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د سموئيل اول کتاب

پېژندلو

اول سموئيل مون ته د بن اسرائيلو په حقله هغه قيصه بيانوى په کومه ک چ د دې
خبرې وضاحت شوے دے چ اول خُدائ پاک په خپله حمران کوله او بيا د دې نه

وروسته د دې مل بادشاه حمران کوله. ساؤل بادشاه چ د تالوت په نوم هم ياديى
د بن اسرائيلو اولنے بادشاه وو او د مخزن افغان په مطابق چ نعمت اله الهاورى د
مغل شهنشاه جهانير په وخت ک ليلے وو هغه وائ چ پتانۀ ول د تالوت اوالد
دى. ساؤل د خُدائ پاک نه بالرې شو او د هغۀ په ائ حضرت داؤد بادشاه شو. کله
چ حضرت داؤد هل وو نو هغۀ پهلوان جوليت ووژلو نو د دې په وجه هغه د ساؤل
بادشاه دربار ته راوستے شو او آخر ک هغه د ساؤل د فوج مشر جوړ شو. د ساؤل
بادشاه سخت غص حضرت داؤد تتېدو ته مجبور کو. د دې کتاب خاتمه د ساؤل

بادشاه د مرګ سره کيى او د حضرت داؤد د حمران انتظار کوى. د حفظ کولو
دپاره ۱۶: ۷ آيت ”مال خُدائ د انسان په شان چا ته نۀ ورى. انسان ظاهر ته ورى او

مال خُدائ زړۀ ته ورى.“

القنه او د هغۀ خاندان په سيال ک

 يو سے چ نوم ي القنه وو هغه راما ار ک اوسېدو. د هغۀ تعلق د افرائيم  ۱
قبيل سره وو، او د افرائيم د غرونو په مل ک پات کېدو. هغه د يروحام زوئ او د

 اليهو نمسے وو او هغه د توخُو د خاندان نه وو چ د صوف د قبيل يوه برخه وه. 
 القنه به هر کال د القنه دوه  وې حنه او فننه، د فننه بچ ۇو خو د حنه نۀ ۇو. 
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د راما نه تلو چ په سيال ک د رب االفواج عبادت وکى او قربان ورته پېش کى،
 هر ل چرته چ د عيل دوه زامن حفن او فينحاس د مال خُدائ امامان ۇو. 

چ القنه خپله قربان پېش کوله نو هغۀ به د غو يوه برخه فنن له او يوه يوه برخه به
 هغۀ د حنه سره ډېره مينه کوله نو ه هغ له ي يو ي د هغ هر بچ له ورکوله. 
 د هغ بن فنن به په دوه برخه ورکوله، ار چ مال خُدائ هغه شنه کې وه. 
 هر کال به هغه رله او سپوله به ي ،ه چ مال خُدائ هغه شنه کې وه. 

داس کېدل، هغوئ به چ کله هم د مال خُدائ کور ته الړل نو فنن به حنه دومره خفه
 د هغ خاوند القنه به ترې نه تپوس که چ هغ به ژړل او خوراک به ي نۀ کولو. 
کولو، ”حنه تۀ ول ژاړې؟ تۀ ول خوراک نۀ کوې؟ تۀ هر وخت ول دومره خفه ي؟ زۀ

ستا دپاره د لسو زامنو نه ۀ نۀ يم ۀ؟“

حنه او عيل

 يوه ورځ، کله چ هغوئ په سيال ک خوړل ل وکل، حنه پاېدله او د -

دعا دپاره الړله. هغه ډېره زياته خفه وه او کله چ هغ مال خُدائ ته سوال کولو نو
ډېر بد بد ي وژړل. په دې دوران ک، عيل امام د مال خُدائ د کور چوکاټ سره په

 حنه يو پوخ لوظ وکو، ”اے، رب االفواجه، کۀ چرې تۀ په ما تخت ناست وو. 
غمزپل رحم وکې او زما دعا قبوله کې او ما له يو زوئ راکې، نو زۀ دا وعده کوم
چ هغه به د ول عمر دپاره تا ته د نذير په حيثيت وقف کم او د هغۀ د وقف کېدو نه

 حنه تر ډېر وخته پورې  “.ے شله هم کل نۀ کهي تۀ به يوې به دا وى چ
 هغ په خاموش سره مال خُدائ ته سوال کولو او عيل د هغ شونو ته کتل. 

دا خيال وو چ خو آواز ترې نه نۀ وتلو. نو د عيل ،ېدلې خوشون عا کوله، د هغد
 او هغ ته ي ووئيل، ”ترو پورې به تۀ نشه بازى کوې، د ميو هغه په نشه ک ده، 
به، زۀ په نشه کووئيل، ”صاح ورته په جواب ک  هغ نه ان خالص که.“ 
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نۀ يم. ما نۀ مے او نۀ شراب ل دى، زۀ سخته پرېشانه يم او ما دعا کوله او خپل
 ما يوه بکاره ه مۀ ه. ما هم داس دعا تليفونه م مال خُدائ ته بيانول. 

ورته ووئيل، ”په خېر الړه شه او چ  عيل کوله ه چ زۀ په سخت غم آخته يم.“ 
 هغ ۀ دې غوت وى نو د بن اسرائيلو خُدائ پاک دې هغه تا له درکى.“ 

جواب ورکو، ”په ما باندې د رحم نظر وکه. بيا هغه الړه، خوراک ي وکو او
پرېشان ي ختمه شوه.“

د حضرت سموئيل پېدايت او وقف کېدل

 په ورپس سحر القنه او د هغۀ خاندان وخت پاېدل او د مال خُدائ د عبادت نه

پس هغوئ په راما ک واپس خپل کور ته الړل. القنه د خپل  حنه سره مالستو
 چ حنه اُميدواره شوه او يو زوئ ي پېدا او مال خُدائ د هغ دعا قبوله که. 

شو نو سموئيل نوم ي ورباندې کېودو او وې وئيل، ”ما دے د مال خُدائ نه
 هغه وخت بيا راغلو چ القنه او د هغۀ خاندان سيال ته الړل او غوتے دے.“ 

 خو دا ل حنه ال نۀ مال خُدائ ته ي کلن نذرانه او د منت نذرانه پېش که. 
ړه. هغ خپل خاوند ته ووئيل، ”ماشوم چ کله د مور د ت نه منع ش نو زۀ به ي د

 مال خُدائ کور ته بوم، چرته به چ هغه د نذير په حيثيت ول عمر تېروى.“ 
القنه ورته ووئيل، ”ي ده، ۀ چ درته ۀ ارى نو هم هغه وکه، تر هغ پورې په
ى چخُدائ دې وک او مال ش نه منع کله هغه د مور د ت شه چ پات کور ک

ستا وعده پوره ش.“ نو حنه په کور ک ايساره وه او خپل بچ له ي تے ورکولو.
 چ کله هغه د مور د ت نه منع شو نو هغه ي سيال ته بوتلو، ورسره ي يو درې

کلن سخے، لس کېلو اوړۀ او يوه ډکه مشيزه د ميو يوړه. او هغ په سيال ک د
 چ کله مال خُدائ کور ته سموئيل بوتلو ار چ هغه ال وړوکے ماشوم وو. 

 حنه هغۀ ته ووئيل، هغوئ سخے حالل کو نو هغوئ ماشوم عيل له بوتلو. 
”صاحبه، بادب دې معاف وى، زۀ تا ته ياده يم ۀ؟ زۀ هغه ه يم چ دلته والړه وم
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 ما د هغۀ نه د دې ماشوم سوال وکو مال خُدائ ته م سوال کولو او تا وليدم. 
 نو زۀ دے مال خُدائ او چ ما ترې نه د ۀ سوال کے وو هغه ي ما له راکو. 

ته وقف کوم. تر کوم پورې چ دے ژوندے وى نو د مال خُدائ به وى.“ بيا هغوئ
هلته د مال خُدائ عبادت وکو.

د حنه دعا

 حنه دعا وکه او وې وئيل، ”مال خُدائ زما زړۀ د خوشحال نه ډک کے  ۲
دے، هغۀ چ ۀ کى دى په هغ باندې زۀ ومره خوشحاله يم. زۀ په خپلو دشمنانو
 د پورې خاندم زۀ ومره خوشحاله يم ه چ خُدائ پاک زما مدد کے دے. 
مال خُدائ په شان هي وک مقدس نشته، د هغۀ په شان بل وک نشته، زمون د
 لوئ الف وهل بس کئ، د غرور خُدائ پاک په شان حفاظت کوونے نشته. 

خبرې د خول نه مۀ راوباس .ه چ مال خُدائ يو داس خُدائ پاک دے چ هغه
 د ته فوجيانو ليندې مات شوې پوهيى، او هغه د خلقو د هر عمل عدالت کوى. 
 کومو خلقو له چ يو ل خوراک ورکے شوے دى، خو کمزورى ته کيى. 

وو نو هغوئ اوس د خوراک دپاره خپل انونه مزدوران کل، خو چ وک اوږى ۇو د
هغوئ لوږه ختمه شوه. د شنې  اووۀ بچ شوى دى، خو د ډېرو بچو مور غمژنه
ى او واپس يۀ کول او ژوندى کول کوى، هغه خلق قبر ته لېخُدائ م  مال ده. 

 هغه وک غريب کوى او وک مالداره کوى، هغه وک الندې کوى او  .راول
 هغه غريب د خاورې نه راوچتوى او ضرورتمند د ايرو د ډېرى نه وک اوچتوى. 

ېنوى. د زمک ي ايونو ک انو مرتبه ورکوى او د عزت پهاوچتوى، او د شهزاد
 هغه د خپلو وفادارو بنيادونه د مال خُدائ دى، په دې باندې هغۀ دنيا ودرول ده. 
خلقو ژوند بچ کوى، خو بدعمله په تيارۀ ک ورکيى، سے په خپل طاقت باندې نۀ

 د مال خُدائ دشمنان به تباه ش، هغه به د هغوئ خالف د آسمان بريالے کيى. 
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د تندر په شان ش. مال خُدائ به د ول دنيا عدالت کوى، هغه به خپل بادشاه له
 بيا القنه طاقت ورکى، هغه به خپل خوښ کے شوے بادشاه بريالے کى.“ 

واپس په راما ک کور ته الړو، خو سموئيل په سيال ک پات شو او د عيل امام د
مشرۍ الندې ي د مال خُدائ خدمت کولو.

د عيل زامن

 او  د عيل زامن بد عمله کسان ۇو. هغوئ مال خُدائ ته هي توجو ورنۀ که 

نۀ ي د هغه اصولو خيال وساتلو چ د امامانو د برخ په حقله ۇو. او کله به چ چا
يوه نذرانه پېش کوله او چ غوه به ال پخېدله نو د امام نوکر به د يو درې غا سره
 هغۀ به درې غاے د پخل لو ته ورننويستلو او چ درې غا به ۀ راغلو، 
هم راوويستل نو هغه به د امام ۇو. د هغه ولو بن اسرائيلو سره هم داس سلوک وشو

 د دې نه عالوه، وازه به هم ال چ د قربان پېش کولو دپاره سيال ار ته راغل ۇو. 
نۀ وه لرې کے شوې او نۀ به سوزولے شوې وه چ د امام نوکر به راغلو او چ چا
به نذرانه پېش کوله نو هغۀ ته به ي وئيل، ”ما له له غوه راکه چ امام له ي وريته

 کۀ هغه کم، هغه به ستاسو پخه شوې غوه نۀ قبلوى، صرف کچه غوه قبلوى.“ 
کس به ورته ووئيل، ”را چ هغه وکو چ ۀ صحيح وى او اول وازه وسوزوو،
بيا چ دې ۀ خوښ وى نو هغه واخله.“ خو د امام نوکر به ورته ووئيل، ”نه، اوس دا

 د عيل د زامنو دا ناه د ما له راکه، کۀ نۀ راکوې، نو زۀ به ي په زور اخلم.“ 
مال خُدائ په نظر ک ډېره لويه وه، ه چ هغوئ د مال خُدائ د نذرانو دومره

بعزت کوله.

حضرت سموئيل په سيال ک

 په دې دوران ک سموئيل هل د مال خُدائ خدمت جارى وساتلو، د ل يو
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وغه جوړوله او چ د هغۀ مور به هر کال يوه وړه چ مقدس پېش بند به ي اغوستو. 
 نو هغه د خپل خاوند سره کلن نذرانه پېش کولو له تله نو چوغه به ي وروړله. 

فرمائيل، ”مال تو او القنه ته به يدپاره برکت غو  به د القنه او د هغۀ د عيل
کوم تا مال چ ائ ونيس د هغۀ ى چدرک نه نور بچ  خُدائ دې تا له د دې
 مال خُدائ خُدائ ته وقف کے دے.“ د هغ نه پس به هغوئ واپس کور ته تلل. 

حنه له برکت ورکو او د هغ نور درې زامن او دوه لوه پېدا شوې. سموئيل هل د
مال خُدائ په خدمت ک لوئ شو.

عيل او د هغۀ زامن

 عيل اوس ډېر بوډا شوے وو. هغۀ د هغه هر ۀ په حقله اورېدل چ د هغۀ زامنو د

د مال مالستل چا چ و سره هم هغوئ د هغه سرائيلو سره کول او دا چا بن
 نو هغۀ هغوئ ته خُدائ د حضور خېم د دروازې په خولۀ ک خدمت کولو. 

ووئيل، ”تاسو دا کارونه ول کوئ؟ تاسو چ کوم بد کوئ هر سے د هغ په حقله ما
خُدائ د خلقو په مين د مال ئ، زما زامنو، زۀ خبر شوے يم چ بس ک  .ته وائ

 کۀ يو سے د بل چا خالف ناه وکى، نو خُدائ ک يو خراب خبر خوريى. 
پاک ته د هغۀ دپاره سوال کېدے ش خو کۀ يو سے د مال خُدائ خالف ناه وکى

نو د هغۀ دپاره هي وک هم د رحم سوال نۀ ش کولے.“ خو هغوئ خپل پالر ته غوږ
 سموئيل هل غېدو ونۀ نيولو، ه چ مال خُدائ د هغوئ د وژلو فېصله وکه. 

او د مال خُدائ او د خلقو عزت ي وموندو.

وئالف پېشد خاندان خ د عيل

 عيل ته د مال خُدائ نه د دې پېغام سره د مال خُدائ نه يو پېغمبر راغلو، ”کله

چ ستا پالر نيۀ هارون او د هغۀ خاندان د مصر د فرعون غالمان ۇو، نو ما خپل ان
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 ما د بن اسرائيلو د ولو قبيلو نه د هغۀ خاندان خوښ کو هارون ته رند کو. 
چ زما امامان ش، چ د قرباناه سره خدمت کوى، خوشبوئ سوزوى او زما په

حضور ک پېش بند اغوندى. او چ په قرباناه باندې کوم نذران سوزولے ش نو
 نو بيا، تاسو ول د هغه نذرانو او قربانو اللچ د هغ د اخستلو حق م ورله ورکو. 
کوئ چ زۀ ي د خپلو خلقو نه غواړم؟ عيل، تۀ ول زما نه زيات د خپلو زامنو عزت
د هغ پېش کوى چ قربان زما خلق ما ته کوم دى چ هغوئ دې پرې کوې چ

 ما، مال خُدائ د بن اسرائيلو په ولو و حصو باندې خپل انونه ورب کى؟ 
خُدائ پاک په تېره زمانه ک دا وعده وکه چ ستاسو خاندان او قبيله به د ولو

نور به داس دمت کوى. خو اوس زۀ دا وايم چه زما خمامانو په تووختونو دپاره د ا
زما عزت کوى نو زۀ به د هغوئ عزت کوم او چ وک چ ،ائ د دې په نۀ وى بل
 واوره، هغه وخت راروان وک زما بعزت کوى نو زۀ به د هغوئ سپاوے کوم. 
به داس ووژنم، نو ستا په خاندان ک ول زلم زۀ به ستا د خاندان او قبيل دے چ
 تۀ به په تليف کے ش او هغه ولو يو سے هم نۀ وى چ بوډاتوب ته ورسيى. 

برکتونو ته به د ارمان سره ورې چ زۀ ي نورو بن اسرائيلو له ورکوم، خو ستا په
 خو چ وک خاندان ک به هي وک هم تر بوډاتوب پورې ژوندے نۀ وى. 

ژوندى پات ش، نو هغوئ به په پرېشان او غم آخته ش او د هغوئ نور ول اوالد به په
 کله چ ستا دوه زامن حفن او فينحاس دواړه په يوه  .ۀ شيو سخت مرګ م

ورځ مۀ ش، نو دا به تاسو ته ثابِته ش چ ما چ هر ۀ وئيل ۇو نو هغه رتيا شول.
 زۀ به يو امام خوښ کم چ هغه به زما وفادار وى او چ ۀ زۀ غواړم نو هغه هر

ۀ به کوى. زۀ به هغۀ له اوالد ورکم، چ هغوئ به همېشه زما د خوښ شوى بادشاه
 ستا د اوالد چ کوم کس هم ژوندے پات وى نو هغه په حضور ک خدمت کوى. 
او خوراک غواړى او دا سوال به ورته کوى چ او د هغۀ نه به پېس  مام لهبه هغه ا

“.الو شم ما ته يوه نوړۍ رو ه، نو چمامانو سره منظور کما د ا
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د مال خُدائ سموئيل ته رارندېدل

الندې د مال ودند الر د عيل سموئيل هل کله چ ،و ک په هغه ور  ۳
خُدائ خدمت کولو، د مال خُدائ وح نازلېدل کم شوى ۇو او د هغۀ پېغام رندېدل

 يوه شپه عيل چ اوس د هغۀ نظر ډېر کمزورے شوے وو په بلل کم شوى ۇو. 
 د سحر نه مخ، چ ډيوه تر اوسه پورې بلېدله او خپله کوه ک مالست وو. 

سموئيل د مال خُدائ په کور ک مالست وو، چرته چ د خُدائ پاک د لوظ صندوق
 او  مال خُدائ سموئيل ته آواز وکو. سموئيل وفرمائيل، ”زۀ دا يم.“  وو، 

و.“ خو عيلوفرمائيل، ”زۀ راغلمه، تا ما ته آواز وک ه او ورته يه کمن له ي عيل
ورته ووئيل، ”ما خو تا ته آواز نۀ دے کے، الړ شه او مله.“ نو سموئيل الړو او

 مال خُدائ سموئيل ته بيا آواز وکو، ”سموئيله.“ نو سموئيل پاېدو، مالستو. 
عيل له الړو او ورته ي وفرمائيل، ”تا ما ته آواز وکو او زۀ راغلم.“ خو عيل ورته

 خو هل ته ووئيل، ”زما زويه، ما خو تا ته آواز نۀ دے کے، بيا الړ شه او مله.“ 
پته ونۀ لېده چ دا مال خُدائ وو، ه چ د دې نه مخ مال خُدائ هيله

 مال خُدائ سموئيل ته په درېم ل آواز وکو، هم د هغۀ سره خبرې نۀ وې کې. 
هغه پاېدو، عيل له الړو او ورته ي وفرمائيل، ”تا ما ته آواز وکو او زۀ راغلم.“ نو

 نو عيل عيل ته پته ولېده چ هغه مال خُدائ وو چا چ هل ته آواز کولو، 
سموئيل ته وفرمائيل، ”الړ شه او مله، او کۀ هغۀ تا ته بيا آواز وکو، نو ورته ووايه،

 ماله خُدايه، ستا بنده ي اورى.“ نو سموئيل الړو او په خپل ائ ک مالستو. 
نو مال خُدائ راغلو او هلته ودرېدو او د مخ په شان ي ورته آواز وکو،

 مال ”سموئيله، سموئيله.“ سموئيل ورته ووئيل، ”وفرمائ، ستا بنده ي اورى.“ 
خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”وره، زۀ په بن اسرائيلو ک داس ۀ کوم چ هغه به

 تر اوسه پورې چ ما د  .واورى نو حېران به ش وک ي دومره سخت وى چ
 ما عيل او د هغۀ د خاندان خالف ۀ هم وئيل نو په هغه ورځ به هغه هر ۀ وکم. 
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هغۀ ته مخ وئيل دى چ زۀ د هغۀ خاندان له د تل دپاره سزا ورکوم ه چ د
هغۀ زامنو زما خالف خراب خبرې کې دى. عيل ته پته وه چ هغوئ داس کول، خو
 نو ما دا قسم کے دے چ د دې سخت ناه د لرې کولو هغوئ ي نۀ منع کول. 

 سموئيل تر دپاره به هي قربان او نذرانه د عيل د خاندان دپاره کاف نۀ وى.“ 
سحره پورې مالست وو، بيا هغه پاېدو او د مال خُدائ د کور دروازې ي کوالو
  .ندېدو په حقله ووائر ته د دې پېغام د عيل ې. هغه د دې نه يرېدلو چک

 عيل ورته آواز وکو، ”زما زويه، سموئيله.“ هغۀ ورته وفرمائيل، ”زۀ حاضر يم.“ 
عيل ترې نه تپوس وکو، ”مال خُدائ تا ته ۀ وفرمائيل؟ زما نه يوه خبره هم مۀ پوه.

خُدائ پاک به تا له سخته سزا درکى کۀ تا ما ته هغه هر ۀ ونۀ فرمائيل چ ۀ درته
 نو سموئيل ورته هغه هر ۀ وفرمائيل، هغۀ ترې نه يوه خبره په هغۀ فرمائيل دى.“ 

ونۀ ساتله. عيل وفرمائيل، ”هغه مال خُدائ دے، هغۀ ته چ ۀ ۀ ارى نو هم
 چ سموئيل غېدو، مال خُدائ د هغۀ مل وو او د مال خُدائ هغه به وکى.“ 
 نو د هغه مل د يو هغه ول پېشويان پوره کېدې کوم چ سموئيل کې وې. 
سر نه تر بل سره پورې، ولو بن اسرائيلو ته پته ولېده چ سموئيل په حقيقت ک د
 مال خُدائ به په خپله په سيال ک رارندېدو، چرته مال خُدائ پېغمبر وو. 

چ هغه سموئيل ته رند شوے وو او د هغۀ سره ي خبرې کې وې.

د لوظ د صندوق قبضه کېدل

 ول بن اسرائيليان د سموئيل د خبرو نه خبر شول. نو فلستيان د بن اسرائيلو  ۴
خالف جن دپاره راغون شول او بن اسرائيليان هم د هغوئ سره جنېدو دپاره

  .ولول خېم خپل او فلستيانو په افيق ک بنعزر کسرائيلو په اا راووتل. بن
فلستيانو حمله وکه او د يوې لوئ جې نه پس هغوئ بن اسرائيلو له شست ورکو

 کله چ هغه ژوندى او تقريباً لور زره سى ي د جن په مېدان ک ووژل. 

https://pashtobibles.org/


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

پات شوى کسان واپس خېمو ته راغلل، نو د بن اسرائيلو مشرانو ووئيل، ”مال خُدائ
فلستيان ول پرېودل چ مون له شست راکى؟  چ الړ شُو او د سيال نه د

مال خُدائ د لوظ صندوق راوړو، نو دا به زمون سره  او مون به د خپلو دشمنانو
 نو هغوئ سيال ته پېغام وړون ولېل او د رب االفواج د لوظ صندوق نه بچ کوى.“ 
په تخت ناست دے. او د عيل ک د وزرو واال د مخلوق په مين واپس راوړو، چ ي

 کله چ د لوظ صندوق دوه زامن حفن او فينحاس د لوظ صندوق سره راغلل. 
راورسېدو، نو بن اسرائيلو د خوشحال نه دومره لويه چغه ووهله چ زمه وخوېدله.
 فلستيانو دا چغه واورېدله او وې وئيل، ”د عبرانيانو په کېمپ ک دا چغ واورئ.

د دې ۀ مطلب دے؟“ کله چ هغوئ ته پته ولېده چ د مال خُدائ د لوظ صندوق
 هغوئ ويرېدل او وې وئيل، ”د هغوئ کېمپ د عبرانيانو کېمپ ته رارسېدلے دے، 
ته خُدائ راغلے دے. مون غرق شُو. په مون باندې هيله مخ داس ۀ نۀ دى

 زمون مدد وکه، مون به د هغه طاقتورو معبودانو نه وک بچ کى؟ دا هغه شوى. 
 فلستيانو، ته ش. د معبودان دى چا چ په صحرا ک مصريان هالک کل. 

هغوئ زمون ه چن هبه د عبرانيانو غالمان شُو، ل مون ن ،ئېو په شان وجنس
ېدل او بن فلستيان سخت وجن غالمان ۇو. نو د سو په شان جن وکئ.“ 

ه خپلو کورونو ته الړل. دا يو لوئ قتلهغوئ په من و، چست ورکش سرائيلو له يا
 د خُدائ پاک د لوظ عام وو. او دېرش زره بن اسرائيل فوجيان ووژلے شول. 

صندوق قبضه کے شو او د عيل دواړه زامن، حفن او فينحاس ووژلے شول.

