮو د ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻠﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮې وې .دا ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې
 ﻣﻴﻨﻨ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ دروازې د ﭼﻮﮐﺎټ دﭘﺎره د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د ﻟﺮ ﻧﻪ ﻠﻮر ﻣﺨﻴﺰ ﺑﺎزوﺎن ﺟﻮړ
ﭘ ﮐے ﺷﻮى ۇو .
 د ﻧﺨﺘﺮ د ﻟﺮ ﻧﻪ دوه دروازې ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐے ﺷﻮې وې ﭼ دې دروازو ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻫﻢ د
ﮐے ﺷﻮى ۇو .
 او دا دروازې د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ،د ﮐﺠﻮرو وﻧﻮ او ﻏﯦﺪﻟﻮ ﺷﻮو ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻠﺎرۍ
ﮐﻮﻻوﯦﺪو او ﺑﻨﺪﯦﺪو ﻗﺒﻀ ﻟﺮﻟ .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳﻮ دﻧﻨﻨﮯ درﺑﺎر
ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮې وې ،ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ﺷﺎن ﭘ وې .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد د
ﺟﻮړ ﮐے ﺷﻮے وو ﭼ د ﮐﺎ ﻫﺮې درﯦﻤ ردې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻳ د دِﻳﺎر د ﻟﺮ ﺗﻴﺮوﻧﻪ ۇو .
 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ﻳﻌﻨ د ﺑﻮل ﭘﻪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ ﻳﻌﻨ د زﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ اﯦﻮدے ﺷﻮے وو .
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ،د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﭼ ﻨﻪ د دې ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ

ﺟﻮړه ﺷﻮې وه .د دې ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻠﻴﻤﺎن اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﻟﯧﺪﻟ ۇو.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺤﻞ

۷

 ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻞ ﭼ” د
 -
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﺤﻞ ﺟﻮړ ﮐو او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې دﻳﺎرﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ وﻟﯧﺪل .


ﻟﺒﻨﺎن ﻨﻞ“ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻨﻮس ﺰه اوږد ،ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﺰه ﭘﻠﻦ او ﭘﻴﻨﻠﺲ ﺰه اوﭼﺖ وو .د دې ﻠﻮر ﻗﻄﺎره د دِﻳﺎر

ﺳﺘﻨ وې ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﺎر ﮐ ﭘﻴﻨﻠﺲ وې ،ﭼ د دِﻳﺎر ﺗﻴﺮوﻧﻪ ﭘﺮې ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .ﭼﺖ ﻳ د دِﻳﺎر وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻴﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ
 د دروازو او ﮐﮐﻮ ﻠﻮر ﻮﻪ ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻪ
 دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې درې ﻗﻄﺎره ﮐﮐ وې .
ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ ۇو .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺳﺘﻨﻮ ﻳﻮ درﺑﺎر ﺟﻮړ ﮐو ،ﭼ ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد او ﭘﻴﻨﮥ
ۇو او ﭘﻪ درې ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ۇو .
 ﻫﻐﮥ د ﺗﺨﺖ ﮐﻮﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ د
ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو .د دې ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﻮه د ﺳﺘﻨﻮ ﺑﺮاﻧه او ﻣﺨ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮ داﻻن وو .
 د
اﻧﺼﺎف درﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻻﻧﺠ ﻫﻮاروﻟ ،ﭼ د ﻓﺮش ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﻳ د دِﻳﺎر ﺗﺨﺘ ﻟﺮﻟ .
اﻧﺼﺎف د درﺑﺎر ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ درﺑﺎر ﮐ ،د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﭙﻠ ﮐﻮ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وې .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ، د
 ﻮل ﻋﻤﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﻟﻮئ درﺑﺎر د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ د ﭼﺖ ﻻﻧﺪې ﺣﺼ ﭘﻮرې د ﻮ
ﻓﺮﻋﻮن د ﻟﻮر دﭘﺎره ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐو .
 ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﻳ د
ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ وو .ﮐﺎ ﭘﻪ ﻧﺎپ ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮى ۇو ،ﺑﻬﺮﻧ او دﻧﻨﻨ ﻣﺨﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ آرا ﺑﺮاﺑﺮ ﮐے ﺷﻮى ۇو .
 د دې دﭘﺎﺳﻪ ﻧﻮر ﮥ ﮐﺎ ۇو ﭼ
ﻏﻮ او ﻮ ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو ،ﭼ ﮥ ﭘﻪ ﮐ ﭘﻴﻨﮥ ﺰه او ﮥ ﻠﻮر ﺰه اوږدۀ ۇو .
 د ﻣﺤﻞ درﺑﺎر ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻨﮯ درﺑﺎر او دې ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ
ﭘﻪ ﻧﺎپ ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮى ۇو او د دِﻳﺎر ﺗﻴﺮوﻧﻪ ۇو .
ﮐﻮ داﺳ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮل ﭼ د ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮو ﮐﺎﻮ د ﻫﺮې درﯦﻤ ردې ﻧﻪ ﭘﺲ د دِﻳﺎر ﻳﻮ ﺗﻴﺮ ﭘﻪ ﮐ ﻟﯧﺪﻟﮯ وو.

د ﺣﻴﺮام ذﻣﻪ وارى
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﺳے راوﻏﻮﺘﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺣﻴﺮام وو ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﻳﺮ د ﺻﻮر ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪو ،ﭼ د زﯦو ﭘﻪ

 د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﺻﻮر د ﻋﻼﻗ د زﯦو ﻣﺎﻫﺮ وو ،او ﻣﻮر ﻳ د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه ﮐﻮﻧه وه .ﺣﻴﺮام ﻳﻮ ﺗه
ﮐﺎر ﮐ ﻣﺎﻫﺮ وو .
او ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ وو .ﻫﻐﮥ د ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻋﻮت ﻗﺒﻮل ﮐو ﭼ د زﯦو د ﻮل ﮐﺎر ﻣﺸﺮ ﺷ.

د زﯦو دوه ﺳﺘﻨ
 ﺣﻴﺮام دوه د زﯦو ﺳﺘﻨ ﺟﻮړې ﮐې ﭼ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻬﮥ ﺰه ﻟﻮړه او ﺷﭙ ﺰه ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻏﻪ وه او دا ﻳ د ﻣﺎﻟ

 ﻫﻐﮥ د ﺳﺘﻨﻮ دﭘﺎره دوه د زﯦو ﺳﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ اووۀ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ وﻟﻮﻟ .
 او دوه ﻗﻄﺎره د اﻧﺎرو
 د ﻫﺮې ﺳﺘﻨ ﺳﺮ د ﺗﻟ ﺷﻮى زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮے وو ،
ﻟﻮړ وو .
 او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻮل ﺣﺼﻪ ﮐ ﻟﻮﻟ ﺷﻮې
 د ﺳﺘﻨ ﭘﺎﺳﻨ ﺑﺮﺧﻪ د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ د ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن وه ﭼ دوه ﺰه ﻟﻮړه وه ،
ﻫﻢ .
 ﺣﻴﺮام
وه ﭼ دا د زﻧﻴﺮ د ﺷﻞ دﭘﺎﺳﻪ وه .د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﮐ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ دوو ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﮐ دوه ﺳﻮه اﻧﺎر ۇو .
د زﯦو دوه ﺳﺘﻨ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﺎئ ﭘﻪ ﻣﺨ وﻟﻮﻟ ،د ﺟﻨﻮب ﭘﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐ ﻧﻮم ﻳﻴﻦ وو او ﭼ
 د ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ د ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو .ﻧﻮ داﺳ د ﺳﺘﻨﻮ ﮐﺎر
د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې وه د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺑﻮﻋﺰ وو .
ﻣﻤﻞ ﺷﻮ.

د زﯦو ډﻳ
 ﺑﻴﺎ ﺣﻴﺮام د زﯦو ﻳﻮه ﻮل ډﻳ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﺰه ډوﺑﻪ وه ،ﻣﻴﻨ ﻳ ﭘﻴﻨﮥ ﺰه وو او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻏ

 د ډﻳ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧ ﻮﻟﻪ ﻨه ﺑﺎﻧﺪې دوه ﻗﻄﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻓُ ﮐ ﺷﭙ ﺷﭙ د
واﻟﮯ ﻳ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﺰه وو .
 ډﻳ د زﯦو دوﻟﺴﻮ ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮاﺗﻪ وه ﭼ
زﯦو ﮐﺪوان ۇو ،ﭼ د ﻮﻟ ډﻳ ﺳﺮه ﻳﻮه ﺗﻮﮐه ﺟﻮړه ﺷﻮې وه .
 د ډﻳ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ درې اﻧﭽ ﻏ ۇو .د دې ﻨه د ﭘﻴﺎﻟ د
ﻣﺨﻮﻧﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ ۇو ،ﭼ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې درې درې ۇو .
ﻨې ﭘﻪ ﺷﺎن وه ،ﭼ د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ د ﻠﻮﻧﻮ ﭘﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪه .ﭘﻪ ډﻳ ﮐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻠﻮﯦﺖ زره ﻟﻴﺮه اوﺑﮥ راﺗﻠ.

د زﯦو ﺎډۍ

 ﺣﻴﺮام د زﯦو ﻟﺲ ﺎډۍ ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐې ،ﭼ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﺰه اوږده ،دوه ﺰه ﭘﻠﻨﻪ او ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺰ اوﭼﺘﻪ وه .

 ﭼ ﭘﻪ دې ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې د زﻣﺮو ،ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ او
دا د ﻠﻮر ﻮﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړې وې ﭼ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ ﮐ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې وې ،
 د ﻫﺮې ﺎډۍ ﻠﻮر د زﯦو
د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻤﻮﻧ ﺟﻮړ ۇو ،ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮه او ﻻﻧﺪې ﻮل ﻠﺎرى ﺷﻮې وه .
ﭘﺎﻳ او د زﯦو ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ ۇو .ﭘﻪ ﻫﺮه ﺎډۍ ﮐ ﻳﻮ ﺎﻧ د زﯦو ﭘﻪ ﻠﻮرو ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﯧﺪﻟﮯ وو ،دا ﭼﻮﮐ ﭘﻪ ﻮل
 د ﻫﺮې ﺎډۍ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺎﻧ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻮل ﭼﻮﮐﺎټ وو .دا د ﺎډۍ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﻠﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮې وې .
اﺗﻠﺲ اﻧﭽ ﺑﺮه او اووۀ اﻧﭽ ﻻﻧﺪې ﺗﻠﮯ وو او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻠﺎرى ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وه .د ﺎډو ﺗﺨﺘ ﻮل ﻧﮥ ﺑﻠ ﻠﻮر ﻮﻪ
 د
 ﻠﻮر ﭘﺎﻳ ﺷﭙوﻳﺸﺖ اﻧﭽ اوﭼﺘ وې ،دا د ﺗﺨﺘﻮ ﻻﻧﺪې وې او ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ د ﺎډو ﺳﺮه ﻳﻮه ُه ﺷﻮى ۇو .
وې .
 د
دې ﭘﺎﻳ د ﺟﻨ ﺎډو د ﭘﺎﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وې ،د دې ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ ،رﻳﻤﻮﻧﻪ ،د رﻳﻤﻮﻧﻮ ﺗﻴﻠ او ﻣﻴﻨﻨ ﺣﺼ ﻫﺮ ﮥ د زﯦو ۇو .
 د ﻫﺮې ﺎډۍ دﭘﺎﺳﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻧﻬﮥ
ﻫﺮې ﺎډۍ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻮﻮﻧﻮ ﮐ ﻠﻮر ﺳﺘﻨ وې ،ﭼ د ﺎډۍ ﺳﺮه ﻳﻮه ُه وې .
 ﺳﺘﻨ او ﺗﺨﺘ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ،زﻣﺮو او د
اﻧﭽ ﭘﻠﻨ ﭘ وې ،د دې ﺳﺘﻨ او ﺗﺨﺘ د ﺎډۍ ﺳﺮه ﻳﻮه ُه وې .

ﮐﺠﻮرو وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮې وې ،ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻟ ﺎئ وو ﻧﻮ ﻮل ﻠﺎرى ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وه .
 ﺣﻴﺮام د ﻟﺴﻮ ﺎډو دﭘﺎره ﻳﻮ
ﻟﺲ واړه ﺎډۍ داﺳ ﺟﻮړې ﮐے ﺷﻮې وې ﭼ ﻮﻟ ﻳﻮ ﺷﺎن ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎپ او ﻳﻮ ﺷﻞ وې .
 ﻫﻐﮥ ﭘﻴﻨﮥ ﺎډۍ د
ﻳﻮ ﺎﻧ ﺟﻮړ ﮐو .ﭼ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﺰه وو او اﺗﮥ ﺳﻮه ﻟﻴﺮه اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ راﺗﻠ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ ودروﻟ او ﻧﻮرې ﭘﻴﻨﮥ ﻳ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ ودروﻟ ،ﻫﻐﻪ ډﻳ ﻳ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف
ﺗﻪ ﮐﯧﻮدﻟﻪ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻔﺼﻴﻞ
۴۰۴۵-ﺣﻴﺮام ﻟﻮ ،ﺑﯧﻠﭽ او ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎر ﭘﻮره ﮐو ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن دﭘﺎره
ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،دوه ﺳﺘﻨ ،د ﺳﺘﻨﻮ دﭘﺎره دوه د ﺟﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺮوﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻟ ﺷﻮى
زﻧﻴﺮوﻧﻪ ،ﻠﻮر ﺳﻮه د زﯦو اﻧﺎر ،ﭼ د زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﻞ ﺳﻞ ﭘﻪ دوه ﻗﻄﺎره ﮐ ۇو ،ﻟﺲ ﺎډۍ ،ﻟﺲ
ﺎﻧﻮﻧﻪ ،ډﻳ ،دوﻟﺲ ﻏﻮﻳﺎن ﭼ ډﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وه ،ﻟﻮ ،ﺑﯧﻠﭽ او ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ .ﺣﻴﺮام ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﭘﺎره ﮐﻮم ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮړ ﮐو ﻫﻐﻪ ﻮل د ﻠﯧﺪوﻧ زﯦو وو۴۶ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه دا ﻫﺮ ﮥ د اُردن ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ،د
ﺳﺎت او د ﺿﺮﺗﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺧ ﭘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐ ﺟﻮړ ﮐل۴۷ .ﺳﻠﻴﻤﺎن د زﯦو دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺗﻠﻠ ﻧﮥ ۇو ،ﻪ ﭼ دا ډﯦﺮ
زﻳﺎت ۇو ،ﻧﻮ د دې وزن ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ۴۸ .ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﭘﺎره د ﺳﺮو زرو دا ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﺟﻮړ

ﮐو ،ﻗﺮﺑﺎنﺎه ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو ﻣﯧﺰ۴۹ ،ﻟﺲ ډﻳﻮټ ﭼ د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻟﯧﺪﻟ ۇو،
ﭼ ﭘﻴﻨﮥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف او ﭘﻴﻨﮥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ۇو ،ﻠﻮﻧﻪ ،ډﻳﻮې او ﭼﻤ۵۰ ،ﭘﻴﺎﻟ ،د ډﻳﻮو ﺳﺮﭘﻮﻮﻧﻪ ،ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ،
د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻟﻮ او د ﺑﻠﻮ ﺳﺎرو د وړﻟﻮ دﭘﺎره ﻟﻮ ،او د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ د دروازو دﭘﺎره ﻗﺒﻀ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐﻮر ﺑﻬﺮﻧ دروازې .دا ﻮل ﺳﺎﻣﺎن د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ وو۵۱ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮل ﮐﺎر
ﺧﺘﻢ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﮐﯧﻮدل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر داؤد ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ
ﮐى ۇو .ﻳﻌﻨ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر او ﻧﻮر ﺳﺎﻣﺎن.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راوړل ﮐﯧﺪل

۸

 ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان او د ډﻟﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﺷ او د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د


 ﭘﻪ اووﻣﻪ ﻳﻌﻨ د اﻳﺘﺎﻧﻴﻢ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
داؤد د ﺎر ﺻﻴﻮن ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧ ۇو ،ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق
وړاﻧﺪې د ﺟﻮﻧو د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړو .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ او اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ او د ﻫﻐ ﻮل ﻣﻘﺪس
اوﭼﺖ ﮐو 
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ وړاﻧﺪې راﻏﻮﻧ
ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮړو .
 ﺑﻴﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺷﻮل او ﭘﻪ دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ ې او ﺎروى ﻳ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل ﭼ د ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ۇو .

ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﮐو او ﭘﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﻳ دﻧﻨﻪ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق د وزرو ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻮدو .
 ﺑﺎزوﺎن دوﻣﺮه اوږدۀ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق وزر د ﺻﻨﺪوق او د دې د وړﻟﻮ ﺑﺎزوﺎﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺧﻮارۀ ۇو .
ﺗﻪ ﺎرﯦﺪل ﻮک ﭼ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وﻻړ وو ،ﺧﻮ د ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺎرﯦﺪل) .ﻫﻐﻪ ﺑﺎزوﺎن ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې
 د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﮐ دﻧﻨﻪ د ﮐﺎﻮ ﻫﻐﻪ دوو ﺗﺨﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻣﻮﺳ د ﺳﻴﻨﺎ د ﻏﺮۀ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐ
ﻫﻠﺘﻪ دى (.

