
د بادشاهانو اول کتاب

پېژندلو

اول بادشاهان د حضرت داؤد عليه السالم مرګ او د هغۀ د زوئ حضرت
سليمان عليه السالم بادشاه سره شروع کيى. حضرت سليمان عليه السالم د

دنيا د نورو ولو بادشاهانو نه زيات مالداره او د ولو نه زيات د حمت خاوند
وو. خو حضرت سليمان عليه السالم چ بهرنيو و سره ودونه وکل او د

هغوئ د رسم و رِواج سره ي واسطه راغله نو د خلقو دپاره ي يو دليل پېدا کو
د مال د يو واحد خُدائ پاک نه واوړى. اول بادشاهان په يروشلم ک چ

خُدائ د کور د جوړولو بيان کوى او د صحيح عبادت اهميت ته اشاره کوى. په
دې کتاب ک د خُدائ پاک وفادارى داس اره کيى چ پېغمبران رالېى

او خصوصاً الياس نب چ خلقو ته خبردارے ورکوى چ د نورو خُدايانو
عبادت مۀ کوئ. دا کتاب مون ته ائ چ بتانو ته د عبادت کولو نتيج ومره
د تباه باعث ر. دا د فرد واحد او د قومونو د تباه سبب جوړيى. د حفظ

کولو دپاره ۸: ۳۹ آيت ”يوا تۀ د انسان د زړۀ په خيالونو پوهېې. د هر چا
سره هغه سلوک کوه چ نه ي حقدار وى.“
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د حضرت داؤد بوډاتوب

 داؤد اوس د ډېر عمر سے وو، کۀ په هغۀ باندې به ډيرې بسترې  ۱
 خپلو آفسرانو هغۀ ته ووئيل، واچولے شوې نو هغه به بيا هم نۀ رمېدو. 

”بادشاه سالمت، مون به يوه پېغله ولۇو چ تا سره وى او ستا خدمت کوى.
ولو بن  هغوئ په  “.رم سات او تا به مل ک ن هغه به ستا په

يوه داس ي ېدل او په شونيم کرو پس پېغل لُ يوې سرائيلو کا
 هغه ډېره جين پېدا که چ نوم ي ابشاګ وو او بادشاه له ي راوستله. 

ائسته وه او د بادشاه خدمت ي کولو او د هغۀ خيال ي ساتلو، خو د  په
توه ي نۀ استعمالوله.

د ادونياه په تخت د کېناستو دعوٰى کول

 چ ابسلوم م شو نو د داؤد او حجيت مشرے ژوندے زوئ ادونياه -

وو. هغه ډېر ائسته سے وو. داؤد د هغۀ سره هي کله سخت نۀ وه کې، هغۀ
ان دپاره د جن زۀ به بادشاه يم.“ هغۀ د” ،چ ان اوچتولو او وئيل ي خپل
اډو، آسونو او د پنوسو سو بندوبست کے وو چ د حفاظت دپاره ورسره

 هغۀ يوآب (چ د هغۀ مور ضروياه وه) او د ابياتار امام سره خبره وى. 
 خو وکه او هغوئ په دې راض شول چ د هغۀ د خبرې ملرتيا وکى. 

صدوق امام، د يهويدع زوئ بناياه، ناتن پېغمبر، سمع، ريع او د داؤد
 يوه ورځ ادونياه د عينراجل چين سره محافظان د ادونياه په طرف نۀ ۇو. 

نزدې، د مار د  سره د انو، غويانو او د ربو سخو قربان پېش که. هغۀ د
و کوم چداؤد بادشاه نورو زامنو او د بادشاه وزيرانو او آفسرانو له دعوت ورک
 خو هغۀ خپل ناسه ورور  ،دې مېلمستيا له راش د قربان د يهوداه ۇو چ

سليمان، ناتن پېغمبر، بناياه او د بادشاه محافظانو له دعوت ورنۀ کو.
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د حضرت سليمان بادشاه جوړېدل

 ناتن د سليمان مور بتسبع له الړو او د هغ نه ي تپوس وکو، ”تۀ خبر نۀ

ي ۀ چ د حجيت زوئ ادونياه خپل ان بادشاه جوړ کے دے؟ او داؤد د
 کۀ تۀ خپل ژوند او خپل زوئ سليمان بچ کول غواړې دې نه خبر هم نۀ دے. 