د عيل مرګ

 د بنيامين قبيل يو سى د جن مېدان نه تر سيال پورې منه ووهله او هم په هغه

وې او په سر باندې ي شلول جام ودلو دپاره هغۀ خپل ليفورځ ورسېدو. د خپل ت
 عيل د لوظ صندوق په حقله ډېر پرېشانه وو، هغه د الرې په خاورې اچول وې. 
غاړه په يوه کرس باندې ناست وو او انتظار ي کولو. هغه سى دا خبر په ول ار
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شور واورېدو او تپوس ي  عيل ک خور کو او هر يو کس د يرې نه وژړل. 
وکو، ”دا شور د ۀ ش دے؟“ هغه سے عيل له په منه الړو او هغه ي خبر کو.

 سى ورته ووئيل، ”زۀ نن  عيل اوس د دوه کم سلو کالو وو او بېخ ړوند وو. 

 د جن نه راتتېدلے يم.“ عيل ترې نه تپوس وکو، ”زما زويه، ۀ شوى دى؟“ 
هغه پېغام وړون ورته په جواب ک ووئيل، ”بن اسرائيليان د فلستيانو نه وتتېدل،
دا زمون دپاره ډېر خراب شست وو، د دې نه عالوه، ستا زامن، حفن او فينحاس هم

 کله چ هغه سى ووژلے شول او د خُدائ پاک د لوظ صندوق قبضه کے شو.“ 
د لوظ د صندوق ذِکر وکو، نو عيل د دروازې سره د کرس نه په شا وغورزېدو. هغه

ډېر بوډا او غ وو او په غورزېدو سره ي  مات شو او م شو. هغه لوېت کاله
د بن اسرائيلو قاض وو.

د فينحاس د کونې مرګ

 د عيل انور، د فينحاس ه اُميدواره وه او تقريباً دا د هغ د بچ د پېدا کېدو

وخت وو. کله چ هغه خبر شوه چ د خُدائ پاک د لوظ صندوق قبضه کے شوے
دے او سخر او خاوند ي مۀ شوى دى، نو نااپه په هغ باندې د ماشوم د پېدا کېدو
 او کله چ هغه د مرګ په حالت ک وه، نو چ کومو و د سخت درد راغلو. 
ه شه، ستا زوئ پېدا شوے دے.“ خو هغت” ،مدد کولو هغوئ ورته ووئيل چ هغ

 هغ په ماشوم باندې يبود نوم هي توجو ورنۀ که او نۀ ي جواب ورکو. 
ه چ سرائيلو نه تلے دے.“ داا د خُدائ پاک جالل د بن” ،ودو او وې وئيل چکې

 هغ د لوظ صندوق قبضه شوے وو او د هغ سخر او خاوند مۀ شوى ۇو. 
ووئيل، ”د خُدائ پاک جالل د بن اسرائيلو نه تلے دے، ه چ د خُدائ پاک د لوظ

صندوق قبضه کے شوے دے.“
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فلستيانو سره د لوظ صندوق

 کله چ فلستيانو د لوظ صندوق قبضه کو نو هغوئ د ابنعزر نه خپل ار  ۵
ت په خوا کيوړو او د هغۀ د ب  د خپل معبود دجون کور ته ي اشدود ته راوړو، 
 سحر وخت د اشدود خلقو وليدل چ د دجون بت د مال خُدائ د ي کېودو. 
لوظ صندوق په مخ پمخ په زمه غورزېدلے دے. نو هغوئ را اوچت کو او

 په ورپس سحر وخت هغوئ وليدل چ بت واپس ي په خپل ائ ک کېودو. 
ل ي ه غورزېدلے وو. دېپه زم مخپ خُدائ د لوظ صندوق په مخ بيا د مال
رف ډانچه يسر او دواړه السونه مات شوى ۇو او د دروازې د درشل سره پراتۀ ۇو، ص

 نو ه تر نن پورې د دجون امامان او د هغۀ ول عبادت کوون په پات وه. 
 مال خُدائ د اشدود خلقو له اشدود ک د دجون په درشل باندې قدم نۀ ږدى. 

سخته سزا ورکه او په هغوئ او د ېرچاپېره عالق په خلقو باندې ي د پسوب مرض
 کله چ هغوئ وکتل چ دا ۀ کيى نو وې وئيل، ”د بن اسرائيلو خُدائ راوستلو. 

پاک مون او زمون معبود دجون له سزا راکوى. مون د لوظ صندوق نور دلته نۀ شُو
ۀ واړه بادشاهان يپين ل او فلستولې ون نو هغوئ پېغام وړ پرېودلے.“ 

راغون کل او تپوس ي ترې نه وکو، ”د بن اسرائيلو د خُدائ پاک د لوظ صندوق
سره مو ۀ چل وکو؟“ هغوئ ورته په جواب ک ووئيل، ”دا جات ته يوس.“ نو

 کله چ هغه هلته ورسېدو، مال خُدائ هغوئ دا د فلست بل ار جات ته يوړو. 
و. هغۀ هغوئ له داسآخته ک ي ه او په يوه لويه وارخطايار له هم سزا ورک هغه

 نو هغوئ د لوظ سزا ورکه چ په لويو او وړو ولو باندې د پسوب مرض راغلو. 
هغه هلته ورسېدو، نو خلقو چغ لو، خو چار عقرون ته ولې صندوق يو بل فلست

کې او وې وئيل، ”هغوئ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک د لوظ صندوق دلته راوړو، د دې
 نو هغوئ بيا د فلستيه ول بادشاهان راوغوتل او  “.ول ووژن مون دپاره چ

ورته ي ووئيل، ”د بن اسرائيلو د لوظ صندوق واپس خپل ائ ته ولېئ، نو داس به
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دا مون او زمون خاندان ونۀ وژن “.ول ار په وارخطاي آخته وو ه چ خُدائ
 چ وک ال مۀ شوى نۀ ۇو نو په هغوئ پاک هغوئ له ډېره سخته سزا ورکوله. 

باندې د پسوب مرض راغلو، او خلقو خپلو معبودانو ته د مدد دپاره چغ کې.

د لوظ صندوق واپس کول

اووۀ مياشت ک لخُدائ د لوظ صندوق د فلستيانو په م د مال  نو چ  ۶
و، ”مونترې نه وک تل او تپوس يران راوغومامان او جادو نو خلقو ا وشوې، 

د مال خُدائ د لوظ صندوق سره ۀ چل وکو؟ مون ته وواي چ دا نه واپس
 هغوئ جواب ورکو، ”کۀ تاسو د بن اسرائيلو د خُدائ پاک خپل ائ ته يوسو؟“ 

د لوظ صندوق لېئ، نو تاسو به د دې سره خامخا د خپل ناه د تاوان د نذران په بدل
ک يوه تُحفه هغۀ له لېئ. د لوظ صندوق به د تُحف نه بغېر واپس نۀ . نو داس به

 تاسو روغ جوړ ش او تاسو ته به پته ول چ هغۀ تاسو له سزا ول درکوله.“ 
خلقو تپوس وکو، ”مون هغۀ له د ناه د تاوان په نذرانه ک ۀ ولېو؟“ هغوئ ورته
په جواب ک ووئيل، ”پينۀ د سرو زرو د پسوب د دانو او پينۀ د سرو زرو د مو

نمون، د فلستيانو بادشاهانو د شمېر په مطابق يوه يوه ورولېئ ه هم دغه وبا په
و نمون تاسو د دې دانو او م تاسو ولو او په پينو بادشاهانو باندې راغل وه. 

جوړې کئ چ ستاسو مل تباه کوى او تاسو به خامخا د بن اسرائيلو د خُدائ پاک
درناوے کوئ. کېدے ش چ هغه تاسو له، ستاسو معبودانو او ستاسو مل له سزا
 تاسو ضديان ول جوړېئ نه چ فرعون او مصريان ۇو؟ درکول بند کى. 

هغه مۀ هېروئ چ خُدائ پاک هغوئ له ومره سخته سزا ورکه، تر دې وخت پورې
 نو يوه نوې اډۍ او  .صر نه الړ شد م ودل چسرائيليان پرېا هغوئ بن چ

دوه غواان تيارې کئ چ اوس اوس ي بچ شوى وى او چ هيله جغ ورپورې
نۀ وى تلے شوے، اډۍ په دې غواانو پورې وتئ او سخ ي واپس ديرې ته
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 د مال خُدائ د لوظ صندوق واخل، په اډۍ ک ي کېدئ او د دې په وشئ. 
خوا ک په يو صندوق ک د سرو زرو هغه نمون کېدئ کوم چ ستاسو د ناه د
تاوان د نذران په بدل ک په تُحفه ک هغۀ له لېئ. اډۍ په خپله مخه روانه کئ او

 چ اډۍ روانه وى نو ورته ورئ، کۀ دا د  .په خپله الړه ش دئ چپرې
بيتشمس ار طرف ته الړه ش، نو د دې مطلب دا دے چ دا د بن اسرائيلو خُدائ
پاک دے چ هغۀ په مون باندې دا سخت افت راوستے دے. خو کۀ داس نۀ وى، نو

 هغوئ بيا به مون ته پته ول چ هغۀ وبا نۀ وه راوست، او په خپله داس وشول.“ 
ته چ ۀ وئيلے شوى ۇو نو هم هغس ي وکل يعن، هغوئ دوه غواان بوتل او يوه

 هغوئ د لوظ صندوق په اډۍ ي ورپورې وتله او سخ ي په ديره ک وتل. 
اډۍ ک کېودو، ورسره هغه صندوق ي هم کېودو چ د سرو زرو د مو او دانو
 غواان د بيتشمس په الره روان شوې او سيدها هغه طرف نمون په ک وې. 

ۀ فلستهغه پين .وهل وې نو رمباړې ي دا روان چ .ته الړې او د الرې نه نۀ اوړېدل
 د بيتشمس خلقو په بادشاهان د بيتشمس د حد پول پورې ورپس روان ۇو. 

مېدان ک د غنمو لَو کولو، چ نااپه هغوئ وکتل نو د لوظ صندوق ي وليدو. هغوئ
نوم ي ته راغله چ ى پاډۍ د يو س  - د دې په ليدو ډېر خوشحاله شول. 
يشوع وو، هغه په بيتشمس ک اوسېدو او اډۍ د يو غ  سره نزدې ودرېده.

د سرو زرو نمون و چخُدائ د لوظ صندوق او هغه صندوق راکوز ک ليويانو د مال
په ک وې او په هغه غ  باندې ي کېودل. خلقو د لر اډۍ و و که او

غواان ي حالل کې او د سوزېدون نذران په توه ي مال خُدائ ته پېش کې.
و فلست پين بيا د بيتشمس خلقو نورې نذران مال خُدائ ته پېش کې. 

 فلستيانو بادشاهانو دا هر ۀ وليدل او بيا هم په هغه ورځ واپس عقرون ته الړل. 
پينۀ د سرو زرو دانو نمون مال خُدائ ته د هغوئ د ناه د تاوان د نذران دپاره

 هغوئ د ولېل، د اشدود، غزه، اسقلون، جات او عقرون د ارونو دپاره يوه يوه. 
سرو زرو مې هم ولېل، د هغه ارونو دپاره يوه يوه چ په کومو باندې هغه پينو
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فلست بادشاهانو حومت کولو او ورسره د پخو دېوالونو ارونو او د کچه دېوالونو کلو
تر اوسه پورې شته چ  هغه لوئ ک ع په پل. د بيتشمس د يشوهم ولې ته ي
ده چ واه ے وو، دا د هغخُدائ د لوظ صندوق اې په کوم باندې هغوئ د مال
 مال خُدائ د بيتشمس اويا سى ووژل ه چ هغوئ د لوظ ۀ شوى ۇو. 

صندوق ته دننه کتل ۇو. او خلقو ماتم وکو ه چ مال خُدائ په هغوئ دومره لويه
تباه راوستل وه.

تيعريم کريد لوظ صندوق په ق

 نو د بيتشمس خلقو ووئيل، ”د مال خُدائ، د دې مقدس خُدائ پاک په وړاندې

 هغوئ د وک ودرېدے ش، مون هغه چرته ولېو چ زمون نه لرې ش؟“ 
ريتيعريم خلقو ته پېغام وړون ولېل چ ورته ووائ، ”فلستيانو د مال خُدائ د ق

“.س او يو ي ے دے. راشلوظ صندوق واپس ک

ريتيعريم خلق راغلل او د مال خُدائ د لوظ صندوق ي د ابينداب  نو د ق  ۷
نوم سى کور ته يوړو، چ هغه په غر ک اوسېدو. هغوئ د ابينداب زوئ العزر د

دې مشر مقرر کو.

د حضرت سموئيل په بن اسرائيلو باندې حومت کول

ريتيعريم خُدائ د لوظ صندوق ډېره موده تقريباً تر شلو کالو پورې په ق  د مال
ک ايسار وو. په دې وخت ک ولو بن اسرائيلو مال خُدائ ته د مدد دپاره وژړل.

 سموئيل بن اسرائيلو ته وفرمائيل، ”کۀ تاسو د زړۀ د اخالصه مال خُدائ ته

راواوړئ، نو تاسو به خامخا د ولو پردو معبودانو او عستارات بتانو نه ان خالصوئ.
خپل انونه مال خُدائ ته حواله کئ او صرف د هغۀ عبادت کوئ او هغه به تاسو د
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 نو بن اسرائيلو د بعل او عستارات د بتانو نه خپل فلستيانو د زور نه خالص کى.“ 
ول بن  بيا سموئيل انونه خالص کل او صرف د مال خُدائ عبادت ي کولو. 
اسرائيليان راوغوتل چ په مصفاه ک راغون ش او ورته ي وفرمائيل، ”زۀ به هلته

راغون ول په مصفاه ک  نو هغوئ ستاسو دپاره مال خُدائ ته سوال وکم.“ 
شول. هغوئ ۀ اوبۀ راوويستل او مال خُدائ ته ي د يوې نذران په توه توئ کې
او وله ورځ ي روژه ونيوله. هغوئ ووئيل، ”مون د مال خُدائ خالف ناه کې ده.“

 کله چ فلستيان خبر نو سموئيل په مصفاه ک د بن اسرائيلو مشر جوړ شو. 
شول چ بن اسرائيل په مصفاه ک راغون شوى دى، فلست بادشاهان د خپلو سو

 سره د هغوئ خالف جن له راووتل. بن اسرائيليان د دې نه خبر شول او ويرېدل، 
ده چعا کول مۀ پرېخُدائ پاک ته د خُدائ زمون ووئيل، ”مال او سموئيل ته ي
مور ي و چُورے حالل ک  سموئيل يو داس مون د فلستيانو نه بچ کى.“ 

رودله او د يوې نذران په توه ي ول مال خُدائ ته وسوزولو. بيا ي مال خُدائ ته
 کله دعا وکه چ د بن اسرائيلو مدد وکى او مال خُدائ د هغۀ دعا واورېده. 

چ سموئيل نذرانه پېش کوله، نو فلستيان د حمل دپاره مخ ورغلل، خو بيا هم په
هغه وخت مال خُدائ د هغوئ خالف د يو لوئ تندر په شان آواز وکو. فلستيان

 بن اسرائيليان د مصفاه نه روان دومره په وارخطاي آخته شول چ وتتېدل. 
 بيا شول او تقريباً تر بيتکر پورې په فلستيانو پس ۇو او په الره باندې ي وژل. 

سموئيل يو کاے واخستلو او د مصفاه او شين په مين ک ي ولولو او وې
فرمائيل، ”مال خُدائ زمون هر قسم مدد کے دے.“ او په دې باندې ي ”د مدد

 نو فلستيانو شست وخوړو او مال خُدائ دې ته پرې نۀ کاے“ نوم کېودو. 
ودل چ تر کوم پورې سموئيل ژوندے وو چ هغوئ د بن اسرائيلو په عالقه قبضه
 بن اسرائيلو ته هغه ول ارونه واپس مالو شول چ د عقرون او جات په وکى. 
مين ک ۇو او فلستيانو قبضه کى ۇو او داس بن اسرائيلو خپله وله عالقه واپس

 سموئيل ول واخستله. او د کنعانيانو او بن اسرائيلو په مين ک هم امن وو. 
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 هغه به هر کال په بيتايل، جِلجال او مصفاه ک عمر د بن اسرائيلو قاض وو. 
 بيا به هغه واپس په راما ک  .هوارول النج ي ايونو ک ېدو او په دېر

مال دمت کولو. هغۀ په راما که خپه تو هم د قاض خپل کور ته تلو، هلته ي
خُدائ ته يوه قرباناه هم جوړه کې وه.

د خلقو بادشاه غوتل

 کله چ سموئيل بوډا شو، هغۀ خپل زامن د بن اسرائيلو قاضيان جوړ کل.  ۸
 د مشر زوئ ي يوايل او د کشر ي ابياه نوم وو، هغوئ په بيرسبع ک قاضيان

 خو هغوئ د خپل پالر په الره نۀ ۇو روان، د هغوئ شوق صرف پېس پېدا کول ۇو. 
 نو بيا د بن اسرائيلو ۇو، هغوئ به رشوت اخستو او د انصاف تباه به ي کوله. 

 او هغۀ ته ي ووئيل، ول مشران راغون شول او په راما ک سموئيل له الړل، 
”وره، تۀ بوډا کېې او زامن دې ستا په الره نۀ دى روان. نو يو بادشاه مقرر که چ په
مون باندې بادشاه کوى، نو داس د نورو قومونو په شان به زمون هم يو بادشاه وى.“

 سموئيل د هغوئ بادشاه غوتلو باندې خوشحاله نۀ وو، نو هغۀ مال خُدائ ته

 او مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”خلق چ درته ۀ هم وائ هغ ته سوال وکو، 
دا زۀ يم چ په حقيقت ک ،ے شوے يرد ک چ وک نۀ ي غوږ ونيسه. تۀ هغه

 چ د کوم وخت نه ما هغوئ د مصر نه هغوئ د بادشاه په توه رد کے يم. 
راويستل دى، نو هغوئ زما نه اوړېدل دى او د نورو معبودانو عبادت ي کے دے، او
 نو بيا هغوئ ته اوس هغوئ تا سره هغه ۀ کوى چ همېشه ي زما سره کى دى. 

غوږ کېده، خو سخت خبردارے هم ورکه او هغوئ ته ووايه چ خپل بادشاهان به
 نو سموئيل هغه خلقو ته چا چ بادشاه غوتو هغه هر ورسره ۀ سلوک کوى.“ 

 سموئيل ورته وفرمائيل، ۀ وفرمائيل ۀ چ مال خُدائ هغۀ ته فرمائيل ۇو. 
”ستاسو بادشاه به تاسو سره داس سلوک کوى، هغه به ستاسو زامنو نه فوجيان جوړ
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کى، ۀ به د هغۀ د جن اډو خدمت کوى، ۀ به د هغۀ د آسونو واال وى او ۀ به د
 هغه به ستاسو ۀ زامن د زرونو سو او نور د  .ې وهمن اډو نه مخ هغۀ د
پنوسو سو مشران آفسران جوړ کى. ستاسو زامن به د هغۀ په پو ک يوې کوى، د

 هغۀ فصلونه به رېب، وسله او د هغۀ د جن اډو دپاره به نور سامان جوړوى. 
ستاسو لوه به دې ته جوړې کى چ د هغۀ دپاره عطر جوړوى او د هغۀ دپاره به د

 هغه به ستاسو ۀ پ، د انورو او د اخل پخل واال او نانبايانو په توه کار کوى. 
 هغه به د ستاسو د غل او زيتُونو باغونه ونيس او خپلو آفسرانو له به ي ورکى. 

  .صه د خپل دربار د آفسرانو دپاره او د نورو آفسرانو دپاره اخلورو لسمه حان
.او کار به ترې نه اخل اروى او خرونه واخل ۀ هغه به ستاسو نوکران او ستاسو

  .او تاسو به په خپله د هغۀ نوکران ش .لسمه برخه اخل م هغه به ستاسو د ر

کله چ هغه وخت راش، نو تاسو به د دې بادشاه نه د خالصون دپاره فرياد وکئ،
کوم چ تاسو په خپله خوښ کے وى، خو په هغه وخت ک به مال خُدائ ستاسو

 خو خلقو د سموئيل خبره ونۀ منله او وې وئيل، ”نه، مون د شايتونه نۀ اورى.“ 
 نو داس مون به د نورو قومونو په شان شُو، چ په ان دپاره يو بادشاه غواړو، 

مو مشرى کوى او زمون ک ومت کوى او په جنباندې خپل بادشاه ح مون
 هغوئ چ ۀ هم وئيل نو سموئيل ورته غوږ نيولے وو او بيا جنونه به کوى.“ 

 مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”هغوئ چ ۀ الړو او مال خُدائ ته ي وفرمائيل. 
وائ نو هم هغه شان وکه او هغوئ له يو بادشاه ورکه.“ بيا سموئيل د بن اسرائيلو

.واپس کور ته الړ ش ولو خلقو ته وفرمائيل چ

د ساؤل سموئيل سره مالوېدل

 د بنيامين د قبيل يو مالدار او ته سے وو چ نوم ي قيس وو، هغه د  ۹
اباېل زوئ او صرور نمسے وو او د بورت د خاندان وو، چ د افيخ د قبيل يوه
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ائسته زلمے وو. ساؤل په بن يو  د ساؤل په نامه د هغۀ يو زوئ وو چ برخه ده. 
 د اسرائيلو ک د ولو نه ائسته سے وو او داس د ولو نه زيات لوړ هم وو. 
قيس يو و خرونه ورک شول، نو هغۀ ساؤل ته ووئيل، ”د ان سره يو نوکر بوه او

او سليسه په عالقه ک ک لفرائيم د غرونو په م هغوئ د ا هغه خرونه ولوه.“ 
ورېدل، خو پېدا ي نۀ کل، هغوئ د سعليم په عالقه ک ورپس ورېدل، خو

خرونه هلته هم نۀ وو. بيا هغوئ د بنيامين په عالقه ک ورېدل، خو بيا ي هم ونۀ
 کله چ هغوئ د صوف عالق ته الړل، نو ساؤل خپل نوکر ته ووئيل، ”راه موندل. 