اﯦ وې ،ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﺗﻞ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو .
 ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ورﻳ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ
ﭼ ﮐﻠﻪ اﻣﺎﻣﺎن د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ راوﺗﻞ ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ورﻳ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ ،
 ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻋﺎ وﻏﻮﺘﻪ،
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﮯ ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﻫﻐﮥ د ﺟﻼل ﻧﻪ ډک ﺷﻮے وو .
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻋﺎﻟ ﺷﺎن ﮐﻮر
”اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻪ ﺗﻮره ورﻳ ﮐ ﻣﻮﺟﻮد ﻳ .
ﺟﻮړ ﮐے دے ،ﻳﻮ داﺳ ﺎئ ﭼ ﺗﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧې“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻗﻮم ﺧﻠﻖ ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ ۇو ،ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺦ ورواړوﻟﻮ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ

 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐه ﭼ
وﻏﻮﺘﻠﻮ .
 د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠ دى ،ﻧﻮ
زﻣﺎ ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه ﻳ ﮐې وه ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ ﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﺧﻮښ ﮐے ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړﻳى ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت
 او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر داؤد
ﮐﻴى .ﺧﻮ داؤده ،زۀ ﺗﺎ ﺧﻮﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮې “.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى ،
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ دا ﺟﻮړ ﻧﮥ ﮐې .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﭼ ﺳﺘﺎ اراده ﮥ وه ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐې ،
 او اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐې ده .زۀ د
زوئ ،ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ زوئ وى ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم دﭘﺎره ﺑﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى .

ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﺎئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪه ﮐې وه او ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق دﭘﺎره د ﻳﻮ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے دے .
ﺎئ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐے دے ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗون ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘ ﭘﺮﺗ دى ﭼ د ﮐﻮم ﻟﻮظ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐے وو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻋﺎ
 ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻻړو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ودرﯦﺪو ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د

 او دﻋﺎ ﻳ وﮐه” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ .ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎن
آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐل 
ﮐ او ﻻﻧﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐه ﻮک ﭼ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﺳﺘﺎ
 ﺗﺎ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻮره ﮐې ده،
ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ وﺎﻳﻪ .
 او ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ وﻋﺪه ﻫﻢ
ﻧﻦ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﭘﻮره ﺷﻮې ده .
ﭘﻮره ﮐې ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﺳﺮه ﮐې وه ﭼ ﮐﻠﻪ دې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ داﺳ وى ﭼ
 ﻧﻮ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ،ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮﻟﻪ .

ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ دې رﺘﻴﺎ ﺷ ﭼ د ﮥ وﻋﺪه ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳﻌﻨ زﻣﺎ د ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه ﮐې ده .
ﺧﻮ اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺷ اوﺳﯧﺪې ،ﻪ ﭼ ﻮل آﺳﻤﺎن ﺳﺘﺎ د ﺎﺋﯧﺪو دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﻧﮥ دے ،ﻧﻮ دا ﮐﻮر ﺑﻪ
 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ .زﻣﺎ
ﻨﻪ ﮐﺎﻓ وى ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ ﺟﻮړ ﮐے دے؟ 
 ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﺷﭙﻪ او ورځ ﻧﻈﺮ وﺳﺎﺗﻪ ،دا ﺎئ ﭼ ﺗﺎ د
دﻋﺎ واوره او زۀ ﭼ ﮐﻮم ﺳﻮال ﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐه .
 د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ دﻋﺎ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ
ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے دے .ﻣﺦ ﻣ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﮐو او زﻣﺎ ﺳﻮال واوره .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﻋﺎ واوره ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ دې ﺎئ ﺗﻪ ﻣﺦ ﮐﻮى .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ زﻣﻮﻧ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ اﻟﺰام وﻟ ﭼ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻳ ﺑﺪ ﮐى دى او ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ
ﺳﻮال اوره او ﻣﻮﻧ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه .
 ﻧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ اوره او د
ﺳﺘﺎ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻗﺴﻢ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺎه دے ،
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮه .ﻣﺠﺮم ﻟﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺰا ورﮐﻮه ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﺣﻘﺪار وى او ﭼ ﻮک ﺑﻨﺎه وى ﻧﻮ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف
ﻫﻐﮥ ﺻﻔﺎﺋ ﮐﻮه .
 ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻨﺎه ﮐې وى ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ راوﺮ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﮐﻞ وﮐى او ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى ،
آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻳ واﭘﺲ راوﻟﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺎران اﻳﺴﺎر ﮐې ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې وى او ﺑﻴﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو .
 ﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .د ﺑﺎدﺷﺎه او د
ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﻣﺦ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺰا ورﮐې وه ،
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻋﻤﻞ ﻧﯧﻐﻪ ﻻره ﺎﻳﻪ .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ دې زﻣﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻗﺤﻂ ﻳﺎ وﺑﺎ وى،
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎران وروه ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﻮخ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐے دے .
ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻫﻮاﺎﻧﻮ او ﻳﺎ د ﻗﺤﻄ ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﻳﺎ ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ دﻋﺎﺎﻧ اوره .ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ
ﮐې وى ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ اﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرى راﺷ ،
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .د
ﻮک ﻫﻢ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د دﻋﺎ دﭘﺎره دې ﮐﻮر ﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐى ،
ﻫﻐﻮئ دﻋﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ اوره ،ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه او ﻣﺪد ﻳ ﮐﻮه .ﻳﻮا ﺗﮥ د اﻧﺴﺎن د زړۀ ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ
ﭘﻮﻫﯧې .د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺳﻠﻮک ﮐﻮه ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﺣﻘﺪار وى ،

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ د
 -
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے .
ﻗﻮم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ وى او ﺳﺘﺎ د ﺷُﻬﺮت او د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﮐى دى او ﺳﺘﺎ د
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﻮال اوره .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ اوﺳﯧې
ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره د ﻟﺮې ﻧﻪ راﺷ او دې ﮐﻮر ﻃﺮف دﻋﺎ وﮐى ،
د ﻫﻐﮥ ﺳﻮال اوره او ﭼ ﮥ ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﻟﻪ ورﮐه ،ﻧﻮ داﺳ د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ وﭘﯧﮋﻧ او ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﺑﻪ ﮐﻮى،
ﻟﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ دا ﮐﻮر ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ ﺟﻮړ ﮐے دے ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺳﺘﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ د ﺗﻠﻮ ﺣﻢ ورﮐې ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐى او ﻫﻐﻮئ
ﻧﻮم ﺗﻟﮯ ﺷﻮے دے .
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى ،ﭼ دې ﺎر ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے او ﭼ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ ﻣﺦ وى ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻣﺎ ﺟﻮړ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ اﯦده او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮه .
ﮐے دے ،
ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐى )داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى( ،او ﺗﮥ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦدې ﭼ دﺷﻤﻦ ﺷﺴﺖ
 ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﻮال اوره .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د
ورﮐى او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻟﺮې ﻫﻢ وى ،
ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى او دا اﻗﺮار وﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه ﻨﺎﻫﺎر او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دى ،ﻧﻮ
 ﺧﻮ ﮐﮥ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ او ﺧﻠﻮص ﺳﺮه ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﺗﺎ
اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .
ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى او ﻣﺦ ﻳ دې ﻣﻠ ﺗﻪ وى ﭼ ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﺎر ﭼ ﺗﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے او دا
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﻋﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴﻪ .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال
ﮐﻮر ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐے دے ،
 د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ او ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه او ﻫﻐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ورﺑﺎﻧﺪې
اوره او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮه .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دى ،ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺮاث ،ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﮐه ،ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى ۇو .
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻤﯧﺸﻪ د رﺣﻢ ﻧﻈﺮ ﮐﻮه
راووﻳﺴﺘﻞ ﭼ ﺳﻢ ﺳﻮر اور وو .
 ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐل ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ
او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﺪد ﭼﻐﻪ وﻫ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .
ﺧﻠﻖ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ
ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻞ“.

آﺧﺮى دﻋﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دﻋﺎ ﺧﺘﻤﻪ ﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺎﯧﺪو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﻮے وو او

 ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐى ۇو .
 ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ اﻣﻦ
ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﺪ ۇو .او ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ورﮐے دے ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې وه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮ وﻋﺪو ﮐ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ ﮐﻮﻣ ﻳ ﭼ د ﺧﭙﻞ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې زﻣﻮﻧ ﻣﻞ وى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻳ ﮐې وې .
 ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ارادې ﺑﺪﻟ ﮐى ،ﻧﻮ
زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﻞ وو ،ﻫﻐﻪ دې زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ  او ﻧﮥ دې ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦدى ،

ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﮥ ﮐﯘو د ﻫﻐﮥ ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐﯘو او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ﻳ ورﮐى ۇو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻫﺮ وﺧﺖ دا ﺧﺒﺮې ﻳﺎدې ﺳﺎﺗ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮐې دى .ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ
 ﻧﻮ د دﻧﻴﺎ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﺮې ور ﺿﺮورﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮو .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د
ﺻﺮف ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮره وﻓﺎدار وى ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻧﻦ ﮐﻮئ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر وﻗﻒ ﮐﯧﺪل
 ﺳﻠﻴﻤﺎن دووﻳﺸﺖ زره ﺎروى
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .

او ﻳﻮ ﻻک ﺷﻞ زره ې د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐې .ﻧﻮ داﺳ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻐﮥ د درﺑﺎر ﻣﺮﮐﺰى ﺣﺼﻪ ﻫﻢ وﻗﻒ ﮐه ،ﮐﻮﻣﻪ ﺣﺼﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ
ﮐﻮر وﻗﻒ ﮐو .
ﻣﺨﺎﻣﺦ وه .ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮره ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ،او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره د ﺎروو وازﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه .ﻫﻐﮥ داﺳ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ
ﭘﻪ دې وﺟﻪ وﮐل ﭼ د زﯦو ﻗﺮﺑﺎنﺎه د دې ﻮﻟﻮ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ډﯦﺮه وړه وه .
ﺧﻠﻘﻮ اووۀ ور د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ وﮐو .ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ وه ﭼ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﺣﻤﺎت درې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د
 ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻠﻖ رﺧﺼﺖ ﮐل .ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﻫﻐﮥ ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ
ﻣﺼﺮ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻮرې وه .
ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل ﭼ ﮐﻮم ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ
ورﮐى ۇو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺮﻨﺪﯦﺪل

۹

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ،ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ او د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺟﻮړول ﺧﺘﻢ ﮐل ﭼ ﮥ ﻳ ﺟﻮړول



 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﮐ ﺮﻨﺪ ﺷﻮے وو .
ﻏﻮﺘﻞ ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﻋﺎ اورﯦﺪﻟ ده ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐې ده .ﮐﻮم ﮐﻮر ﭼ ﺗﺎ ﺟﻮړ ﮐے
دے ﻫﻐﻪ زۀ ﻣﻘﺪس ﮐﻮم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ ﺎئ وى ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى .زﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ وى او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﻪ
 او ﮐﮥ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر داؤد ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺎ زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن
زړۀ ﮐ اوﺳ .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه ﮐې وه
او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻣﻨﻞ ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﺣﻢ درﮐے دے ،
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎ ﻳﺎ ﺳﺘﺎ اوﻻد
ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وى .
زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﭘﺮﯦﻮده ،ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ درﮐى دى ،د ﻫﻐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﻮ وﮐه او د ﻧﻮرو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﻮ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ورﮐے دے .او زۀ ﺑﻪ دا ﮐﻮر ﻫﻢ ﭘﺮﯦدم
وﮐو ،
ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻣﻘﺪس ﮐے دے .ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى او ﺳﭙ ﺑﻪ ورﺗﻪ
 دا ﮐﻮر ﺑﻪ د ﮐﻨر ﻳﻮ ډﯦﺮے ﺷ او ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ وﺑﻪ ﻟزﻳى او ﺣﯧﺮان ﺑﻪ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﻮرى .
 ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ واﺋ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دې ﻣﻠ او ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې داﺳ وﻟ ﮐى دى .
ﭘﺮﯦﮯ وو ،ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﺧُﺪاﻳﺎن راﻴﻨ ﮐل او د ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ
ﻳ وﮐو .ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺑﺎﻧﺪې دا ﺗﺒﺎﻫ راوﺳﺘ ده“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺣﻴﺮام ﺳﺮه ﺗون
 د ﺻﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮام ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دِﻳﺎر او د
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر او ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ وﻟﯧﺪل .

ﻧﺨﺘﺮ ﻟﺮﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﺮو زرو ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ د دې ﮐﺎر دﭘﺎره ﻏﻮﺘ ۇو .ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﺷﻮ ،ﻧﻮ
 ﺣﻴﺮام ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ ﻻړو ﮐﻮم ﭼ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮام ﻟﻪ د ﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺷﻞ ﺎروﻧﻪ ورﮐل .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ وروره ،دا ﮥ رﻧﻪ ﺎروﻧﻪ دى ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ورﮐى ۇو ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮښ ﻧﮥ ﺷﻮل .

 ﺣﻴﺮام ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ د ﻠﻮرو زرو ﮐﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت
ﻟﻪ راﮐى دى؟“ ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﮐﺎﺑﻮل دے .
ﺳﺮۀ زر ﻟﯧﻟ ۇو.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻮرې ﮐﺎرﻧﺎﻣ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ،ﻣﺤﻞ ،ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﯦﻮال ﺟﻮړ ﮐو .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ

 د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﺟﺰر ﺣﻤﻠﻪ ﮐې وه او دا ﻳ ﻗﺒﻀﻪ
ﻳ د ﺣﺼﻮر ،ﻣﺠﺪو او ﺟﺰر ﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐل .
ﮐے وو ،د ﻫﻐ اوﺳﯧﺪوﻧ ﻳ ووژل او ﭘﻪ ﺎر ﻳ اور ﺑﻞ ﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دا ﺧﭙﻠ ﻟﻮر ﻟﻪ د وادۀ ﭘﻪ ﺟﻬﯧﺰ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
 ورﺳﺮه ﺑﻌﻼت ،د ﻳﻬﻮداه
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺟﺰر ﺎر او ﻻﻧﺪﻳﻨﮯ ﺑﻴﺖﺣﻮرون ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐو ،
ورﮐو ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ودوﻟﻪ ،
 د ﻮداﻣﻮﻧﻪ واﻻ ﺎروﻧﻪ ،د ﻫﻐﮥ د آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﺎډو دﭘﺎره ﺎروﻧﻪ او ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،ﻟﺒﻨﺎن او
ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺗﺎﻣﺎر ،
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﮐﻨﻌﺎن ﺧﻠﻘﻮ د اوﻻد ﻧﻪ
 -
ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻳ ﮥ ﻫﻢ ﺟﻮړول ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺟﻮړ ﮐل .
ﻣﺰدوران ﺟﻮړ ﮐل ،ﮐﻮم ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻧﮥ ۇو وژﻟ .ﭘﻪ دې ﮐ اﻣﻮرﻳﺎن ،ﺣﺘﻴﺎن ،ﻓﺮزﻳﺎن،
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺟﻮړ ﻧﮥ ﮐل،
ﺣﻮﻳﺎن او ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن ۇو ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻏﻼﻣﺎن دى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻐﻮئ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،د ﺎډو ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د آﺳﻮﻧﻮ واﻻ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه او ﭘﻨﻮس آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷﻮى ۇو ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﻣﺰدوراﻧﻮ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺟﻮړ ﮐل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻪ د ﻣﺼﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻮر ،د داؤد د ﺎر ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﺗﻠ وه
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ درې ﻞ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﭼ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﻳ ﺟﻮړ ﮐے وو .
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه .ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻫﻢ ﺳﻮزوﻟﻪ .او داﺳ ﻫﻐﮥ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻋﺼﻴﻮنﺟﺎﺑﺮ ﮐ ډﯦﺮ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل،
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺟﻮړول ﭘﻮره ﮐل .
 ﺣﻴﺮام ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﻮ ﺗه ﺟﻬﺎز
ﻋﺼﻴﻮنﺟﺎﺑﺮ د ادوم ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﭘﻪ ﻏﺎړه دے او اﻳﻼت ﺗﻪ ﻧﺰدې دے .
 ﻫﻐﻮئ د اوﻓﻴﺮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐو او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﻮارﻟﺴﻮ
ﭼﻠﻮوﻧ وروﻟﯧل ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺳو ﻣﺪد وﮐى .
زرو ﮐﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﺮۀ زر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ راوړل.

د ﺷﻴﺒﺎ د ﻣﻠﻪ ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻼﻗﺎت

۱۰

 ﻫﻐﻪ
 د ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻠﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺷُﻬﺮت ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ،ﻧﻮ راﻏﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺸﻠﻮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐى .


ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﻳﻮې ﻟﻮﺋ ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه راﻏﻠﻪ او د اوﺎﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ورﺳﺮه وه ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ،ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ او ډﯦﺮ ﺳﺮۀ زر
ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎر ۇو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻼو ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐ ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وﮐې ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐ
 د
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻮﻟﻮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐو ،داﺳ ﻳﻮ ﺳﻮال ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﭼ ﻫﻐﮥ ﻳ ﺟﻮاب ﻧﮥ ﺷﻮ ورﮐﻮﻟﮯ .
وې .
 ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک وﻟﻴﺪو ﭼ د
ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻠﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮه او ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻞ ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ ﻫﻐﮥ ﺟﻮړ ﮐے وو .
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮوت وو ،د ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻮ ،د ﻫﻐﮥ د ﻣﺤﻞ د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ اﻧﺘﻈﺎم او ﻫﻐﻪ ﻟﺒﺎس ﭼ ﻫﻐﻮئ اﻏﻮﺳﺘﮯ
وو ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺎﻗﻴﺎن ﻳ وﻟﻴﺪل او ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻳ ﻫﻢ وﻟﻴﺪې ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﯧﺶ
 ﻫﻐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ ﭼ ﺳﺘﺎ د
ﮐﻮﻟ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻘﻪ ﺣﯧﺮاﻧﻪ ﺷﻮه .
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﺮﻮ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ او ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ اورﯦﺪﻟ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ دى .
راﻏﻠ ﻧﮥ وم او ﻫﺮ ﮥ ﻣ ﮐﺘﻠ ﻧﮥ ۇو .ﺧﻮ زۀ د دې ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وم ﺧﺒﺮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻠ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺣﻤﺖ او

 ﺳﺘﺎ  ﻮﻣﺮه ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺘﻪ دى او ﺳﺘﺎ ﻧﻮﮐﺮان ﻮﻣﺮه ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺘﻪ دى ،ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ
دوﻟﺖ د ﻫﻐ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت دے .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى،
وﺧﺖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وى او ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﺖ ﺧﺒﺮې اورﯦﺪے ﺷ .
ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﻮدﻟ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دے ﭼ ﺗﮥ ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے ﻳ .ﻪ ﭼ د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے ﻳ ﭼ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر
 د ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻠﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔ ﭘﯧﺶ ﮐې ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐ راوړې وې ،د ﻠﻮر زره ﮐﯧﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت
واﺧﻠ “.
ﺳﺮۀ زر او ﭘﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﻘﺪار ﮐ ﻣﺼﺎﻟﺤ او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ ﻫﻢ .ﻫﻐ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻣﺼﺎﻟﺤ ورﮐې ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎﺗ وې
 د ﺣﻴﺮام ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزوﻧﻮ ﭼ ﮐﻮﻣ د اوﻓﻴﺮ ﻧﻪ ﺳﺮۀ زر راوړى ۇو ،د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ
ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﺑﻴﺎ ورﻧﮥ ﮐې .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن دا ﻟﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر او ﻣﺤﻞ ﭘﻪ
ﻳ ﭘﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﻘﺪار ﮐ د ﺻﻨﺪل ﻟﺮ او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ ﻫﻢ راوړل .
ﺳﺘﻨﻮ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل او د دې ﻧﻪ ﻳ د ﺳﻨﺪرﻏﺎړو دﭘﺎره ﺑﻴﻨﺠﻮ او رﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل .دا د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ د ﺻﻨﺪل ﻟﺮ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﺷﻴﺒﺎ
ۇو ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ راوړے ﺷﻮى ۇو ،د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﺮﮯ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮے .
ﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﮐل ﭼ ﮥ ﻳ ﻏﻮﺘﻞ ،دا د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺷﺎﻫ ﺗُﺤﻔﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه ۇو ﭼ ﻫﻐ ﻟﻪ ﻳ د ﺳﺨﺎوت ﺳﺮه
ورﮐې وې .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐ ډﻟﻪ د ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻠ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮه.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه دوﻟﺖ
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﭼ ﺳﻮداﺮو ﮐﻮم ﻣﺤﺼﻮل
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دروﻳﺸﺖ زره ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ زر ﻣﻼوﯦﺪل 

ورﮐﻮﻟﻮ ،د ﺗﺠﺎرت ﻪ او ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻠ د ﺿﻠﻌﻮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ او د ﻋﺮﺑﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن دوه ﺳﻮه ﻟﻮئ ډاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اووۀ ﮐﻠﻮ د ﻮﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﺮو زرو
ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻣﻼوﯦﺪو .
 ﻫﻐﮥ درې ﺳﻮه واړۀ ډاﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﮐﻠﻮ د ﻮﻟﮯ ﺷﻮو
ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮ
ﺳﺮو زرو ﭘﺘﺮى ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .ﻫﻐﮥ دا ﻮل ډاﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ درﺑﺎر ﮐ ﮐﯧﻮدل ﭼ ﻧﻮم ﻳ د ﻟﺒﻨﺎن ﻨﻞ وو .
 د
 -
ﻟﻮئ ﺗﺨﺖ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐو ﭼ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﻳ د ﻫﺎﺗ ﭘﻪ ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭘﻪ وه او ﻧﻮر ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ وو .
ﺗﺨﺖ ﺷﭙ ﭘﻮړۍ وې ﭼ ﺑﺮه ورﺧﺘﻠ وې ،ﭼ د ﻫﺮې ﭘﻮړۍ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺮ او ﺑﻞ ﺳﺮه ﺑﺎﻧﺪې د ازﻣﺮو ﻣﺠﺴﻤ وې ،ﭼ ﻮل
دوﻟﺲ ازﻣﺮى ۇو .ﺗﺨﺖ ﺷﺎ ﻃﺮف ﻮل وو او د دواړو ﺑﺎزوﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ ﻳﻮ ﻳﻮ د ازﻣﺮى ﻣﺠﺴﻤﻪ وه .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻳﻮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻠﻮ ﻮﻟ ﭘﻴﺎﻟ د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړې وې او د ﻟﺒﻨﺎن د ﻨﻞ ﭘﻪ درﺑﺎر
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ﺗﺨﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ وو .
ﮐ ﻮل ﻟﻮ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ۇو .ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ ﮐ ﺑﯧﺨ ﻧﮥ ۇو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى ،ﻪ ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ دا
 ﻫﻐﮥ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ﻟﺮل ﭼ د ﺣﻴﺮام د ﺟﻬﺎزوﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﻠﯧﺪل .ﻫﺮ درې ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ دا راواﭘﺲ
ﻗﻴﻤﺘ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻠﮯ .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د دﻧﻴﺎ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
ﮐﯧﺪل ،ﭼ ﺳﺮۀ زر ،ﺳﭙﻴﻦ زر ،د ﻫﺎﺗ ﻏﺎﻮﻧﻪ ،ﺷﺎدوﺎن او ﻃﺎؤﺳﺎن ﺑﻪ ﻳ راوړل .
 او ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﺷ او د ﻫﻐﮥ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﺎﻟﺪاره او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت د ﺣﻤﺖ ﺧﺎوﻧﺪ وو ،
 ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ﮥ ﺗُﺤﻔﻪ
ﺣﻤﺖ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د
راوړه ،ﻟﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر ،ﭼﻮﻏ ،وﺳﻠ ،ﻣﺼﺎﻟﺤ ،آﺳﻮﻧﻪ ،او ﻗﭽﺮ .ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل ﺑﻪ داﺳ ﮐﯧﺪل .
ﻮارﻟﺴﻮ ﺳﻮو ﺟﻨ ﺎډو او دوﻟﺴﻮ زرو ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارو ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺟﻮړ ﮐو .ﻫﻐﮥ ﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ وﺳﺎﺗﻞ
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
او ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻳ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ دﯦﺮه ﮐل .
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻮداﺮو د ﻣﺼﺮ او ﻗﻮﻋ ﻧﻪ آﺳﻮﻧﻪ
ﻋﺎم ۇو او دِﻳﺎر د ﻳﻬﻮداه ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐ د ﭼِﻨﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ ۇو .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺟﻨ ﺎډۍ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﭙ ﺳﻮه د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﺳﻴﻮ او آس ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
اﺧﺴﺘﻞ 
ﭘﻪ ﺳﻴﻮ اﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺣﺘ او ﺷﺎﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﺧﺮﻮﻟﻮ دﭘﺎره آﺳﻮﻧﻪ او ﺟﻨ ﺎډۍ ﻟﯧﻟ.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮل
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 او ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ډﯦﺮو ﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .د ﻓﺮﻋﻮن د ﻟﻮر ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻫﻐﮥ ﺣﺘ ،ﻣﻮآﺑ ،ﻋﻤﻮﻧ ،ادوﻣ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ دا ﺣﻢ ورﮐے وو ﭼ د دې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ
او ﺻﻴﺪاﻧ  وادۀ ﮐې .
ﻪ ﭼ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زړوﻧﻪ ﻧﻮرو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ واوړى ،ﺧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮ ﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ.
 ﺳﻠﻴﻤﺎن اووۀ ﺳﻮه ﺷﻬﺰاد وادۀ ﮐې او درې ﺳﻮه وﻳﻨ ﻳ ﻫﻢ وې .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ زړۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ واړوﻟﻮ

 او ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻮډا ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﭘﺮدو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ واړوﻟﻮ او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د

 ﻫﻐﮥ د ﺻﻴﺪان ﻋﺴﺘﺎرات ﻣﺠﺴﻤ او د ﻋﻤﻮن د ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت ﻳ
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮره وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ .
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﭼ ﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺑﺪ ۇو او ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻮره ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ
وﮐو .
 ﻫﻐﮥ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻮآب د ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻌﺒﻮد
ﮐﻮﻟﻪ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر داؤد ﮐې وه .
 ﻫﻐﮥ د ﻋﺒﺎدت ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل ﭼﺮﺗﻪ
ﮐﻤﻮس او د ﻋﻤﻮن د ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻮﻟ ﺑﺖ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻳﻮه ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 -
ﺑﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻮﻟﻮ ﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوﻟﻪ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ .
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دوه ﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮے وو او دا ﺣﻢ ﻳ ورﮐے وو ﭼ د ﭘﺮدو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ
 او ورﺗﻪ
ﮐﻮه ،ﺧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﻧﮥ ﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ واوړﯦﺪو .ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ 
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻗﺼﺪاً ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے او زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ دې ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ زۀ ﺑﻪ داﺳ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﻧﮥ ﮐﻮم ،ﺧﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﺧﻠﻢ او ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐﻮم .
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﮥ اﺧﻠﻢ ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد
ﺳﺘﺎ د زوئ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺑﻪ ﻳ وﮐم .
او د ﺧﭙﻞ ﺧﻮښ ﺷﻮى ﺎر ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﺎﻃﺮه ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎن
 د دې ﻧﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ
 -
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ادوم ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺪد راوﭼﺖ ﮐو ﭼ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻼف ﺷ .

وړاﻧﺪې ،ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ادوم ﻓﺘﺢ ﮐو او د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻳﻮآب د ﻣو ﺨﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﮯ وو ﻧﻮ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﭘﻪ ادوم
 ﺧﻮ ﺣﺪد او د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﮥ
ﮐ ﺷﭙ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل او ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ادوم ﮐ ﻮل ﻧﺮان ووژل 
 ﻫﻐﻮئ ﻣﻴﺪﻳﺎن ﭘﺮﯦﻮدو او ﻓﺎران ﺗﻪ ﻻړل،
ادوﻣﻴﺎن ﻧﻮﮐﺮان ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟ ۇو) .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺣﺪد ﻣﺎﺷﻮم وو (.
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻧﻮر ﺳى ورﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﺷﻮل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐو او ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﻻړل ،ﻫﻐﮥ ﺣﺪد ﻟﻪ ﻟه زﻣﻪ او
 او د ﻓﺮﻋﻮن ﺣﺪد دوﻣﺮه ﺧﻮښ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠ 
ﮐﻮر ورﮐو او د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻳ ورﻟﻪ وﮐو .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮ زوئ ﺟﻨﻮﺑﺖ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د
ﻳﻌﻨ د ﻣﻠ ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ﺧﻮر وﮐه ،ﭼ ﺣﺪد ﻳ وادۀ ﮐى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﺣﺪد ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﯧﺪو
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ د ﻓﺮﻋﻮن د زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪو .
ﭼ داؤد او د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻳﻮآب ﻣۀ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﺣﺪد ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ زۀ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ“.
 ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دﻟﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﮥ ﮐﻤﮯ دے؟ ﭼ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﻏﻮاړې “.ﺣﺪد ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﺟﻮاب

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻟﻴﺪع زوئ رِزون ﻫﻢ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻼف ﮐو .رِزون د ﺧﭙﻞ
ورﮐو” ،ﻧﻪ ،ﺑﺲ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺗﻠﻮ اﺟﺎزت راﮐه “.
 او ﻫﻐﻪ د ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎﻧﻮ د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﺷﻮے وو .دا د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ
ﻧﯧ ﻳﻌﻨ د ﺿﻮﺑﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﺪدﻋﺰر ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وو ،
ﺷﻮى ۇو ﭼ ﮐﻠﻪ داؤد ﻫﺪدﻋﺰر ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو .رِزون او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻻړل او ﭘﻪ دﻣﺸﻖ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ رِزون د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﺷﻤﻦ وو او د ﺣﺪد ﭘﻪ
ﺳو ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دﻣﺸﻖ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو .

ﺷﺎن ﻳ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐﻮل ،ﻫﻐﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ.

د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮظ
 ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳے د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﭙﻞ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ وو .ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ اﻓﺮاﺋﻴﻢ

 دا د ﻫﻐﮥ د ﺑﻐﺎوت ﻗﻴﺼﻪ ده .ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ
ﮐ د ﺻﺮﻳﺪه وو .او د ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﮐﻮﻧې ﻣﻮر ﻧﻮم ﺻﺮوﻋﻪ وو .
 ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻳﻮ ﺗه زﻟﻤﮯ وو او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﺮه ﺧﺘﻠ ﭘ ﺟﻮړول او د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮل .

وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﻣﺮه ﻣﺤﻨﺘ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻣﻨﺴ او اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو .
ﻳﻮه ورځ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﺑﺎﻧﺪې اﺧﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ،اﺧﻴﺎه د ﺳﻴﻼ وو .او ﭘﻪ
 اﺧﻴﺎه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻮې ﭼﻮﻏﻪ
ﻣﯧﺪان ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﻮر ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ،اﺧﻴﺎه ﻧﻮې ﭼﻮﻏﻪ اﻏﻮﺳﺘ وه .
 او ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻟﺲ ﻮ د ﺎن دﭘﺎره واﺧﻠﻪ ،ﻪ ﻣﺎﻟ
اﻏﻮﺳﺘ وه ﻫﻐﻪ ﻳ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او دوﻟﺲ ﻮ ﻳ ﮐه ،
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ زۀ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﺧﻠﻢ او ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺲ ﻗﺒﻴﻠ درﮐﻮم .
ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺳﺎﺗ ،دا ﻫﻐﻪ ﺎر دے ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﻣﺎ
 زۀ داﺳ ﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن زۀ رد ﮐے ﻳﻢ او د ﭘﺮدو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐے دے
ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ زﻣﺎ ﺷ .
ﻳﻌﻨ ،د ﺻﻴﺪان د ﻣﺠﺴﻤ ﻋﺴﺘﺎرات ،د ﻣﻮآب ﺑﺖ ﮐﻤﻮس او د ﻋﻤﻮن ﺑﺖ ﻣﻮﻟ .ﺳﻠﻴﻤﺎن زﻣﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده ،ﻫﻐﮥ زۀ ﻧﮥ
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﻳﻢ رﺿﺎ ﮐے او ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر داؤد زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ داﺳ ﻫﻐﮥ ﻧﮥ دے ﮐے .
د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﮥ اﺧﻠﻢ او ﭼ ﺗﺮﻮ ژوﻧﺪے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺗﻢ .زۀ ﺑﻪ داﺳ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ د داؤد
 زۀ ﺑﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د زوئ ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
د ﺧﺎﻃﺮه ﮐﻮم ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮښ ﮐے وو او ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻠ ۇو .
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن زوئ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﺮﯦدم ،ﻧﻮ ﭼ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ
واﺧﻠﻢ او ﻟﺲ ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ درﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،
داؤد د اوﻻد ﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﺎ ﻳﻮ ﮐﺲ وى ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺎر ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ
 ﻳﺮﺑﻌﺎﻣﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐم او ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮې ﭼ ﺳﺘﺎ زړۀ
زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى .
 ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ د ﺣﻢ ﭘﻮره ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮې ،زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوې او زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ او ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﻳ ﻏﻮاړى .
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮې ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ وى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﮐﻮل ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ
ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐم او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د داؤد دﭘﺎره
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ د داؤد اوﻻد ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻧﮥ وى “.
ﮐى دى .
ﻳﺮﺑﻌﺎم د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺴﺎق ﻟﻪ وﺗﺘﯧﺪو او د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر وو.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺮګ
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣ ،د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺖ او ﭼ ﻧﻮر ﮥ ﻳ ﻫﻢ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ ﻮل ”د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﺎه ﻧﺎﻣﻪ“ ﻧﻮﻣ ﮐﺘﺎب ﮐ

 ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او د داؤد
 ﻫﻐﻪ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه وو .
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ رﺣﺒﻌﺎم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ.

د ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﻐﺎوت

۱۲

 ﮐﻠﻪ ﭼ د
 ﺑﻴﺎ رﺣﺒﻌﺎم ﺷﻢ ﺗﻪ ﻻړو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ۇو ﭼ دے ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐى .


 د
ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻮک د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وو ،ﻫﻐﻪ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ .
 ”ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ
ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﺮﺑﻌﺎم راوﻏﻮﺘﻮ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻮل ورﺳﺮه رﺣﺒﻌﺎم ﻟﻪ ﻻړل او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې دراﻧﮥ ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل .ﮐﮥ ﺗﮥ دا ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ ﺳﭙ ﮐې ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ وﻓﺎدار ﺧﻠﻖ ﻳﻮ “.
 رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه
”درې ور ﭘﺲ راﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺟﻮاب درﮐم “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻړل .
ﻣﺸﻮره وﮐه ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧ ۇو .ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺸﻮره راﮐئ ﭼ
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻧﻦ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺟﻮړ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺪﻣﺖ
دې ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﮥ ﺟﻮاب ورﮐم؟“ 
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ رد ﮐو او
وﮐې او ﺧﻮږې ﺧﺒﺮې ورﺳﺮه وﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ وى “.
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﻫﻐﻪ زﻟﻤﻮ ﻟﻪ ﻻړو ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻟﻮئ ﺷﻮى ۇو او اوس د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧ ۇو .
”ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺸﻮره راﮐئ ﭼ ﮥ وﮐو .ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﮥ وواﻳﻮ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ ﺳﭙ ﮐم ﭼ
 ﻧﻮ زﻟﻤﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮک ﭼ آﺳﺎن ژوﻧﺪ ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،زﻣﺎ ﮐﭽﻪ ﻮﺗﻪ
زﻣﺎ ﭘﻼر ورﺑﺎﻧﺪې اﯦ دى؟“ 
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دراﻧﮥ ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ اﭼﻮﻟ دى ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ دا ﻧﻮر ﻫﻢ دراﻧﮥ
زﻣﺎ د ﭘﻼر د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻏﻪ ده .
 درې ور وروﺳﺘﻮ ﻳﺮﺑﻌﺎم او ﻮل ﺧﻠﻖ رﺣﺒﻌﺎم
ﮐم .ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮړو وﻫﻠ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﻣﺎﻧﻮ ﺳﻢ ﮐم “.
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳو ﻣﺸﻮره رد ﮐه او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ دې ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو .
 ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻨﻪ ﭼ زﻟﻤﻮ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې دراﻧﮥ ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ
ﺳﺨﺘ ﺧﺒﺮې وﮐې ،
 ﻧﻮ
اﭼﻮﻟ ۇو ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ دا ﻧﻮر ﻫﻢ دراﻧﮥ ﮐم .ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮړو ﺑﺎﻧﺪې وﻫﻠ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻤﻮم “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،دا ﻫﺮ ﮥ ﻪ ﺑﺪل ﺷﻮل ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻨﻈﻮره وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﻮره ﮐى ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮل ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻼ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اﺧﻴﺎه ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺗﻪ ﮐې وه .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﮥ ﻣﻨﻮ ،د ﻳﺴ ﭘﻪ زوئ ﮐ زﻣﻮﻧ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده .اے
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ  ،ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ ،د داؤد ﺧﺎﻧﺪان دې ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﻤﺒﺎﻟﻪ ﮐى “.او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﭙﻠﻮ
 ﺑﻴﺎ
 ﺧﻮ رﺣﺒﻌﺎم ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړل .
رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ادورام وﻟﯧﻟﻮ ،ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ﭼ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ

ﻻړ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺴﺎر ﮐو .رﺣﺒﻌﺎم ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ ﺳﻮر ﺷﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ
ﻧﻮ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻖ د داؤد د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮى .
ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮې ﻏﻮﻧې ﺗﻪ راوﻏﻮﺘﻠﻮ او د ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﺟﻮړ ﮐو.
ﺻﺮف د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻘﻮ د داؤد اوﻻد ﻣﻨﻠﻮ.

د ﺳﻤﻌﻴﺎه ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﮐﻠﻪ ﭼ رﺣﺒﻌﺎم ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻻک اﺗﻴﺎ زره ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل .ﻫﻐﮥ

 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دا اراده وﮐه ﭼ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻻړ ﺷ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﺑﻴﺎ راوﻟ .
 ”ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 ﭼ ﻫﻐﻪ رﺣﺒﻌﺎم او د ﻳﻬﻮداه او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﻮى ،
ﺳﻤﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ 
وروﻮ ﻳﻌﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﻮل ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﻪ ﭼ ﮥ وﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﮐى دى “.ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او واﭘﺲ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل.

د ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ اوړﯦﺪل
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺑﻌﺎم د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺷﻢ ﮐ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎر ﺟﻮړ ﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړو او د ﻓﻨﻮاﯦﻞ

 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﺧﺒﺮه داﺳ ده ،ﮐﮥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ
 -
ﺎر دﭘﺎره ﻳ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
ﻻړ ﺷ او ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎدارى د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه رﺣﺒﻌﺎم ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻪ
 د ﻣﺸﻮرې اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺑﺎدﺷﺎه دوه د ﺳﺮو زرو ﺳﺨ ﺟﻮړ ﮐل او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
ﮐى او ﻣﺎ ﺑﻪ ووژﻧ “.
”ﺗﺎﺳﻮ د ډﯦﺮې ﻣﻮدې ﻧﻪ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ  .اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪاﻳﺎن دا دى ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ
 ﻧﻮ داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎه وﮐه،
 ﻫﻐﮥ د ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ﺳﺨﮯ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ او ﺑﻞ ﭘﻪ دان ﮐ ﮐﯧﻮدو .
راووﻳﺴﺘﻠ “.
 او ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻮ ﮐ د ﻋﺒﺎدت ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل او د ﻫﻐﻪ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﺑﻴﺖاﻳﻞ او دان ﺗﻪ ﻻړل .
ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮښ ﮐل ﮐﻮم ﭼ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻧﮥ ۇو.

ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ د ﻋﺒﺎدت ﺣﻢ ورﮐﻮل
 ﻳﺮﺑﻌﺎم د اﺗﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﻣﺬﻫﺒ اﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﮐو .د ﺳﺮو زرو ﮐﻮم

ﺳﺨ ﻳ ﭼ ﺟﻮړ ﮐى ۇو ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې او ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ د
 او د
ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره اﻣﺎﻣﺎن ﮐﯧﻨﻮل ﮐﻮﻣ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺟﻮړې ﮐې وې .
اﺗﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺮره ﮐې وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻐﮥ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ
دﭘﺎره ﮐﻮم اﺧﺘﺮ ﻣﻘﺮر ﮐے وو د ﻫﻐ د ﻣﻨﺎووﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه.

۱۳

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ ﺳے ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ


 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪو ﭼ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه وﻻړ وو .
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،اے ﻗﺮﺑﺎنﺎه ،اے ﻗﺮﺑﺎنﺎه .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،د داؤد ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻴﺎه وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﻼل ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﺧﻮ ﭘﻪ
 او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺧﺒﺮه
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﻫُوﮐ وﺳﻮزوى “.
ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ” ،دا ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﺷ او اﻳﺮې ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرې ورې ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ اﺷﺎره وﮐه او ﺣﻢ ﻳ ورﮐو” ،دا ﺳے
ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﺒﺮې ﮐې دى “.
 ﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻮ ﻮ ﺷﻮه او
وﻧﻴﺴ “.ﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻻس ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺷﻞ ﺷﻮ او واﭘﺲ ﻳ راﻏﻮﻧ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ .
 ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ
اﻳﺮې ﭘﻪ زﻣﻪ ورﻏﻮرزﯦﺪې ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه .
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره دﻋﺎ وﮐه او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐه ﭼ زﻣﺎ ﻻس روغ ﮐى “.ﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او رو
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻻس روغ ﺷﻮ .
 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳى ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ
راﺳﺮه وﺧﻮره .ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ اﻧﻌﺎم درﮐم “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ
ﺳﺘﺎ ﻧﻴﻢ دوﻟﺖ ﻫﻢ راﮐې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﻧﮥ ﺷﻢ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﮥ وﺧﻮرم او ﻧﮥ وﻢ .
 ﺧﻮ ﭼ
ﺣﻢ راﮐے دے ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ ﮥ ﺧﻮرې او ﻧﮥ  او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر راﻏﻠﮯ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ واﭘﺲ ﻫﻢ ﻧﮥ  “.
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ﻫﻐﻪ راﻏﻠﮯ وو ﻧﻮ واﭘﺲ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻻ ﻧﮥ ړو او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻻړو.

د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ اوﺳﯧﺪو ،د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ د

 ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د
ﻳﻬﻮداه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﮥ ﮐى ۇو او ﮥ ﻳ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
 او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻره ﻻړو؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺳک وﻮدﻟﻮ 
 د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﺴ
ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐئ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﻟﻪ ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐو او ﻫﻐﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮر ﺷﻮ .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳک روان وو او ﻫﻐﻪ ﻳ وﻣﻮﻧﺪو ﭼ د ﯧۍ د وﻧ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وو .ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ د ﻳﻬﻮداه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
 ﻧﻮ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او رو
ﻳ ﮥ؟“ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،زۀ ﻳﻢ “.
 ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه واﭘﺲ ﻧﮥ ﺷﻢ ﺗﻠﮯ او ﻧﮥ ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ ﺗﺎ ﺳﺮه رو
وﺧﻮره “.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ رو ﺧﻮرې او ﻧﮥ ﺑﻪ اوﺑﮥ
ﺧﻮړے ﺷﻢ او ﻧﮥ اوﺑﮥ ﻠﮯ ﺷﻢ ،
 ﻧﻮ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻫﻢ
 او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻره ﺗﻠﮯ ﻳ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ را “.
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﻢ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮې ﻓﺮﺘ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﺎن ﺳﺮه دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﻢ او زۀ ﺳﺘﺎ
 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐم “.ﺧﻮ دروغ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ
رو وﺧﻮړه او اوﺑﮥ ﻳ ورﺳﺮه وﻠ .
 او ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده او
ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
 ﺧﻮ ﺗﮥ واﭘﺲ راﻏﻠ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ دې رو وﺧﻮړه او
ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﺣﻢ درﮐے وو ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دې وﻧﮥ ﮐل .
اوﺑﮥ دې وﻠ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺎک ﻧﮥ ﮐﻮې .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ادﻳﺮه

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮراک ﺧﺘﻢ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻳﻬﻮداه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دﭘﺎره ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐو ،
ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺨﻮﻟﮯ “.
ﻫﻐﻪ روان ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﻳﻮ زﻣﺮے ورﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ووژﻟﻮ .د ﻫﻐﮥ ﻻش ﭘﻪ ﺳک ﭘﺮوت وو او ﺧﺮ او زﻣﺮے
 ﮥ ﺳى ﻫﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل او ﭘﻪ ﺳک ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻻش وﻟﻴﺪو ﭼ زﻣﺮے ورﺳﺮه ﻧﺰدې وﻻړ وو .ﻫﻐﻮئ
ورﺳﺮه وﻻړ ۇو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړل او ﭼ ﮥ ﻳ ﻟﻴﺪﻟ ۇو ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﮐل .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ ﮐې ده .ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺮے وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﺣﻤﻠﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ دﭘﺎره زﻣﺎ
ﭘﺮې وﮐى او ﻣ ﻳ ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو “.
 او ﻫﻐﻪ روان ﺷﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻻش ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ ﺳک ﭘﺮوت وو ،ﭼ
ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ داﺳ وﮐل ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
ﺧﺮ او زﻣﺮے ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ورﺳﺮه وﻻړ ۇو ،ازﻣﺮى ﻧﮥ ﻻش ﺧﻮړﻟﮯ وو او ﻧﮥ ﻳ ﭘﻪ ﺧﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې وه .
 ﻫﻐﻪ ﻳ د
ﻻش راواﺧﺴﺘﻮ ،ﭘﻪ ﺧﺮۀ ﻳ ﮐﯧﻮدو او واﭘﺲ ﻳ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ راوړو ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻢ وﮐى او ﺦ ﻳ ﮐى .
ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﺦ ﮐو او ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻤﮋن ۇو او وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،اے زﻣﺎ وروره ډﯦﺮ
 ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺦ ﮐو ﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻣ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﺦ
اﻓﺴﻮس دے “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼ د
ﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺒ ﺦ دے ،او زﻣﺎ ﻻش د ﻫﻐﮥ د ﻫوﮐﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﮐﯧدئ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺧﻼف او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ د ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ
ﺧﻼف ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ رﺘﻴﺎ ﺷ“.

د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﮐﺒﻴﺮه ﻨﺎه
 ﺧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ اوړﯦﺪو او د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻠﻘﻮ اﻣﺎﻣﺎن ﻳ ﺧﻮﻮل ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ


ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ﭼ ﮐﻮﻣ ﻫﻐﮥ ﺟﻮړې ﮐې وې .ﭼ ﭼﺎ ﻫﻢ اﻣﺎم ﺟﻮړﯦﺪل ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ اﻣﺎم
 د دې ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه او د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ورﮐﻪ ﺷﻮه.
ﻣﻘﺮروﻟﻮ .

د ﻳﺮﺑﻌﺎم د زوئ ﻣﺮګ

۱۴

 ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺧﭙﻠ  ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ ﮐه
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه زوئ اﺑﻴﺎه ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮ .


ﭼ ﻮک دې وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ او ﺳﻴﻼ ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اﺧﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اوﺳﻴى ،ﭼﺎ ﭼ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻟﺲ ﻏ او ﮥ ﻧﺮۍ رو او ﻳﻮ ﻣﻨﮯ ﺷﺎت ورﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐه ﭼ ﭘﻪ ﻫﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﮥ
ﺟﻮړﯦم .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ د اﺧﻴﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه .د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ اﺧﻴﺎه ړوﻧﺪ ﺷﻮے وو .
ﭼﻞ ﮐﻴى “.
اﺧﻴﺎه ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻤﺎر زوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ رارواﻧﻪ ده .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺧﻴﺎه ﺗﻪ
 ﺧﻮ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ ﺑﻪ واﺋ .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻪ راورﺳﯧﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐ داﺳ ﺎره ﮐل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻨ ﺑﻞ ﻮک ده .
ﭼ ﮐﻠﻪ اﺧﻴﺎه ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دروازه ﺑﺎﻧﺪې راﻧﻨﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻳﺮﺑﻌﺎم  دﻧﻨﻪ راﺷﻪ .ﺗﮥ دا وﻟ
 ﻻړه ﺷﻪ او ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺎره ﮐﻮې ﭼ ﻨ ﺑﻞ ﻮک ﻳ؟ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺑﺪ ﺧﺒﺮ دے .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ درﺟﻪ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ اوﭼﺘﻪ ﮐه او زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ
 د داؤد اوﻻد ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣ درﮐه .ﺧﻮ ﺗﮥ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﻳ،
ﺟﻮړ ﮐې .
 ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮﺋ
ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻮره ﺗﺎﺑﻌﺪار وو ،زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﻨﻞ او ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﮥ ﻳ ﮐﻮل ﭼ ﻣﺎ ورﺗﻪ وﺋﻴﻞ .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﮐل ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .ﺗﺎ زۀ رد ﮐے ﻳﻢ او زﻣﺎ ﻏﺼﻪ دې راﭘﺎروﻟ ده ﻪ ﭼ د ﻋﺒﺎدت
 ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان وﺑﺎ راوﻟﻢ او ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﻮل
دﭘﺎره دې ﺑﺘﺎن او ﻣﺠﺴﻤ ﺟﻮړې ﮐې دى .
ﻧﺮان ﺑﻪ ووژﻧﻢ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ آزاد وى او ﮐﮥ ﻏﻼم .او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐم ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﻓﻨﺎ ﺷ ﻟﻪ ﭼ
 ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﺳﭙ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﻮرى او ﭼ ﻮک ﭘﻪ
ﭙﻴﺎﮐ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
 او اﺧﻴﺎه د ﻳﺮﺑﻌﺎم  ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻣﯧﺪان ﮐ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﻣﺎرﻏﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﻮرى .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى “.
 ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﺗﻢ
”اوس واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ .ﭼ ﻨﻪ ﺗﮥ ﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﻧﻮ ﺳﺘﺎ زوئ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .
وﮐى او ﺦ ﺑﻪ ﻳ ﮐى .ﺻﺮف دے ﺑﻪ د ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﺧﺎﻧﺪان ﻫﻐﻪ ﮐﺲ وى ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐﻔﻦ دﻓﻦ ﺷﻮے وى ،ﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
ﭼ ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﻘﺮروى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﻪ ﮐى او دا ﺑﻪ ﻫﻢ اوس اوس وﺷ .
ﻣﻠ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ وﺧﻮﻮى ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮه وﻟﻪ ﮐ د ﻟﻮﺧ ﺑﻮﮯ ﺧﻮﻴى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د دې ﮥ
ﻣﻠ ﻧﻪ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ وﺑﺎﺳ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ اﺧﻮا ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻪ ﭘﺮﯦدى ﭼ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د اﺷﻴﺮې ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ راﭘﺎروﻟ ده .
 د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻪ واﭘﺲ ﺗﺮﺿﺎه ﺗﻪ ﻻړه .ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر
ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻨﺎه ﮐې ده او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ دى “.
 ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻏﻢ وﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺦ ﮐو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ
ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺷﻮه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻠ ﻣ ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ اﺧﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو.

د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮګ
 ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﻧﻮر ﮥ ﻫﻢ وﮐل ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮم ﺟﻨﻮﻧﻪ ﮐى ۇو او ﭼ ﻫﻐﮥ ﻨﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ دا ﻫﺮ ﮥ د


 ﻳﺮﺑﻌﺎم دووﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﺦ ﺷﻮ او د
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻫﻐﮥ زوئ ﻧﺪب د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه رﺣﺒﻌﺎم
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن زوئ رﺣﺒﻌﺎم د ﻳﻮ ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ اووﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ

ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه ،دا ﻫﻐﻪ ﺎر دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت
 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﻳ ﻪ
ﮐﻴى .د رﺣﺒﻌﺎم ﻣﻮر ﻧﻌﻤﻪ د ﻋﻤﻮن وه .
 ﻫﻐﻮئ د ﻏﻠﻄﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐې
راوﭘﺎروﻟﻪ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ وﮐه .
 د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺑﺪه
او د ﮐﺎﻮ ﺳﺘﻨ او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ ﻳ وﻟﻮﻟ ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ او د ﺷﻨﻮ وﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻋﺒﺎدت وﮐى .
ﺧﺒﺮه دا وه ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺳى او  وې ﭼ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﮐﻮﻟﻮ .د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ
ﻫﻐﻪ ﻮل ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻮل ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺷﻟ ۇو ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن

 د رﺣﺒﻌﺎم د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻢ ﮐﺎل د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺴﺎق ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .
ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ .
 د دې
ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او د ﻣﺤﻞ ﻮﻟ ﺧﺰاﻧ ﻳﻮړﻟ ﺳﺮه د ﺳﺮو زرو ﻫﻐﻪ ډاﻟﻮﻧﻮ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
ﭘﻪ ﺎئ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه د زﯦو ډاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او د ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻳ ﮐل ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺤﻞ د دروازو ﻮﮐﻴﺪاران
 ﻫﺮ ﻞ ﺑﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﺑﻪ ډاﻟﻮﻧﻪ وړل او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ واﭘﺲ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ
ۇو .
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﮐى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.
ﮐﻮ ﺗﻪ راوړل .
 رﺣﺒﻌﺎم ﻣ ﺷﻮ او د داؤد د ﺎر ﭘﻪ
 ﭘﻪ دې ﻮﻟﻪ ﻣﻮده ﮐ رﺣﺒﻌﺎم او ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ۇو .

ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻧﻌﻤﻪ وه .او د رﺣﺒﻌﺎم زوئ اﺑﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﻴﺎه

۱۵

 او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ درې
 د ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻧﺒﺎط د زوئ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻢ ﮐﺎل ،اﺑﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،


 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﮐل او د ﻣﺎﻟ
ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﻌﻪ د اﺑﺳﻠﻮم ﻟﻮر وه .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺎدار ﻧﮥ وو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻴﮥ داؤد وﻓﺎدار وو .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
داؤد د ﺧﺎﻃﺮه اﺑﻴﺎه ﻟﻪ ﻳﻮ زوئ ورﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى او د دې ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى .
داﺳ ﻪ وﮐل ﭼ داؤد ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮې رﺿﺎ ﮐﯧﺪو او ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳ د ﺣﺘ اورِﻳﺎه د ﻣﺴﺌﻠ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ
 ﮐﻮم ﺟﻨ ﭼ د رﺣﺒﻌﺎم او ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺷﺮوع ﺷﻮے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﺑﻴﺎه
د ﻫﻐﮥ د ﻳﻮ ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﮥ وه ﮐې .
 او ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ اﺑﻴﺎه ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى
ﭘﻪ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ ﺟﺎرى وو .
 اﺑﻴﺎه ﻣ ﺷﻮ او د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ آﺳﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.
دى .

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ
 او ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﻠﻢ ﮐﺎل آﺳﺎ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،

 آﺳﺎ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮل
ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻧﻴﺎ ﻣﻌﻪ وه ،ﭼ د اﺑﺳﻠﻮم ﻟﻮر وه .

 ﻫﻐﮥ د ﻣﻠ د ﺑﺘﺎﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت د ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻮل ﻧﺮان او  ﮐﻨﺠﺮې ووﻳﺴﺘﻠ او
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺑﺎﻧﺪې رﺿﺎ ﮐﯧﺪو .
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻴﺎ ﻣﻌﻪ د ”ﻣﻮر ﻣﻠﻪ“ د ﻋﻬﺪې ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه،
ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﺘﺎن ﻳ ﻟﺮې ﮐل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .

ﻪ ﭼ ﻫﻐ د اﺷﻴﺮې ﻳﻮ ﺑﺣﻴﺎ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐے وو .آﺳﺎ دا ﺑﺖ ﻣﺎت ﮐو او د ﻗﺪرون ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻳ وﺳﻮزوﻟﻮ .
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﭼ ﮐﻮم
اﺮ ﭼ آﺳﺎ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﮥ وې ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻮل ﻋﻤﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺎدار وو .
ﻴﺰوﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮐﯧﻮدل ،د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻫﻐﻪ
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺸﺎ د ﺧﭙﻠ
ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ ﮐﯧﻮدل ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻗﻒ ﮐى ۇو .
 ﺑﻌﺸﺎ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او د راﻣﺎ ﻧﻪ ﻳ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ۇو .
 ﻧﻮ آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر ﻳﻮړل ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﺗﺎو ﮐل ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﺗ راﺗ ﺑﻨﺪ ﮐى .
ﮐﻮر او ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ۇو او دا ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د دې ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه دﻣﺸﻖ ﺗﻪ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺑِﻦﺣﺪد ﻟﻪ
 ”راﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻟﻮظ
وﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺣﺰﻳﻮن ﻧﻤﺴﮯ او ﻃﺎبرﻣﻮن زوئ وو ،
وﮐو .ﻮره ،دا ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر ﺗﺤﻔﻪ درﻟﯧم .ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺸﺎ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﺎت ﮐه ،ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د
 ﺑِﻦﺣﺪد ﺑﺎدﺷﺎه د آﺳﺎ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮ او ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان او د ﻫﻐﻮئ ﻟﺮ ﻳ
ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻬﺮ ﮐى “.
وﻟﯧﻟﻮ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﻮن ،دان ،اﺑﻴﻞﺑﻴﺖﻣﻌﻪ ،د ﻠﻴﻞ ډﻧ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻋﻼﻗﻪ او د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻮﻟﻪ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د راﻣﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭘﺨﻮل ﭘﺮﯦﻮدل او ﺗﺮﺿﺎه ﺗﻪ ﻻړو .
ﻋﻼﻗﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐه .
ﺑﻴﺎ آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ دا ﺣﻢ وﮐو ﭼ د راﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎ او ﻟﺮ ﻳﻮﺳ ﭼ ﺑﻌﺸﺎ د دې ﭘﺨﻮ
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل .د دې ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮه آﺳﺎ د ﻣﺼﻔﺎه او ﺟﺒﻌﻪ ﺎر ﻣﻀﺒﻮط ﮐو ﭼ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐى ۇو ،د ﻫﻐﮥ د ﺑﻬﺎدرۍ ﮐﺎرﻧﺎﻣ او ﮐﻮم ﺎروﻧﻪ ﻳ ﭼ ﺟﻮړ ﮐى ۇو ،دا ﻫﺮ ﮥ د
وو .
 آﺳﺎ ﻣ ﺷﻮ او
ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻮډاﺗﻮب ﮐ ورﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻮ ﺑﻴﻤﺎرى راﻏﻠﻪ .
د داؤد د ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺪب
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﮐﺎل ﮐ ،د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه زوئ ﻧﺪب د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻳ

 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ وﮐه او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ د ﻨﺎه
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
 د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠ د اﺧﻴﺎه زوئ ﺑﻌﺸﺎ د ﻧﺪب ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻳ ووژﻟﻮ ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
ﮐ ﻧﺪب او د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﺟﺒﺘﻮن ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے وو .
 ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﺮﺑﻌﺎم د
درﯦﻢ ﮐﺎل داﺳ وﺷﻮل .او ﺑﻌﺸﺎ د ﻧﺪب ﻧﻪ ﭘﺲ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ .
ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺴﺎن ووژل .ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ د ﺳﻴﻼ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اﺧﻴﺎه ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ
 دا ﻪ ﭼ ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
ۇو ،د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان ووژﻟﮯ ﺷﻮ ،ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺼﻪ راوﭘﺎروﻟﻪ ،دا د ﻫﻐ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐې وه او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻢ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو.
 د ﻳﻬﻮداه
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻧﺪب ﮐى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .

ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺸﺎ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ۇو.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺸﺎ

 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل د اﺧﻴﺎه زوئ ﺑﻌﺸﺎ د ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ

 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﻨﺎه ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه
ﺗﺮﺿﺎه ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
وﮐه او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ.

۱۶

 ”ﻣﺎ د
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د ﺣﻨﺎﻧ ﭘﻪ زوئ ﻳﺎﻫﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮ او د ﺑﻌﺸﺎ دﭘﺎره ﻳ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو ،


ﺧﺎورو ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐې او د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻣ ﺟﻮړ ﮐې .ﺧﻮ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎ ﻫﻢ ﻨﺎه ﮐې ده او زﻣﺎ ﺧﻠﻖ دې د ﻨﺎه
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ دى .د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ راﭘﺎروﻟ ده ،
 ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﺳﭙ ﺑﻪ ﻳ وﺧﻮرى او
ﻳﺮﺑﻌﺎم او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺒﺎه ﮐے وو .
 ﺑﻌﺸﺎ ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى دى ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د
ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻣۀ ﺷ ﻧﻮ ﻣﺎرﻏﺎن ﺑﻪ ﻳ وﺧﻮرى “.
 ﺑﻌﺸﺎ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺗﺮﺿﺎه ﮐ ﺦ
ﺑﻬﺎدرۍ ﻮﻟﻮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم د ﺑﻌﺸﺎ او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻼف د ﻳﺎﻫﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ
ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ اﻳﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ .
ذرﻳﻌﻪ ورﮐے ﺷﻮے وو ﻪ ﭼ ﺑﻌﺸﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐى ۇو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ راوﭘﺎروﻟﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان وژﻟﮯ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺷﻮ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﻳﻠﻪ
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﭙوﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ،د ﺑﻌﺸﺎ زوئ اﻳﻠﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺗﺮﺿﺎه

 د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ زِﻣﺮى ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻧﻴﻤﻮ ﺟﻨ ﺎډو ﻣﺸﺮ وو ،د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
 زِﻣﺮى ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ،
ﮐه .او اﻳﻠﻪ ﻳﻮه ورځ ﭘﻪ ﺗﺮﺿﺎه ﮐ د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ ارﺿﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ وو .
 ﻨﻪ ﭼ
اﻳﻠﻪ ﻳ ووژﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اووﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل داﺳ وﺷﻮل .
زﻣﺮے د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺑﻌﺸﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻮل ﮐﺴﺎن ووژل .د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻧﺮان رﺷﺘﻪدار او ﻧﺮان دوﺳﺘﺎن ﻳ
 ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺎﻫﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﺑﻌﺸﺎ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،زِﻣﺮى د ﺑﻌﺸﺎ ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان
ووژل .
 د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﺑﻌﺸﺎ او د ﻫﻐﮥ زوئ اﻳﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
ووژﻟﻮ .
 اﻳﻠﻪ ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺼﻪ راوﭘﺎروﻟﻪ .
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه زِﻣﺮى
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اووﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ،زِﻣﺮى ﭘﻪ ﺗﺮﺿﺎه ﮐ اووۀ ور ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د

 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ زِﻣﺮى د ﺑﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﮐ د ﺟﺒﺘﻮن ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے وو ،
ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده او ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ وژﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ دا اﻋﻼن وﮐو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﻋﻤﺮى
 ﮐﻠﻪ ﭼ زِﻣﺮى
 ﻋﻤﺮے او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺟﺒﺘﻮن ﻧﻪ ﻻړل او ﺗﺮﺿﺎه ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .
د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه دے .
وﻟﻴﺪل ﭼ ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻞ دﻧﻨﻨ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ﻻړو ،ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﻳ اور ﺑﻞ ﮐو او ﻫﻐﻪ د اور ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﮐ ﻣ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف د ﻫﻐﮥ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ داﺳ وﺷﻮل ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨﯧﻨ ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﺧﭙﻠ
ﺷﻮ .
 زِﻣﺮى ﭼ ﻧﻮر ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو،
ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎرﺿﺎ ﮐے وو او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .

ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د ﺑﻐﺎوت د ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوﻟﻮ ،دا د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺮى
 ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ دوو ډﻟﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮل ،ﻧﻴﻤﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ د ﺟﻴﻨﺖ زوئ ﺗﺒﻨ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړۇو او ﻧﻴﻢ

 ﺧﻮ د ﻋﻤﺮى ﻗﺒﻴﻠ وﻠﻪ او د ﺟﻴﻨﺖ زوئ ﺗﺒﻨ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻟ ﺷﻮل .ﺗﺒﻨ ووژﻟﮯ ﺷﻮ او
د ﻋﻤﺮى ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ۇو .
 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه د آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮ دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل ،ﻋﻤﺮى د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او دوﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ
ﻋﻤﺮى ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ .
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﺷﭙ زره ﺳﻴﻮ
ﻳ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه ،وړوﻣﺒﮯ ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺮﺿﺎه ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه ،
ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻏﺮ د ﻳﻮ ﺳى ﻧﻪ واﺧﺴﺘﻠﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺳﻤﺮ وو .ﻋﻤﺮى د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺎر
 ﻋﻤﺮى د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺑﺪ
ﺟﻮړ ﮐو او ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو ،ﺳﻤﺮ د دې ﻏﺮ ﻣﺨﯧﻨﮯ ﻣﺎﻟ وو .
 د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ
ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻳ د ﻣﺨﯧﻨﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻨﺎه وﮐه .
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺼﻪ راوﭘﺎروﻟﻪ ،دا د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او د ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ۇو ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ د
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻋﻤﺮى ﮐى ۇو او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .
 ﻋﻤﺮى ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ اﺧاب د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ
ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﺷﻮ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﮥ دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل ،د ﻋﻤﺮى زوئ اﺧاب د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ

 ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺨﯧﻨﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه .
دووﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻧﮥ ﺻﺮف د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻞ ﺑﻠ ﻫﻐﮥ د ﺻﻴﺪاﻧ ﺑﺎدﺷﺎه اﺗﺒﻌﻞ ﻟﻮر اﻳﺰﺑﻞ ﻫﻢ وادۀ ﮐه او د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدت ﻳ
 ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ د ﺑﻌﻞ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ او ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﮐﯧﻮدو .
وﮐو .
د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ وﻟﻮﻟﻮ .د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻮﻟﻮ ﻣﺨﯧﻨﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ زﻳﺎت د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺼﻪ
 د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ،ﺣاﯦﻞ د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺎر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣاﯦﻞ د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺑﻨﻴﺎد
راوﭘﺎروﻟﻪ .
ﮐﯧﻮدو ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮ زوئ اﺑﻴﺮام ﻣ ﺷﻮ او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ دروازې ﺟﻮړې ﮐې ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﮐﺸﺮ زوئ ﺳﺠﻮب ﻣ ﺷﻮ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺷﺎن ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د دې ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه.

د ﺣﻀﺮت اﻟﻴﺎس د اوچ ﮐﺎﻟ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮل

۱۷

 ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ د ﺗﺸﺒ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ اﻟﻴﺎس وو .ﻫﻐﮥ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ


ﺧُﺪائ ﻳﻌﻨ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ ،او زۀ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﺗﺮﻮ زۀ وﻧﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ ﭘﻪ

 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ اﻟﻴﺎس ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
راﺗﻠﻮﻧﻮ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺑﺎران ﻧﮥ ﮐﻴى .او ﭘﺮﺧﻪ ﻗﺪرې ﺑﻪ ﻫﻢ وﻧﮥ ﺷ “.
 ﺗﮥ د وﻟ ﻧﻪ
”د دې ﺎئ ﻧﻪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﮐﺮﻳﺖ وﻟ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘ ﺷﻪ .
 اﻟﻴﺎس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﮐه
اوﺑﮥ ﻪ او ﻣﺎ ﮐﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے دے ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﻮراک راوړى “.
 ﮐﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺳﺤﺮ او ﻣﺎﺎم رو او ﻏﻮﻪ راوړه او ﻫﻐﮥ د وﻟ
او د ﮐﺮﻳﺖ وﻟ ﺳﺮه ﻧﺰدې د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻻړو .

 ﺧﻮ ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ،ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د اوچ ﮐﺎﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ وﻟﻪ اوﭼﻪ ﺷﻮه.
ﻧﻪ اوﺑﮥ ﻠ .

د ﺻﺎرﻓﺖ د ﮐﻮﻧې ﻗﻴﺼﻪ
 ”اوس د ﺻﻴﺪا ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﺻﺎرﻓﺖ ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ اﻟﻴﺎس ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

 ﻧﻮ اﻟﻴﺎس ﺻﺎرﻓﺖ ﺗﻪ ﻻړو او ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ د ﺎر
ﺷﻪ .ﻣﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮې ﮐﻮﻧې ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﻮراک درﮐﻮى “.
دروازې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﮐﻮﻧه وﻟﻴﺪه ﭼ د اور ﺧﺸﺎک ﻳ راﻏﻮﻧوﻟﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ راوﻏﻮﺘﻪ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ
 ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اوﺑﻮ راوړﻟﻮ ﻟﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ آواز ورﮐو” ،ﻣﺎ ﻟﻪ
ﻟﻪ ﭘﻪ ﺟﺎم ﮐ ﻟې اوﺑﮥ راوړه ﭼ وې ﻢ “.
 ﮐﻮﻧې ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﻫﻴ ﻣ
ﻟه رو ﻫﻢ راوړه؟“ 
ﻧﮥ دى ﭘﺎﺧﮥ ﮐى .ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻣﻮﮯ اوړۀ او ﭘﻪ ﻟﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺎﮯ ﻗﺪرې د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ دى .زۀ
دﻟﺘﻪ ﻟ ﺷﺎن ﺧﺸﺎک راﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳﻢ ﭼ ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻢ او ﺧﭙﻞ زوئ او ﺎن ﻟﻪ ﻟ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐم .او د
 اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ او ﭼ ﮥ دې ووﺋﻴﻞ
دې ﺧﻮراک ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ ﺷُﻮ “.
ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه .ﺧﻮ اول ،ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ دى د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳﻮه وړه رو ﭘﺨﻪ ﮐه او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ ﻟه راوړه او ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ زوئ
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻨ
او ﺎن دﭘﺎره ﮥ ﺗﻴﺎر ﮐه .
 ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻧه ﮐﻮر
ﮐ اوړۀ او ﭘﻪ ﻟﻮ ﮐ ﺗﯧﻞ ﺧﺘﻢ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎران ﻧﮥ وى وروﻟﮯ “.
ﺗﻪ ﻻړه او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ وﮐل ﭼ ﮥ ورﺗﻪ اﻟﻴﺎس ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .او د ﻫﻐﻮئ درﯦﻮ واړو دﭘﺎره د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﺧﻮراک ﻣﻮﺟﻮد
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻳ د اﻟﻴﺎس ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐې وه او ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐ ﻧﮥ اوړۀ او ﻧﮥ ﭘﻪ
وو .
 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ،د ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻧې  زوئ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮ او ورځ ﭘﻪ ورځ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﺮاﺑﯧﺪو
ﻟﻮ ﮐ ﺗﯧﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮل .
 ﻫﻐﻪ  اﻟﻴﺎس ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﻤﺒﺮه دا ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى؟ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ د
او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻳ ﺳﺎه ورﮐه .
 اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ
دې دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ زﻣﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ راﻳﺎد ﮐې او زﻣﺎ د زوئ د ﻣﺮګ ﺳﺒﺐ وﺮ؟“ 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ زوئ راﮐه “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻠ د ﻫﻐ د ﻏﯧې ﻧﻪ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺑﺮه ﻳ ﻫﻐﻪ ﮐﻮ ﺗﻪ وﺧﯧﮋوﻟﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ ﺳﻮال وﮐو” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﺎ
اوﺳﯧﺪو .اﻟﻴﺎس ﻫﻐﻪ ﻫﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ واﭼﻮﻟﻮ 

د دې ﮐﻮﻧې ﺳﺮه دوﻣﺮه ﺑﺪ وﻟ وﮐل؟ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﮥ ده ﭼ زﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او اوس ﺗﮥ د ﻫﻐ زوئ وژﻧ “.
ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺎس درې ﻞ ﻫﻐﻪ ﻫﻠ راﻏﺎړه وﻳﺴﺘﻠﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ ﺳﻮال وﮐو” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،دا ﻣﺎﺷﻮم دې

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻟﻴﺎس ﺳﻮال واورﯦﺪو او ﻫﻠ ﺑﻴﺎ ﺳﺎه اﺧﺴﺘﻞ ﺷﺮوع ﮐل او ژوﻧﺪے ﺷﻮ .
ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷ “.
 ﻫﻐﻪ
اﻟﻴﺎس ﻫﻐﻪ ﻫﻠ واﭘﺲ ﻻﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ او ﻫﻐ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻮره ،ﺳﺘﺎ زوئ ژوﻧﺪے دے “.
 ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳ او ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم
رﺘﻴﺎ دے“.