 داؤد بادشاه له فوراً الړه شه او تپوس ترې نه نو زۀ به يوه مشوره درکم. 
وکه چ، بادشاه سالمت، تا زما سره دا پوخ لوظ نۀ وو کے ۀ چ زما زوئ

 او سليمان به ستا نه پس بادشاه جوړوې؟ نو دا ادونياه ول بادشاه شو؟“ 
ناتن دا هم وفرمائيل، ”چ کله تۀ د داؤد بادشاه سره خبرې کوې، نو زۀ به درشم
 نو بتسبع د بادشاه مالوېدو له د بادشاه او ستا ول خبرې به رتيا کم.“ 

کو ته ورغله. هغه ډېر بوډا شوے وو او شونيم  ابشاګ د بادشاه
مخه په شوه او په زمي  بتسبع د بادشاه په مخ خدمت کولو. 
 هغ ورته پرېوته او هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”زۀ ستا دپاره ۀ وکم؟“ 

ووئيل، ”بادشاه سالمت، تا د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک په نوم زما سره
پوخ لوظ کے وو چ زما زوئ سليمان به ستا نه پس بادشاه وى او ستا په

 خو وره، ادونياه بادشاه شوے دے او صاحبه، تخت باندې به ناست وى. 
ربو سخو قربان و او ،يانو هغۀ د ډېرو غو  .تۀ د دې نه خبر هم نۀ ي

پېش کې ده او هغۀ ستا زامنو، ابياتار امام او ستا د لر مشر يوآب له د
مېلمستيا دعوت ورکے دے، خو هغۀ ستا زوئ سليمان له دعوت نۀ دے

ول خلق ستا په طمع دى چ سرائيلوا  بادشاه سالمت، د بن ورکے. 
 کۀ تۀ داس ونۀ هغوئ ته ووائ چ ستا نه پس به وک بادشاه جوړيى. 

کې نو چ تۀ نه وفات ش نو ما سره او زما د زوئ سليمان سره به د
 د هغ خبرې جارى وې چ ناتن محل ته مجرمانو په شان سلوک کيى.“ 
 بادشاه خبر شو چ پېغمبر هلته دے، ناتن الړو او د بادشاه په راورسېدو. 

 بيا هغۀ وفرمائيل، ”بادشاه سالمت، تا دا مخ ي شو او پمخ پرېوتو. 
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 هغه نن تلے دے او اعالن کے دے چ ستا نه پس به ادونياه بادشاه وى؟ 
د غويانو، و او د ربو سخو قربان ي پېش کې ده. هغۀ ستا ولو زامنو، ستا
د لر مشر يوآب او ابياتار امام له دعوت ورکے دے او ووره هغوئ د هغۀ

 خو سره په رو ک شري دى او چغ وه چ ادونياه بادشاه زندهباد. 
 بادشاه سالمت، هغۀ ما، صدوق امام، بناياه او سليمان له دعوت رانۀ کو. 

بادشاه سالمت، تا د دې مېلمستيا اجازت ورکے دے؟ خپلو وزيرانو او
 داؤد آفسرانو ته دې هم ونۀ وئيل چ ستا نه پس به بادشاه وک وى؟“ 

بادشاه وفرمائيل، ”بتسبع ته وواي چ دننه راش.“ نو راغله او د هغۀ په
 بيا هغۀ ورته وفرمائيل، ”زۀ تا ته د ژوندى مال خُدائ په مخ ودرېده. 