چ واپس کور ته الړ شُو، کېدے ش زما پالر د خرونو خيال پرېے وى او زمون په
 نوکر ورته ووئيل، ”وره، په دې ار ک د خُدائ پاک يو حقله پرېشانه وى.“ 

خدمتار دے چ ډېر زيات عزتمند دے ه چ هغه ۀ هم وائ نو هغه رتيا کيى.
را چ هغۀ له ورشو، کېدے ش چ هغه مون ته ووائ چ مون خرونه چرته

 ساؤل ترې نه تپوس وکو، ”کۀ مون هغۀ له ورشو، نو مون به ۀ موندلے شُو.“ 
ورکوو؟ زمون په بوجو ک خوراک نۀ دے پات او زمون سره هي هم نشته چ هغۀ
 نوکر ورته په جواب ک ووئيل، ”زما سره د سپينو زرو يوه وړه له ي ورکو.“ 

سيه ده. زۀ هغۀ له دا ورکولے شم، نو هغه به مون ته ووائ چ مون خرونه چرته پېدا
 ساؤل ورته ووئيل، ”ي ده، راه چ حو.“ نو هغوئ هغه ار ته - کولے شُو.“ 
الړل چرته چ د خُدائ پاک خدمتار اوسېدو. کله چ هغوئ هغه ار ته په غرۀ باندې

ختل، نو هغوئ د يو و و سره مالو شول چ هغوئ اوبو وړلو له راروان وې.
هغوئ د دې و نه تپوس وکو، ”په ار ک يو پېشوئ ورکوونے شته؟“ په هغه
وخت ک به يو پېغمبر پېشوئ ورکوونے بللے شو، نو چ کله به هم چا د خُدائ

پاک نه د ۀ تپوس کولو، نو هغۀ به وئيل، ”ه چ پېشوئ ورکوون له الړ شُو.“
 هغه جينو ووئيل، ”آو، هغه شته. ورئ، هغه ستاسو نه ل وړاندې دے. کۀ -

.نو هغه به ووين ،ار ته الړ ش ه تاسون ئ. چنو هغۀ ته به ورسې ،تاسو تېز ش
هغه ار ته هم نن رسېدلے دے نو ه خلق په غرۀ ک په قرباناه باندې نذرانه
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پېش کوى. کوم خلق چ راغوتلے شوى دى هغوئ به تر هغ پورې خوراک نۀ شروع
کوى چ هغه هلته تلے نۀ وى، ه چ هغه اول قربان له برکت ورکوى. اوس بره الړ
 نو ساؤل او د هغۀ نوکر هغه ار ته وختل او کله  “.ووين نو هغه به سمدست ،ش
چ هغوئ ورننوتل نو هغوئ سموئيل وليدو چ په الره باندې د عبادت ائ ته د هغوئ

  يوه ورځ مخ مال خُدائ سموئيل ته فرمائيل ۇو،  په طرف راروان وو. 
”سبا تقريباً په دې وخت به زۀ د بنيامين د قبيل يو سے تا له درولېم، د هغۀ سر په

تېلو غوړ که چ هغه زما د خلقو بن اسرائيلو بادشاه ش. او هغه به هغوئ د فلستيانو
نه خالص کى. ما د خپلو خلقو تليف ليدلے دے او د هغوئ فرياد م اورېدلے

 کله چ د سموئيل نظر په ساؤل پرېوتو، نو مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، دے.“ 
ۇو. هغه به زما په خلقو بادشاه د هغۀ په حقله ما درته فرمائيل ے دے چدا هغه س”

وو او تپوس ي د دروازې په خولۀ ک غلو، چ بيا ساؤل سموئيل له ور کوى.“ 
ترې نه وکو، ”مهربان وکه او ما ته ووايه چ هغه پېشوئ ورکوونے چرته

 سموئيل ورته وفرمائيل، ”زۀ پېشوئ ورکوونے يم. زما نه وړاندې د اوسيى؟“ 
عبادت ائ ته روان ش. تاسو دواړه به نن ما سره رو خورئ. سبا سحر به زۀ تا ته
 چ کوم خرونه هغه ۀ وايم چ ستا په زړۀ ک وى او تاسو به رخصت کم. 
درې ور مخ ورک شوى ۇو، د هغ فر مۀ کوئ، هغه پېدا شوى دى. خو دا تۀ

 ساؤل او ستا د پالر خاندان دے چ د ولو بن اسرائيلو زړۀ ور پورې تلے دے.“ 
ورته په جواب ک ووئيل، ”زۀ د بنيامين د قبيل يم، کومه چ د بن اسرائيلو د ولو نه
وړه قبيله وه او په قبيله ک زما د خاندان اهميت د ولو نه کم دے. نو بيا، تۀ زما سره

 بيا سموئيل ساؤل او د هغۀ نوکر ي يوې غ کو ته داس خبرې ول کوې؟“ 
بوتلل او هغوئ له ي د دسترخوان په سر ک ائ ورکو چرته چ تقريباً ول دېرش

 سموئيل د اخل پخل واال ته وفرمائيل، ”د غو هغه ُه راوړه کسان ناست ۇو. 
 نو د اخل پخل واال چ ما درکې وه او درته م فرمائيل ۇو چ جدا ي کېده.“ 

د ولو نه ۀ غوه راوړه او د ساؤل په مخ ي کېوده. سموئيل ورته وفرمائيل،
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”وره، دا هغه ُه ده چ ستا دپاره ساتلے شوې وه. دا وخوره. د دې خلقو د رابللو
وه.“ نو ساؤل په هغه ورځ د سموئيل سره رو دا ما ستا دپاره اې نه مخ

 کله چ هغوئ د عبادت ائ نه ار ته کوز شول، نو هغوئ په چت باندې وخوړه. 
 او هغه هلته اودۀ شو. د ساؤل دپاره د مالستو ائ تيار کو، 

د ساؤل د بادشاه په توه مقرر کېدل

په سحر ک سموئيل ساؤل ته په چت باندې آواز وکو، ”پاه او زۀ به تا رخصت
 کله چ کم.“ ساؤل پاېدو او هغه او سموئيل دواړه يو ائ بهر کو ته الړل. 
زمون ار سر ته ورسېدل، نو سموئيل ساؤل ته وفرمائيل، ”نوکر ته ووايه چ هغوئ د
نه مخ روان ش.“ نوکر الړو او سموئيل خپله خبره جارى وساتله، ”ل وخت دلته

ايسار شه، نو زۀ به تا ته د خُدائ پاک د طرف نه يوه خبره وکم.“

 بيا سموئيل د زيتُونو تېلو يو لوے واخستو او تېل ي د ساؤل په سر  ۱۰
خُدائ تا د خپلو خلقو بن وفرمائيل، ”مال و او ورته يل کُ واړول، ساؤل ي

اسرائيلو دپاره د بادشاه په توه مقرروى. تۀ به د هغۀ په خلقو بادشاه کوې او د ولو
دشمنانو نه به ي بچ کوې او دا هغه نه ده چ تۀ مال خُدائ خوښ کے ي او د
 چ تاسو نن زما نه الړ ش، نو د بنيامين په عالقه  ،هغوئ بادشاه جوړ شوے ي
ضلضع ک د راحيل د قبر سره نزدې به تاسو د دوو سو سره مالو ش. هغوئ به

تاسو ته ووائ چ تاسو کوم خرونه لوئ هغه پېدا شوى دى، نو داس ستاسو پالر به د
خرونو په حقله پرېشان نۀ وى خو ستاسو په حقله به پرېشان وى او بيا بيا به تپوسونه

 کله چ تاسو په تبور ک پاک ون ته ورسېئ، نو کوى چ زما زوئ چرته دے؟ 
هلته به تاسو د درېو سو سره مالو ش چ په بيتايل ک خُدائ پاک ته يوه نذرانه

روان ى وى، بل به درې روروان ک درې بچ پېش کولو له روان وى. يو به د چېل
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 هغوئ به په تاسو سالم واچوى کې وى او درېم سره به د ميو نه ډکه مشيزه وى. 
 بيا به تاسو په جبعه ک د او دوه رو به درته پېش کى، هغه تاسو قبول کئ. 

خُدائ پاک غر ته الړ ش، چرته چ د فلستيانو کېمپ دے. ار ته د ننوتلو په ائ
ک به تاسو د پېغمبرانو يوې قبيل سره مالو ش چ په غرۀ باندې د قرباناه نه
راکوزيى، بينجو، تمبل، شپېل او رباب به غوى. او هغوئ به په جذبه ک پېغام

 د مال خُدائ روح به نااپه په تاسو باندې راش او تاسو به هم د هغوئ ورکوى. 
 سره پېشوئ شروع کئ. او تاسو به هغه شان نۀ ي له چ نه مخ وئ. 

کله چ دا ن وش نو تاسو هغه ۀ وکئ چ ۀ مناسب وى، ه چ خُدائ پاک
 تاسو به زما نه مخ الندې جِلجال ته الړ ش، هلته به زۀ ستاسو مل دے. 

م. اووۀ وربه پېش ک نذران او د سالمت رے شم او سوزېدونستاسو سره مل
 کله هلته انتظار وکئ تر دې پورې چ زۀ درشم او درته ووايم چ ۀ به کوئ.“ 
چ ساؤل د سموئيل نه روان شو، نو خُدائ پاک ساؤل بېخ بدل کو. او په هغه ورځ

 کله چ ساؤل او د هغۀ نوکر هغه هر ۀ وشول چ ۀ ورته سموئيل فرمائيل ۇو. 
جبعه ته ورسېدل، نو د پېغمبرانو يوه ډله ورسره مالو شوه، د مال خُدائ روح نااپه په
 کومو خلقو چ هغۀ باندې راغلو او هغۀ د هغوئ سره پېشوئ ورکول شروع کل. 
هغه د مخ نه پېژندلو او چ هغوئ وليدلو چ دا هر ۀ ي کول نو هغوئ د يو بل نه

 تپوس وکو، ”د قيس په زوئ باندې ۀ شوى دى؟ ساؤل پېغمبر شوے دے ۀ؟“ 
يو مقام سى ووئيل، ”کۀ د چا پالر ۀ هم وى نو ول د هغۀ زوئ پېغمبر جوړېدے

 ش ۀ؟“ نو بيا دا يو متل جوړ شو، ”آيا ساؤل هم په نبيانو ک شمېرلے ش؟“ 
 د ساؤل کله چ ساؤل خپله پېشوئ ختمه که نو هغه د عبادت ائ ته وختلو. 

ترۀ هغه او نوکر وليدل او تپوس ي ترې نه وکو، ”تاسو چرته وئ؟“ ساؤل ورته په
جواب ک ووئيل، ”خرونه مو لول. کله چ مون خرونه پېدا نۀ کل نو د سموئيل

 د ساؤل ترۀ ترې نه تپوس وکو، ”او سموئيل تاسو ته ۀ سره مالوېدو له الړو.“ 
 ساؤل جواب ورکو، ”هغۀ مون ته ووئيل چ خرونه پېدا شوى دى.“ خو ووئيل؟“ 
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هغۀ خپل ترۀ ته د بادشاه کېدو په حقله ونۀ وئيل چ سموئيل ورته ۀ فرمائيل ۇو.

د ساؤل د بادشاه اعالن کېدل

 او  سموئيل په مصفاه ک خلق د مال خُدائ په حضور ک راغون کل 

هغوئ ته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ ما تاسو د
مصر نه راوويستل او د مصريانو او هغه نورو ولو خلقو نه م بچ کئ چ کومو په

 زۀ ستاسو خُدائ پاک يم، هغه وک چ تاسو د ولو تاسو باندې سخت کوله. 
تليفونو او سختو نه بچ کوى، خو تاسو نن زۀ رد کے يم او بادشاه مو رانه غوتے

“.ش خُدائ په وړاندې ډله په ډله او قبيله په قبيله راغون ۀ ده، نو د مال دے. ډېره
 بيا سموئيل هره قبيله وړاندې راوستله او د بنيامين قبيله د پچ په ذريعه خوه

 بيا سموئيل د بنيامين د قبيلو خاندان وړاندې راوستل او د مطرى کے شوه. 
خاندان خوه کے شو. بيا د مطرى د خاندان سى وړاندې راغلل او د قيس زوئ
 نو ساؤل خوښ کے شو. هغوئ هغه ولولو، خو چ کله ي هغه ونۀ موندلو، 

هغوئ د مال خُدائ نه تپوس وکو، ”هغه سے تر اوسه پورې دلته راغلے دے ۀ؟“
 مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”ورئ، هغه د بوجو په مين ک پ شوے دے.“ 

ک بهر خلقو ته راوويستلو او هغه د خلقو په مين ه او ساؤل يه کنو هغوئ من
 سموئيل خلقو ته وفرمائيل، ”هغه سے دا ودرېدو. هغه د ولو نه لوړ سے وو. 

د هغۀ په شان بل هي ک په مين ے دے. زمونخُدائ خوښ ک مال دے کوم چ
 سموئيل خلقو ته د وک هم نشته.“ نو ولو خلقو چغه که، ”بادشاه زِندهباد.“ 

بادشاه حقُونه او ذمه وارۍ بيان کې او بيا ي په يو کتاب ک وليل او کتاب ي د
 ساؤل مال خُدائ په حضور ک کېودو. بيا هغۀ ول خلق کورونو ته ولېل. 

هم واپس په جبعه ک خپل کور ته الړو. يو و ته سى هم ورسره الړل چ د هغوئ
ے به مونۀ شريرانو خلقو ووئيل، ”دا س  خو زړونه خُدائ پاک بدل کى ۇو. 
نه بچ کى؟“ هغوئ د ساؤل سپاوے وکو او تُحف ي ورله رانۀ وړې. خو ساؤل
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هي جواب ورنۀ کو.

د ساؤل عمونيانو له شست ورکول

 تقريباً يوه مياشت وروستو عمون بادشاه ناحس د جِلعاد په عالقه ک د  ۱۱
يبيس ار خالف خپل لر روان کو او ار ي محاصره کو. د يبيس سو ناحس ته

 ناحس ووئيل، ”مون سره د صلح تون وکه، نو مون به تا خپل بادشاه ومنو.“ 
جواب ورکو، ”زۀ به ستاسو سره په يو شرط باندې د صلح تون وکم، زۀ به د هر يو

 د کس  ستره وباسم او دا به د ولو بن اسرائيلو دپاره د شرم خبره وى.“ 
يبيس مشرانو ووئيل، ”مون له اووۀ ور راکئ چ مون د بن اسرائيلو ول مل ته
 پېغام وړون ولېو. کۀ مون هيچا هم بچ نۀ کو، نو مون به تاسو ته حواله شُو.“ 

پېغام وړون جبع ته ورسېدل، چرته چ ساؤل اوسېدو او کله ي چ ورته خبر بيان
ى ۇو او تپوس يروان ک ينه غو  ساؤل د پ کو نو خلقو په چغو چغو وژړل. 

وکو، ”ۀ شوى دى؟ دا خلق ول ژاړى؟“ چ کوم خبر پېغام وړونو د يبيس نه
 کله چ ساؤل دا واورېدل نو د خُدائ راوړے وو نو هغوئ هغه ورته بيان کو. 

 هغۀ دوه پاک روح د لوئ طاقت سره په هغۀ نازل شو او ساؤل سخت غصه وو. 
غوي بوتلل، و و ي کل او د دې خبردارى سره ي پېغام وړون ولېل چ د

بن اسرائيلو ول مل ته دا و يوس” ،وک هم چ د جن دپاره په ساؤل او
ى.“ نو د دې په وجه د ماليانو سره به دا چل کينو د هغۀ د غو  نۀ سموئيل پس

 ساؤل خُدائ يره په بن اسرائيلو باندې راغله او هغوئ ول په يو ائ راووتل. 
هغوئ په بزق ک راغون کل، هغوئ درې الکه د بن اسرائيل نه ۇو او دېرش زره د
 هغوئ د يبيس پېغام وړونو ته ووئيل، ”خپلو خلقو ته يهوداه د قبيل کسان ۇو. 

وواي چ سبا د غرم نه مخ به هغوئ خالص ش.“ کله چ د يبيس خلقو ته دا
ووئيل، ”سبا به مون  او ناحس ته ي پېغام مالو شو، نو هغوئ ډېر خوشحاله شول 
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 په هغه تا ته خپل ان حواله کو او چ ستا ۀ خوه وى نو هغه راسره وکه.“ 
شپه ساؤل خپل سى په درېو ډلو ک تقسيم کل او هغوئ سحر وخت د دشمن په

ول وژل پورې ي ه. تر غرمحمله وک خېمو باندې تېز ورغلل او په عمونيانو باندې ي
 بيا  .ې وهلى په خپله مخه منکسان خوارۀ وارۀ شول، هر يو س ۇو. ژوندى پات
خلقو سموئيل ته ووئيل، ”هغه خلق چرته دى چ کومو وئيل چ ساؤل به زمون بادشاه
 خو ساؤل ورته ووئيل، ”نن نۀ وى؟ هغوئ مون ته حواله که او مون به ي ووژنو.“ 

خُدائ بن مال نن هغه ورځ ده چ ه چ ،وژلے وک هم نۀ ش به هي
 او سموئيل هغوئ ته وفرمائيل، ”را چ يو ل بيا ول اسرائيليان بچ کى ۇو.“ 
 نو هغوئ ول جِلجال ته جِلجال ته الړ شُو او ساؤل دوباره خپل بادشاه جوړ کو.“ 
و. هغوئ د سالمتعالن وکا د ساؤل د بادشاه ائ ک په مقدس الړل او هلته ي

نذران پېش کې او ساؤل او د بن اسرائيلو ولو خلقو يوه لويه خوشحال وکه.

د سموئيل خلقو ته تقرير کول

 بيا سموئيل ولو بن اسرائيلو ته وفرمائيل، ”تاسو چ ما ته ۀ وئيل ۇو نو  ۱۲
 او اوس ما هغه کى دى. ما يو بادشاه درکے دے چ په تاسو بادشاه وکى، 
هغه ستاسو د الرودن دپاره تاسو سره دے. زۀ بوډا او سپينږيرے يم او تاسو ته پته

 زۀ ده چ زما زامن تاسو سره دى. زۀ د وان نه تر اوسه پورې ستاسو مشر وم. 
ستاسو په وړاندې يم. کۀ ما ۀ غلط کار کے وى، اوس اوس د مال خُدائ او د هغه
بادشاه په مخ په ما الزام ولوئ کوم چ مال خُدائ خوښ کے دے. ما د چا

غويے يا د چا خر بوتلے دے ۀ؟ ول ما وک دوکه کے دے يا م په چا ظلم
کے دے ۀ؟ ما د چا نه رشوت اخستے دے ۀ؟ کۀ ما دا يو کار هم کے وى، نو

و، ”نه، تا مون خلقو جواب ورک ما چ ۀ هم اخست وى هغه به واپس ورکم.“ 
له نۀ دوکه راکې ده او نۀ دې په مون ظلم کے دے، تا د هيچا نه هي هم نۀ دى
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 سموئيل ورته په جواب ک وفرمائيل، ”مال خُدائ او هغۀ چ کوم  “.اخست
بادشاه خوښ کے دے نن د دې خبرې واهان دى چ زۀ بېخ بناه يم.“ هغوئ

 سموئيل وفرمائيل، ”مال خُدائ هغه ورته وفرمائيل، ”آو، مال خُدائ واه دے.“ 
وک دے چا چ موس او هارون خوښ کل او ستاسو پالر نيۀ ي د مصر نه
 اوس چ چرته ي نو هم هلته ودرېئ او زۀ به د مال خُدائ په راوويستل. 

مخ تاسو ودروم چ هغه ول لوئ لوئ کارونه در په ياد کم چ مال خُدائ
 کله چ يعقوب او د هغۀ ستاسو او ستاسو د پالر نيۀ د بچ کولو دپاره کى دى. 

خاندان مصر ته الړل، نو ستاسو پالر نيۀ د مدد دپاره فرياد وکو او هغۀ موس او
ي ک لصر نه راوويستل او په دې مۀ د مل او هغوئ ستاسو پالر نيهارون راولې
 خو خلقو مال خُدائ خپل خُدائ پاک هېر کو، نو هغۀ هغوئ سسيرا دېره کل. 

ته حواله کل وک چ د حصور د ار د لر مشر وو او فلستيانو او د موآب
بادشاه ته ي حواله کل، چ هغوئ ستاسو د پالر نيۀ خالف وجنيى او شست

 بيا هغوئ مال خُدائ ته وئيل چ، مون ناه کې ده ه مون ستا نه ورکى. 
واوړېدو او د بعل او عستارات د بتانو عبادت مو وکو. مون د خپلو دشمنانو نه بچ که
 مال خُدائ جدعون، برق او افتاح راولېل او په آخر او مون به ستا عبادت کۇو. 
ک ي زۀ راولېلم. مون هر يو تاسو د ېرچاپېره دشمنانو نه بچ کئ او تاسو په خېر

 خو کله چ تاسو وليدل چ د عمون بادشاه ناحس په تاسو سره ژوند تېرولو. 
حمله کوى، نو تاسو مال خُدائ رد کو ار چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک

په مون و چيو بادشاه غواړ مون ستاسو بادشاه وو خو تاسو بيا هم ما ته ووئيل چ
 نو اوس هغه بادشاه دا دے چ تاسو خوښ کے دے، تاسو هغه بادشاه کوى. 
 کۀ تاسو د مال خُدائ نه يرېئ، د غوتے وو او مال خُدائ تاسو له درکو. 
هغۀ خدمت او تابعدارى کوئ او د هغۀ د حم نه سرکش مۀ کوئ او کۀ تاسو او هغه
بادشاه چ په تاسو بادشاه کوى د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک تابعدارى کوئ نو
 خو کۀ تاسو مال خُدائ ته غوږ نۀ نيس او د هغۀ د ستاسو هر کار به سم وى. 
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 نو بيا  .الف شکوئ، نو هغه به ستاسو او ستاسو د بادشاه خ مونو نافرمانح
دلته ودرېئ او تاسو به په خپلو سترو هغه لوئ لوئ کارونه ووين چ مال خُدائ

 تاسو ته پته ده چ دا د غنمو د لَو وخت دے چ دا د باران موسم نۀ وى ي کوى. 
داس ى. کله چم او هغه به تندر او باران راولېخُدائ ته سوال وک خو زۀ به مال

وش نو تاسو ته به پته ول چ تاسو د مال خُدائ خالف يوه لويه ناه کې ده کله
 نو سموئيل سوال وکو او هم په هغه ورځ چ تاسو د هغۀ نه يو بادشاه وغوتو.“ 
مال خُدائ تندر او باران راولېلو. نو ول خلق د مال خُدائ او سموئيل نه ويرېدل،

 او هغوئ سموئيل ته ووئيل، ”مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته زمون دپاره سوال

وکه، نو داس به مون نۀ مۀ کيو. اوس مون ته دا پته لېدل ده چ د نورو ولو
 ناهونو نه عالوه مون دا ناه هم کې ده چ يو بادشاه مو غوتے دے.“ 

سموئيل ورته وفرمائيل، ”مۀ يرېئ، ار چ تاسو داس بد عمل کے هم دے خو د
 د بکاره مال خُدائ نه مۀ اوړئ او د خپل ول زړۀ سره د هغۀ خدمت کوئ. 

بتانو عبادت دپاره واپس مۀ ورر، هغه بتان نۀ ستاسو مدد کولے ش او نۀ مو بچ
 مال خُدائ به د خپل نوم د خاطره تاسو نۀ کولے ش ،ه چ دا بکاره دى. 

پات  باق پرېدى، ه چ د هغۀ دا خوه ده چ تاسو خپل خلق جوړ کى. 
م چناه وک الف داسد هغۀ خ ى چخُدائ دې ونۀ ک شوه زما خبره، نو مال

هغۀ ته ستاسو دپاره سوال نۀ کوم. او زۀ به تاسو ته هغه الر ايم چ کومه ۀ او
 د مال خُدائ نه يره په کار ده او د زړۀ د اخالصه په وفادارۍ سره د صحيح وى. 

هغۀ خدمت کوئ. هغه لوئ لوئ کارونه راپه ياد کئ چ هغۀ ستاسو دپاره کى دى.
“.کوئ نو تاسو او ستاسو بادشاه به تباه ش  خو کۀ تاسو بيا هم خپله بدعمل

الف جند فلستيانو خ

 ساؤل د دېرشو کالو په عمر ک بادشاه جوړ شو او هغۀ دوه لوېت کاله  ۱۳
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 ساؤل درې زره سى خوښ کل، دوه زره ي د په بن اسرائيلو بادشاه وکه. 
ان سره په مماس ک او د غرونو مل بيتايل ک وساتل او زر سى ي د خپل

زوئ يونتن سره جبع ته ولېل چ د بنيامين د قبيل عالقه ده. باق پات سى ساؤل
 يونتن په فلستيانو حمله وکه او په جبعه ک ي د هغوئ قلعه کورونو ته ولېل. 

تباه که او ول فلستيان د دې نه خبر شول. بيا ساؤل پېغام وړون ولېل چ عبرانيان
  .ولوغ لد خبردارى دپاره بي ي ک لول م دپاره راوغواړى او په د جن

نو ول بن اسرائيليان خبر شول چ ساؤل فلستىے مشر وژلے دے او دا چ فلستيان
ستاسو نه نور نفرت هم کوى. نو خلق راغون شول او په جِلجال ک د ساؤل سره
 فلستيان د بن اسرائيلو خالف د جن دپاره راغون شول، د هغوئ سره شول. 
دېرش زره جن اډۍ وې، شپ زره په آسونو سوارۀ کسان او دومره ډېر فوجيان

ورسره ۇو له چ په سمندر ک ومره ش دى. هغوئ د بيتآون نمرخاتۀ طرف ته
 کله چ بن اسرائيلو وليدل چ حاالت  .ولول خېم ماس ته الړل او هلته يم
نازک دى او د هغوئ لر د سخت سره مخ دے، نو هغوئ د و په غارونو او سورو

 هغه نور د جاد او جِلعاد عالق ته د ک، ونو بوو او په کوهو ک پ شول، 
وو او د هغۀ سره چ اُردن سيند نه پورې وتل. ساؤل تر اوسه پورې په جِلجال ک
 هغۀ اووۀ ور د سموئيل انتظار وکو، کوم خلق ۇو هغوئ د يرې نه ريدېدل. 
له نه چ سموئيل ورته فرمائيل ۇو، خو سموئيل بيا هم جِلجال ته رانۀ غلو. نو
 نو هغۀ ورته ووئيل، ”ما له سوزېدون خلقو د ساؤل په پرېودو شروع وکه، 
نذران او د سالمت نذران راوړئ.“ او هغۀ په خپله يوه سوزېدون نذرانه پېش که،

 او چ نه ي نذرانه ختمه که، نو سموئيل راورسېدو. ساؤل هغۀ سره مالوېدو

 خو سموئيل وفرمائيل، ”تا ۀ کى دى؟“ ساؤل جواب او ستى مش له ورغلو، 
ورکو، ”خلق زما نه تلل، خو چ تا نه فرمائيل ۇو نو تۀ په مقرر وخت رانۀ غل، د
 نو زما خيال دا دې نه عالوه، فلستيان په مماس ک د جن دپاره راغونيى. 

وو چ فلستيان دلته په ما باندې په جِلجال ک حمله کوى، خو ما مال خُدائ ته
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 سموئيل ورته په جواب سوال نۀ وو کے او زۀ مجبور وم چ نذرانه پېش کم.“ 
ک وفرمائيل، ”داس کول بوقوف وه. تا د مال خُدائ خپل خُدائ پاک حم نۀ
ى وئ چدے منلے. کۀ تا منلے وے نو هغۀ به تۀ او ستا اوالد بادشاهان جوړ ک

.ختمه ش  خو اوس به ستا بادشاه همېشه دپاره په بن اسرائيلو حومت وکئ. 
ه چ تا د هغۀ نافرمان کې ده، مال خُدائ يو داس سے لولے دے چ د هغۀ

 سموئيل د جِلجال نه خوښ وو او هغه ي د خپلو خلقو بادشاه مقرر کے دے.“ 
روان شو او په خپله مخه الړو. پات خلق په ساؤل پس الړل چ د فوجيانو سره شامل

ش، هغوئ د جِلجال نه د بنيامين په عالقه ک جبع ته الړل. ساؤل د خپل لر
 ساؤل، د هغۀ زوئ يونتن او د دوئ معائنه وکه چ تقريباً شپ سوه سى پات ۇو. 