ﺣﻀﺮت اﻟﻴﺎس او د ﺑﻌﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان

۱۸

 ﻧﻮ ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ،د اوچ ﮐﺎﻟ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ اﻟﻴﺎس ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د


 ﻧﻮ اﻟﻴﺎس روان ﺷﻮ .ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﻗﺤﻂ ډﯦﺮ
اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻪ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎران راوﻟﯧم “.
 ﻧﻮ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺒﺪﻳﺎه راوﻏﻮﺘﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ وو .او ﻋﺒﺪﻳﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪار
زﻳﺎت ﺳﺨﺖ وو ،
 او ﮐﻠﻪ ﭼ اﻳﺰﺑﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان وژل ،ﻧﻮ ﻋﺒﺪﻳﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺳﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺑﻮﺗﻠﻞ او د ﭘﻨﻮﺳﻮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﭘﻪ دوو
وو ،

 اﺧاب ﻋﺒﺪﻳﺎه ﺗﻪ
ډﻟﻮ ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘ ﮐل او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳ د ﺧﻮراک او د اوﺑﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو .
ووﺋﻴﻞ” ،راﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ وﺮﻮ او ﭼﻴﻨ او وادۍ وﻮرو ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﮥ واﮥ ﭘﯧﺪا ﺷ او ﻗﭽﺮې او آﺳﻮﻧﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ دﯦﺨﻮا ﻻړ ﺷﻢ او ﺗﮥ اﺧﻮا ﻻړ ﺷﻪ “.او ﻫﻐﻮئ
ﭘﺮې ژوﻧﺪى وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷُﻮ ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻮل ﻨﺎور ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣۀ ﮐﻴى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﺒﺪﻳﺎه ﭘﻪ ﻻره روان وو ،ﻧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻐﻪ د اﻟﻴﺎس ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﻳ
دواړه ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ روان ﺷﻮل .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
وﭘﯧﮋﻧﺪو ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻴ ﺷﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،زﻣﺎ ﻧﯧﻪ اﻟﻴﺎﺳﻪ .دا ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺗﮥ ﻳ؟“ 
 ﻋﺒﺪﻳﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﮥ ﺑﺪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،زۀ ﻳﻢ ،ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻳﻌﻨ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ اﻟﻴﺎس دﻟﺘﻪ دے “.
 زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﮐى دى ﭼ ﺗﮥ ﻣ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮې ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ووژﻧ؟ 
ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﺴ د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟ دى .ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼ د ﻳﻮ ﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎه ووﺋﻴﻞ ﭼ اﻟﻴﺎس زﻣﺎ ﭘﻪ
 او اوس ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ
ﻣﻠ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ اﺧاب ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ ﻗﺴﻢ وﺧﻮرى ﭼ اﻟﻴﺎس دﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ دے .
 ﺧﻮ ﭼ ﻨﻪ زۀ ﻻړ ﺷﻢ ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﺑﻪ ﺗﺎ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﭼ ﻻړ ﺷﻢ او ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ اﻟﻴﺎس دﻟﺘﻪ دے؟ 
ﺎئ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .ﺑﻴﺎ ﭼ زۀ اﺧاب ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﻳ او ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ووژﻧ ،ﺑﺎوﺟﻮد د دې ﭼ زۀ
 زﻣﺎ ﻧﯧﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ﭼ ﮐﻠﻪ اﻳﺰﺑﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﻫﻠﻮاﻟ راﺳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان وژل ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﭘﻪ دوو ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﻨﻮس ﭘﻨﻮس ﭘ ﮐل او د ﺧﻮراک او د اوﺑﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ

 ﻧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻨﻪ ﺣﻢ راﮐﻮې ﭼ ﻻړ ﺷﻢ او ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﻳ؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ووژﻧ “.
ﻣ ورﻟﻪ وﮐو؟ 
اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻮظ ﮐﻮم د ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻦ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻧﻮ ﻋﺒﺪﻳﺎه اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ اﻟﻴﺎس راﻏﻠﮯ دے .ﻧﻮ اﺧاب د اﻟﻴﺎس ﺳﺮه
ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐم “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺧاب ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﻠ ﺷﺮﻳﺮه ،دا ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺗﮥ
ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ روان ﺷﻮ .
 اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺷﺮﻳﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﺑﻠ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮﻳﺮ دے .ﺗﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻤﻮﻧﻮ
ﻳ “.
 اوس ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐه ﭼ د ﮐﺮﻣﻞ ﭘﻪ ﻏﺮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ.
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮې او د ﺑﻌﻞ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮې .
ﻫﻐﻪ ﻠﻮر ﻧﻴﻢ ﺳﻮه د ﺑﻌﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان او ﻠﻮر ﺳﻮه د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻫﻢ ورﺳﺮه راوﻟﻪ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﻠﻪ اﻳﺰﺑﻞ ﻧﻪ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻪ
 اﻟﻴﺎس د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ اﺧاب ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن او د ﺑﻌﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان راﻏﻮﻧ ﮐل ﭼ د ﮐﺮﻣﻞ ﭘﻪ ﻏﺮ ﻣﻼو ﺷ .
ﮐﻮل “.
ﻣﺨ ودرﯦﺪو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دوو ﻋﻘﻴﺪو ﮐ  وډ ﻳ؟ ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺎس
وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺑﻌﻞ ﺧُﺪائ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷ “.ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ .
 دوه
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﮐ ﺻﺮف زۀ ﭘﺎﺗ ﻳﻢ ،ﺧﻮ د ﺑﻌﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻠﻮر ﻧﻴﻢ ﺳﻮه ﺳى دى .
ﻏﻮﻳﺎن راوﻟ ،وړوﻣﺒﮯ دې د ﺑﻌﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮښ ﮐى ،ﺣﻼل دې ﮐى ،ﻮ ﻮ دې ﮐى او ﭘﻪ ﻟﺮﻮ ﺑﺎﻧﺪې دې ﮐﯧدى،
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐئ او زۀ ﺑﻪ
ﺧﻮ اور دې ﻧﮥ ﺑﻠﻮى .او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻏﻮﻳ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐم .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐم او ﭼ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﮐﻮم ﻳﻮ ﺧُﺪائ اور راوﻟﯧى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ رﺘﻮﻧﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے “.ﺧﻠﻘﻮ
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺎس د ﺑﻌﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﻳ ﻧﻮ ﻪ ،اول ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ
ﭼﻐ ﮐې ﭼ” ،ﺗﮥ ﻴ واﺋ “.
 ﭼ ﮐﻮم ﻏﻮﻳﮯ ورﻟﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮے
ﺑﻮ او ﺗﻴﺎر ﻳ ﮐئ او ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐئ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻮ اور ﻣﮥ ﺑﻠﻮئ “.
وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﺗﻴﺎر ﻳ ﮐو او د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﺮﻣ ﭘﻮرې ﻳ ﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫﻠ” ،ﺑﻌﻠﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
 د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ
ﮥ وواﻳﻪ “.ﺧﻮ ﻫﻴ ﺟﻮاب ﻧﮥ راﺗﻠﻮ .او ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻳ ﺟﻮړه ﮐې وه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﯦﺪل .
وﺧﺖ اﻟﻴﺎس ورﭘﻮرې ﻮﻗ ﺷﺮوع ﮐې” ،ﮥ ﭘﻪ زوره ﭼﻐ وﻫ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ دے .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ د ور
 ﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭼﻐ ﻧﻮرې ﻫﻢ
ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ وﻳﻨ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﺘﻴﺎزو ﻧﺎﺳﺖ وى ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﮯ وى .ﻳﺎ اودۀ وى ،راوﻳ ﻳ ﮐئ “.

ﺗﯧﺰې ﮐې او د ﺧﭙﻞ رﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ ﭘﻪ ﭼﺎﮐﻮاﻧﻮ او ﭘﻪ ﻧﯧﺰو ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ دوﻣﺮه ﻏﻮڅ ﮐل ،ﭼ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﻟﺖ ﭘﺖ ﺷﻮل .

ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﺎزﻳﺮ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﭼﻐ وﻫﻠ او ې وډې ﻳ وﺋﻴﻠ ،ﺧﻮ ﮥ ﺟﻮاب راﻧﮥ ﻏﻠﻮ او ﻫﻴ آواز واﻧﮥ ورﯦﺪﻟﮯ
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺎس ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺰدې راﺷ “.او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺗﺮې ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .اﻟﻴﺎس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺷﻮ .
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻌﻘﻮب د دوﻟﺴﻮ زاﻣﻨﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻳﻮ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل ﮐﻮﻣﻪ ﭼ راﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮې وه .
 د دې ﮐﺎﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ
ﮐﺎﮯ واﺧﺴﺘﻠﻮ .ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻐﻪ ﻮک وو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻮم ورﮐے وو .
ﺧُﺪائ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﮥ د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳﻮه ﮐﻨﺪه وﮐﻨﺴﺘﻠﻪ ،دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻮارﻟﺲ ﻟﻴﺮه
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدل ،ﻏﻮﻳﮯ ﻳ ﻮ ﻮ ﮐو او ﭘﻪ ﻟﺮﻮ ﻳ ﮐﯧﻮدو .ﻫﻐﮥ
اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ راﺗﻠ .
 او ﻫﻐﮥ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻠﻮر ﻣﻨ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډک ﮐئ او ﭘﻪ ﻧﺬراﻧﻪ او ﻟﺮﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ واﭼﻮئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ داﺳ وﮐل ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻴﺎ وﮐئ “،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ داﺳ وﮐل .ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ داﺳ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ وﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ ﻫﻢ
 د ﻣﺎزﻳﺮ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ وﺧﺖ
 اوﺑﮥ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وﺑﻬﯧﺪې او ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺪه ﻳ ډﮐﻪ ﮐه .
داﺳ وﮐل .
ﮐ اﻟﻴﺎس ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮ او ﺳﻮال ﻳ وﮐو” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ،

ﻧﻦ دا ﺛﺎﺑِﺘﻪ ﮐه ﭼ ﺗﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ او زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ او دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻢ ﮐى دى .
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺳﻮال واوره ،زﻣﺎ ﺳﻮال واوره ،ﻧﻮ ﭼ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺗﮥ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ او ﺗﮥ د
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اور ﻧﺎزل ﮐو او دې اور ﻧﺬراﻧﻪ ،ﻟﺮ او ﮐﺎ وﺳﻮزول ،زﻣﻪ ﻳ
ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺎن ﺗﻪ ﺑﻴﺎ را اړوې “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ دا وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ او وې
اوﭼﻪ ﮐه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ ﻳ اوﺑﮥ اوﭼ ﮐې .
 اﻟﻴﺎس ﺣﻢ وﮐو” ،د ﺑﻌﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان
وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،ﺻﺮف ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے “.
وﻧﻴﺴ ،ﭼ ﻳﻮ ﻫﻢ درﻧﻪ وﻧﮥ ﺗﺘ “.ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل وﻧﻴﻮل او اﻟﻴﺎس ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې ﻗﻴﺴﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او وې وژل.

د اوچ ﮐﺎﻟ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺎس اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﻮراک ﺎک وﮐه .زۀ د ﻳﻮ دروﻧﺪ ﺑﺎران ﺷﻮر اورم ﭼ

 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺧاب د ﺧﻮراک او ﺎک دﭘﺎره ﻻړو ،ﻧﻮ اﻟﻴﺎس د ﮐﺮﻣﻞ ﻏﺮۀ ﺳﺮ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻴ ﺷﻮ
راروان دے “.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﺳﻤﻨﺪر ﻃﺮف ﺗﻪ وﻮره “.ﻧﻮﮐﺮ ﻻړو او ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻮ او
او ﺳﺮ ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻟﻮﻟﻮ .
 ﭘﻪ اوؤم ﻞ ﻫﻐﻪ راواﭘﺲ
وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺧﻮ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻟﻴﺪل “.اﻟﻴﺎس اووۀ ﻞ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ او وﻮره .
ﺷﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻳﻮه وړه ورﻳ وﻟﻴﺪه ﭼ د ﺳى د ﻻس ﺑﺮاﺑﺮه وه او د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ رارواﻧﻪ وه “.اﻟﻴﺎس ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﻟﻪ ﺣﻢ
ورﮐو ،ﭼ” ،اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺗﻴﺎره ﮐى ،ﭘﻪ ﮐ ﺳﻮر ﺷ او ﮐﻮر ﺗﻪ زر
 ﭘﻪ ﻟ وﺧﺖ ﮐ آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺗﻪ ﺗﻮره ورﻳ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﺷﻮ ،ﻫﻮا راﻏﻠﻪ او
راواﭘﺲ ﺷ ﻨ ﺑﺎران ﺑﻪ ﻳ راﻳﺴﺎر ﮐى “.
 د ﻣﺎﻟ
ورﺳﺮه دروﻧﺪ ﺑﺎران ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﻮ .اﺧاب ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ ﺳﻮر ﺷﻮ او ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺗﻪ واﭘﺲ روان ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ اﻟﻴﺎس ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﭘﻪ ﻣﻼ ﭘﻮرې وﺗﻟﻪ او ﺗﺮ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻮرې ﻳ د اﺧاب ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻨې
وﻫﻠ.

ﺣﻀﺮت اﻟﻴﺎس د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې

۱۹

 اﻟﻴﺎس ﭼ ﮥ ﮐى ۇو او ﭼ ﻮل ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻳ وژﻟ ۇو ﻧﻮ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠ  اﻳﺰﺑﻞ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ


 ﻧﻮ ﻫﻐ اﻟﻴﺎس ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وروﻟﯧﻟﻮ” ،ﺧﭙﻞ ﺧُﺪاﻳﺎن دې ﻣﺎ ووژﻧ ﭼ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ دې وﺧﺖ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮐﺎر وﻧﮥ ﮐم
ووﺋﻴﻞ .
 اﻟﻴﺎس وﻳﺮﯦﺪو او د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﺗﺘﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ
ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﮐے دے “.