 نن به زۀ تا سره نوم قسم کوم، چ هغۀ زۀ د ولو مصيبتونو نه بچ کے يم، 
هغه لوظ پوره کوم چ ما درسره د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک په

نوم کے دے، چ ستا زوئ سليمان به زما نه پس هم نن د بادشاه په تخت
رېوتله او وې وئيل، ”بادشاه  بتسبع ورته يه شوه، پمخ پ  “.ېنک
 بيا داؤد بادشاه صدوق امام، ناتن سالمت دې تل تر تله ژوندے وى.“ 

 نو هغۀ ورته پېغمبر او د يهويدع بناياه راغوتل. کله چ هغوئ دننه راغلل، 
وفرمائيل، ”زما د دربار آفسران د ان سره بو، زما زوئ سليمان دې زما په
 قچره باندې سور ش او الندې د جيحون چين پورې د هغۀ ملرتيا وکئ، 

چرته چ صدوق امام او ناتن پېغمبر هغه د بن اسرائيلو د بادشاه په توه سر په
 تېلو غوړ کى نو بيا بيل وغوئ او چغ کئ چ سليمان بادشاه زندهباد. 

په هغۀ پس واپس دلته راش چ کله هغه زما په تخت باندې د کېناستو دپاره
را. هغه به زما نه پس بادشاه وى، ه چ هغه ما خوښ کے دے چ د

 بناياه ورته ووئيل، ”هم داس به وش او  “.سرائيل او يهوداه بادشاه شا
 بادشاه سالمت، نه مال خُدائ ستا خُدائ پاک دې دا خبره يقين کى. 
چ مال خُدائ ستا مل دے نو د سليمان دې هم مل ش او د هغۀ بادشاه دې

 نو صدوق، ناتن او بناياه روان شول او د ستا نه هم زياته بختوره کى.“ 
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داؤد محافظان ي د ان سره کل. سليمان د داؤد بادشاه په قچره سور وو او د
 صدوق د زيتُونو هغه تېل جيحون چين پورې ي د هغۀ ملرتيا وکه. 

واخستل چ کوم ي د مال خُدائ د حضور د خېم نه راوړى ۇو او د سليمان
سر ي په تېلو غوړ کو. هغوئ بيل وغولو او ولو خلقو چغه که، ”سليمان

چغ نه ي روان شول، د خوشحال ول خلق ورپس  بيا بادشاه زندهباد.“ 
 وهل او شپېل ي غول، دومره زيات شور ي کولو چ زمه ي خووله. 

کله چ ادونياه او د هغۀ ولو مېلمنو رو ختموله، نو هغوئ شور واورېدو. او
کله چ يوآب د بيل آواز واورېدو نو تپوس ي وکو، ”په ار ک د دې شور

 هغۀ ال خبره ختمه کې نۀ وه چ د ابياتار امام زوئ ۀ مطلب دے؟“ 
يونتن راورسېدو. ادونياه ورته ووئيل، ”دننه راشه، ستا په شان ۀ سے به

 يونتن ورته ووئيل، ”نه، دا خبره نشته داؤد خامخا يو ۀ زېرے راوړى.“ 
 هغۀ صدوق، ناتن، بناياه او شاه سليمان بادشاه جوړ کے دے. 

محافظان راوغوتل چ د هغۀ ملرتيا وکى. هغوئ هغه د بادشاه په قچره
 صدوق او ناتن هغه د جيحون چين سره د بادشاه په توه باندې سور کو، 

مقرر کو. بيا هغوئ ار ته الړل، د خوشحال نه ي دا چغ وهل چ اوس
 نو سليمان اوس خلق په جوش ک دى. دا هغه شور دے چ تۀ ي اورې. 