ماس کپه م د فلستيانو خېم ،ولول خېم و د بنيامين په عالقه جبعه کس
 فلست فوجيان په درېو ډلو ک د حمل دپاره د خپلو خېمو نه ووتل، يوه وې. 

 بله ډله بيتحورون طرف ته الړه او هغه قبيله د سعال په عالقه ک عفره ته الړه، 
 بله يوه د حد پول ته الړه چ د کوم ائ نه د صبوئيم وادى او بيابان ارېدو. 

(په بن اسرائيلو ک لوهار نۀ وو ه چ د فلستيانو اراده دا وه چ عبرانيان تُورې او
 بن اسرائيليان به د خپلو يوو، ينو، تبرونو او لورونو تېرولو نېزې جوړې نۀ کى. 

 د تبرونو او لورونو د تېرۀ کولو او د غوي د سامان مرمت دپاره فلستيانو له تلل، 
 کولو مزدورى يوه وړه سيه وه او دوه سي د يوې او ين تېرۀ کولو دپاره وې.) 

سرائيلا په هغه ورځ باندې د ساؤل او د هغۀ زوئ يونتن نه بغېر د يو بن نو د جن
 فلستيانو د فوجيانو يوه ډله ولېله چ د مماس فوج سره هم تُوره يا نېزه نۀ وه. 

د درې حفاظت وکى.

د يونتن خطرناک کار

ه چد هغۀ وسله وړله، ”را ته ووئيل کوم چ  يوه ورځ يونتن هغه زلم  ۱۴
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هغه طرف ته الړ شُو چرته چ د فلستيانو قلعه ده.“ خو يونتن خپل پالر ساؤل خبر نۀ
 ساؤل په مجرون ک د انار د ون الندې ناست وو، دا جبع ته نزدې وه او کو، 

 د ساؤل په سو ک اخياه امام هم وو کوم تقريباً شپ سوه سى د هغۀ سره ۇو. 
چ پېش بند رولو، اخياه د يبود د ورور اخيطوب زوئ وو، چ دے د فينحاس

زوئ او د عيل نمسے وو، چ په سيال ک د مال خُدائ امام وو. خو هيچا ته پته
 د مماس په دره ک، چ د کوم نه يونتن تېرېدو ونۀ لېده چ يونتن تلے دے. 

چ فلستيانو قلع ته ورسيى، هلته دوه لوئ کمرې وې، چ د درې په دواړو طرفونو
 يو د درې په شمال باندې يو يو وو. د يو کمر نوم بوصيص وو او د بل سنه وو. 

مخ ي طرف باندې وو چ ماس ته وو او بل په جنوبم مخ ي طرف باندې وو، چ
 يونتن هغه وسله وړون زلم ته ووئيل، ”راه چ د هغه ناسنته جبع ته وو. 

خلقو قلع ته ورواوړو. کېدے ش چ مال خُدائ زمون مدد وکى، مال خُدائ د
يز هم نشته چ يو او داس و خلقو په ذريعه هم خالصون ورکولے شډېرو يا د ل
 زلم ورته ووئيل، ”تۀ چ ۀ هم کول غواړې، نو په هر کار هغه رايسار کى.“ 

 يونتن ورته ووئيل، ”ي ده. مون به هغه بل طرف ته واوړو او ک زۀ درسره يم.“ 
 کۀ هغوئ مون ته ووائ چ تر هغ پورې هلته  .ووين فلستيان مون ده چپرې

 خو ايسار ش چ مون درورسېو، نو بيا چ مون چرته يو هلته به انتظار وکو. 
کۀ هغوئ مون ته ووائ چ راش، نو مون به ورشُو، ه چ دا به د هغه فتح نه

 نو هغوئ فلستيان وى چ مال خُدائ مون له په هغوئ باندې راکې ده.“ 
پرېودل چ هغوئ وورى او فلستيانو ووئيل، ”ورئ، ۀ عبرانيان د هغه غارونو نه

 بيا هغوئ يونتن او هغه زلم ته د کېمپ نه راروان دى چ په کومو ک پ ۇو.“ 
چغ وهل چ، ”بره راوخېژئ، مون به تاسو ته چل وايو.“ يونتن زلم ته ووئيل، ”ما

 يونتن د پس راه. مال خُدائ بن اسرائيلو له په دوئ باندې فتح ورکې ده.“ 
خپلو السونو او پو په ذريعه د درې نه وختلو او هغه زلمے ورپس وو. يونتن په

 په فلستيانو حمله وکه او هغوئ ي ووژل او زلم هم د هغوئ ۀ کسان ووژل. 
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 اوله حمله ک يونتن او هغه زلم په يو جريب ائ ک تقريباً شل سى ووژل. 
او په خېمو ک فلستيان سخت ويرېدل، حمله کوون وله عالقه ک نو په هغه

فوجيان د يرې نه ورېدېدل، زمه وخوېدله او هلته يوه لويه وارخطائ وه.

د فلستيانو شست

 د جبع د بنيامين په عالقه ک د ساؤل د محافظانو سو وليدل چ فلستيانو په

 نو ساؤل خپلو سو ته ووئيل،  .ې وهلپه هر طرف باندې من ک پرېشان
”فوجيان وشمېرئ او دا پته ولوئ چ وک نشته.“ نو هغوئ شمېر وکو او پته ورته

 ساؤل اخياه ولېده چ يونتن او هغه زلمے نۀ وو چ کوم زلم به وسله وړله. 
امام ته ووئيل، ”پېش بند دلته راوړه.“ په دې ورځ اخياه پېش بند د بن اسرائيلو په

 کله چ ساؤل امام ته خبرې کول نو د فلستيانو په قلعه وړاندې اغوستے وو. 
ک وارخطائ نوره هم زياتېده، نو ساؤل هغۀ ته ووئيل، ”مال خُدائ سره د مشورې
 بيا هغه او د هغۀ سى د فلستيانو خالف جن له روان شول، دپاره وخت نشته.“ 

 ۀ عبرانيان کوم فلستيان دومره په پرېشان ک ۇو چ د يو بل خالف جنېدل. 
چ د فلستيانو په لر ک شامل شوى ۇو نو هغوئ بيا راواپس شول او د ساؤل،

پ فرائيم په غرونو کد ا  هغه نور چ يونتن او د بن اسرائيلو سره شامل شول. 
سرائيلو سره په جنا تېدل، نو هغوئ هم د بنفلستيان وت ۇو، هغوئ واورېدل چ

 د بيتآون نه اخوا پورې ورسره ک ملرى شول او په فلستيانو پس روان شول، 
جنېدل. مال خُدائ په هغه ورځ بن اسرائيليان بچ کل.

د جن نه پس واقعات

 بن اسرائيليان په هغه ورځ د لوږې نه کمزورى شوى ۇو، ه چ ساؤل قسم سره

دا حم کے وو، ”په هغه کس دې لعنت وى چ وک نن د ماام نه مخ ۀ
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وخورى چ تر کوم ما د خپلو دشمنانو نه بدل نۀ وى اخستے.“ نو وله ورځ د لر
 ول لر نل ته دننه شو او په زمه باندې په هر ائ يو کس هم ۀ ونۀ خوړل. 

ل ته وردننه شول، هغوئ وليدل چن هغوئ  کله چ ک د شاتو بينونه ۇو. 
شات رابهېدل، خو هيچا هم ونۀ خوړل ه چ هغوئ ول د ساؤل د لعنت نه يرېدل.

 خو يونتن خبر نۀ وو چ د هغۀ پالر د خلقو نه قسم اخستے دے، نو هغۀ چ کومه

ي و او لوب کډ بين ک د شاتو په وروړله، د دې سر ي وله هغه ير امسا
 خو يو سى ووئيل، ”مون ول د لوږې نه وخوړل. او هغه سمدست تازه دم شو. 
کمزورى يو، خو ستا پالر زمون نه قسم اخستے دے هغۀ وئيل دى چ نن وک هم

 يونتن ورته په جواب ک ووئيل، ”زما پالر ۀ وخورى نو په هغۀ دې لعنت وى.“ 
زمون د خلقو سره ۀ بد کار کے دے. ورئ، ما ل شات وخوړل او ومره تازه دم

خلقو هغه خوراک خوړلے وے چ زمون ۀ وه چ ومره  نن به دا شوم. 
دشمنانو نه ي د شست په وخت واخستو. تاسو سوچ وکئ چ هغوئ به نور ومره

 په هغه ورځ بن اسرائيلو د مماس نه تر ايالون پورې فلستيان فلستيان وژل وے.“ 
 نو هغوئ هغه يزونو له تېز الړل چ د ووژل او لر ډېر سخت ستے وو، 

دشمن نه ي اخست ۇو، اروى او د اروو بچ ي راونيول، هم په هغه ائ ي حالل
 ساؤل ته ووئيلے شول، کل او هغه غوه ي وخوړه چ وينه ال په ک وه. 
”ورئ، خلق د مال خُدائ خالف ناه کوى چ هغه غوه خورى چ وينه ال په

 ک ده.“ ساؤل چغه که، ”تاسو غدار ي. دلته يو غ کاے ما له راورغوئ.“ 
بيا هغۀ يو بل حم ورکو، ”خلقو له ورش او ولو ته وواي چ خپل اروى او ې

دلته راول. هغوئ به ي حالل کى او دلته به ي وخورى، هغوئ دې د مال خُدائ
خالف داس ناه نۀ کوى چ هغه غوه وخورى چ وينه ال په ک وى.“ نو په هغه

 ساؤل مال خُدائ ته شپه هغوئ ولو خپل اروى راوستل او هلته ي حالل کل. 
 ساؤل خپلو يوه قرباناه جوړه که، دا وړومب قرباناه وه چ هغۀ جوړه که. 

سو ته ووئيل، ”را چ الندې الړ شُو او په فلستيانو باندې د شپ حمله وکو، د
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سحر پورې به ي لوټ کو او يو کس به هم ژوندے پرې نۀ ږدو.“ هغوئ ورته ووئيل،
”ۀ چ تا ته ۀ ارى نو هم هغس وکه.“ خو امام ووئيل، ”را چ اول د خُدائ

 نو ساؤل د خُدائ پاک نه تپوس وکو، ”په فلستيانو حمله پاک نه تپوس وکو.“ 
 وکم ۀ؟ تۀ به مون له فتح راکې؟“ خو خُدائ پاک په هغه ورځ جواب ورنۀ کو. 
بيا ساؤل د خلقو مشرانو ته ووئيل، ”دلته راش او دا معلومه کئ چ نن دا ناه نه

 زۀ په ژوندى مال خُدائ قسم خورم، وک چ بن اسرائيلو له فتح شوې ده. 
ورکوى، چ ناه ار به ووژلے ش، کۀ هغه زما زوئ يونتن هم وى.“ خو هيچا هي هم

 نو ساؤل هغوئ ته ووئيل، ”تاسو ول هلته ودرېئ، زۀ او يونتن به دلته ونۀ وئيل. 
 ساؤل ودرېو.“ هغوئ جواب ورکو، ”ۀ چ درته ۀ ارى نو هم هغه وکه.“ 
ه خُدايه، تا نن ما له جواب ولسرائيلو خُدائ پاک ته ووئيل، ”مالا خُدائ د بن مال
رانۀ کو؟ ماله خُدايه، اے د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، د دې پاکو کاو په ذريعه ما له

جواب راکه. کۀ غلط زما يا د يونتن وى نو د اُوريم په ذريعه جواب راکه، خو کۀ دا
ه.“ نو جواب يوى نو د تميم په ذريعه جواب راک سرائيلو غلطا ستا د خلقو بن

 نو ساؤل خلقو ته وفرمائيل، ”زما او زما يونتن او ساؤل ۇو او خلق خالص شول. 
 نو ساؤل د يونتن د زوئ يونتن دپاره پچه واچوئ.“ او پچه د يونتن په نوم راووتله. 

نه تپوس وکو، ”تا ۀ کى دى؟“ يونتن ورته وفرمائيل، ”زما سره چ کومه امسا وه د
 هغ سره م ل شان شات خوړل دى نو زۀ د دې په وجه د مرګ حقدار يم؟“ 

 خو  “.ساؤل هغۀ ته وفرمائيل، ”کۀ تۀ ونۀ وژلے شوې نو خُدائ پاک دې ما ووژن
خلقو ساؤل ته ووئيل، ”يونتن به وژلے ش ۀ، چا چ د بن اسرائيلو دپاره لويه فتح

موندل ده؟ نه، مون په ژوندى مال خُدائ قسم خورو چ هغه به د هغۀ يو وېتۀ هم په
زمه باندې ونۀ غورزوى. هغۀ چ نن ۀ کى دى هغه ي د خُدائ پاک په مدد سره

نه پس، ساؤل په فلستيانو پس  د هغ کى دى.“ نو خلقو يونتن د مرګ نه بچ کو. 
نور ال نۀ ړو او هغوئ خپل عالق ته الړل.
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د ساؤل بادشاه او خاندان

 کله چ ساؤل د بن اسرائيلو بادشاه شو، نو هغۀ د خپلو ولو دشمنانو سره په هر

ائ ک جن کولو يعن د موآب خلقو، عمونيانو، ادوميانو، د ضوباه بادشاهانو او
 هغۀ په بهادرۍ سره فلستيانو سره. هغۀ چ چرته هم جن کولو نو هغه کاميابېدو. 
جن وکو او عماليقيانو له ي هم شست ورکو. هغۀ بن اسرائيليان د دشمن د ولو

 يونتن، اسوى او ملشوع د ساؤل زامن ۇو. د هغۀ د مشرې لور حملو نه بچ کول. 
 د هغۀ ه اخينوعم د اخيمعض لور وه، د هغۀ د ميرب او د کشرې ميل نوم وو. 

 د ساؤل پالر قيس او د ابنير پالر نير د لر مشر د هغۀ د ترۀ نير زوئ ابنير وو. 
 چ تر کوم پورې هغه ژوندے وو، نو هغۀ به د فلستيانو خالف اباېل زامن ۇو. 
ډېر سخت جنونه کول. نو چ کله هم هغۀ ته يو سے مالوېدو چ مضبوط يا ته

وو، نو هغۀ به هغه په خپل لر ک شاملولو.

الف جند عماليقيانو خ

 سموئيل ساؤل ته وفرمائيل، ”مال خُدائ زۀ رالېلے يم چ تا د هغۀ د  ۱۵
 دا هغه خلقو بن اسرائيلو بادشاه جوړ کم. نو د مال خُدائ کالم ته غوږ ونيسه. 

بن ه چ مزۀ به عماليقيانو له سزا ورک چ ،فرمائ االفواج ي رب ۀ دى چ
 اوس الړ ش او په اسرائيليان چ کله د مصر نه راتلل نو هغوئ ورته الره نيول وه. 
عماليقيانو حمله وکئ او د هغوئ هر ۀ بېخ تباه کئ. يو يز هم مۀ پرېدئ، سى،

، ماشومان او هغه ماشومان چ تے روى ووژن ،اروى، ې، اوان او خرۀ
 بيا ساؤل خپل لر راغون کو او په طالئم ک ي وشمېرلو.  “.ۀ ووژن هر

 بيا هغه او دوه الکه بن اسرائيل فوجيان ۇو او لس زره د يهوداه قبيل فوجيان ۇو. 
 هغۀ د هغۀ سى عماليق ار ته الړل او په يو وادۍ ک ي ورته الره ونيوله. 
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قينيانو له خبردارے ولېلو چ، ”د عماليقيانو نه الړ ش نو چ داس زۀ تاسو د هغوئ
سره نۀ تباه کوم، ه چ تاسو په هغه وخت ک په ولو بن اسرائيلو باندې مهربانه

 ساؤل شوئ کله چ هغوئ د مصر نه راوتل.“ نو قينيان د عماليقيانو نه الړل. 
عماليقيانو له شست ورکو، د مصر نمرخاتۀ طرف ته، د حويله نه تر شور پورې

ول خلق ي  هغۀ د عماليقيانو بادشاه اجاج ژوندے ونيولو او ورسره وجنېدل، 
 خو ساؤل او د هغۀ سو د اجاج ژوند بچ کو او  ې، اروى او ووژل. 

ورب سخ او ُورى ي ونۀ وژل او داس نور ۀ يزونه ي هم تباه نۀ کل، هغوئ
صرف هغه يزونه تباه کل چ کمزورى او بکاره ۇو.

ساؤل بادشاه نامنظوره کېدل

 ”زۀ پېمانه يم چ ما ساؤل بادشاه  بيا د مال خُدائ پېغام سموئيل ته راغلو، 

جوړ کو، هغه زما نه اوړېدلے دے او زما حمونه ي نۀ دى منل.“ سموئيل خفه وو او
 په ورپس سحر وخت هغه د ساؤل وله شپه ي مال خُدائ ته سوال زارى کوله. 

لولو له الړو. هغه خبر شو چ ساؤل د کرمل ار ته تلے وو، چرته چ هغۀ د ان
 سموئيل ساؤل له الړو، ساؤل دپاره يادارى ستنه جوړه که او بيا جِلجال ته الړو. 

ورته په خېر راغلے ووئيل او ورته ي ووئيل، ”سموئيله، مال خُدائ دې تا له برکت
 سموئيل ترې نه تپوس وکو، ”نو زۀ درکى. ما د مال خُدائ حم منلے دے.“ 

 ساؤل جواب ورکو، ”زما سو دا د ول د اروو او و رمباړى اورم؟“ 
عماليقيانو نه اخست دى. هغوئ  ې او اروى ساتل دى چ مال خُدائ

ستاسو خُدائ پاک ته ي د نذران په توه پېش کى. او باق ول مو بېخ تباه کى
 سموئيل حم وکو، ”غل ش او غوږ ونيس نو زۀ به تاسو ته ووايم چ تېره دى.“ 

 شپه ما ته مال خُدائ ۀ فرمائيل دى.“ ساؤل ورته ووئيل، ”ما ته ووايه.“ 
سموئيل جواب ورکو، ”ار چ تا په خپله هم يو ل خپل ان وړوکے لو، خو
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اوس تۀ د بن اسرائيلو د قبيلو مشر ي. مال خُدائ تۀ د بن اسرائيلو د بادشاه په توه
 او هغۀ تۀ د دې حم سره دې مقصد دپاره لېلے وې چ د  ،ې يمقرر ک

پورې ورسره جن تر هغ ې. هغۀ تا ته ووئيل چار خلق تباه ک ناه عماليقيانو
 نو بيا تا د هغۀ فرمانبردارى ول ونۀ وکه؟ تا په مالِ غنيمت  .ول ووژن ه چوک

بد عمل دې ول داس خُدائ په نظر ک ه؟ او د مالوک تېزى ول نيولو ک
 ساؤل جواب ورکو، ”خو ما د مال خُدائ فرمانبردارى کې ده. زۀ الړم وکو؟“ 

له نه چ هغۀ راته فرمائيل ۇو، اجاج بادشاه م واپس راوستلو او ول عماليقيان
 خو زما سو چ کوم  ې او اروى نيول ۇو هغه ي ونۀ وژل، م ووژل. 
خُدائ ستاسو خُدائ پاک ته ي مال هغه دلته جِلجال ته راوستل چ ائ د دې ي په
 سموئيل ورته وفرمائيل، ”مال خُدائ په سوزېدونو د نذران په توه پېش کى.“ 

نذرانو او قربانو باندې زيات خوشحاليى او يا کۀ د هغۀ په خبره منلو باندې
خوشحاليى؟ بشه، تابعدارى د قربان نه بهتره ده او د هغۀ په خبره عمل کول د
 د هغۀ خالف سرکش د تور جادو په شان انو د واز د نذران نه بهتر دى. 

خراب کار دے او غرور د بت پرست هومره ناه لرى. تا د هغۀ حم نامنظوره کو نو
 ساؤل جواب ورکو، ”آو، ما  “.ې يه نامنظوره که هغۀ تۀ د بادشاه په تو

ناه کې ده. ما د مال خُدائ د حم او ستا د الرودنو نافرمان کې ده. زۀ د خپلو
 خو اوس زۀ تا ته سو نه يرېدم او چ هغوئ ۀ غوتل نو ما ي خبره منله. 

زۀ د مال داس ه او واپس زما سره الړ شه، نو چناه وبخ زما سوال کوم چ
 سموئيل جواب ورکو، ”زۀ به تا سره واپس نۀ م. تا د خُدائ عبادت وکم.“ 
مال خُدائ حم نامنظوره کے دے او تۀ هغۀ په بن اسرائيلو د بادشاه په توه

 نو سموئيل د تلو دپاره راورېدو، خو ساؤل هغه د چوغ نه  “.ے ينامنظوره ک
خُدائ نن ستا نه د بن  سموئيل هغۀ ته وفرمائيل، ”مال ونيولو او چوغه وشلېده. 

 اسرائيلو بادشاه لرې کې ده او هغه چا له ي ورکې ده چ هغه ستا نه ۀ دے. 
د بن اسرائيلو خُدائ تعال نۀ دروغ وائ او نۀ خپله فېصله بدلوى. هغه د انسان په شان
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 ساؤل جواب ورکو، ”ما ناه کې ده. خو نۀ دے، هغه خپله فېصله نۀ بدلوى.“ 
کم از کم زما د خپلو خلقو د مشرانو او بن اسرائيلو په مخ زما عزت وکه. ما

 نو سره واپس الړ شه نو چ زۀ د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک عبادت وکم.“ 
 سموئيل سموئيل د هغۀ سره واپس الړو او ساؤل د مال خُدائ عبادت وکو. 

حم وکو، ”د عماليقيانو بادشاه اجاج ما له دلته راول.“ اجاج هغۀ له ۀ زړور راغلو،
 سموئيل ورته وفرمائيل، ”نه چ ستا تُورې ډېرې  .بچ به ش دا وو چ خيال ي
ميندې باوالده کى دى، نو اوس به ستا مور هم باوالده ش.“ او هغۀ اجاج په جِلجال
 بيا سموئيل راما ته الړو ک د مال خُدائ قرباناه په مخ و و کو. 
 چ ترو پورې سموئيل ژوندے او ساؤل بادشاه په جبعه ک خپل کور ته الړو. 
وو، نو هغۀ بيا هيله ساؤل ونۀ ليدو، خو سموئيل ورباندې غمژن وو. مال خُدائ په

دې پېمانه وو چ ساؤل ي په بن اسرائيلو باندې بادشاه جوړ کے وو.