 اﻟﻴﺎس ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻮﻟﻪ ورځ ﻣﺰل
ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﺗﻪ ﻻړو او ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﯦﻮدو .
وﮐو .ﻫﻐﮥ ﻣﺰل ﺑﺲ ﮐو او د ﺟﺎرو د وﻧ د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﻫﻐﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻣ ﺷ .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
 ﻫﻐﻪ د ﺟﺎرو د وﻧ ﻻﻧﺪې ﻤﻼﺳﺘﻮ او اودۀ ﺷﻮ .ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻳﻮې
ﺑﺲ دے ،ﻣﺎ ووژﻧﻪ ،زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻪ ﮥ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
 ﻫﻐﮥ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وﮐﺘﻞ او ﻳﻮه رو ﻳ وﻟﻴﺪه ﭼ ﭘﻪ
ﻓﺮﺘ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻻس وروړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎﻪ او وﺧﻮره “.
ﺮﻣﻮ ﺳﺎرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺨﻪ ﺷﻮې وه او ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻳ د اوﺑﻮ ﻳﻮ ﻣﻨﮯ وﻟﻴﺪو .ﻫﻐﮥ ﺧﻮراک ﺎک وﮐو او ﺑﻴﺎ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻪ او ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﻳ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻮﻟﻮ ،ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎﻪ او وﺧﻮره ،ﻨ ﺳﺘﺎ
ﻤﻼﺳﺘﻮ .
 اﻟﻴﺎس ﭘﺎﯧﺪو ،ﺧﻮراک ﺎک ﻳ وﮐو او دې ﺧﻮراک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دوﻣﺮه ﻃﺎﻗﺖ ورﮐو ﭼ
دﭘﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ډﯦﺮ ﺮان وى “.
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻏﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او ﺷﭙﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐ
ﺳﻴﻨﺎ ﺗﻪ ﻠﻮﯦﺖ ور ﻣﺰل وﮐى ،ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺮ دے .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ
ﺗﯧﺮه ﮐه .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﺮې ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ” ،اﻟﻴﺎﺳﻪ ،ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﮥ ﮐﻮې؟“ 
ﭘﻪ ﺷﻮق ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے ،ﻣﺎ ﺻﺮف ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے ،اے ﻣﺎﻟ ﺧُﺪاﻳﻪ رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ .ﺧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﺎ
ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے ،ﺳﺘﺎ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې دى او ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻳ وژﻟ دى .ﺻﺮف زۀ ﭘﺎﺗ ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷﻪ او د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
زﻣﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﭘﺴ ﻟﯧﺪﻟ دى “.
ودرﯦه “.ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او ﻳﻮه زﺑﺮدﺳﺘﻪ ﻫﻮا ﻳ راوﻟﯧﻟﻪ ﭼ ﻫﻐ ﻏﺮوﻧﻪ وﺷﻠﻮل او ﮐﺎ ﻳ دړې وړې ﮐل ،ﺧﻮ
 د زﻟﺰﻟ ﻧﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ ﻧﮥ وو .ﻫﻮا ﺑﻨﺪه ﺷﻮه او ﺑﻴﺎ زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﮐ ﻫﻢ ﻧﮥ وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻟﻴﺎس آواز
ﭘﺲ اور راﻏﻠﻮ ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اور ﮐ ﻫﻢ ﻧﮥ وو .او د اور ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻳﻮ ﻧﺮے آواز راﻏﻠﻮ .
واورﯦﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﮐ ﭘ ﮐو ،ﺑﻬﺮ ﻻړو او د ﻏﺎر ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ودرﯦﺪو .او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳﻮ آواز وﺷﻮ ﭼ،
 ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﯧﺮت ﮐے دے .ﺧﻮ
”اﻟﻴﺎﺳﻪ ،ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﮥ ﮐﻮې؟“ 
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے ،ﺳﺘﺎ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې دى او ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻳ وژﻟ دى .ﺻﺮف زۀ ﭘﺎﺗ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دﻣﺸﻖ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻪ ،ﺑﻴﺎ ﺎر ﺗﻪ
ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻢ ﮐﻮى “.
 د ﻧﻤﺴ زوئ ﻳﺎﻫﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐه او اﺑﻴﻞﻣﺤﻮﻟﻪ د ﺳﺎﻓﻂ
ورﻧﻨﻮﻪ او ﺣﺰاﺋﻴﻞ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐه ،
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺣﺰاﺋﻴﻞ ﻧﻪ ژوﻧﺪے ﺧﻼص ﺷ ﻧﻮ د ﻳﺎﻫﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ ووژﻟﮯ
زوئ اﻟﻴﺸﻊ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻣﻘﺮر ﮐه .
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ اووۀ زره ﮐﺴﺎن ژوﻧﺪى
ﺷ او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻳﺎﻫﻮ ﻧﻪ وﺗﺘ ﻧﻮ اﻟﻴﺸﻊ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ووژﻧ .
ﭘﺮﯦدم ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﭼ زﻣﺎ وﻓﺎدار وى او ﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﻳ ﺳﺠﺪه ﻧﮥ وى ﮐې او ﻫﻐﻪ ﻮل ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺖ ُﻞ ﮐے ﻧﮥ
وى“.

اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ
 اﻟﻴﺎس ﻻړو او وې ﻟﻴﺪل ﭼ اﻟﻴﺸﻊ د ﻏﻮﻳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه ﮐﻮﻟﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳﻮوﻟﺲ ﺳى د ﻗﻠﺒﻮ ﺳﺮه ۇو او

 ﻧﻮ اﻟﻴﺸﻊ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﻳﻮه ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه ﮐﻮﻟﻪ .ﻧﻮ اﻟﻴﺎس ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮى ﭼﻮﻏﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ ﻳ ورواﻏﻮﺳﺘﻠﻪ .
ﺧﭙﻞ ﻏﻮﻳﺎن ﭘﺮﯦﻮدل ،ﭘﻪ اﻟﻴﺎس ﭘﺴ ﻳ ﻣﻨه ﮐه او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻪ وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ُﻞ
ﮐم ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻢ “.اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،ﻻړ ﺷﻪ .ﺧﻮ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﮥ
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺸﻊ د ﺧﭙﻠ ﻗﻠﺒ ﻏﻮﻳﻮ ﻟﻪ ﻻړو او ﺣﻼل ﻳ ﮐل او د دې ﻏﻮﻪ ﻳ ﭘﺨﻪ ﮐه ،د ﺟﻎ ﻧﻪ ﻳ د ﺧﺸﺎک ﮐﺎر
ﻫﯧﺮوه “.
واﺧﺴﺘﻮ .ﻫﻐﮥ ﻏﻮﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐه او ﻫﻐﻮئ وﺧﻮړﻟﻪ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ اﻟﻴﺎس ﭘﺴ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮﮐﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻻړو.

ﺷﺎم ﺳﺮه ﺟﻨ

۲۰

 د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺑِﻦﺣﺪد ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﻮج راﻏﻮﻧ ﮐو او دوه دﯦﺮﺷﻮ ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﺎډو


 ﻫﻐﮥ ﺎر ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم
ﺳﺮه ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ روان ﺷﻮ ،ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐه او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د ﺣﻤﻠ ﺗﻴﺎرے وﮐو .

 ”ﺑِﻦﺣﺪد ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮاړى ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر
وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب ﺗﻪ وواﺋ ،
 اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑِﻦﺣﺪد ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې او ﺧﭙﻠ   او ﺑﭽ ﻫﻢ ورﮐې “.
 وروﺳﺘﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ د ﺑِﻦﺣﺪد د دې ﺑﻠ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ
ﺗﻴﺎر ﻳﻢ ،زۀ او زﻣﺎ ﻫﺮ ﮥ ﺳﺘﺎ ﺷﻮل “.
 ﺧﻮ اوس ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ آﻓﺴﺮان
درﻟﯧﻟﮯ وو ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر او ﺧﭙﻠ  او ﺑﭽ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮې .
دروﻟﯧم ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺤﻞ او ﺳﺘﺎ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻪ وﻟﻮى او ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻫﻢ ﺧﻮښ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ را اوﭼﺖ ﮐى.
 اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﻠ ﻮل ﻣﺸﺮان راﻏﻮﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دا وﺧﺖ ﻫﻠﺘﻪ وى “.
ده ﭼ دا ﺳے ﻣﻮﻧ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل ﻏﻮاړى .ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻳ زﻣﺎ  ،ﺑﭽ ،ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر
 ﻧﻮ
 ﺧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﭼ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮه “.
ﻏﻮﺘﻞ او ﻣﺎ دا ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻠﻪ “.
اﺧاب د ﺑِﻦﺣﺪد ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ وړوﻣﺒ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﻣﻨﻠﻪ ،ﺧﻮ دا دوﯦﻤﻪ ﻧﮥ ﺷﻢ
 ﻧﻮ د ﺑِﻦﺣﺪد ﻧﻪ ﻳ دا ﭘﯧﻐﺎم راوړو” ،ﻣﺎ دې ﺧُﺪاﻳﺎن
ﻣﻨﻠﮯ “.ﻧﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﺑِﻦﺣﺪد ﻟﻪ د دې ﺟﻮاب ﺳﺮه واﭘﺲ راﻏﻠﻞ .
 اﺧاب
ووﻫ او ﻣ ﻣ دې ﮐى ﮐﮥ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ دوﻣﺮه ﺧﺎوره ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ ﭼ زﻣﺎ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳ ﭘﻪ ﻣﻮ ﮐ راواﺧﻠ “.
 ﺑِﻦﺣﺪد
ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑِﻦﺣﺪد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺗه ﻓﻮﺟ د ﺟﻨ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻧﮥ ﺑﻠ وروﺳﺘﻮ ﻻﻓ وﻫ “.
ﺗﻪ د اﺧاب ﺟﻮاب ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﻼو ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ او ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﻣﮯ ﻞ .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺳو
 ﻧﻮ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﮥ دا ﻟﻮئ ﻟﺮ وﻳﻨ؟ ﻫﻢ ﻧﻦ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ دې
 اﺧاب ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د ﺣﻤﻠ ﻣﺸﺮى ﺑﻪ ﻮک
ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐم او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ “.
ﮐﻮى؟“ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ د ﺿﻠﻌﻮ د ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻮاﻧﺎن ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺣﻤﻠﻪ
 ﻧﻮ
وﮐى “.ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺟﻨ ﺑﻪ ﻮک ﺷﺮوع ﮐى؟“ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻳ ﺷﺮوع ﮐې “.
ﺑﺎدﺷﺎه زﻟﻤ ﻓﻮﺟﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺿﻠﻌﻮ د ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ۇو ،دا ﻮل دوه ﺳﻮه او دوه دﯦﺮش ۇو .ﺑﻴﺎ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺮ د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺟﻨ دﭘﺎره راووﺗﻞ،
ﻫﻐﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺮ راوﻏﻮﺘﻠﻮ ﭼ ﻮل اووۀ زره ﺳى ۇو .
 اول زﻟﻤ ﻓﻮﺟﻴﺎن وړاﻧﺪې
ﭼ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﺑِﻦﺣﺪد او د ﻫﻐﮥ دوه دﯦﺮش ﻣﻠﺮى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﻧﺸﻪ ۇو .
 ﻫﻐﮥ ﺣﻢ
ﻻړل .ﺑِﻦﺣﺪد ﭼ ﮐﻮم ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻟﯧﻟ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻧﻪ راروان دى “.
 زﻟﻤ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﺟﻨ ﻣﺸﺮى ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼ
وﮐو” ،ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨ ﻳﺎ د ﺻﻠﺤ دﭘﺎره راروان وى ﻧﻮ ژوﻧﺪى ﻳ وﻧﻴﺴ “.
 او ﻫﺮ ﻓﻮﺟ ﻳﻮ ﻳﻮ دﺷﻤﻦ ووژﻟﻮ .ﺷﺎﻣﻴﺎن وﺗﺘﯧﺪل ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ورﭘﺴ ۇو ،ﺧﻮ ﺑِﻦﺣﺪد او
د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺮ ورﭘﺴ وو ،
 اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه راووﺗﻠﻮ ،ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﺎډو ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او
د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮى ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺗﺘﯧﺪل .
 ﺑﻴﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ او
ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺷﺴﺖ ورﮐو .
ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺗﻴﺎر ﮐه او ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړې ﮐه ،ﻪ ﭼ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﺳﭙﺮﻟ ﮐ ﺑﻴﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى“.

د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ دوﯦﻤﻪ ﺣﻤﻠﻪ
 د ﺑِﻦﺣﺪد آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﺎن د ﻏﺮوﻧﻮ ﺧُﺪاﻳﺎن دى ،ﻧﻮ ﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ راﮐو.


 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دوه دﯦﺮش
ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺟﻨ وﮐو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو .
 ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﻟﺮ ﻫﻮﻣﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻮئ ﻟﺮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﻣﺸﺮۍ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐه .
راﻏﻮﻧ ﮐه ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﻠ ۇو او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه آﺳﻮﻧﻪ او ﺟﻨ ﺎډۍ ورﮐه .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ
 ﭘﻪ
ﮐ ﺟﻨ وﮐو او دا ﻞ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو “.ﺑِﻦﺣﺪد ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻠﻪ او ﻫﻢ داﺳ ﻳ وﮐل .

ورﭘﺴ ﺳﭙﺮﻟ ﮐ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺳى راوﻏﻮﺘﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اﻓﻴﻖ ﺎر ﺗﻪ روان ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐے ﺷﻮل او د ﺟﻨ ﺳﺎﻣﺎن ﻳ راواﺧﺴﺘﻠﻮ ،ﻫﻐﻮئ روان ﺷﻮل او ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ.
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐ د ﭼﯧﻠﻮ د دوو وړو رﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪل ﺧﻮ د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻠ ډک وو.
 ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺷﺎﻣﻴﺎن واﺋ ﭼ زۀ د ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ

ﻧﮥ ،ﺑﻠ د ﻏﺮوﻧﻮ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻟ ﮐم او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ
 اووۀ ور ﺷﺎﻣﻴﺎن او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ اﻳﺴﺎر ۇو .ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ “.
 او ﺑﺎﻗ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى اﻓﻴﻖ ﺎر ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪل،
ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ﺷﺮوع ﮐو او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮ ﻻک ﺷﺎﻣﻴﺎن ووژل .
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اووﻳﺸﺖ زره ﺳو ﺑﺎﻧﺪې د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ راوﻏﻮرزﯦﺪل .ﺑِﻦﺣﺪد ﻫﻢ ﺎر ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو او د ﻳﻮ ﮐﻮر ﭘﻪ دﻧﻨﻨ
 د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان ورﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن رﺣﻢ
ﮐﻮﻪ ﮐ ﭘ ﺷﻮ .
ﮐﻮوﻧ وى .ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ د ﻣﻼ ﻧﻪ د ﺎټ ﺟﺎﻣ او د ﻣﺮۍ ﻧﻪ ﭘى ﺗﺎو ﮐو او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﺷُﻮ او
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠ ﻣﻼ ﻧﻪ د ﺎټ ﺟﺎﻣ او د ﻣﺮۍ ﻧﻪ ﭘى ﺗﺎو ﮐل او اﺧاب ﻟﻪ
ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ژوﻧﺪے ﭘﺮﯦدى “.
ﻻړل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺑِﻦﺣﺪد ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﻮى “.اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﻻ ژوﻧﺪے
 د ﺑِﻦﺣﺪد آﻓﺴﺮان د ﻳﻮې  ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ۇو او ﭼ ﮐﻠﻪ اﺧاب ووﺋﻴﻞ ﭼ
دے ﮥ؟ ﻴ ده ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ورور دے “.
”ورور“ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻓﻮراً ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮل او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ووﺋﻴﻞ ،ﺑِﻦﺣﺪد ﺳﺘﺎ ورور دے “.ﻧﻮ اﺧاب ﺣﻢ وﮐو،

”ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟ “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑِﻦﺣﺪد راورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ ﺳﻮر ﺷ .
ﺑِﻦﺣﺪد ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻧﻪ ﮐﻮم ﺎروﻧﻪ اﺧﺴﺘ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ واﭘﺲ درﮐم او ﺗﮥ ﭘﻪ دﻣﺸﻖ ﮐ د
ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﺎروﺑﺎرى ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﮐى ۇو “.اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
”ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮﻃُﻮﻧﻮ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ آزاد ﮐم “.اﺧاب د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮه ﻣﻌﺎﻫﺪه وﮐه او ﺑِﻦﺣﺪد ﻳ ﭘﺮﯦﻮدو ﭼ ﻻړ ﺷ.

د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اﺧاب ﺗﻪ ﺑﺪرد وﺋﻴﻞ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮى ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎ ووﻫﻪ .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ اﻧﺎر وﮐو،

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ ﭼ ﻨﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﺷ ﻧﻮ ﻳﻮ

 ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳى ﻟﻪ
زﻣﺮے ﺑﻪ دې ووژﻧ “.او ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﻻړو ﻧﻮ ﻳﻮ زﻣﺮے راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ووژﻟﻮ .
 ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺧﭙﻞ
ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ووﻫﻪ “،ﻧﻮ دې ﺳى ﻫﻐﻪ ووﻫﻠﻮ ،او دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﻳ ووﻫﻠﻮ ﭼ زﺧﻤ ﺷﻮ .
ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘ ﺑﺎﻧﺪې وﺗﻟﻮ ،ﭼ ﺧﭙﻞ ﺷﻞ ﺑﺪل ﮐى او ﻻړو او د ﺳک ﭘﻪ ﻏﺎړه ودرﯦﺪو او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺗﯧﺮﯦﺪو اﻧﺘﻈﺎر
 ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﯧﺮﯦﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ورﺗﻪ آواز وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﭘﻪ
ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .
ﺟﻨ ﮐ ﺟﻨﯧﺪم ﭼ ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮے دﺷﻤﻦ راوﺳﺘﻠﻮ او راﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،دې ﺳى ﺗﻪ ﻮره ،ﮐﮥ دے درﻧﻪ
 ﺧﻮ زۀ
وﺗﺘ ،ﻧﻮ د دې ﺳى ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ورﮐﻮې او ﻳﺎ ﺑﻪ درې زره د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ورﮐﻮې .
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﻣﺼﺮوف ﺷﻮم او ﻫﻐﻪ ﺳے وﺗﺘﯧﺪو “.ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ
 ﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻧﻪ ﭘ ﻟﺮې ﮐه او ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﻓﻮراً وﭘﯧﮋﻧﺪو ﭼ دا ﺧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
ﮐې ده او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻣﻼوﻳى “.

 ﺑﻴﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم دے ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ د ﺗﺘﯧﺪو اﺟﺎزت ورﮐو د ﮐﻮم د
دے .
وژﻟﻮ ﭼ ﻣﺎ ﺣﻢ درﮐے وو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ورﮐﻮې او ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ﭼ د ﻫﻐﮥ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﺮه او ﺧﻔﺎن ﮐ واﭘﺲ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﻻړو.
ﺧﻠﻖ ﻳ ﺗﺘﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦ دى “.

د ﻧﺒﻮت د اﻧﻮرو ﺑﺎغ

۲۱

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﮐ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ د اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺤﻞ ﺳﺮه ﻧﺰدې د اﻧﻮرو ﻳﻮ ﺑﺎغ وو ﭼ د ﻧﺒﻮت ﻧﻮﻣ ﺳى


 ﻳﻮه ورځ اﺧاب ﻧﺒﻮت ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د اﻧﻮرو ﺑﺎغ دې ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐه ،دا زﻣﺎ د ﻣﺤﻞ ﺳﺮه ﻧﺰدې دے او زۀ د دې زﻣ
وو .