 بله خبره دا چ د بادشاه شوے دے او د بادشاه په تخت ناست دے. 
دربار آفسران خپل بادشاه داؤد له عزت ورکولو دپاره دننه ورغلل او ورته ي

ووئيل، ستا خُدائ پاک دې سليمان ستا نه هم زيات مشهور کى او د سليمان
بادشاه دې ستا نه هم زياته بختوره ش. بيا داؤد بادشاه په خپل ک ک د

 او بادشاه دا هم وفرمائيل، را، د مال خُدائ د عبادت دپاره ي شو. 
بن اسرائيلو د خُدائ پاک ثناء صفت وکو، چ هغۀ زما د اوالد نه يو کس زما
 بيا د نه پس بادشاه جوړ کو او هغۀ زۀ ژوندے پرېودم چ دا وورم.“ 

 ادونياه ول مېلمانۀ ويرېدل، هغوئ پاېدل او الړل، هر يو په خپله مخه الړو. 
ادونياه چ د سليمان نه سخت په يره ک وو، هغه د مال خُدائ د حضور
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 خېم ته تېز الړو او د خپل ژوند بچ کولو دپاره د قرباناه ر ي ونيول. 
ر ي اهادونياه د هغۀ نه ويرېدو او د قربان سليمان بادشاه خبر شو چ

ونيول او ادونياه وئيل، ”وړومب خبره دا ده چ سليمان بادشاه ما ته قسم وکى
 سليمان ورته وفرمائيل، ”کۀ هغه وفادار وى، نو د  “.هغه به ما نۀ وژن چ
هغۀ د سر يو وېتۀ به هم نۀ ضائع کيى، خو کۀ هغه النج جوړوى، نو م به
 سليمان بادشاه ادونياه راغوتو او د قرباناه نه راکوز کے شو.  “.ش
ادونياه بادشاه له الړو او د هغۀ په مخ ي شو او بادشاه هغۀ ته وفرمائيل،

”تۀ کور ته ان ورسوه.“

د حضرت داؤد حضرت سليمان ته وصيت

 کله چ داؤد د مرګ په حالت ک وو، نو هغۀ خپل زوئ سليمان  ۲
 ”زما وخت پوره دے، ته سے شه راوغوتلو او وصيت ي ورته وکو، 
 او هغه ۀ کوه چ مال خُدائ ستا خُدائ پاک او حوصله مضبوطه که. 
ي حم درکوى. او د هغۀ ول قانون او حمونه منه، له نه چ د موس په

شريعت ک ليلے شوى دى، بيا چ چرته هم  نو په هر کار ک به
 کۀ تۀ د هغۀ فرمانبردارى کوې نو مال خُدائ به هغه لوظ پوره  .کامياب ي

کى چ ما ته ي فرمائيل ۇو چ زما اوالد به تر هغ پورې په بن اسرائيلو
.مونه منهغوئ په وفادارۍ سره د زړۀ د اخالصه د هغۀ ح کوى چ بادشاه
 د دې نه عالوه تا ته پته ده چ يوآب زما سره ۀ وکل چ د بن اسرائيلو

د لر دوه مشران ي ووژل، يعن د نير زوئ ابنير او د يتر زوئ عماسا. تا ته
ياد دى چ هغوئ ي د امن په وخت ک د بدل اخستلو دپاره ووژل. يوآب

 د بناه سى ووژل او چ ۀ ي کى ۇو نو ذمه وارى ي په خپل سر ده. 
او په خپل مرګ م سپينږيرے ش ده چخپل عقل نه کار واخله، هغه مۀ پرې

 خو د جِلعاد د برزل زامنو ته خپله مهربان وايه او د هغوئ خيال  .ش
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وساته، ه چ زۀ کله ستا ورور ابسلوم نه تتېدم نو هغوئ په ما مهربانه ۇو.
 په بنيامين ک د بحوريم ار د جيرا زوئ سمع هم دے. کله چ زۀ

محنايم ته تلم نو هغۀ ما ته سخت ېرې کول، خو چ کله هغه د اُردن سيند
سره ما سره مالو شو، نو ما د مال خُدائ په نوم د سمع سره پوخ لوظ وکو
 تر و چ دې سزا نۀ وى ورکې چ هغه پرې نۀ چ زۀ به هغه نۀ وژنم. 
ږدې. ه چ تۀ د حمت خاوند ي او تا ته به پته ول چ ۀ کول په کار

“.ش هغه په سخت مرګ م کوې چ دى، او تۀ به دا خبره يقين

د حضرت داؤد مرګ

 لوېت کاله هغه  نو داؤد وفات شو او د داؤد په ار ک خ شو. 