حضرت داؤد د بادشاه په توه مقرر کېدل

پورې په ساؤل پس خُدائ سموئيل ته وفرمائيل، ”تۀ به تر کوم  بيا مال  ۱۶
خفان کوې؟ هغه ما په بن اسرائيلو باندې د بادشاه دپاره نامنظوره کے دے. نو د
ه چ ،دے سي نوم ي ى له چتېل واخله او بيتلحم ته الړ شه هغه س زيتُونو ل

 سموئيل ترې نه  “.بادشاه ش ے دے چما د هغۀ د زامنو نه يو کس خوښ ک
“.نو هغه به ما ووژن م؟ کۀ ساؤل د دې نه خبر شه وکن و، ”دا زۀتپوس وک

مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”تۀ د ان سره يوه سخ بوه او هلته ووايه چ تۀ هلته
 يس قربان له راوغواړه او زۀ ه ي چ مال خُدائ ته يوه قربان پېش کې. 
به تا ته ووايم چ ۀ به کوې. زۀ چ کوم سے درته ايم نو د ن په طور به تۀ د

ل چ سموئيل هم هغه شان وک  “.بادشاه جوړ ش ې چهغۀ سر په تېلو غوړ ک
ۀ ورته مال خُدائ فرمائيل ۇو او بيتلحم ته الړو، هلته د ار مشران په يره يره
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ک د هغۀ سره مالوېدو دپاره راغلل او تپوس ي ترې نه وکو، ”د امن په نيت راغلے
 هغۀ ورته وفرمائيل، ”آو، د امن په نيت راغلم، زۀ راغلم چ مال خُدائ ي کۀ نه؟“ 
ته يوه قربان پېش کم. ان پاک کئ او ما سره الړ ش.“ هغۀ يس او د هغۀ زامنو ته
 کله چ هغوئ هم وفرمائيل چ ان پاک کئ او هغوئ ي قربان له راوغوتل. 
ورسېدل، سموئيل د يس زوئ الياب وليدو او خپل ان سره ي ووئيل، ”دا سے کوم
کوم مال ه هم هغه دے چشوالړ دے دا ب خُدائ په حضور ک دلته د مال چ

 خو مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”هغه ما نامنظوره خُدائ خوښ کے دے.“ 
کے دے نو تۀ دې ته مۀ وره چ هغه ومره لوړ دے او مۀ ي ظاهر ته وره. ه

چ مال خُدائ د انسان په شان چا ته نۀ ورى. انسان ظاهر ته ورى او مال خُدائ
 يس خپل زوئ ابينداب راوغوتو او سموئيل له ي راوستلو. خو زړۀ ته ورى.“ 

 يس بيا سموئيل ورته وفرمائيل، ”نه، مال خُدائ دا هم نۀ دے خوښ کے.“ 
 سمعه راوستلو. نو سموئيل وفرمائيل، ”مال خُدائ دے هم نۀ دے خوښ کے.“ 

اووۀ زامن سموئيل له راوستل. او سموئيل هغۀ ته وفرمائيل، ”نه، مال سي داس
 هغۀ ترې نه بيا تپوس وکو، ”ستا نور زامن خُدائ دا يو هم نۀ دے خوښ کے.“ 

“.و خيال سات دے، خو هغه بهر د ولو نه کشر پات ورته ووئيل، ”د سۀ؟“ ي شته
سموئيل ورته وفرمائيل، ”هغه راوغواړه چ دلته راش. مون به تر هغ قربان نه پېش

 نو يس هغه راوغوتو. هغه يو ائسته او سور سپين کۇو چ هغه راغلے نۀ وى.“ 
زلمے وو او ائسته ستر ي لرل. مال خُدائ سموئيل ته وفرمائيل، ”هم دغه يو
 سموئيل د زيتُونو هغه تېل واخستل چ د  په دے، سر ي په تېلو غوړ که.“ 

ر ک ۇو او د داؤد سر ي د هغۀ د وروو په مخ غوړ کو. د مال خُدائ روح
نااپه د طاقت سره په داؤد نازل شو او د هغ ور نه د هغۀ سره شو. بيا سموئيل

واپس راما ته الړو.
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حضرت داؤد د ساؤل په دربار ک

 د مال خُدائ روح د ساؤل نه الړو او د مال خُدائ رالېلے شوى پېرى هغه

 د هغۀ نوکرانو هغۀ ته ووئيل، ”مون ته پته ده چ تۀ د مال خُدائ رالېلے ونيولو. 
 نو صاحبه، مون له حم راکه چ مون داس سے ولۇو  .شوى پېرى نيولے ي

چ هغه رباب غولے ش. بيا چ کله هغه پېرى په تا راش، نو هغه سے به بينجو
 ساؤل هغوئ له حم ورکو، ”ما له يو داس سے  “.ش ي وى او تۀ بهوغ
 يو نوکر ي ووئيل، ”د  “.راول او ما له ي ولے شۀ غ هغه بينجو وئ چول
بيتلحم د ار، د يس يو زوئ دے هغه په موسيق ک ۀ ماهر دے. هغه ته او
ائسته سے دے، هغه يو ۀ فوج او تقرير کوونے دے. مال خُدائ د هغۀ مل

 نو ساؤل يس ته پېغام وړون ولېل چ ورته ووائ، ”ما له ستا زوئ داؤد دے.“ 
 يس، ساؤل ته د چېل د يو بچ سره خپل  “.و خيال سات د ه، کوم چراولې
زوئ داؤد ولېلو، چ ورسره په رو بار کے خر او يوه د ميو ډکه مشيزه هم وه.

 داؤد ساؤل له راغلو او د هغۀ خدمت ي شروع کو. د ساؤل هغه ډېر خوښ شو او

 بيا ساؤل يس ته يو پېغام ولېلو، هغه ي خپل د وسل وړونے سے جوړ کو. 
 د هغ وخت نه ”داؤد زما ډېر خوښ دے. هغه پرېده چ زما خدمت کوى.“ 

واخله چ کله به هم د خُدائ پاک رالېلے شوے پيرے په ساؤل راتلو، نو داؤد به د
هغۀ رباب واخستو او ووبه ي غولو او ساؤل به ل شان ۀ شو او ورو ورو به نور هم

ۀ کېدو او پيرے به د هغۀ نه الړو.

د حضرت داؤد جوليت وژل

 فلستيان د يهوداه په ار شوکه ک د جن دپاره راغون شول، هغوئ د  ۱۷
شوکه او عزيقه په مين ک په يو ائ ک کېمپ ولولو چ نوم ي افسدميم وو.
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الف يشُو او د فلستيانو خ ر د ايله وادۍ سره راغونسرائيلو لا  ساؤل او د بن

 فلستيان په يو غر باندې ودرېدل او بن اسرائيليان په بل غر صفونه جوړ کل. 
 بيا د فلستيانو د باندې ورته مخامخ ودرېدل، چ د دوئ په مين ک وادى وه. 
خېمو نه يو ته سے راووتلو، هغه سے د جات وو او نوم ي جوليت وو. هغه د

زغره ي و فوجوه او د زې وپ و جن د هغۀ په سر د زې درېو زو نه لوړ وو. 
و په زغره باندې پ د هغۀ پتُونونه هم د زې اغوست وه چ درې کم شپېتۀ کېلو وه. 
 د هغۀ نېزه د کو د تير هومره ۇو او د زېو نېزه د هغۀ په اوږه باندې وړنده وه. 
لويه وه. او د دې د اوسپن سر تقريباً اووۀ کلو وو. د هغۀ ډال به هغه فوج وړلو چ د

 جوليت ودرېدو او د بن اسرائيلو لر ته ي چغه هغۀ نه مخ به روان وو. 
وکه چ، ”تاسو هلته ۀ کوئ، د جن دپاره مو صفونه ول جوړ کى دى؟ زۀ

فلستىے نۀ يم او تاسو د ساؤل نوکران نۀ ي؟ يو سے خوښ کئ چ دلته راش او
 کۀ هغه زما سره جن کولے ش او ما ووژن، نو مون به زما سره جن وکى. 
  .غالمان ي م او هغه ووژنم، نو تاسو به زمونو و، خو کۀ زۀ يستاسو غالمان ي

زما سره جن وک شته چ داس ر کسرائيلو په لا نن د بن زۀ وايم چ
 کله چ ساؤل او د وکى ما له داس سے راکئ چ مون دواړه جن وکو.“ 

هغۀ سو دا واورېدل، نو هغوئ زړونه بائيلل او سخت ويرېدل.

د حضرت داؤد ساؤل سره مالوېدل

 نو داؤد د يس زوئ وو، چ هغه په يهوداه ک د بيتلحم افراتے وو. د يس اتۀ

 د هغۀ زامن ۇو او په هغه وخت ک چ ساؤل بادشاه وو، هغه يو بوډا سے وو. 
درې مشران زامن د ساؤل سره جن له تل ۇو. د ولو مشر الياب وو، ورپس ابينداب
ه يولو کشر زوئ وو، خو هغه درې مشران ورو د  داؤد ي وو او درېم سمعه وو. 
 داؤد به وخت په وخت بيتلحم ته تلو راتلو، د ساؤل سره کېمپ ک پات کېدل، 
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 جوليت لوېت ور هر سحر او ماام  .و خيال وسات د خپل پالر د چ
 يوه ورځ يس داؤد ته ووئيل، ”دا بن اسرائيلو ته وئيل چ ما سره جن وکئ. 

 لس کلو وريت دان او لس رو واخله او زر زر ي کېمپ ته خپلو وروو له يوسه. 
داس ه دى او چن هستا ورو ه چاو دا لس پنير مشر آفسر له يوسه. دا معلوم ک

 ۀ نه راوړې چ د هغ نه دا اره ش چ تا هغوئ وليدل او هغوئ ۀ دى. 
ساؤل بادشاه، ستا وروه او نور ول بن اسرائيليان د ايله په وادۍ ک دى او د

 داؤد په ورپس سحر وخت پاېدو، بل وک ي د و فلستيانو سره جن کوى.“ 
ۇو نو هم هغس وئيل سه ورته ين واخستلو او چ ودو، خوراک يذمه وار پرې
الړو. هغه هم په هغه وخت کېمپ ته ورسېدو چ بن اسرائيليان د جن دپاره صفونو

 فلست او بن اسرائيل لرو يو بل  .وهل ي چغ جوړولو له روان ۇو او د جن
 داؤد خوراک د سامان وړون ذمه وار ته مخامخ د جن دپاره صفونه جوړ کل. 

غلو او سالم يو له وره، خپلو وروه کمن مېدان ته ي ودو، د جنکس سره پرې
 کله چ هغۀ د هغوئ سره خبرې کول، نو هغه فلستىے پهلوان ورباندې واچولو. 

خپله جن په شان ي ر نه راووتلو او د مخل د جات وو، د فلست جوليت چ
 کله چ بن اسرائيلو جوليت وليدو، نو چغه ي ووهله او دا چغه داؤد واورېدله. 

ورئ. هغۀ ته غوږ ونيس  هغوئ يو بل ته ووئيل، ”هغۀ ته هغوئ د يرې نه منه که. 
چ هغه وائ چ زما سره جن وکئ. ساؤل بادشاه دا وعده کې ده چ وک دے
ووژن نو هغۀ له به يو لوئ انعام ورکى، بادشاه به هغه کس له خپله لور هم ورکوى او
 داؤد د هغه سو نه تپوس وکو د هغۀ خاندان به د محصول ورکولو نه آزاده وى.“ 

چ کوم د هغۀ سره نزدې ۇو، ”هغه سى ته به ۀ مالو ش چ وک دا فلستىے
ووژن او بن اسرائيليان د دې بعزت نه خالص کى؟ ه چ دا ناسنته فلستىے

 نو وک دے چ د ژوندى خُدائ پاک لر ته وائ چ زما سره جن وکئ؟“ 
 د داؤد هغوئ ورته ووئيل چ وک جوليت ووژن نو د هغۀ دپاره به دا انعام وى. 
مشر ورور الياب د داؤد خبرې واورېدل چ د سو سره ي کول. هغه داؤد ته سخت
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کوم چ وک سات و خيال ۀ کوې؟ ستا د ووئيل، ”تۀ دلته غصه شو او ورته ي
په بيابان ک دى؟ ما ته پته ده چ تۀ ومره مغروره ي او ستا په زړۀ ک ومره
 داؤد تپوس وکو، ”نو اوس ما  “.ليدو له راغلے ي رف د جنفساد دے. تۀ ص
 هغه د هغۀ نه يو بل سى ته ۀ غلط وکه؟ زۀ يو تپوس هم نۀ شم کولے ۀ؟“ 

راورېدو او هم دغه تپوس ي ترې نه وکو او چ هر ل ي کولو، نو هم دغه جواب
 کله چ هغه خبرې واورېدلے شوې چ کوم داؤد کې وې، نو ورته مالوېدو. 

 داؤد هغه سو دا خبرې د ساؤل په مخ هم وکې، نو داؤد ي راوغوتلو. 
ساؤل ته وفرمائيل، ”هي وک هم دې د هغه فلست په وجه زړۀ نۀ غورزوى، ستا

 ساؤل داؤد ته خدمت کوونے به الړ ش او د دې فلست سره به جن وکى.“ 
مر فوجول ع او هغه د ي تۀ هل ه چ ې؟ېه وجنن ووئيل، ”تۀ به د هغۀ سره
 خو داؤد ساؤل ته وفرمائيل، ”ستا خدمت کوونے د خپل پالر د و خيال دے.“ 

 نو زۀ ورپس سات. کله هم چ يو زمرے يا مېلو د رم نه يو ُورے وتتوى، 
م، حمله پرې کوم او د هغۀ د خول نه ي بچ کوم او کۀ هغه ناور په ما باندې حمله

 ستا خدمت کوون ازمرى او کوى نو د ژامن نه ي ونيسم، وې وهم او وې وژنم. 
م، کوم چسره هم دغه شان وک دى او زۀ به د دې ناسنته فلست ان دواړه وژلمېلو
خُدائ زۀ د ازمرى د پنج  مال د ژوندى خُدائ پاک د لر مخالفت کے دے. 
نه او د مېلو د پنج نه بچ کے يم، او هغه به م د دې فلست د الس نه هم بچ کى.“ نو
 بيا ساؤل داؤد له خپل جن ساؤل داؤد ته ووئيل، ”ه، مال خُدائ دې مل شه.“ 

وده او يوه زغره يد داؤد په سر کې چ کومه ي ،وپ و جنو، د زېباس ورکل
له او د روانېدو کوشش يزغرې پورې وت  داؤد د ساؤل تُوره په خپل هم ورکه. 

وکو، خو هغه نۀ شو تلے، ه چ هغۀ دا يزونه نۀ اغوستل. هغۀ ساؤل ته وفرمائيل،
”د دې يزونو سره زۀ جن نۀ شم کولے. زۀ د دې سره عادت نۀ يم.“ نو هغه ي لرې

 هغۀ په الس ک خپله امسا واخستله او بيا د ول پينۀ هوار کا ي خوښ کل. 
کل او په خپله بوج ک ي واچول. لينده ي په الس ک وه او هغه فلست له
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ورغلو.

د حضرت داؤد جوليت له شست ورکول

 هغه فلستىے د داؤد طرف ته روان شو، د هغۀ ډال وړونے د هغۀ نه مخ روان

 او کله چ هغه داؤد له ۀ ورنزدې شو، نو هغۀ وو. هغه نور هم ورنزدې کېدو، 
 هغۀ داؤد ته پورې ورله خندا ورغله ه چ هغه سور سپين او ائسته هل وو. 

ووئيل، ”زۀ سپے يم ۀ، چ تۀ په ما پس د امسا سره راغل؟“ او هغۀ داؤد باندې د
 هغۀ داؤد ته ووئيل، ”راشه. چ زۀ ستا غوه مارغانو خپلو معبودانو لعنت وئيلو. 

 داؤد جواب ورکو، ”تۀ ما له د او نل ناورو له ورکم چ وې خورى.“ 
تُورې، نېزې او وړې نېزې سره راروان ي، خو زۀ ستا خالف د رب االفواج د نوم سره
درم، چ د بن اسرائيلو د لر خُدائ پاک دے، چ تا د هغۀ مخالفت کے دے.

 دا هغه ورځ ده چ مال خُدائ به دې ما له په الس ک راکى، زۀ به تا له

شست درکم او سر به درنه وغورزوم. او زۀ به د فلست فوجيانو الشونه مارغانو او
ناورو ته واچوم چ وې خورى. نو چ ول دنيا ته پته ول چ د بن اسرائيلو

 او دلته به هر چا ته پته ول چ مال خُدائ ته د خپلو خلقو بچ خُدائ پاک شته، 
کولو دپاره د تُورو او وړو نېزو ضرورت نشته. ه چ دا د مال خُدائ جن دے او
 جوليت د داؤد طرف ته يو ل بيا روان شو هغه به تاسو ول مون ته حواله کى.“ 
  .الو شد هغۀ سره م ه چه کصفونو ته ورمن او داؤد زر زر د فلستيانو د جن

ترې نه راوويستو، په لينده ي ے يو او يو کاته الس وردننه ک بوج هغۀ خپل
جوليت په سر باندې وويشتو. کاے د هغۀ په تندى ک وردننه شو او هغه پمخ په

 نو داس داؤد بغېر د تُورې نه، د يوې ليندې او يو کا سره جوليت زمه راپرېوتو. 
 داؤد هغۀ له ورمنه که، دپاسه پرې ودرېدو، د له شست ورکو او وې وژلو. 

جوليت تُوره ي د کاش نه راۇويسته، سر ي ترې نه پرې کو او هغه ي م کو. کله
 د اسرائيل او چ فلستيانو وليدل چ د هغوئ پهلوان م شو، نو هغوئ منه که. 
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يهوداه سو چغ وهل او په هغوئ پس ي منې وهل، د جات او عقرون د دروازو
زخميان تر جات او عقرون پورې په هغه الره غورزېدل چ ۇو. فلست پورې ورپس
 کله چ بن اسرائيل په فلستيانو پس نور نۀ تلل او ترې نه  . کومه شعريم ته
 داؤد د جوليت سر واخستو او راواپس شول، نو د هغوئ خېم ي لوټ کې. 

يروشلم ته ي يوړو، خو هغۀ د جوليت وسله په خپله خېمه ک کېوده.

د داؤد ساؤل ته پېش کېدل

 کله چ ساؤل وليدل چ داؤد د جوليت سره جن له روان دے، نو هغۀ د ابنير نه

تپوس وکو، چ کوم ي د خپل لر مشر وو، ”ابنيره، دا د چا زوئ دے؟“ ابنير ورته
 نو ساؤل حم ورکو، ”الړ شه او ووئيل، ”بادشاه سالمت، ما ته هي پته نشته.“ 

 کله چ داؤد د جوليت وژلو نه پس خېمو ته راواپس شو، نو ابنير معلوم ي که.“ 
 ساؤل ترې نه هغه ساؤل له بوتلو. داؤد د جوليت سر په الس ک روان کے وو. 

تپوس وکو، ”زلميه، تۀ د چا زوئ ي؟“ داؤد ورته وفرمائيل، ”زۀ د بيتلحم نه ستا د
خدمت کوون يس زوئ يم.“

د حضرت داؤد او يونتن دوست

 کله چ داؤد خبرې ختم کې نو هغه د بادشاه زوئ يونتن سره مالو شو.  ۱۸
 هغه د داؤد خوږ دوست جوړ شو او د هغۀ سره ي د خپل ان په شان مينه کوله. 
ساؤل هم د هغه ور نه داؤد ان سره وساتلو او هغه ي د پالر کور ته نۀ پرېودو.

 يونتن داؤد له د دوست پوخ الس ورکو ه چ د هغۀ سره ي د خپل ان په

وويستله او داؤد له ي وغه اغوستله هغه يکومه چ  هغۀ چ شان مينه لرله. 
 ساؤل به چ داؤد په هر ورکه، خپله زغره، تُوره، لينده او خپله پ ي هم ورکه. 

کار پس هم ولېلو، نو هغه به ي په ۀ طريقه سر ته رسولو. نو ساؤل هغه په خپل
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لر ک آفسر جوړ کو. په دې باندې د ساؤل ول آفسران او سى خوشحاله شول.

د ساؤل حضرت داؤد سره کينه پېدا کېدل

 کله چ داؤد د جوليت د وژلو نه پس واپس راتلو او فوجيان کورونو ته واپس

راروان ۇو، نو د بن اسرائيلو هر ار نه د ساؤل بادشاه سره مالوېدو دپاره  بهر
 په راووتل. هغوئ د خوشحال سندرې وئيل ،ېدې او بينجو او تمبل ي غول. 
سندرو ک و وئيل، ”ساؤل زرونه وژل دى، خو داؤد يو په لس د هغ نه زيات
 ساؤل په دې خفه شو او سخت غصه شو. هغۀ ووئيل، ”هغوئ د داؤد وژل دى.“ 

دپاره د لسو زرونو دعوٰى کې ده، خو زما دپاره صرف د زرونو دعوٰى، هغوئ به بيا
 نو د هغه ور نه هغۀ داؤد ته د ش په نظر کتل شروع کل. داؤد بادشاه کى.“ 

 په ورپس ورځ د خُدائ پاک د طرف نه يو پېرى ساؤل نااپه ونيولو، نو هغۀ په

خپل کور ک د ليون په شان چغ وهل. داؤد بينجو غوله له چ هغۀ به هره ورځ
 ساؤل د ان سره ووئيل، ”زۀ به هغه د غوله او ساؤل نېزه په الس ک نيول وه. 
دېوال سره ونلوم او هغۀ دوه ل نېزه ورزار که، خو داؤد هر ل ان بچ کولو.“

  ساؤل د داؤد نه يرېدو ه چ هغه مال خُدائ پرېے وو او د داؤد مل وو. 

ک و. داؤد په جنجوړ ک و مشر يو او د زرو سان نه لرې ک نو ساؤل هغه د
 او هغه په هر کار ک کاميابېدو، ه چ مال خُدائ د هغۀ د سو مشرى کوله 
 خو په اسرائيل او  ساؤل د داؤد کامياب وليده او نور هم ترې ويرېدو.  مل وو. 

يهوداه ک هر يو کس د داؤد سره مينه کوله ه چ هغه يو ۀ مشر وو.

د حضرت داؤد د ساؤل لور وادۀ کول

 بيا ساؤل داؤد ته ووئيل، ”دا زما مشره لور ميرب ده. دا به زۀ تا ته په دې شرط

دمت کوې او د مالپه شان زما خ ه او وفادار فوجتۀ به د يو ت م چوادۀ ک
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خُدائ جنونه به کوې.“ د ساؤل خيال دا وو چ داؤد به پخپله الس نۀ وژن بل په
 داؤد ورته وفرمائيل، ”زۀ وک يم او زما د خاندان ۀ  .ووژن فلستيانو باندې به ي

کله هغه وخت راغلو چ  خو چ حيثيت دے چ زۀ د بادشاه زوم جوړ شم؟“ 
ميرب داؤد له ورکى، نو هغه ي يو بل محوالت سى له ورکه چ نوم ي عدرىاېل

 خو د ساؤل لور ميل په داؤد مئينه شوه او کله چ ساؤل ترې نه خبر شو نو وو. 
 هغۀ د ان سره ووئيل، ”زۀ به ميل داؤد له ورکم، زۀ هغۀ له هغه خوشحاله شو. 
دا د دې دپاره ورکوم چ د هغۀ دپاره يو دام جوړ ش او فلستيان ي ووژن.“ نو ساؤل
 هغۀ خپلو آفسرانو ته حم وکو  “.ل داؤد ته ووئيل، ”تۀ به زما زوم ش په دوېم
چ د داؤد سره په پرده ک خبرې وکى او ورته ووائ، ”بادشاه ستا نه خوشحاله
دے او د هغۀ ول آفسران تا خووى، دا ستا دپاره يو ۀ وخت دے چ د هغۀ لور

 نو هغوئ داؤد ته ووئيل او هغۀ جواب ورکو، ”د بادشاه زوم جوړېدل وادۀ کې.“ 
دا يوه لويه د عزت خبره ده، دا زما په شان غريب او کمزورى کس دپاره ډېره لويه

 او ساؤل  چ داؤد ۀ فرمائيل ۇو آفسرانو هغه ساؤل ته ووئيل،  خبره ده.“ 
هغوئ له حم ورکو چ داؤد ته وواي، ”بادشاه ستا نه د ناوې دا قيمت غواړى چ تۀ
صرف د سلو وژلو شوو فلستيانو سو د سنتېدو رمن راوړې، دا به د هغۀ د دشمنانو

 د ساؤل  (.فلستيان داؤد ووژن نو دا د ساؤل منصوبه وه چ) “.نه بدل اخستل وى
آفسرانو داؤد ته هغه ۀ ووئيل چ ۀ ساؤل فرمائيل ۇو او داؤد په دې خوشحاله وو

 داؤد او د هغۀ  ،مقررېدو نه مخ د وادۀ د ور .د بادشاه زوم به جوړ ش چ
سى الړل او دوه سوه فلستيان ي ووژل. هغۀ د هغوئ د سنتېدو رمن راوړه او ول په

شمېر ک پوره ۇو، د دې دپاره چ زوم ي جوړ ش. نو ساؤل خپله لور داؤد له
 ساؤل ته صفا پته ولېده چ مال خُدائ د داؤد مل ورکه چ وادۀ ي کى. 

 نو هغه د داؤد نه نور هم دے او دا چ د هغۀ لور ميل هم ورسره مينه کوى. 
 د فلستيانو لرې به ويرېدو او چ ترو پورې ژوندے وو نو هغه ي دشمن وو. 

راتل او جن به ي کولو او داؤد به د ساؤل د نورو آفسرانو نه په جن ک زيات
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کامياب وو. نو په دې وجه داؤد ۀ مشهور شو.

د ساؤل د داؤد د قتلولو کوشش کول

 بيا ساؤل خپل زوئ يونتن او خپلو ولو درباريانو ته ووئيل چ ما د داؤد د  ۱۹
 نو يونتن داؤد قتلولو منصوبه جوړه کې ده خو يونتن د داؤد نه ډېر خوشحاله وو، 
ته ووئيل، ”زما پالر تا قتل کول غواړى. نو مهربان وکه چ سبا سحر د ان حفاظت
 چ په کوم پ ک تۀ وکه، په يو محفوظ ائ ک پ شه او هلته ايسار شه. 