ﻧﻪ د ﺳﺒﺰۍ ﺑﺎغ ﺟﻮړول ﻏﻮاړم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د دې ﻧﻪ ﮥ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ درﮐم ،ﻳﺎ ﮐﮥ ﺗﮥ واﺋ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د دې ﻗﻴﻤﺖ درﮐم “.
ﻧﺒﻮت ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د اﻧﻮرو دا ﺑﺎغ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻣﻼو ﺷﻮے دے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې وﻧﮥ ﮐى ﭼ زۀ
 اﺧاب ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﭼ ﻧﺒﻮت ورﺗﻪ ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻔﻪ او ﻏﺼﻪ وو .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ
دا ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم “.
 د ﻫﻐﮥ ﻪ اﻳﺰﺑﻞ ورﻏﻠﻪ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺗﮥ وﻟ
ﮐ ﻤﻼﺳﺘﻮ ،ﺎن ﻳ ﻣﺮور ﮐو او ﺧﻮراک ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻪ ﭼ ﻧﺒﻮت ﻳﺰرﻋﻴﻠ ﺗﻪ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺑﻪ درﻧﻪ
دوﻣﺮه ﺧﻔﻪ ﻳ؟ او ﺧﻮراک وﻟ ﻧﮥ ﮐﻮې؟“ 
د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ واﺧﻠﻢ ،ﻳﺎ ﮐﮥ ﻏﻮاړې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د دې ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻞ ﺑﺎغ درﮐم ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ راﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﭼ ﺑﺎغ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﮥ
 اﻳﺰﺑﻞ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺗﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ د ﮐ ﻧﻪ ﭘﺎﻪ” ،ﺧﭙﻞ زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐه او ﺧﻮراک
درﮐﻮم “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻳﻮ ﻮ ﺧﻄﻮﻧﻪ وﻟﻴﻞ ،د اﺧاب دﺳﺘﺨﻂ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې وﮐو ،د
وﮐه .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﻧﺒﻮت د اﻧﻮرو ﺑﺎغ واﺧﻠﻢ “.
 ﭘﻪ ﺧﻄﻮﻧﻮ ﮐ
ﻫﻐﮥ ﻣﻬﺮ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺎر آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻟﯧل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﺒﻮت اوﺳﯧﺪو .
 دوه
ﻟﻴﻠ ﺷﻮى ۇو” ،اﻋﻼن وﮐئ ﭼ ﺧﻠﻖ روژه وﻧﻴﺴ ،ﺧﻠﻖ دې راﻏﻮﻧ ﺷ او ﻧﺒﻮت ﻟﻪ د ﻋﺰت ﺎئ ورﮐى .
ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎن د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﻨﻮئ ﭼ اﻟﺰام ورﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮى ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﺑﺎدﺷﺎه ﺴﺘﺎﺧ ﮐې ده .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د
 ﻧﻮ د ﻧﺒﻮت ﺎر اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل
ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮ او ﺳﻨﺴﺎر ﻳ ﮐئ ﭼ ﻣ ﺷ “.
 ﻫﻐﻮئ اﻋﻼن وﮐو ﭼ ﻧﻦ روژه وﻧﻴﺴ ،ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ورﺗﻪ اﻳﺰﺑﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻄﻮﻧﻮ ﮐ ﻟﻴﻠ ۇو .
 ﻫﻐﻪ دوو ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻟﺰام وﻟﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻧﺒﻮت ﻟﻪ ﻳ د ﻋﺰت ﺎئ ورﮐو .
 ﻧﻮ اﻳﺰﺑﻞ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮ
او د ﺑﺎدﺷﺎه ﺴﺘﺎﺧ ﮐې ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮ او ﺳﻨﺴﺎر ﻳ ﮐو .
 ﻨﻪ ﭼ اﻳﺰﺑﻞ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐ اﺧاب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﺒﻮت
ﭼ” ،ﻧﺒﻮت ﺳﻨﺴﺎر ﺷﻮے دے او ﻣ دے “.
 ﻧﻮ اﺧاب ﻓﻮراً د اﻧﻮرو ﺑﺎغ
ﻣ دے ﻧﻮ ﻻړ ﺷﻪ او د اﻧﻮرو ﻫﻐﻪ ﺑﺎغ ﻗﺒﻀﻪ ﮐه ،ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺧﺮﻮﻟﻮ “.
 ”د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د ﺗﺸﺒ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ اﻟﻴﺎس ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
ﺗﻪ ﻻړو او ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐو .
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ
اﺧاب ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﮥ د ﻧﺒﻮت د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ووﻳﻨ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻢ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺳى د وژﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻗﺒﻀﻪ ﻫﻢ ﮐﻮې ﮥ؟ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ داﺳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺧاب اﻟﻴﺎس
ﻓﺮﻣﺎﻳﻢ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ ﺳﭙﻮ د ﻧﺒﻮت وﻳﻨﻪ وﻠﻪ ﻧﻮ ﺳﭙ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺘﺎ وﻳﻨﻪ ﻫﻢ و “.
وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ دﺷﻤﻨﻪ ،زۀ دې ﭘﯧﺪا ﮐم؟“ اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﺗﮥ ﻣ ﭘﯧﺪا ﮐې ،ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻐﻪ ﮥ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟﻢ .زۀ
ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻏﻠﻂ دى .
 ﺳﺘﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ د ﻧﺒﺎط
ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﺮې ﮐم او ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا وى او ﮐﮥ ﻮان وى .
زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن او د اﺧﻴﺎه د زوئ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ،ﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دې د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻳﺰﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺑﻪ ﺳﭙ د
ﺑﻮﺗﻠ دى ﻧﻮ ﺗﺎ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ راﭘﺎروﻟ ده .

 ﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮان ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﺳﭙ ﺑﻪ ﻳ وﺧﻮرى او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻣۀ
ﻫﻐ ﻻش وﺧﻮرى .
 د اﺧاب ﭘﻪ ﺷﺎن داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻳ دوﻣﺮه
ﺷ ﻧﻮ ﻣﺎرﻏﺎن ﺑﻪ ﻳ وﺧﻮرى “.
 ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ د ﺑﺷﺮﻣ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﮐل ﭼ د ﺑﺘﺎﻧﻮ
ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے وو او ﺧﭙﻠ  اﻳﺰﺑﻞ ورﺑﺎﻧﺪې دا ﮐﺎر ﮐے دے .
ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﮐى ۇو ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺷﻟ ۇو ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺧاب د اﻟﻴﺎس دا ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ،ﻧﻮ اﺧاب ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او وې
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ .
وﻳﺴﺘﻠ او د ﺎټ ﺟﺎﻣ ﻳ واﻏﻮﺳﺘﻠ .ﻫﻐﮥ ﺧﻮراک ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﺎټ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ اودۀ ﮐﯧﺪو او ﺳﺮ وﻫﻠﮯ ﺑﺮ وﻫﻠﮯ
 ”ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ ده ﮥ ﭼ اﺧاب ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ اﻟﻴﺎس ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
ﺮﯧﺪو .
ﻮﻣﺮه ﻋﺎﺟﺰ ﮐے دے؟ ﻧﻮ ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﺒﺎﻫ ﻧﮥ راوﻟﻢ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ زوئ ﭘﻪ ژوﻧﺪ
ﮐ ﺑﻪ زۀ د اﺧاب ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راوﻟﻢ“.

د ﻣﻴﺎﻳﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اﺧاب ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮل
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 ﺧﻮ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﺷﺎم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ درې ﮐﺎﻟﻪ اﻣﻦ وو ،


 اﺧاب د ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻮﻧ د ﺷﺎم د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ د
ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ﻻړو .

 او اﺧاب د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ
راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺎر واﭘﺲ وﻟ واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻠﻮ؟ دا ﺧﻮ زﻣﻮﻧ دے “.
ﺷ ﮥ ﭼ ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺣﻤﻠﻪ وﮐو؟“ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻠﺮے ﻳﻢ ،ﻧﻮ داﺳ زﻣﺎ ﻓﻮﺟﻴﺎن
 او ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﻮ راﻪ ﭼ اول د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن دى او زﻣﺎ آﺳﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ آﺳﻮﻧﻪ دى “.
 ﻧﻮ اﺧاب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻠﻮر ﺳﻮه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان راﻏﻮﻧ ﮐل ،او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ
ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐو “.
راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮې وﮐه ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ درﮐى“.
 ﺧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،داﺳ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره

 اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ د اﻣﻠﻪ زوئ ﻣﻴﺎﻳﺎه دے .ﺧﻮ زۀ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم ،ﻪ ﭼ
وﮐو؟“ 
ﻫﻐﮥ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﮥ ده ﮐې ،ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﺪه ﭘﯧﺸﻮﺋ راﮐﻮى “.ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ،
 د
 ﻧﻮ اﺧاب د درﺑﺎر ﻳﻮ آﻓﺴﺮ راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ او ﻣﻴﺎﻳﺎه ﻓﻮراً راوﻟﻪ .
داﺳ ﻣﮥ واﻳﻪ “.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺧﭙﻠ ﺷﺎﻫ ﭼﻮﻏ اﻏﻮﺳﺘ وې او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ د دروازې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د
ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺨﺘُﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ ۇو او ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ورﮐﻮﻟ .
ﮐﻨﻌﺎﻧﻪ زوئ ﺻﺪﻗﻴﺎه د اوﺳﭙﻨ ﺮ ﺟﻮړ ﮐل او اﺧاب ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،د دې ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﮥ د
 ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺗﻪ
ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐې او ﺗﺒﺎه ﺑﻪ ﻳ ﮐې “.
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﭼ ﮐﻮم آﻓﺴﺮ د ﻣﻴﺎﻳﺎه راوﺳﺘﻮ
روان ﺷﻪ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ درﮐى “.
ﻟﻪ ﺗﻠﮯ وو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﻴﺎﻳﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐې ده ،ﻧﻮ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻢ
 ﺧﻮ ﻣﻴﺎﻳﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم دا ﻟﻮظ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ
ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ورﺗﻪ وﮐه “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻴﺎﻳﺎه ،ﻣﺎ
واﺋ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وواﻳﻢ “.
او ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻟﻪ ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ ﻣﻴﺎﻳﺎه ورﺗﻪ د ﭼﻞ ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﺣﻤﻠﻪ ورﺑﺎﻧﺪې
 ﺧﻮ اﺧاب ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ درﺗﻪ ﻮ ﻠ وﺋﻴﻠ
وﮐئ ،ﺑﺷﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟ ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ درﮐى “.
 ﻣﻴﺎﻳﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ د
دى؟ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ،ﻧﻮ رﺘﻴﺎ واﻳﻪ “.

اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺮ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ ﺧﻮر وﮐﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭼ د ﺷﭙﻮن ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ې ﺧﻮرې ورې وى .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
 اﺧاب ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ
ﭼ د دې ﺳو ﻣﺸﺮ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ “.
 ﻣﻴﺎﻳﺎه دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﮥ اوروى؟ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺗﻞ ﺑﺪه وى “.
”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﻣﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وو
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ،اﺧاب ﺑﻪ ﻮک دوﮐﻪ ﮐى
او ﺧﭙﻠ ﻮﻟ ﻓﺮﺘ ﻳ  او ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻻړې وې .
 ﻧﻮ ﻳﻮه ﺗﺮې
ﭼ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ؟ ﻧﻮ ﮥ ﻓﺮﺘﻮ ﻳﻮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﻧﻮرو ﺑﻞ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو
ﻧﻪ راوړاﻧﺪې ﺷﻮه ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻮه او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوﮐﻪ ﮐم .
ﭼ ،ﻨﻪ؟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ روح ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﻻړ ﺷﻢ او د اﺧاب ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺑﻪ دروغ وواﻳﻢ .ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان دې ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐى دى ﭼ دروغ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ دوﮐﻪ ﮐه .ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﻳﺎه ﻟﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﻣﺦ ﻳ
وواﺋ ﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﺒﺎﻫ راﺷ “.
ﭙﯧه ورﮐه او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے او ﺗﺎ ﺳﺮه ﻳ

 ﻣﻴﺎﻳﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ د ﭘﯧﺪو دﭘﺎره ﻳﻮې ﺷﺎﺗﻨ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ “.
ﺧﺒﺮې ﮐې دى؟“ 

ﺑﻴﺎ اﺧاب ﺧﭙﻞ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻣﻴﺎﻳﺎه ﺮﻓﺘﺎر ﮐه او د ﺎر ﺣﻤﺮان اﻣﻮن او ﻳﻮآس ﺷﻬﺰاده ﻟﻪ ﻳ ﺑﻮﻪ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ دې ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ واﭼﻮى او د ﻟې ﺷﺎن رو او اوﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ دې ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ورﮐﻮى ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ
 ﻣﻴﺎﻳﺎه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه واﭘﺲ راﺷ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ
زۀ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه واﭘﺲ ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ “.
ذرﻳﻌﻪ ﮐﻼم ﻧﮥ وى ﮐے “.او ﻣﻴﺎﻳﺎه دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ“.

د اﺧاب ﻣﺮګ
 اﺧاب
 ﺑﻴﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻻړل ﭼ ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺎر ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .

ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺪل ﮐم ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس واﻏﻮﻧﺪه “.ﻧﻮ د
 د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻮ دوه دﯦﺮﺷﻮ ﺟﻨ ﺎډو ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺑﺪل ﻟﺒﺎس ﮐ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړو .
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه وﻟﻴﺪو،
ورﮐے وو ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮥ ﮐﻮئ .
ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﻨ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راوﺮﯧﺪل.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل.
ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﭼﻐﻪ ﮐه ،
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﺷﺎﻣ ﻓﻮﺟ ﻳﻮ ﻏﺸﮯ ﻫﺴ ووﻳﺸﺘﻠﻮ او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې اﺧاب د ﺧﭙﻠ زﻏﺮې د ﺟﻮړ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﻟﯧﺪو .ﻧﻮ

 ﺟﻨ ﻮﻟﻪ ورځ
اﺧاب د ﺧﭙﻠ ﺟﻨ ﺎډۍ ﭼﻠﻮوﻧ ﺗﻪ آواز وﮐو” ،زۀ زﺧﻤ ﺷﻮم ،واﭘﺲ ﺷﻪ او د ﺟﻨ ﻧﻪ ووﻪ “.
ﺳﺨﺖ وو ،او اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ اﻳﺴﺎر وو ،ﺗﻴﻪ ﻳ وﻫﻠ وه او ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻣﺦ وو .د ﻫﻐﮥ د زﺧﻢ
 د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د
ﻧﻪ وﻳﻨﻪ ﺑﻬﯧﺪﻟﻪ او وﻳﻨ د ﺟﻨ ﺎډۍ ﺗﺨﺖ ﭘ ﮐو او ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ .
 ﻧﻮ اﺧاب ﻣ ﺷﻮ.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻟﺮ ﮐ ﭼﻐ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭼ” ،ﺗﺒﺎه ﺷُﻮ ،ﻫﺮ ﺳے دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺳ “.
 د ﻫﻐﮥ ﺟﻨ ﺎډۍ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ډﻧ ﺳﺮه ﺻﻔﺎ ﮐے ﺷﻮه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
د ﻫﻐﮥ ﻻش ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﻳﻮړﻟﮯ ﺷﻮ او ﺦ ﮐے ﺷﻮ .
 اﺧاب
ﮐﻨﺠﺮو ﻻﻣﺒﻞ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﭙﻮ د ﻫﻐﮥ وﻳﻨ وﻠ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ داﺳ ﺑﻪ ﮐﻴى .
ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺤﻞ د ﻫﺎﺗ ﭘﻪ ﻏﺎﻮﻧﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮے وو او
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د
ﭼ ﮐﻮم ﻮل ﺎروﻧﻪ ﻳ ﺟﻮړ ﮐى ۇو ،دا ﻫﺮ ﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ د ﻫﻐﮥ زوئ اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ
 ﭘﻪ دې
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل ،د آﺳﺎ زوئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ .

وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﻨﻮ دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو او ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻋﺰوﺑﻪ د ﺳﻠﺤ
 د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر آﺳﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﮐﻮم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺻﺤﻴﺢ وو ،ﺧﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ
ﻟﻮر وه .
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﺷﻮې ﻧﮥ وې او ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻳ ﺳﻮزوﻟﻪ .
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى دى ،د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ﺑﻬﺎدرۍ او ﺟﻨﻮﻧﻪ ،دا ﻫﺮ ﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻢ ﺻﻠﺢ وﮐه .
 ﻫﻐﮥ د ﻣﻠ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺮان ﮐﻨﺠﺮان وﺷل ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې
ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
 د ادوم ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ وو ،ﭘﻪ دې
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر آﺳﺎ د وﺧﺖ ﻧﻪ دا ﮐﺎر ﻧﮥ وو ﭘﺮﯦﮯ .
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺠﺎرﺗ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐے وو .
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺟﻮړ ﮐل ﭼ د اوﻓﻴﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺳﺮۀ زر راوړى ،ﺧﻮ دا ﭘﻪ ﻋﺼﻴﻮنﺟﺎﺑﺮ ﮐ ﻣﺎت ﺷﻮل او ﻫﻴﻠﻪ ﻻ ﻧﮥ ړل .
وﺧﺖ د اﺧاب زوئ اﺧﺰﻳﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﺳى دې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳو ﺳﺮه ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ﭼﻠﻮى “،ﺧﻮ
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻣ ﺷﻮ او د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ
ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ دې ﺗﻪ راﺿ ﻧﮥ ﺷﻮ .
ﻳﻬﻮرام د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﺰﻳﺎه
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اووﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،د اﺧاب زوئ اﺧﺰﻳﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ

 ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎرﺿﺎ ﮐو او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﺧاب ،د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر اﻳﺰﺑﻞ او د
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
 ﻫﻐﮥ د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدت او
ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺑﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻋﻤﻞ وﮐو ،ﭼﺎ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .
ﺧﺪﻣﺖ وﮐو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﮐے وو .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺼﻪ راوﭘﺎروﻟﻪ.
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