د بن اسرائيلو بادشاه وو، اووۀ کاله ي په حبرون ک او درې دېرش کاله ي په
 سليمان د خپل پالر داؤد نه پس بادشاه شو او يروشلم ک بادشاه وکه. 

د هغۀ بادشاه مضبوطه قائمه شوه.

د ادونياه مرګ

 بيا ادونياه چ د هغۀ مور حجيت وه، بتسبع له الړه چ هغه د سليمان

مور وه. هغ ترې نه تپوس وکو، ”تۀ د خېر دپاره راغل؟“ هغۀ ورته ووئيل،
 هغۀ بيا دا هم ووئيل، ”زۀ تا ته يو عرض کوم.“ هغ ورته ووئيل، ”ۀ ”آو.“ 
 هغۀ ورته ووئيل، ”تا ته پته ده چ بادشاه زما حق وو او ولو دى، ووايه؟“ 

بن اسرائيلو غوتل چ زۀ بادشاه جوړ شم. خو خبره بدله شوه او زما ورور
 او اوس زۀ يو عرض بادشاه شو، ه چ دا د مال خُدائ مرض وه. 
کول غواړم، مهربان وکه چ انار ونۀ کې.“ بتسبع ورته ووئيل، ”ووايه.“
 هغۀ ورته ووئيل، ”مهربان وکه چ سليمان بادشاه ته ووايه، ما ته پته ده

چ هغه به تا ته انار نۀ کوى، چ هغه ما پرېدى چ شونيم ه ابشاګ
 هغ ورته ووئيل، ”ي ده، زۀ به د بادشاه سره ستا دپاره خبره وادۀ کم.“ 
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 نو بتسبع بادشاه له الړه چ د هغۀ سره د ادونياه دپاره خبره وکم.“ 
په مخ ى او د هغوک ى مشمور ته ست خپل ېدو چى. بادشاه پاوک
بل تخت راوړو چ دپاره ي ېناستو او د هغشو. بيا هغه په خپل تخت ک ي

 هغ ورته ووئيل، ”زۀ غواړم چ تۀ  .ېنطرف ته هغه پرې ک  د هغۀ
زما سره يوه معمول شان نې وکې، مهربان وکه چ ما ته انار ونۀ کې.“
 هغۀ ورته وفرمائيل، ”زما مورې، ۀ وئيل غواړې، زۀ به تا ته انار نۀ کوم.“ 

هغ ورته ووئيل، ”خپل ورور ادونياه پرېده چ د ابشاګ سره وادۀ وکى.“
 بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”تۀ ما ته دا نه وائ چ ابشاګ ادونياه له

ورکم؟ کېدے ش دا هم راته ووائ چ هغۀ له تخت هم ورکه، ه چ هغه
 بيا خو زما مشر ورور دے او ابياتار امام او يوآب د هغۀ په طرف دى.“ 

سليمان د مال خُدائ په نوم يو پوخ لوظ وکو، ”کۀ ما ادونياه ژوندے پرېودو
 مال خُدائ زۀ د خپل پالر داؤد په تخت مقرر  .نو خُدائ پاک دې ما ووژن

ې ده او ما او زما اوالد له يېنولے يم، هغۀ خپله وعده پوره کے او کک
“.نن به ادونياه وژلے ش خُدائ قسم کوم چ ې ده. زۀ په مالراک بادشاه

 نو سليمان بناياه له حم ورکو، هغه الړو او ادونياه ي ووژلو.