پ ي نو زۀ به هلته الړ شم او د خپل پالر سره به ودرېم او زۀ به د هغۀ سره ستا په
 يونتن ساؤل ته د حقله خبره وکم. کۀ ما ته د ۀ پته ول نو زۀ به تا خبر کم.“ 
داؤد صفت وکو او ورته ي ووئيل، ”بادشاه سالمت دې د خپل خدمت کوون داؤد

خالف غلط کار نۀ کوى. هغۀ تا ته هي نقصان نۀ دے رسولے. هغۀ چ ستا ۀ مدد هم
 کله چ هغۀ جوليت وژلو نو هغۀ خپل ژوند کولے شو نو هغۀ هغه تل کے دے. 
په خطره ک واچولو او مال خُدائ د بن اسرائيلو دپاره يوه لويه فتح وموندله. کله

چ تا هغه فتح وليده نو تۀ خوشحاله شوې. نو بيا تۀ ول د يو بناه سى سره بد کوې
 نو ساؤل د يونتن خبره ومنله او د ژوندى مال او بغېر د ۀ وج داؤد وژن؟“ 

 نو يونتن داؤد راوغوتو او هر ۀ  .داؤد به نۀ وژن و چقسم وک خُدائ په نوم ي
په شان په دربار ک هغه ساؤل له بوتلو او داؤد د مخ ورته ووئيل، بيا ي ي

 د فلستيانو سره بيا جن شروع شو. داؤد په هغوئ باندې د دومره خدمت کولو. 
 يوه ورځ د مال خُدائ رالېلے لوئ طاقت سره حمله وکه چ هغوئ وتتېدل. 

شوى پېرى ساؤل ونيولو. هغه په خپل کور ک ناست وو او نېزه ي په الس ک وه او
 ساؤل کوشش وکو چ داؤد د نېزې په سر باندې د داؤد هلته خپله بينجو غوله. 

دېوال سره ونلوى، خو داؤد د هغه ائ نه وپ کل او نېزه په دېوال ک ونتله. په
 بيا ساؤل يو و سى ولېل چ د داؤد کور هغه شپه داؤد منه که او وتتېدو. 
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ولوى او په ورپس سحر ي ووژن. د داؤد  ميل هغۀ له خبردارے ورکو او
 هغ د يوې کک نه هغه  “.ي ووئيل، ”کۀ تۀ نن شپه ال نۀ ړې نو سبا به م ورته ي

ت واخستو، په کد کور هغه ب  بيا هغ کوز کو او هغه په منه منه وتتېدو. 
ک ي واچولو، د دې په سر ي د چېلو وړۍ واچول او په يوه کپه باندې ي پ کو.
 کله چ د ساؤل سى د داؤد په بوتلو پس راغلل، نو ميل هغوئ ته ووئيل چ هغه

 خو ساؤل هغوئ ورولېل چ داؤد راول. هغۀ هغوئ له حم ورکو بيمار دے. 
 هغوئ دننه الړل او په ک چ، ”هغه په خپل ک ک دلته راوړئ، چ وې وژنم.“ 

 ساؤل د ک ي هغه د کور واال بت وليدو چ په سر باندې ي د چېلو وړۍ وې. 
ميل نه تپوس وکو، ”تا زما سره داس دوکه ول وکه او زما دشمن سره دې په

ووئيل، ”هغۀ ما ته ووئيل چ ورته په جواب ک و؟“ هغوک مدد ول تېدو کت
 نو داؤد وتتېدو  “.ووژن و نو هغه به مد هغۀ مدد ونۀ ک م تېدو ککۀ په ت

او په راما ک سموئيل له الړو او هغه هر ۀ ي ورته وفرمائيل چ ساؤل ورسره کى
 ساؤل خبر شو ۇو. بيا هغه د سموئيل سره نَيوت ته الړو او دواړه هلته ايسار شول. 

 نو هغۀ يو و سى ورولېل چ وې چ داؤد په راما ک په نَيوت ک دے، 
نيس. نو هغوئ وليدل چ د پېغمبرانو يوې قبيل پېغام ورکولو چ د خپل مشر سموئيل

سره والړ ۇو. بيا د خُدائ پاک روح د ساؤل سى ونيول او هغوئ هم پېغام ورکول
 کله چ ساؤل د دې نه خبر شو، نو هغۀ نور پېغام وړون ورولېل او شروع کل. 
هغوئ هم پېشوئ ورکوله. هغۀ په درېم ل پېغام وړون ولېل او بيا د هغوئ سره هم
 بيا هغه په خپله راما ته روان شو. کله چ هغه په سيو ک لوئ هغه شان وشول. 
کوه ته راغلو او هغۀ تپوس وکو چ سموئيل او داؤد چرته دى نو ورته ووئيلے شول

 چ کله هغه هلته روان وو، نو د خُدائ پاک روح هغه چ هغوئ په نَيوت ک دى. 
جام  هغۀ خپل هم ونيولو او هغۀ تر نَيوت پورې په وله الر ک پېشوئ ورکوله. 
وويستل او د سموئيل په مخ ي پېشوئ ورکول شروع کل او په هغه وله ورځ او
ربن پروت وو. (نو دا ه دا متل شروع شو، ”ساؤل پېغمبر جوړ شوے دے وله شپه ب
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ۀ؟“)

د يونتن د حضرت داؤد سره مدد کول

 بيا داؤد په راما ک د نَيوت نه وتتېدو او يونتن له الړو. داؤد ترې نه تپوس  ۲۰
ى دى چۀ بد ک ے دے؟ ما ستا پالر سرهۀ جرم ک ى دى، ماۀ ک و، ”ماوک
زما پالر چ .ش تۀ م ى چ يونتن ورته ووئيل، ”خُدائ دې نۀ ک هغه ما وژن؟“ 

ۀ هم کوى نو هغه ما ته وائ، هغه وړه او غه يوه خبره هم زما نه نۀ پوى. داس نۀ
 خو داؤد ورته وفرمائيل، ”ستا پالر ته پته ده چ زۀ  “.هغه تا ووژن کېدے چ ش
ستا ومره خوښ يم او هغۀ دا فېصله کې ده چ هغه ۀ کول غواړى نو د هغ نه به

دې نۀ خبروى، ه چ تۀ به سخت خفه ش. زۀ په ژوندى مال خُدائ تا ته قسم کوم
 يونتن ورته ووئيل، ”تۀ چ ۀ هم غواړې نو زۀ به ي کوم.“ چ زۀ مرګِ حال يم.“ 

 داؤد ورته وفرمائيل، ”سبا د نوې مياشت اختر دے او ما له په کار دى چ د

بادشاه سره رو وخورم. خو کۀ ستا خوه وى، نو زۀ به سبا نه بل سبا ماام پورې
 خو کۀ ستا پالر ته پته ول چ زۀ موجود نۀ يم، نو هغۀ ته په پو ک پ شم. 

ووايه چ ما ستا نه اجازت وغوتو چ زر زر په بيتلحم ک کور ته الړ شم، ه
ي چ  کۀ هغه ووائ چ زما د ول خاندان دپاره دا د کلن قربان وخت دے. 
ده، نو زۀ به بچ شم، خو کۀ هغه غصه ش، نو تا ته به پته ول چ هغه ما ته د نقصان
 مهربان وکه او دا نې ما سره وکه او چ تا د مال خُدائ رسولو اراده لرى. 

په نوم ما سره کوم تون کے دے نو هغه پوره که. خو کۀ زۀ ناهار يم، نو ما په
 يونتن ورته ووئيل، ”داس خپله ووژنه. ما ستا پالر له ول بو چ وم وژن؟“ 

خيال مۀ کوه، کۀ په رتيا سره ما ته دا پته وے چ زما پالر تا ته د نقصان رسولو
 نو داؤد ترې نه تپوس وکو، ”تا له چ پالر اراده لرى، نو ما به تا ته نۀ وئيل ۀ؟“ 

 يونتن ورته ووئيل، ”راه په غصه ک جواب درکى نو ما ته به نه پته ول؟“ 
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خُدائ د بن  او يونتن داؤد ته ووئيل، ”مال چ پو ته الړ شُو.“ نو هغوئ الړل، 
اسرائيلو خُدائ پاک دې زمون واه وى چ سبا يا بل سبا دا وخت به زۀ د خپل پالر نه
 خو کۀ هغه تا تپوس وکم. کۀ د هغۀ اراده ستا دپاره ۀ وى نو زۀ به تا خبر کم. 

ته د نقصان رسولو اراده لرى، نو مال خُدائ دې ما ووژن کۀ ما تۀ خبر نۀ کې او بچ
 او م نۀ کې. مال خُدائ دې ستا مل وى له نه چ هغه زما د پالر مل وو. 
کۀ زۀ ژوندے پات شوم، نو مهربان وکه او خپله مقدسه وعده پوره که او زما وفادار
 نو زما د خاندان سره هم د همېشه دپاره وفادار اوسه. او اوسه، خو کۀ زۀ م شوم، 

 نو زمون د يو چ کله مال خُدائ ستا ول دشمنان د زم د مخ نه ورک کى، 
بل سره وعده دې بيا هم نۀ ماتيى. کۀ دا ماته ش، نو مال خُدائ به تا له سزا

 يونتن د داؤد نه يو ل بيا وعده واخستله چ د هغۀ سره به مينه کوې، درکى.“ 
 بيا يونتن هغۀ ته ووئيل، ه چ يونتن د داؤد سره د خپل ان په شان مينه کوله. 
.نو پته به ول په دسترخوان باندې نۀ ي اختر دے، کۀ تۀ د رو سبا د نوې مياشت”

 شوے وې او د پ تۀ مخ ائ ته الړ شه چرته چ  سبا نه بل سبا هغه
 بيا به زۀ هغه  په درېو غشو باندې وولم چ دا ن نه ده. سره انتظار وکه. 
وره. او کۀ زۀ هغۀ ته ووايم چو الړ شه او غش  بيا به زۀ خپل نوکر ته ووايم چ

وره، غش ستا دې طرف ته دى، راوايخله، نو د دې مطلب به دا وى چ تۀ بچ ي او
 خو بهر راشه. زۀ په ژوندى مال خُدائ قسم خورم چ تا ته به هي خطره نۀ وى. 

کۀ زۀ هغۀ ته ووايم چ وړاندې الړ شه غش ستا نه مخ دى، نو مطلب به دا وى
 د هغ دپاره چ مون د يو بل چ ان وباسه، ه چ مال خُدائ تا لېى. 

سره وعده کې ده، نو مال خُدائ دې وکى چ دا وعده مون د همېشه دپاره پوره
 نو داؤد په پو ک پ شو. او د نوې مياشت په اختر باندې ساؤل بادشاه کۇو.“ 

 او د دېوال سره په خپل ائ باندې کېناستو. ابنير ورسره رو له راغلو. 
 خو ساؤل په کېناستو او يونتن ورته مخامخ کېناستو. او د داؤد ائ خال وو، 

هغه ورځ باندې هي هم ونۀ وئيل، ه چ د هغۀ خيال دا وو چ هغه د ۀ وج نه
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اختر پس  په بله ورځ، د نوې مياشت پليت شوے دے او هغه بشه ناپاک دے. 
ورځ باندې، د داؤد ائ بيا هم خال وو او ساؤل د يونتن نه تپوس وکو، ”داؤد ول نۀ
 يونتن جواب ورکو، ”هغۀ ما ته سوال پرون رو له راغلے وو او نۀ نن راغلو؟“ 
 هغۀ ووئيل چ مهربان وکه او ما  .بيتلحم ته الړ ش دم چهغه پرې و چوک
پرېده چ الړ شم ه چ زمون خاندان په ار ک قربان کوى او ورور م حم

راکو چ هلته موجود شه. کۀ تۀ زما نه خوشحال ي نو ما پرېده چ زما خپلوان
 وورم. نو دا وجه ده چ هغه ستا په دسترخوان باندې په خپل ائ باندې نشته.“ 

 وفااو ب ووئيل، ”تۀ د يوې سرکش ساؤل يونتن ته سخت غصه وو او ورته ي
زوئ ي. اوس ما ته دا پته ده چ تۀ د داؤد ملرتيا کوې او د خپل مور او د خپل ان
 تا ته دا پته نۀ ل ۀ چ تر کوم پورې داؤد ژوندے وى، نو تۀ به بعزت کوې. 
هيله د دې مل بادشاه نۀ ش؟ اوس الړ شه او هغه دلته راوله، هغه به خامخا وژلے

 او په دې  يونتن جواب ورکو، ”هغه به ول مرى؟ هغۀ ۀ کى دى؟“   “.ش
ساؤل خپله نېزه په يونتن ورزار که چ وې وژن او يونتن ته پته ولېده چ پالر ي په

 نو يونتن په غصه ک د دسترخوان نه رتيا سره د داؤد د وژلو اراده لرى. 
پاېدو او په هغه ورځ ي هي هم ونۀ خوړل چ د نوې مياشت د اختر دوېمه ورځ وه.

 په هغه ډېر زيات خفه وو ه چ د هغۀ پالر ساؤل د داؤد بعزت کې وه. 
ورپس سحر يونتن پو ته الړو چ د داؤد سره مالو ش، له چ نه هغوئ دا وخت
 او هغۀ ته ي ووئيل، ”منه که مقرر کے وو. او د ان سره ي يو هل هم بوتلو 

او چ زۀ کوم غش ولم نو هغه لوه.“ هل منه که او يونتن د هغۀ نه مخ يو
 کله چ هل هغه ائ ته ورسېدو چرته چ غشے غورزېدلے غشے وويشتو. 

 دلته مۀ ايسارېه، زر وو، نو يونتن ورته آواز وکو، ”غشے نور هم مخ دے، 
 او د دې پته زر الړ شه.“ نو هل غشے راواخستلو او خپل نې ته راواپس شو، 
 يونتن خپله ورته نۀ وه چ د دې مطلب ۀ دے، صرف يونتن او داؤد ته پته وه. 
هل  کله چ وسله هل له ورکه او ورته ي ووئيل چ دا ار ته واپس يوسه. 
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الړو، نو داؤد د  د شا نه راپاېدو، هغه پمخ په زمه پرېوتو او درې ل ورته د
عزت نه ي شو. کله چ هغوئ يو بل لول نو هغۀ او يونتن دواړو ژړل، د داؤد

 بيا يونتن داؤد ته ووئيل، ”په خېر سره الړ شه، خفان د يونتن نه هم زيات وو. 
مال خُدائ دې وکى چ زما او ستا او زما او ستا د اوالد تر مينه هغه مقدسه وعده

قائمه وى چ مون د يو بل سره کې ده.“ بيا داؤد الړو او يونتن ار ته واپس شو.

د حضرت داؤد ساؤل نه تتېدل

 داؤد په نوب ک اخيمل امام له الړو. اخيمل ورله مالوېدو دپاره د يرې  ۲۱
نه په ريدېدو راووتلو او تپوس ي ترې نه وکو، ”تۀ يوا ول ي او چ يو کس هم
 داؤد جواب ورکو، ”زۀ د بادشاه د يو کار دپاره دلته راغلے يم، درسره نشته؟“ 

هغۀ ما ته وئيل دى چ هيچا ته پته ونۀ ل چ زۀ هغۀ د ۀ دپاره رالېلے يم. ما خپلو
 تا سره د خوراک  .الو شزما سره م ائ ک په يو بل دى چ فوجيانو ته وئيل
 امام ورته ۀ شته؟ ما له پينۀ رو راکه يا کۀ نور ۀ درسره وى نو راي که.“ 
ووئيل، ”زما سره صرف مقدسه رو ده، عامه رو راسره نشته، کۀ ستا سو په دې

 داؤد جواب  “.و نه ساتلے وى نو تاسو دا خوړے ش ان د نزدې وخت ک
ورکو، ”بشه، دوئ ان ساتلے دے، زما سى همېشه خپل انونه پاک سات تر
ومره په خاص کار پس او نن مون ، هم دې پورې کۀ هغوئ په يو عام کار پس
 نو امام داؤد له مقدسه رو ورکه، ه چ د هغۀ سره صرف هم راوتل يو.“ 

هغه رو وه چ کومه مال خُدائ ته پېش کے شوې وه، کومه چ د مقدس مېز نه
 نو د ساؤل مشر لرې کے شوې وه او د هغ په ائ تازه رو اېے شوې وه. 
شپون دوئي ادومے په هغه ورځ د مال خُدائ په حضور ک د عبادت دپاره ايسار
 داؤد اخيمل ته وفرمائيل، ”تا سره نېزه يا تُوره شته؟ د بادشاه د حم په وجه وو. 

زۀ دومره په تېزۍ الړم چ ما ته دومره وخت هم مالو نۀ شو چ زۀ خپله تُوره يا بل ۀ
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 اخيمل ورته ووئيل، ”زما سره د فلست جوليت تُوره ده، کوم چ تا د راواخلم.“ 
ايله په مېدان ک وژلے وو، د دې پېش بند نه وروستو په کپه ک تاو ده. کۀ تۀ

غواړې نو راوايخله، صرف هم دغه يوه وسله شته.“ داؤد ورته وفرمائيل، ”راي که. د
 نو داؤد هلته نه الړو او د ساؤل نه وتتېدو او د جات دې نه ۀ وسله نشته.“ 

 د بادشاه آفسرانو اکيس ته ووئيل، ”دا هغه داؤد نۀ دے ۀ، بادشاه اکيس له الړو. 
کوم چ د خپل مل بادشاه دے؟ دا هغه سے دے چ کله  ېدې نو په سندرو

نه زيات وژل دى، خو داؤد يو په لس د هغ ونه وژلساؤل زر وئيل چ ي ک
 د هغوئ خبرو په داؤد باندې ډېر زيات اثر وکو او هغه د جات اکيس بادشاه دى.“ 

 نو چ کله هغوئ هلته ۇو، داؤد به خپل چال چلن بدلولو او نه ډېر زيات ويرېدو. 
چ کله به هغوئ ورته کتل نو د ان نه به ي ليونے جوړولو، هغۀ به د ار په دروازو

 نو اکيس خپلو آفسرانو ته ووئيل،  .الړې بهېدل او په ږيره به ي وهل کر
 مون سره د ليونو کمے ”ورئ، هغه سے ليونے دے. دا مو ما له ول راوستلو؟ 

نشته نو بيا زۀ ول دے په خپل کور ک پرېدم؟“

د امامانو قتل عام

 داؤد د جات ار نه وتتېدو او د عدوالم ار ته نزدې يو غار ته الړو. کله  ۲۲
چ د هغۀ وروه او نور خاندان خبر شو چ هغه هلته دے، نو هغوئ ورسره مالو شول.

 کوم خلق چ په تليف ک ۇو، قرضدارى ۇو يا خفه ۇو نو هغوئ ورغلل، دا

 داؤد د هغه ائ نه په تقريباً ول لور سوه سى ۇو او هغه د هغوئ مشر شو. 
موآب ک مصفاه ته الړو او د موآب بادشاه ته ي ووئيل، ”بادشاه سالمت زما مور او
پالر پرېده چ راش او تا سره تر هغ پورې ايسار وى چ ما ته پته ول چ خُدائ
 نو داؤد خپل مور پالر د موآب بادشاه سره پرېودل پاک به زما دپاره ۀ کوى.“ 

 بيا جاد او چ کله داؤد په محفوظ ائ ک پ وو نو هغوئ هلته ايسار ۇو. 
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پېغمبر داؤد له راغلو او ورته ي وفرمائيل، ”دلته مۀ ايسارېه، او سمدست د يهوداه
 يوه ورځ ساؤل په مل ته الړ شه.“ نو داؤد روان شو او د حارت نل ته الړو. 

جبعه ک په غرۀ باندې د غز د ون الندې ناست وو، نېزه ي په الس ک وه او خپل
ول آفسران ترې نه ېرچاپېره والړ ۇو. هغه خبر شو چ داؤد او د هغۀ سى پېدا شوى
 نو هغۀ خپلو آفسرانو ته ووئيل، ”د بنيامين سو غوږ ونيس. ستاسو خيال دا دى، 

دے ۀ چ داؤد به تاسو ولو له پ او د انورو باغونه درکى؟ او د خپل لر
 هم دغه وجه ده ۀ چ تاسو زما خالف منصوبه آفسران به مو جوړ کى؟ 

جوړوئ؟ ستاسو نه يو کس هم ما ته ونۀ وئيل چ زما خپل زوئ د داؤد سره اتحاد
کے دے. هيچا سره زما فر نشته او نۀ ما ته وائ چ زما خپل سے يعن داؤد په

دې منصوبه ک ليا دے چ زما د وژلو موقع لوى او زما خپل زوئ د هغۀ ډاډيرنه
ادومے هلته د ساؤل آفسرانو سره والړ وو او وې وئيل، ”کله چ  دوئي کوى.“ 
 اخيمل د داؤد په نوب ک د اخيطوب زوئ اخيمل له تلو نو هغه ما وليدو. 

مال خُدائ نه تپوس وکو چ داؤد ۀ وکى او بيا هغۀ داؤد له خوراک او د جوليت
 نو ساؤل بادشاه اخيمل امام او د هغۀ ول خپلوان فلست تُوره ورکه.“ 

ل ساؤل اخيم راوغوتل، کوم چ په نوب ک امامان ۇو او هغوئ ورله راغلل. 
 ته ووئيل، ”اخيمله، خبره واوره.“ نو هغۀ ورته وفرمائيل، ”بادشاه سالمت وايه.“ 
ساؤل ترې نه تپوس وکو، ”تۀ او د يس زوئ زما خالف ول منصوبه جوړوئ؟ تاسو

ه او د هغۀ دپاره مو د خُدائ پاک سره مشوره ولورک هغۀ له خوراک او تُوره ول
 وکه؟ نو هغۀ زما خالف سرکش وکه او هغۀ زما خالف نن الره نيول ده.“ 

اخيمل ورته وفرمائيل، ”ستا په ولو نوکرانو ک د داؤد په شان وفادار وک دے؟
ولو محافظانو فوجيانو مشر دے او ستا په دربار ک هغه د بادشاه زوم دے، ستا د

 آو، ما و ل د هغۀ دپاره د خُدائ پاک سره مشوره کې ډېر زيات عزتمند دے. 
ده، نو بادشاه سالمت، تۀ د دې خبرې الزام په ما او زما په خاندان مۀ لوه. زۀ ستا

 خالف د يوې منصوب نه هم نۀ وم خبر. د دې خبرې نه، زۀ بېخ خبر نۀ يم.“ 
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 د هغۀ سره  “.ول خپلوان به وژلے ش ه، تۀ او ستالبادشاه ورته ووئيل، ”اخيم
نزدې چ کوم د هغۀ محافظان والړ ۇو نو هغوئ ته ي ووئيل، ”د مال خُدائ امامان
ووژن. هغوئ د داؤد سره سازش وکو او ما ته ي ونۀ وئيل چ هغه تتېدلے دے،

ار چ دې ولو ته پته ده.“ خو د هغۀ حفاظت کوونو د مال خُدائ د امامانو د وژلو
 نو ساؤل دوئي ته ووئيل، ”تۀ دپاره په هغوئ باندې الس اوچتولو نه انار وکو. 

هغوئ ووژنه.“ او دوئي هغوئ ول ووژل. په هغه ورځ باندې هغۀ پينۀ اتيا امامان
 ساؤل دا حم هم وکو چ د امامانو ووژل کوم چ د پېش بند د وړلو حقدار ۇو. 
رودون ى، ماشومان او تاو س  ،دې ووژلے ش ول اوسېدون ار نوب د

 خو د اخيمل يو زوئ ماشومان، اروى، خرۀ او ې، هر ۀ ووژلے شول. 
 هغۀ داؤد ته ووئيل، چ ساؤل د ابياتار وتتېدو، الړو او د داؤد سره مالو شو. 

 داؤد هغۀ ته وفرمائيل، ”کله چ ما دوئي په هغه مال خُدائ امامان نه ووژل. 
ورځ هلته وليدو، ما ته پته وه چ هغه به خامخا ساؤل ته ووائ. نو په دې وجه زۀ ستا د
 ما سره ايسار شه او يرېه مه. ساؤل مون دواړه ولو خپلوانو د مرګ ذمه وار يم. 

“.ي وژل غواړى، خو تۀ به ما سره په امن ک

د حضرت داؤد قعيله ار بچ کول

 يوه ورځ داؤد واورېدل چ فلستيان د قعيله په ار باندې حمله کوى او د  ۲۳
 نو هغۀ د مال خُدائ نه تپوس وکو، ”زۀ الړ درمند نه رېبلے شوے فصل پوى. 

شم ۀ چ په دې فلستيانو باندې حمله وکم؟“ مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”آو، په
و هغۀ ته وفرمائيل، ”کۀ مون خو د داؤد س هغوئ حمله وکه او قعيله بچ که.“ 

دلته په يهوداه ک يريو، نو دا به زمون دپاره نوره هم سخته ش چ قعيله ته الړ شُو
 نو داؤد د مال خُدائ سره بيا خبره او د فلستيانو په لر باندې حمله وکو.“ 

وکه او مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”قعيله ته ورشه، ه چ زۀ به تا له په فلستيانو
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 نو داؤد او د هغۀ سى قعيله ته الړل او په فلستيانو ي حمله باندې فتح درکوم.“ 
وکه، هغوئ ډېر زيات کسان ووژل او د هغوئ اروى ي بوتلل. نو داس داؤد هغه

 کله چ د اخيمل زوئ ابياتار وتتېدو او په قعيله ک د داؤد سره ار بچ کو. 
 ساؤل خبر شو چ داؤد قعيل ته تلے مالو شو، نو هغۀ د ان سره پېش بند يوړو. 