د ابياتار شل او د يوآب مرګ

 بيا سليمان ابياتار امام ته وفرمائيل، ”تۀ په عنتوت ک خپل مل ته الړ

شه. تۀ د مرګ حقدار ي، خو زۀ به تا اوس نۀ وژنم، ه چ تۀ کله زما د پالر
داؤد سره وې نو د مال خُدائ د لوظ صندوق ذمه وار وې او تۀ د هغۀ سره په

 بيا سليمان ابياتار د مال خُدائ د امامت ولو تليفونو ک شري وې.“ 
د خدمت نه لرې کو، نو داس چ مال خُدائ په سيال ک د عيل امام او د
ېن يوآب په مخ هغۀ د اوالد په حقله ۀ فرمائيل ۇو هغه ي رتيا کل. 

رتيا يې، خو د ادونياه د بغاوت ملرتيا نۀ وه کسلوم ملد اب بغاوت ک
کې وه. کله چ يوآب د ادونياه د مرګ نه خبر شو، نو يوآب د مال خُدائ د
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 کله چ سليمان حضور خېم ته وتتېدو او د قرباناه ر ي ونيول. 
خبر شو چ يوآب قرباناه ته تتېدلے دے نو سليمان يو پېغام وړونے

ورولېلو چ تپوس ترې نه وکى چ قرباناه ته ول تتېدلے ي. يوآب ورته
ووئيل چ زۀ مال خُدائ له ه راتتېدلے يم چ زۀ د سليمان نه يرېدم. نو

 بناياه د مال خُدائ د  .يوآب ووژن لو چسليمان بادشاه بناياه ورولې
حضور خېم ته الړو او يوآب ته ي ووئيل، ”بادشاه تا ته حم کوى چ بهر

راووه.“ يوآب ورته ووئيل، ”نۀ، زۀ به دلته مرم.“ بناياه واپس بادشاه له الړو او
 سليمان ورته ووئيل ”هم هغه چ يوآب ۀ وئيل ۇو هغه ي ورته ووئيل. 

شان وکه چ نه هغه وائ. هغه ووژنه او خ ي که، نو داس ما او زما د
 پالر کور د هغه ناه نه پاک که چ کومه بناه وينه يوآب توئ کې وه 
او مال خُدائ به د دې قتلونو په وجه يوآب له سزا ورکى، کوم ي چ زما د
پالر داؤد په ناخبرۍ ک کى ۇو. يوآب دوه بناه سى ووژل چ د هغۀ نه
ۀ ۇو يعن، ابنير چ د بن اسرائيلو د لر مشر وو او عماسا چ د يهوداه د
 د هغوئ د قتل وله سزا به په يوآب او د هغۀ د اوالد په غاړه لر مشر وو. 
خُدائ به داؤد، د هغۀ اوالد، خاندان او د هغۀ بادشاه د تل دپاره وى. خو مال

 نو بناياه د مال خُدائ د حضور خېم له الړو او له تل خېر ورکوى.“ 
 نو يوآب ي ووژلو او هغه په صحرا ک د خپل کور سره خ کے شو. 

بادشاه د يوآب په ائ بناياه د فوج مشر جوړ کو او صدوق امام ي د ابياتار په
ائ مشر جوړ کو.

د سمع مرګ

 نو بادشاه سمع راوغوتو او ورته ي وفرمائيل، ”دلته په يروشلم ک د
ان دپاره کور جوړ که. په هغ ک اوسېه او د دې ار نه چرته هم مۀ ه.
 کۀ تۀ کله هم الړ ش او د قدرون ول نه واوړې نو دا پخه خبره ده چ تۀ به

 سمع ورته ووئيل، خامخا م ش او خُون به ستا په خپله غاړه وى.“ 
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”بادشاه سالمت، تا ډېره ۀ خبره وکه، تۀ چ ۀ غواړې نو زۀ به هم هغه
 درې کاله کوم.“ نو هغه تر ډېر وخت پورې په يروشلم ک اوسېدو. 

وروستو، د سمع دوه غالمان د جات بادشاه د معه زوئ اکيس له وتتېدل. نو
 نو هغۀ خپل خر کته کو چ سمع خبر شو چ هغوئ په جات ک دى، 

او په جات ک اکيس بادشاه له الړو، چ خپل غالمان ولوى. هغوئ ي پېدا
معس سليمان خبر شو چ  کله چ کل او واپس ي خپل کور ته راوستل. 

 نو سمع ي راوغوتو او ورته ي وفرمائيل، ”ستا نه ما د ۀ کى ۇو، 
مال خُدائ په نوم لوظ نۀ وو اخستے چ تۀ به د يروشلم نه نۀ و؟ او ما

سخت خبردارے درکو کۀ تا کله هم داس وکل نو خامخا به م ش. ول تۀ په
 نو بيا تا دې باندې ما سره راض شوے نۀ وې ۀ چ زما حم به من؟ 

ول د مال خُدائ سره خپله وعده ماته کې ده او زما د حم نافرمان دې
 تا ته د هغه ولو بدو عملونو ډېره ۀ پته ده چ تا زما پالر داؤد کې ده؟ 

 خو هغه به سره کى دى. مال خُدائ به د دې په بدل ک سزا درکى. 
 ما له برکت راکى او د داؤد بادشاه به د همېشه دپاره په امن ک کى.“ 
بيا بادشاه بناياه له حم ورکو او بناياه الړو او سمع ي ووژلو. بادشاه اوس

په پوره توه د سليمان په قابو ک وه.

د حضرت سليمان د حمت دپاره دعا غوتل

 سليمان د مصر بادشاه فرعون سره اتحاد وکو او د هغۀ لور ي وادۀ  ۳
که. هغه ي د داؤد ار ته راوستله او تر هغ پورې هلته اوسېدله چ ترو

پورې هغۀ خپل محل، د مال خُدائ کور او د يروشلم ېرچاپېره دېوال جوړول
 د مال خُدائ کور تر اوسه پورې نۀ وو جوړ شوے، نو ختم کى نۀ ۇو. 
 سليمان د مال  .پېش کول قربان عبادتخانو ک ه خلقو په عالقائ
خُدائ سره مينه کوله او د خپل پالر داؤد په خبرو ي عمل کولو، خو هغۀ هم په
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 يوه  .پېش کول ي او قربان سوزول خوشبوي ک عبادتخان عالقائ
ورځ هغه د قربان پېش کولو دپاره جبعون ته الړو چرته چ د قربان مرکزى

 په هغه شپه مال ائ وو. هغۀ هلته يو زر سوزېدون نذران پېش کې. 
خُدائ هغۀ ته په خوب ک رند شو او تپوس ي ترې نه وکو، ”تۀ ۀ

 سليمان ورته وفرمائيل، ”تا زما پالر خپل خدمت غواړې چ زۀ ي درکم؟“ 
کوون داؤد ته همېشه ډېره مينه ودل ده او هغه په خپل تعلق ک تا سره
نې، وفادار او صادق وو. تۀ هغۀ ته خپله لويه او نۀ بدلېدون مينه تر اوسه

پورې ائ چ هغۀ له دې يو زوئ ورکو کوم چ د هغۀ په ائ نن په تخت
 ماله خُدايه، زما خُدائ پاکه، تا زۀ د خپل پالر نه پس بادشاه ناست دے. 

جوړ کے يم، ار چ زۀ د يو وړوک ماشوم په شان يم او په هي هم نۀ پوهېم.
 زۀ دلته د هغه خلقو په مين ک يم چ تا د خپل ان دپاره غوره کى

 نو ما له حمت دى. هغه قوم دومره لوئ دے چ د شمېر نه بهر دے. 
راکه چ ستا په خلقو باندې په انصاف سره بادشاه وکم او د ۀ او بد په
مين ک فرق وپېژنم. ن زۀ به نه د دې جوه شم چ ستا په لوئ قوم