دے، نو ساؤل ووئيل، ”خُدائ پاک هغه ما له په الس ک راکے دے. داؤد ان په
 خپله ېر کو چ هغه يو داس ار ته الړو چ پخ دروازې لرى او تاال کيى.“ 

نو ساؤل خپل لر د جن دپاره راوغوتو، چ قعيل ته الړ ش او داؤد او د هغۀ
 کله چ داؤد خبر شو چ ساؤل ورباندې د حمل کولو منصوبه لر ېر کى. 
 بيا داؤد وفرمائيل، جوړوى، نو هغۀ ابياتار امام ته وفرمائيل، ”پېش بند دلته راوړه.“ 
”ماله خُدايه، د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، ما دا اورېدل دى چ ساؤل زما يعن ستا د

 د خدمت کوون په وجه قعيل ته د راتلو او د دې د ورانېدو منصوبه جوړوى. 
قعيل اوسېدون به ما ساؤل له په الس ک ورکى ۀ؟ ساؤل به په رتيا راش ۀ
له چ ما اورېدل دى؟ ماله خُدايه، د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، زۀ تا ته سوال کوم او

 داؤد بيا  “.خُدائ ورته وفرمائيل، ”آو، ساؤل به را ه.“ مالما له جواب راک
تپوس وکو، ”د قعيل اوسېدون به ما او زما سى ساؤل له په الس ک ورکوى

 نو داؤد ۀ؟“ مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”آو، هغوئ به تاسو ورته حواله کوى.“ 
او د هغۀ سى چ تقريباً ول شپ سوه ۇو د قعيل نه سمدست الړل او د يو ائ نه بل

ائ ته تلل. کله چ ساؤل خبر شو چ داؤد د قعيل نه تتېدلے دے، نو هغۀ خپله
منصوبه پرېوده.

ک لحضرت داؤد د غرونو په م

 داؤد د زيف سره نزدې په صحرا ک، د غرونو په مل ک په محفوظ ائ

ک ايسار شو. ساؤل به هر وخت هغه لولو، خو خُدائ پاک داؤد هغۀ له په الس نۀ
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 کله چ داؤد د زيفه سره نزدې په صحرا ک، په حورِش ک وو نو پته ورکولو. 
 يونتن هغۀ له هلته ورغلو ورته ولېده چ ساؤل د هغۀ په مرګ پس راوتلے دے. 
 او ورته ي ووئيل، ”مۀ يرېه، او داؤد ي زړور کو چ خُدائ پاک ستا مل دے، 

تۀ به د بن ۀ پته ده چ دررسولے. هغۀ ته ډېره زما پالر ساؤل تا ته نقصان نۀ ش
 هغوئ دواړو د يو بل سره د اسرائيلو بادشاه ي او زۀ به په تا پس دوېم کس يم.“ 
مال خُدائ په نوم باندې تون وکو. داؤد په حورِش ک ايسار شو او يونتن خپل

 د زيف ۀ خلق په جبعه ک ساؤل له الړل او ورته ي ووئيل، ”داؤد کور ته الړو. 
زمون په عالقه حورِش ک د حيله په غرۀ باندې پ دے، چ دا د يشيمون صحرا

تۀ هغه نيول غواړې، نو زمون ته پته ده چ  بادشاه سالمت، مون جنوب حصه ده. 
 ساؤل ورته ووئيل، عالق ته راشه او مون به ي ونيسو او تا ته به ي حواله کو.“ 
 الړ  .هربانه يتاسو په ما ډېر م ه چ ىخُدائ دې تاسو له برکت درک مال”

ش او يو ل ي بيا وورئ، دا خبره صفا کئ چ هغه چرته دے او هغه هلته چا
 بلل هم هغه ايونه ولوئ ليدلے دے. ما اورېدل دى چ هغه ډېر چاالک دے. 
چرته چ هغه پ دے او خامخا سيدها ما له واپس خبر راوړئ. بيا به زۀ ستاسو سره

الړ شم او کۀ هغه تر اوسه پورې په هغه عالقه ک وى، نو هغه به زۀ رانيسم، تر دې
 نو هغوئ روان شول او د ساؤل نه پورې چ د يهوداه ول مل به ورپس لوم.“ 

ۇو، چ ى د معون په صحرا کزيف ته واپس راورسېدل. داؤد او د هغۀ س مخ
 ساؤل او د هغۀ سى د د يشيمون صحرا په جنوب حصه ک خُش مېدان دے. 
داؤد لولو دپاره روان شول، خو هغه د دې نه خبر شو او د معون په صحرا ک د و

ساؤل د دې نه خبر شو نو هغه په داؤد پس يو غر ته الړل او هلته ايسار شو. کله چ
 ساؤل او د هغۀ سى د غرۀ په يو طرف باندې ۇو او داؤد او د هغۀ سى د الړو. 
غرۀ په بل طرف باندې ۇو. داؤد تېزى کوله چ د ساؤل نه لرې ش، خو ساؤل دومره
 نو هم په هغه وخت يو ورنزدې شو چ داؤد او د هغۀ لر ي نيولے هم شول. 
لووئيل، ”فوراً راواپس شه. فلستيان په م ے راورسېدو او ساؤل ته يپېغام وړون
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 نو ساؤل په داؤد پس نور ال نۀ ړو او د فلستيانو سره جن کولو حمله کوى.“ 
 داؤد روان شو او د دپاره الړو. نو دا ه د هغه ائ نوم د تتېدو  شو. 

عينجدى عالق ته الړو، هلته په محفوظ ايونو ک اوسېدو.

حضرت داؤد د ساؤل ژوند بچ کول

 کله چ ساؤل د فلستيانو سره جن کولو نه راواپس شو، نو هغه خبر شو  ۲۴
 ساؤل د بن اسرائيلو نه درې زره ته چ داؤد د عينجدى په صحرا ک دے. 

فوجيان ان سره کل او د نل چېل و نمرخاتۀ طرف ته په داؤد او د هغۀ په سو
 هغه د الرې په غاړه د و شپول سره نزدې يو غار ته راغلو او پس روان شو. 

اودس ي مات کو. داس هم په هغه غار ک وشول چ په کوم غار ک داؤد او د
 د داؤد سو غل شان هغۀ ته وفرمائيل، ”دا هغۀ سى شاته حصه ک پ ۇو. 
ستا دپاره يوه موقع ده. مال خُدائ تا ته فرمائيل دى چ هغه به تا له ستا دشمن په

الس ک درکى او چ بيا دې ۀ خوه وى نو هغه ورسره کولے ش.“ داؤد غلے
 الړو او د ساؤل د چوغ نه ي يوه ُه پرې که خو ساؤل ته د دې پته ونۀ لېده. 
خو خپل ضمير داؤد مالمته کو ه چ هغۀ د ساؤل د چوغ نه يوه ُه پرې کې

 او هغۀ خپلو سو ته وفرمائيل، ”مال خُدائ دې ما د دې نه وسات چ زۀ وه، 
خپل نې ته ۀ نقصان ورسوم، کوم چ مال خُدائ خوښ کے دے. زۀ خو به هغۀ

ته نقصان نۀ رسوم، ه چ هغه بادشاه دے او مال خُدائ هغه خوښ کے دے.“
 نو داؤد خپل سى دې ته راض کل چ هغوئ به په ساؤل حمله نۀ کوى. ساؤل

الړو او آواز ي  نو داؤد ورپس پاېدو، د غرۀ نه روان شو او په خپله مخه الړو. 
ورته وکو، ”بادشاه سالمت.“ ساؤل راورېدو او داؤد د عزت نه زم ته ي شو

 او وې فرمائيل، ”تۀ هغه خلقو ته غوږ ول نيس چ کوم وائ چ زۀ تا ته د

 تا په خپله وليدل چ مال خُدائ تۀ اوس اوس په نقصان رسولو کوشش کوم؟ 
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دې غار ک ما له په الس ک راکې. زما ۀ سو ما ته ووئيل چ زۀ تا ووژنم، خو
ه چ ،زۀ خو به تا ته نقصان نۀ رسوم وئيل چ ما درته د رحم په نظر وکتل او وم

 ووره زما پالره، د  .ے يخُدائ بادشاه خوښ ک مال چ وک ي تۀ هغه
خپل چوغُ ه ووره چ زما په الس ک ده. ما تۀ وژلے شوې، خو صرف ما دا
ُه پرې که. په کار دى چ تۀ دا ومن چ ما ستا خالف د بغاوت يا تا ته د نقصان

رسولو خيال هم نۀ دے کے. او تۀ ما د وژلو دپاره نيس، ار چ ما درسره هي بد نۀ
 مال خُدائ دې انصاف وکى چ په مون ک وک په غلطه دے. دى کى. 
زما خالف دې چ کوم کار کے وى نو مال خُدائ دې د هغ سزا درکى، خو زۀ

 له د مشرانو د خولو خبره ده، ”د بدعملو هر کار بد به تا ته هي نقصان نۀ رسوم. 
 وره، د بن اسرائيلو بادشاه د چا د وژلو وى.“ خو زۀ به تا ته نقصان نۀ رسوم. 
کوشش کوى؟ وره، هغه په چا پس شوے دے؟ په يو م سپ پس، په يوې ورږې
ک په مون ى چى او هغه به فېصله وکنصاف وکخُدائ به ا  مال  .پس

وک په غلطه دے. هغه دې مسئل ته وورى، زما حفاظت دې وکى او ما دې ستا د
ې، نو ساؤل ووئيل، ”دا تۀ يک داؤد خبرې ختم  کله چ الس نه بچ کى.“ 

 بيا هغۀ داؤد ته وفرمائيل، ”تۀ په حقه ي او زۀ داؤده، زما زويه؟“ او هغه په ژړا شو. 
 تا نن ما ته په ناحقه يم. تۀ ما سره ډېر ۀ ي، ار چ ما تا سره ډېر بد کى دى. 
مال تا زۀ ونۀ وژلم، تر دې پورې چ ه چ ،ۀ ي ومره تۀ ما سره ودل چو
او بيا ي خپل دشمن نيس ل و ے يو س خُدائ زۀ تا له په الس ک درکم. 
د نقصان رسولو نه بغېر پرېدى؟ تا چ نن ما سره ۀ کى دى مال خُدائ دې تا له
 نو زما يقين دے چ تۀ به د اسرائيل بادشاه ي او بادشاه به د هغ اجر درکى. 
ه چخُدائ په نوم لوظ وک  خو تۀ ما سره د مال ستا د اختيار الندې قائمه وى. 
تۀ به زما اوالد ته هي نقصان نۀ رسوې، نو داس به زما او زما د خاندان نوم بېخ نۀ

 نو داؤد د ساؤل سره هغه لوظ وکو. نو ساؤل واپس کور ته الړو او داؤد هېريى.“ 
او د هغۀ سى محفوظو ايونو ته الړل.

https://pashtobibles.org/


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

د سموئيل مرګ

 نو سموئيل م شو او ول بن اسرائيليان راغون شول او په هغۀ ي د غم ژړا  ۲۵
وکه. بيا هغوئ هغه په راما ک په خپل خاندان قبر ک خ کو.

حضرت داؤد او ابجيل

ے وو چيو س  د کالب د قبيل - د هغ نه پس، داؤد د فاران صحرا ته الړو. 
نوم ي نابال وو، چ هغه د معون د ار وو او هغۀ د کرمل ار سره نزدې خپله زمه

لرله. هغه مالداره سے وو، درې زره ې او زر چېل ي وې. د هغۀ ه ابجيل
ائسته او هوياره وه، خو هغه سخت او شوم سے وو. نابال په کرمل ک د خپلو
وو د دې نه خبر شو چ په صحرا ک وک چ ، او داؤد  ،و نه وړۍ کلول

ل چم سره ولېد دې ح  نو هغۀ لس زلم  ،و نه وړۍ کلول نابال د خپلو
 هغۀ ته وواي، ”خوشحاله او کرمل ته الړ ش، نابال ولوئ او زما سالم ورورسوئ. 

ژوندے اوس، په تا او ستا په کور دې سالمت وى او په هغه هر ۀ دې سالمت وى
تل چو وړۍ کلوې او هغۀ غو تۀ د خپلو دى چ  هغۀ اورېدل چ تۀ ي لرې. 

تا ته دا پته ول چ کله ستا شپانۀ مون سره ۇو نو مون هغوئ ته ۀ نقصان نۀ دے
يز هم نۀ دے پ له د هغوئ يوۇو نو هي هغوئ په کرمل ک رسولے. کله چ

.ه او هغوئ به تا ته هم دغه شان ووائو نه تپوس وک تۀ د خپلو س کے شوے. 
و؟ تۀ موني د اختر په ورځ راغل مون ه چ ،ۀ ېه وکې سره نو تۀ به مون

 د داؤد زلم يعن ستا خدمت کوونو او خپل دوست داؤد له ۀ راکه.“ 
 او راورسېدل او د داؤد دا پېغام ي نابال له ورکو. او هغوئ هلته انتظار وکو، 
آخر نابال جواب ورکو چ، ”داؤد وک دے؟ د يس زوئ وک دے؟ نن سبا ډېر
 زۀ رو، اوبۀ او هغه ناور ول يوسم چ ما د  .تانو نه تنوکران د خپلو نې

ما ته پته هم نشته چ م چورک و له يهغه س ى دى چخپلو نوکرانو دپاره حالل ک

https://pashtobibles.org/


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

ۀ وئيل نابال ى واپس راغلل او چ د داؤد س هغوئ د کوم ائ نه راغل دى.“ 
 داؤد خپلو سو ته وفرمائيل، ”هر يو سے خپل تُورې ۇو نو هغه ي ورته ووئيل. 

وتئ.“ هغۀ حم ورکو او هغوئ ولو تُورې وتل. داؤد په خپله هم تُوره وتله او
تقريباً د خپلو لورو سوو سو سره الړو، چ دوه سوه سى ي وروستو د سامان

 د نابال يو نوکر د نابال  ابجيل ته ووئيل، ”تۀ خبر ي؟ داؤد د سره پرېودل. 
عزتب خو هغۀ ي ،ته سالم ووائ نې زمون دى چ لرالې ونصحرا نه پېغام وړ

 خو هغوئ زمون سره ډېر ۀ ۇو، هغوئ مون کله هم نۀ يو تن کى او وکه. 
مون به هر وخت د هغوئ سره په پو ک ۇو او زمون يو يز هم نۀ دے پ کے

 هغوئ شپه او ورځ زمون حفاظت کولو او چ کله هم مون د هغوئ سره شوے. 
 دا زمون د نې او د هغۀ د ممل خاندان ۇو نو هغوئ زمون د رمو حفاظت کولو. 
دپاره د تباه سبب جوړېدے ش. هغه دومره بداخالقه سے دے چ د هيچا خبره به

ې، دوه د ميو نه ډکک ولرا جيل زر زر دوه سوه رو اب هم نۀ اورى.“ 
مشيزې، پينۀ حالل شوى ان او لس کلو وريت دان، سل د کشمشو مو او دوه

 بيا هغ نوکرانو ته سوه مو د اوچو اينرو ي واخستل او په خرونو ي بار کل. 
ووئيل، ”تاسو مخ  او زۀ به په تاسو پس درم.“ خو هغ خپل خاوند ته هي هم

 هغ خپل خر د غرۀ په لمن ک په تاو راتاو الره باندې روان کے وو ونۀ وئيل. 
چ نااپه هغه د داؤد او د هغۀ د سو سره مالو شوه چ د هغ طرف ته راروان ۇو.
فاظت ولد دې کس د جائيداد ح ما په دې صحرا ک” ، داؤد دا سوچ کولو چ

وکو؟ د هغۀ يو يز م هم ورکېدلو ته نۀ دے پرېے او چ ما د هغۀ سره کوم مدد
 خُدائ پاک دې ما ووژن کۀ ما هغه ول کے دے نو د هغ بدله داس راکوى. 
 کله چ ابجيل داؤد وليدو، نو هغه زر زر سى د سحر نه مخ ونۀ وژل.“ 

 او د داؤد په پو ک پرېوته او راکوزه شوه او خپل ان ي په زمه وغورزولو 
هغۀ ته ي ووئيل، ”يوا ما قصورواره وه، خپل وين له د خبرو کولو اجازت

 صاحبه، ورکه او چ ستا وينه ۀ وئيل غواړى نو صاحبه، هغ ته غوږ ونيسه. 
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د دې بکاره سى نابال خبره مۀ اوره. هغه په رتيا هم هغه شے دے له چ نه
 دا ي نامه ده، کم عقل. صاحبه، کله چ ستا نوکران راورسېدل نو زۀ هلته نۀ وم. 
مال خُدائ وو چ هغۀ د بدل اخستلو نه او تۀ ي د خپلو دشمنانو د وژلو نه ساتلے
ي. او اوس زۀ تا ته په ژوندى مال خُدائ قسم خورم چ ستا دشمنان او هر وک
 نو اوس،  .ے شتا ته نقصان رسوى هغوئ له به د نابال په شان سزا ورک چ
چ ستا وين کومه تُحفه تا له راوړې ده هغه قبوله که او خپلو زلمو له ي ورکه.

 صاحبه، کۀ ما ۀ قصور کے وى نو ما معاف که. مال خُدائ به ستا او ستا د

ونه کوى، او چخُدائ دپاره جن د مال زما نې ه چ ،قائمه سات بچو بادشاه
 کۀ وک په تا باندې حمله تر کوم پورې تۀ ژوندے ي نو تۀ دې بد عمل ونۀ کې. 
بچ سات خُدائ ستا خُدائ پاک به تا داس کوى او ستا د وژلو کوشش کوى، نو مال

له چ وک د قيمت خزان حفاظت کوى. او هغه به ستا دشمنان داس وغورزوى
 او کله چ مال خُدائ هغه ول ۀ له چ وک په لينده ک کاے له کوى. 

کارونه کى وى له نه ي چ تا سره وعده کې ده او تۀ ي د بن اسرائيلو مشر
چ ،خفه ي او نۀ به په زړۀ ک ېمانه نۀ يبه، تۀ به پ نو صاح  ،ے يجوړ ک
مال وى. او کله چ وى يا دې خپله بدله اخست نه دې خلق وژل ۀ وج بغېر د
 خُدائ برکت درکى، نو مهربان وکه چ خپله خدمت کوون هېره نۀ کې.“ 

داؤد ابجيل ته وفرمائيل، ”د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک صفت دې وى
 ستا د هويارتوب دپاره دې د خُدائ  .لالوېدو له راولېهغۀ نن تۀ زما سره م چ
پاک شُر وى او د هغ دپاره چ تا نن وکل چ د وين تويولو د جرم او د خپل بدل
 مال خُدائ زۀ تا ته د نقصان رسولو نه ساتلے يم. خو زۀ اخستلو نه دې وساتلم. 
د بن اسرائيلو په ژوندى خُدائ پاک قسم خورم کۀ تۀ ما سره مالوېدو له زر زر نۀ وې
 بيا داؤد هغه ۀ قبول راغل، نو د سحر پورې به د نابال ول سى مۀ شوى ۇو.“ 

کل چ هغ راوړى ۇو او هغ ته ي وفرمائيل، ”په خېر سره واپس کور ته الړه شه. ما
 ابجيل واپس نابال له الړه، ستا خبره اورېدل ده او ستا عرض م منلے دے.“ 
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هغه په کور ک وو او داس رو ي کې وه چ د بادشاهانو سره سمون خورى.
هغه په نشه ک وو او ۀ په سور ک وو، نو هغ تر سحره پورې هغۀ ته هي هم ونۀ
 بيا کله چ د هغۀ نه نشه الړه، نو هغ ورته هر ۀ ووئيل. هغه فالج ووهلو او وئيل. 
  تقريباً لس ور وروستو مال خُدائ نابال ووهلو او م شو.  ممل شل شو. 

کله چ داؤد خبر شو چ نابال م شو، نو هغۀ وفرمائيل، ”د مال خُدائ ثناء صفت
دې وى. هغۀ د نابال نه زما د بعزت بدله اخست ده او زۀ يعن خپل خدمت کوونے
ي د غلط کار نه ساتلے يم. مال خُدائ نابال له د هغۀ د بدعمل سزا ورکې ده.“ بيا

 د هغۀ نوکران په کرمل داؤد ابجيل له خبر ورولېلو چ زما سره وادۀ وکه. 
ک هغ له ورغلل او ورته ي ووئيل، ”داؤد مون رالېل يو چ تا بوحو او د هغۀ

 ابجيل سر زم ته ي کو او وې وئيل، ”زۀ د هغۀ وينه يم، زۀ د  “.ه ش
 هغه زر زر پاېده او په خر سوره هغۀ د نوکرانو د پو وينلو دپاره تياره يم.“ 
شوه. پينۀ نوکران ورسره وې، هغه د داؤد د نوکرانو سره الړه او د هغۀ ه شوه.

 په دې  داؤد د يزرعيل اخينوعم هم وادۀ کې وه او دواړه ي  شوې. 

دوران ک، د داؤد چ کومه ه وه او د ساؤل لور وه، ساؤل هغه د داؤد نه خالصه
که او د ليس زوئ فلط له ورکه. فلط د جليم د ار وو.

د حضرت داؤد د ساؤل ژوند بيا بچ کول

،ووئيل چ ساؤل له راغلل او ورته ي ى په جبعه کو س  بيا د زيف يو  ۲۶
 نو ساؤل ”داؤد د يشيمون صحرا په غاړه د حيله په غرۀ باندې پ دے.“ 

سمدست د درېو زرو و بن اسرائيلو فوجيانو سره د زيف صحرا ته الړو چ داؤد
 او د الرې په غاړه د حيله په غرۀ باندې ي خېم ولول. داؤد تر اوسه ولوى، 

پورې په هغه صحرا ک وو او کله چ هغه خبر شو چ ساؤل د هغۀ لولو له راغلے
  هغۀ جاسوسان ولېل او دا ي معلوم کل چ ساؤل په رتيا هلته دے.  دے، 
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نو هغه راووتلو او هم هغه ائ ته راغلو چرته چ د ساؤل او د ساؤل د لر مشر د نير
زوئ ابنير مالست وو. ساؤل په کېمپ ک دننه مالستو او د هغۀ سو ېرچاپېره

 بيا داؤد د اخيمل حت او د يوآب ورور ابيش (د دوئ مور  .ولول خېم
ضروياه وه) نه تپوس وکو، ”په تاسو دواړو ک به کوم يو ما سره د ساؤل کېمپ ته

 نو په هغه شپه الړ ش؟“ ابيش ورته په جواب ک ووئيل، ”زۀ به درسره الړ شم.“ 
ک ساؤل د کېمپ په مين داؤد او ابيشے د ساؤل خېمو ته ننوتل او وې ليدل چ

مالست وو او د هغۀ نېزه د هغۀ د سر سره نزدې په زمه ک خه وه. ابنير او
 ابيش داؤد ته ووئيل چ، ”خُدائ پاک تا فوجيان د هغۀ نه ېرچاپېره مالست ۇو. 
له خپل دشمن نن په الس ک درکے دے. اوس ما له اجازت راکه چ هم د هغۀ

خپله نېزه ترې نه په بل مخ بوه وباسم او صرف په يو غرب سره به ي داس کم چ د
 زم نه به پاېدلے نۀ ش، د دوېم ل وهلو حاجت به ي هم راته نۀ پېيى.“ 

خو داؤد ورته وفرمائيل، ”تۀ هغه مۀ وژنه. بشه مال خُدائ به هغه چا له سزا ورکوى
 داؤد وفرمائيل، چ وک هم د هغۀ خوښ کے شوى بادشاه ته نقصان رسوى.“ 
ش کوى، کۀ هغه په خپل مرګ م خُدائ به په خپله ساؤل م مال ما ته پته ده چ”
 مال خُدائ دې نۀ کى چ هغه چا له د نقصان  .ش م ک او يا کۀ په جن
رسولو کوشش وکم وک چ مال خُدائ بادشاه جوړ کے دے. را چ د هغۀ
 نو داؤد نېزه او د اوبو منے واخستلو نېزه او د اوبو منے راواخلو او الړ شُو.“ 

چ د ساؤل د سر سره نزدې پراتۀ وو او هغه او ابيشے الړل. هيچا دا ونۀ ليدل او نۀ
ورته پته ولېده چ ۀ وشول او نۀ وک پاېدل، هغوئ ول په خوږ خوب اودۀ ۇو،

 بيا داؤد د وادۍ ه چ مال خُدائ په هغه ولو باندې دروند خوب رالېلے وو. 
 نه واوړېدو او د بل غر سر ته الړو، کوم ائ چ ل لرې وو او د خطرې نه بهر وو، 

او د ساؤل فوجيانو او ابنير ته ي چغه ووهله، ”ابنيره، تۀ زما آواز اورې؟“ ابنير تپوس
 داؤد ورته وفرمائيل، ”ابنيره، په وکو، ”دا چغ وک وه چ بادشاه راپاوى؟“ 
بادشاه ول يعن وک شته؟ نو تۀ خپل نې ےه سستا په شان ت سرائيلو کا بن
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 ابنيره، تۀ په  .ووژن ستا نې وک خېمو ته الړل چ نۀ بچ کوې؟ دا اوس اوس
خپله ذمه وارۍ ک ناکام شوې. زۀ په ژوندى مال خُدائ قسم خورم چ تاسو ول د

مرګ الئق ي ،ه چ تاسو خپل نې بچ نۀ کو، کوم چ مال خُدائ بادشاه جوړ
کے دے. د بادشاه نېزه چرته ده؟ د اوبو منے چرته دے چ د هغۀ د سر سره وو؟“

 ساؤل د داؤد آواز وپېژندو او تپوس ي ترې نه وکو، ”داؤده، دا تۀ ي زما زويه؟“

 او هغۀ دا هم وفرمائيل، ”زما داؤد ورته وفرمائيل، ”آو، بادشاه سالمت دا زۀ يم.“ 
نې تر اوسه پورې په خپل خدمت کوون پس ول ر؟ ما ۀ کى دى؟ ما کوم

 بادشاه سالمت، زۀ چ ۀ وئيل غواړم نو هغه واوره. کۀ دا جرم کے دے؟ 
مال خُدائ وى چ تۀ ي زما خالف کې، نو يوه نذرانه چ هغۀ ته پېش ش نو کېدے

ى وى، نو په هغوئ دې د مالخو کۀ دا انسان ک ،د هغۀ فېصله بدله ش چ ش
خُدائ لعنت راش .ه چ هغوئ زۀ د مال خُدائ د مل نه وشلم او راته ي ووئيل

 زما وينه دې د مال خُدائ نه لرې په پردۍ چ د پردو معبودانو عبادت کوه. 
ولو دپاره ولږې د لرف د يوې ورسرائيلو بادشاه دې صا ى. د بنخاوره نۀ توئي

 ساؤل ورته ووئيل، ”ما راش، له وک چ په غرونو ک د زرک ار کوى؟“ 
ناه کې ده. زما زويه، داؤده. واپس راشه، زۀ به تا ته نقصان نۀ دررسوم، ه چ تا

 داؤد ورته نن زما ژوند بچ کو. زۀ کم عقل وم، ما يو بد عمل کے دے.“ 
.او دا دې واخل ے دې راشوفرمائيل، ”بادشاه سالمت، ستا نېزه دا ده. ستا يو س

 مال خُدائ هغه چا له اجر ورکوى چ وک وفادار او رتون وى. نن هغۀ ما له

تۀ په الس ک راکې، خو ما تا ته نقصان ونۀ رسولو، وک چ مال خُدائ بادشاه
 له نه چ نن ما ستا ژوند بچ کے دے، نو مال خُدائ دې جوړ کے دے. 

 ساؤل هم هغه شان زما سره هم وکى او چ د ولو تليفونو نه م خالص کى.“ 
ى. تۀ به په هر کار کداؤد ته ووئيل، ”زما زويه، خُدائ پاک دې تا له برکت درک

کامياب ي.“ نو داؤد په خپله مخه الړو او ساؤل کور ته واپس شو.
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د حضرت داؤد په فلستيانو ک پناه اخستل

.به ما ساؤل ووژن ان سره وفرمائيل، ”په نن سبا ک  خو داؤد د خپل  ۲۷
زما دپاره ۀ خبره دا ده چ د فلست عالق ته وتتم. نو ساؤل به د بن اسرائيل په

 نو داؤد او د هغۀ شپ سوه سى د مل ک زما لول پرېدى او زۀ به بچ شم.“ 
 داؤد او د هغۀ سى سره د خپلو جات بادشاه د معوک زوئ اکيس مل ته الړل. 

کورنو هلته په جات ک دېره شول. د داؤد سره خپل دوه  وې، د يزرعيل
ساؤل خبر شو چ  کله چ اخينوعم او د نابال کونه ابجيل چ د کرمل وه. 

 داؤد اکيس ته داؤد جات ته تتېدلے دے، نو ساؤل د هغۀ لول پرېودل. 
په يو وړوک ه چه کول غواړې نو ما له اجازت راکې وفرمائيل، ”کۀ تۀ زما سره
ار ک اوسېم. صاحبه، زما دپاره دا ضرورى نۀ ده چ زۀ تا سره په شاه ار
 نو اکيس هغۀ له د صقالج ار ورکو، نو په دې وجه د صقالج ک اوسېم.“ 
 داؤد په فلست مل ک شپاړس ار تر ننه پورې د يهوداه د بادشاهانو دے. 

 په هغه وخت ک داؤد او د هغۀ سو په جسوريانو، جرزيانو، مياشت اوسېدو. 
عماليقيانو باندې حمل کول، چ هغوئ د ډېر وخت نه په هغه عالقه ک اوسېدل. هغۀ

 ول سى او  به ي وژل او د  .کول صر پورې حملبه تر شور او الندې م
هغوئ ې، اروى، خرۀ، اوان او کپې به ي ترې نه هم وړل. بيا به واپس اکيس له

 اکيس به د هغۀ نه تپوس کولو، ”دا ل تۀ په کوم ائ حمل کولو له تلے راتلو. 
عالق يا د يرحمئيل قبيل صح زۀ د يهوداه جنوب وې؟“ نو داؤد به ورته فرمائيل چ

 وک نر او  داؤد به هر ته، يا هغ عالق ته تلے وم چرته چ قينيان اوسېدل. 
وژل او هي وک به جات ته نۀ شُو تلے چ هغه ي خبر کے وے چ هغۀ او د هغۀ

سو ۀ کى دى. کله چ هغه په فلست مل ک اوسېدو نو داؤد به هر وخت هم
 خو اکيس په داؤد اعتبار کولو او د خپل ان سره ي ووئيل، ”د دغه شان کول. 
هغۀ خلق بن اسرائيليان د هغۀ نه دومره نفرت کوى چ هغه به ول عمر زما خدمت
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کوى.“

 ۀ موده وروستو، فلستيانو خپل فوجيان راغون کل چ د بن اسرائيلو  ۲۸
سره جن وکى او اکيس داؤد ته ووئيل، ”تا ته دا پته ده چ تۀ او ستا سى به زما

 داؤد ورته وفرمائيل، ”دا رتيا دى، زۀ ستا خدمت کوونے يم او دپاره جنېئ.“ 
تۀ به په خپله وورې چ زۀ ۀ کوم.“ اکيس ورته ووئيل، ”ي ده. زۀ به تا د ول عمر

دپاره خپل حفاظت کوونے محافظ جوړ کم.“

د ساؤل د جادورو سره مشوره کول

 نو سموئيل م شوے وو او ولو بن اسرائيلو په هغۀ ژړا کې وه او د هغۀ په خپل

لر شر او جادونه کوډ لسرائيل مے وو. او ساؤل د اخ ک ي ار راما ک
،ولول نزدې خېم ار سره ي شول او د شونيم فوجيان راغون  فلست ۇو. 

 چ ساؤل  .ولول خېم ل او د جِلبوعه په غرۀ يک سرائيليان راغونا ساؤل بن
 نو هغۀ د مال خُدائ نه تپوس د فلستيانو لر وليدو، نو هغه د يرې نه ولزېدو، 
وکو چ ۀ وکم. خو مال خُدائ بېخ جواب ورنۀ کو، نۀ د خوبونو په ذريعه، نۀ

 نو ساؤل خپلو آفسرانو له د اُوريم او تميم استعمالولو او نۀ د پېغمبرانو په ذريعه. 
حم ورکو، ”يوه کوډره ه ولوئ چ د مو د روحونو سره مشورې کوى او زۀ به

يوه داس و، ”په عين دور کم.“ هغوئ جواب ورکورشم او مشوره به ورسره وک
جام ائ عام جامو په و، هغۀ د شاهان بدل ک  نو ساؤل خپل ه شته.“ 
واغوستل او د تيارې نه پس هغه د خپلو دوو سو سره هغه  له مالوېدو له الړو.

هغۀ ورته ووئيل، ”زما دپاره د روحونو سره مشوره وکه او ما ته ووايه چ ۀ کيى. د
  جواب ورکو، ”تا ته ۀ پته هغه سى روح راوغواړه چ زۀ ي نوم اخلم.“ 
ل. نو بيا تۀ ولنه وش لر د مر او جادوه کوډن ى دى هغۀۀ ک ساؤل ده چ
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 بيا ساؤل قسم وخوړو او ورته ي زما د ېرولو کوشش کوې او ما وژل غواړې؟“ 
ووئيل، ”زۀ د ژوندى مال خُدائ په نوم دا لوظ کوم چ د داس کولو په وجه به تا ته

  ترې نه تپوس وکو، ”زۀ ستا دپاره د چا روح راوغواړم؟“ سزا نۀ مالويى.“ 
 کله چ  سموئيل وليدو نو هغ چغه که او هغۀ جواب ورکو، ”د سموئيل.“ 

 بادشاه هغ ته  “.م؟ تۀ ساؤل بادشاه يدوکه ک ووئيل، ”تا زۀ ول ساؤل ته ي
ووئيل، ”زۀ يو روح وينم چ ورته په جواب ک ورې؟“ هغ ۀ ه، تۀووئيل، ”مۀ يرې

 هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”هغه د چا په شان دے؟“ هغ ورته  “.نه راو د زم
ېده چده.“ نو ساؤل ته پته ول اغوست وغه يے راروان دے او چووئيل، ”يو بوډا س

 سموئيل، ساؤل ته وفرمائيل، دا سموئيل دے او هغه د عزت نه زم ته ي شو. 
”تا ما له تليف ول راکو؟ تا زۀ واپس ول راوستلم؟“ ساؤل ورته ووئيل، ”زۀ په لوئ
تليف ک يم. فلستيان زما سره په جن دى او خُدائ پاک زۀ پرېے يم. هغۀ ما له

نور جواب نۀ راکولو، نۀ د پېغمبرانو په ذريعه او نۀ د خوبونو په ذريعه. نو ما تۀ
 سموئيل ورته راوغوتل، دا د دې دپاره چ ما ته ووائ چ زۀ ۀ وکم.“ 

او هغه ستا دشمن شوے دے نو زۀ دې ول ے يخُدائ پرې مال وفرمائيل، ”چ
 مال خُدائ تا سره هغه ۀ کى دى چ هغۀ زما په ذريعه تا ته راوغوتلم؟ 

 تا د مال فرمائيل ۇو. هغۀ ستا نه بادشاه اخست ده او داؤد له ي ورکې ده. 
خُدائ د حم نافرمان کې ده ه چ تا عماليقيان او د هغوئ هر ۀ تباه نۀ کل. نو
 هغه به تا او بن اسرائيليان فلستيانو له نن دا ه مال خُدائ تا سره داس کوى. 

په الس ک ورکى. سبا به تۀ او ستا زامن ما سره شري ش او مال خُدائ به د
 ساؤل نااپه راپرېوتو او بن اسرائيلو لر هم فلستيانو له په الس ک ورکى.“ 

په زمه باندې اوږد اوږد وغزېدو، چ سموئيل ۀ فرمائيل ۇو نو د هغ په وجه
.هم نۀ ۇو خوړل وله شپه هي وله ورځ او هغۀ ه چ ،ويرېدو. هغه کمزورے وو

 هغه ه ساؤل له ورغله او وې ليدل چ هغه يرېدلے وو، نو هغ ورته ووئيل،

 ”صاحبه، تا چ ۀ وئيل دى د هغ په وجه ما خپل ژوند په خطره ک واچولو. 
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نو اوس ستا وار دے چ زما خبرې ته غوږ ونيس. زۀ به ستا دپاره ل خوراک تيار
 ساؤل انار وکو او وې  “.ه شد سفر کولو جو ۀ وخوره چ م. تۀ خامخاک

وئيل چ هي به هم نۀ خورم. خو د هغۀ آفسرانو هم ورته ووئيل چ ۀ وخوره. آخر
 هغه هغۀ د هغوئ خبره ومنله او د زم نه پاېدو او په ک ک کېناستو. 
 زر يو سخے حالل کو کوم چ هغ ۀ ورب کے وو. بيا هغ ل اوړۀ

 هغ خوراک د ساؤل او د واخستل، تيار ي کل او پتيره رو ي ترې نه پخه که. 
هغۀ د آفسرانو په وړاندې کېودو او هغوئ وخوړو. او هغوئ هم په هغه شپه الړل.

د فلستيانو حضرت داؤد نامنظوره کول

 فلستيانو خپل ول فوجيان افيق ته راغون کل او بن اسرائيلو په يزرعيل  ۲۹
 پينۀ فلست بادشاهان د خپلو سوونو او زرونو  .ولول سره خېم د چين ک

 سو د ډلو سره الړل، داؤد او د هغۀ سى د اکيس بادشاه سره شا ته روان ۇو. 
فلست مشرانو هغوئ وليدل او تپوس ي وکو، ”دا عبرانيان دلته ۀ کوى؟“ اکيس ورته
ووئيل چ، ”دا داؤد دے چ د بن اسرائيلو د بادشاه ساؤل يو آفسر دے. اوس هغه زما

سره د ډېر وخت نه دے. د کوم ور نه چ هغه ما له راغلے دے نو هغۀ داس يو
 خو فلست مشران اکيس ته په کار هم نۀ دے کے چ زۀ ي يوه غلط راوباسم.“ 

غصه ۇو او هغۀ ته ي ووئيل، ”دا کس واپس هغه ار ته ولېه کوم چ تا ورکے
ک هغه په جن چ کېدے ش ،له الړ ش سره جن مون ده چدے. هغه مۀ پرې
زمون خالف ش. په دې ک ۀ ش نشته چ هغه به د خپل نې خوشحالولو دپاره
 د هغۀ په حقله  آخر دا هم هغه داؤد دے، چ زمون د سو سرونه قلم کى. 
په ېدو ک سندره وئيل چ ساؤل زرونه وژل دى، خو داؤد يو په لس د هغ نه
ووئيل، ”زۀ په ژوندى مال تلو او ورته ي اکيس داؤد راوغو زيات وژل دى.“ 

خُدائ قسم کوم چ تۀ زما وفادار ي، او زۀ به خوشحاله وم چ تۀ ما سره تلے وې او
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نه ما له راغلے ي ور د کوم ے وے. تۀ چرتيا کدې زما مل ک په دې جن
 نو په خېر  .خو هغه نور بادشاهان تا نۀ من .نۀ ده موندل غلط هي ما په تا ک

  “.هغوئ پرې خفه ش يو کار هم مۀ کوه چ سره واپس کور ته الړ شه او داس
داؤد جواب ورکو، ”صاحبه، ما ۀ بد کى دى؟ کۀ داس وى له چ تا ووئيل چ د

کوم ور نه ما ستا خدمت شروع کے دے او تا په ما ک هي غلط نۀ وى
موندل، نو ما له تا سره تلل ول نۀ دى په کار، چ تۀ زما نې او بادشاه ي، د دې

 اکيس ورته ووئيل، ”زۀ دا منم، زۀ دپاره چ زۀ ستا د دشمنانو سره جن وکم؟“ 
تا د خُدائ پاک د فرت په شان وفادار م. خو هغه نورو بادشاهانو وئيل دى چ تۀ

 نو داؤده، تاسو ول چا چ ساؤل پرېے دے او زمون سره جن له نۀ ش تلے. 
 نو داؤد او  “.نو الړ ش ا شه رن او چ پا سبا سحر وخت ،ي ما له راغل
د هغۀ سى په ورپس ورځ سحر وخت روان شول چ فلست مل ته واپس الړ ش او

فلستيان يزرعيل ته الړل.

الف جند عماليقيانو خ

 نو درې ور پس داؤد او د هغۀ سى صقالج ته راورسېدل او پته ورته  ۳۰
ولېده چ عماليقيانو د يهوداه جنوب عالقه نيول ده او په صقالج ي حمله کې ده.

 او ول زنانه او ول ماشومان نيول ۇو، هغوئ وک هغوئ ار سوزولے وو 
 کله چ داؤد او د هغۀ وژل نۀ ۇو، خو چ کله تلل نو ول ي د ان سره بوتلل. 

، ار سوزولے شوے وو او د هغوئ ېده چى راورسېدل، نو هغوئ ته پته ولس
 داؤد او د هغۀ سو ژړا شروع که او تر هغ پورې زامن او لوه بوتلے شوى ۇو. 

 د داؤد دوه ، اخينوعم او ي نۀ بس کوله چ د هغوئ د ژړا زور ختم شو. 
 داؤد اوس په سخته خطره ک وو، ه چ د هغۀ ابجيل هم بوتلے شوې وې. 

ول سى د خپلو بچو په وجه سخت غصه ۇو او هغوئ هغه سنسارول غوتل، خو

https://pashtobibles.org/


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

 داؤد د اخيمل زوئ مال خُدائ د داؤد خُدائ پاک د هغۀ ايمان مضبوط کو. 
 ابياتار امام ته وفرمائيل، ”پېش بند ما له راوړه.“ نو ابياتار ورله پېش بند وروړو. 
داؤد د مال خُدائ نه تپوس وکو، ”زۀ د هغوئ په فوجيانو پس الړ شم ۀ؟ زۀ به
هغوئ ته ورورسېم؟“ نو هغۀ جواب ورکو، ”ورپس الړ شه، تۀ به ورورسېې او

 نو داؤد او د هغۀ شپ سوه سى روان شول او قېديان به ترې نه خالص کې.“ 
 داؤد د لورو سوو سو چ هغوئ د بسور ول ته ورسېدل، نو ۀ هلته پات شول. 
سره په خپله مخه روان وو، هغه نور دوه سوه سى ډېر زيات ستى ۇو چ د ول نه نۀ

 د داؤد سو په هغه مل ک يو شُو اوړېدلے نو هغوئ وروستو پات شول. 
مصرے زلمے وليدو او داؤد له ي راوستو. هغوئ ورله ۀ خوراک او اوبۀ ورکې،

 ۀ اوچ اينر او دوه مو کشمش ي هم ورله ورکل. کله چ هغۀ خوراک

وکو، نو هغه بيا ته شو، د هغۀ سره پوره درې ور د خوراک اک هي هم نۀ
 داؤد ترې نه تپوس وکو، ”ستا نې وک دے او تۀ د کوم ائ ي؟“ هغۀ ۇو. 

ورته ووئيل، ”زۀ د مصر يم او د يو عماليق غالم يم. زما نې زۀ درې ور مخ د
صه کح د يهوداه په جنوب  مون ان نه شاته پرېے يم ه چ زۀ بيمار وم. 

د چريتيانو عالقه او د کالب د قبيل په عالقه باندې حمله کې وه او صقالج مو
 داؤد ترې نه تپوس وکو، ”تۀ به ما د هغه لر پورې بو؟“ هغۀ سوزولے وو.“ 
ورته ووئيل، ”کۀ تۀ ما سره د خُدائ پاک په نوم وعده وکې چ تۀ به ما نۀ وژن او نۀ

 نو داؤد ي ورله بوتلو. هغه به م خپل نې ته حواله کوې نو زۀ به تا بوم.“ 
فوجيان په هر ائ ک خوارۀ وارۀ ۇو، خوراک اک ي کولو او د بشمېره مالِ
غنيمت خوشحال ي کوله، چ هغوئ د فلستيانو او يهوداه په مل ک نيولے وو.

امه پورې يه او تر ماداؤد په هغوئ حمله وک ورځ سحر وخت  په ورپس

ورسره جن وکو. د لورو سوو زلمو نه بغېر چ هغوئ په اوانو سوارۀ او لرې ۇو،
 داؤد سره د خپلو دوو و هغه هر يو کس او هر يو بل يو کس هم ونۀ تتېدو. 

 يو يز هم ورک نۀ شو کۀ هغه وړوکے وو يا يز بچ کو چ عماليقيانو وړى ۇو، 
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غ. داؤد ته د خپلو ولو سو زامن او لوه واپس مالو شول او هغه ول مالِ غنيمت
 هغۀ ول ې او اروى واپس واخستل، د هغۀ هم، کوم چ عماليقيانو وړے وو. 
سو ول اروى د هغوئ په مخ روان کل او هغوئ او وئيل چ، ”دا د داؤد مالِ

 نو داؤد هغه دوو سوو سو له واپس الړو چ هغوئ ډېر کمزورى غنيمت دے.“ 
شوى ۇو او د تلو نۀ ۇو او د بسور ول سره وروستو پات ۇو. هغوئ د داؤد او د هغۀ

سو سره مالوېدو دپاره وړاندې راغلل، داؤد هغوئ له ورغلو او هغوئ ته ي تود هرکلے
 خو ۀ خرابو او بکاره سو ووئيل کوم چ د داؤد سره تل ۇو، ”هغوئ ووئيلو. 
ۀ نۀ ورکوو. هغوئ دې خپل به هغوئ له د مالِ غنيمت نه سره ال نۀ ړل، نو مون مون

 خو داؤد ورته وفرمائيل،  “. ى او په خپله مخه دېان سره ک او بچ 
”زما وروو، مال خُدائ چ مون له ۀ راکى دى نو په هغ ک شومتوب مۀ

ۀ واي تاسو  چ کوئ، هغۀ زمون حفاظت وکو او په لر باندې ي فتح راکه. 
وک چ ى، هرتقسيمي ۀ به داس ى. هرکي وک هم نۀ راض ته هي نو هغ

وروستو د سامان سره پات وى نو هغۀ ته به هم دومره حصه مالويى چ ومره هغه
و او دا تر نن ور داؤد دا قانون جوړ ک کسان اخل چ جن له تل وى.“ 

 کله چ داؤد صقالج ته راواپس شو، نو هغۀ  .منلے ش سرائيلو کا پورې په بن
خپلو ملرو له په مالِ غنيمت ک د دې پېغام سره برخه ولېله چ هغوئ د يهوداه

مشران ۇو، ”دا ستاسو دپاره په هغه مالِ غنيمت ک تُحفه ده چ مون د مال خُدائ
 هغۀ دا تُحفه د بيتايل خلقو، د يهوداه په جنوب حصه د دشمنانو نه اخستے دے.“ 

 ورسره د عروعير، ک د راما خلقو له او د يتير په ارونو ک خلقو له ولېله، 
 او د حرمه، د  رکل، د يرحمئيل او د قين ارونو له،  سفموت، استموع، 

 او د حبرون. هغۀ دا هغه ولو ايونو ته بورعسان، او د عتاک د ارونو خلقو له، 
ولېله چرته چ دے او د هغۀ سى رېدل ۇو.
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د ساؤل او د هغۀ د زامنو مرګ

 فلستيانو د جِلبوعه په غرۀ د بن اسرائيلو خالف جن وکو. د بن اسرائيلو  ۳۱
 خو فلستيان فوجيان د فلستيانو نه وتتېدل او د بن اسرائيلو ډېر کسان مۀ شول. 
ساؤل ته نزدې ورورسېدل او د ساؤل درې زامن ي ووژل، يونتن، ابينداب او ملشوع.

 د ساؤل نه ېرچاپېره جن ډېر سخت وو او هغه په خپله د دشمن په غشو باندې

 هغۀ وسله وړون زلم ته ووئيل، ”خپله تُوره لېدلے وو او سخت زخم وو. 
راوباسه او ما ووژنه، چ دا ناسنته فلستيان ما په تُوره ونۀ وه او په عذاب م نۀ

کى.“ خو هغه زلمے د داس کولو په وجه سخت يرېدو. نو ساؤل خپله تُوره واخستله
 هغه زلم ته پته ولېده چ ساؤل م شو، نو او خپل ان ي پرې وروغورزولو. 

 نو هغۀ خپل ان په خپله تُوره وروغورزولو او د ساؤل په ن ک م شو. 
داس ساؤل، د هغۀ درې زامن او هغه زلمے م شو، په هغه ورځ باندې د ساؤل ول
د يزرعيل او د اُردن د سيند نمرخاتۀ بل طرف ته بن  کله چ سى مۀ شول. 

اسرائيليان خبر شول چ د بن اسرائيلو لر تتېدلے دے او ساؤل او د هغۀ زامن
وژلے شوى دى، نو هغوئ خپل ارونه پرېودل او وتتېدل. نو فلستيان راغلل او دا

 په ورپس ورځ باندې فلستيان د الشونو لوټ کولو دپاره الړل او ارونه ي ونيول. 
هغوئ د ساؤل او د هغۀ د درېو زامنو الشونه وليدل چ د جِلبوعه په غرۀ باندې پراتۀ ۇو.

ول فلستيان ته ي ه اوترې نه لرې ک و او زغره ي هغوئ د ساؤل سر پرې ک

 بيا پېغام وړون ولېل چ خپلو بتخانو او د هغوئ خلقو ته دا زېرے ورسوى. 
هغوئ د هغۀ وسل د عستارات په بتخانه واچول او هغوئ د هغۀ الش د بيتشان ار
 کله چ په جِلعاد ک د يبيس خلق خبر شول په دېوال پورې په مېخونو  وهلو. 

وله شپه ي ى ووتل اوۀ بهادر س  نو چ فلستيانو د ساؤل سره ۀ کى دى، 
بيتشان ته مزل وکو. هغوئ د ساؤل او د هغۀ د زامنو الشونه د ار دېوال نه راکوز
 بيا هغوئ هُوک يوړل او په کل او واپس ي يبيس ته يوړل او هلته ي وسوزول. 
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