 مال خُدائ د سليمان په دې غوتنه باندې باندې بادشاه وکم؟“ 
 نو هغۀ ورته وفرمائيل، ”تا حمت غوتلے دے چ په خوشحاله شو، 

انصاف سره بادشاه وکې او خپل اوږد عمر، مالدارى او د خپل دشمن مرګ
 نو په دې وجه به زۀ هغه ۀ وکم چ تا غوت دى. دې نۀ دے غوتے، 
زۀ به تا له دومره ډېر حمت او پوهه درکم چ نۀ به چا ته مخ مالو شوې
م چۀ هم درک  زۀ به تا له هغه  .الو شوى او نۀ به تا نه وروستو چا ته م
تا نۀ دى غوت، ترو پورې چ تۀ ژوندے ي نو تۀ به دولتمند او عزتمند ي، نو
 او کۀ تۀ د خپل پالر داؤد په  .ولو بادشاهانو نه لوئ بادشاه ي تۀ به د داس

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

د حضرت سليمان د يوې مشل النج فېصله کول

 يوه ورځ دوه کنجرې  راغل او سليمان بادشاه په مخ ي خپل

 هغ يوې په ک ووئيل، ”بادشاه سالمت، دا ه او زۀ انونه پېش کل. 
 په يو کور ک اوسيو او چ دا کله هلته وه نو زما يو ماشوم پېدا شو. 

زما د زوئ د پېدا کېدو په درېمه ورځ د هغ هم يو ماشوم پېدا شو. په هغه کور
 نو يوه شپه ک صرف زۀ او هغه ۇو او بل هي وک هم موجود نۀ ۇو. 

هغه په غلط سره هغ خپل ماشوم د اړخ الندې کو او د هغۀ ساه ي بنده که.
 هغه د شپ پاېده، چ کله زۀ اوده وم نو هغ زما نه ماشوم واخستلو او

ک ماشوم زما په ک هغه م واچولو، بيا هغ ي ک ن په خپل
 په ورپس سحر کله چ زۀ پاېدم او خپل ماشوم له م تے کېودو. 

ورکولو، نو وم ليدل چ دا خو م دے. ما په را ک ۀ په غور سره ورته
  خو هغه بل وکتل او پته راته ولېده چ دا خو زما ماشوم نۀ دے.“ 
ماشوم ستا دے.“ نو هغه وړومب ووئيل، ”نه، ژوندے ماشوم زما دے او دا م
 جواب ورکو، ”نه، م ماشوم ستا دے او ژوندے ماشوم زما دے.“ نو

 نو سليمان بادشاه داس هغوئ د بادشاه په وړاندې بحث شروع کو. 
وفرمائيل، ”تاسو دواړه دا دعوٰى کوئ چ ژوندے ماشوم زما دے او م ماشوم
 نو هغۀ وفرمائيل چ تُوره راوړه او چ کله تُوره راوړے شوه، زما نۀ دے.“ 

 نو هغۀ وفرمائيل، ”دا ژوندے ماشوم دوه و که او هرې يوې له نيم نيم

 د کوم مور چ زوئ ژوندے وو او زړۀ ي د زوئ د مين نه ډک ورکه.“ 
له ي بادشاه ته ووئيل، ”بادشاه سالمت، دا ماشوم مۀ وژنه او هغ وو، نو هغ
ورکه.“ خو هغ بل  ووئيل، ”دا ماشوم مون يوې له هم مۀ راکوه او دوه

له ي   سليمان وفرمائيل، ”ماشوم مۀ وژنه. او هغه و ي که.“ 
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 کله چ ول ورکه چ کومه وائ چ مۀ ي وژنه. هغه ي اصل مور ده.“ 
بن اسرائيليان د سليمان د فېصل نه خبر شول، نو د هغۀ رعب ورباندې پرېوتو،

ه چ هغوئ ته نوره پته ولېده چ خُدائ پاک هغۀ له حمت ورکے دے
چ په انصاف سره النج هوارې کى.

د حضرت سليمان آفسران

 او دا کسان د هغۀ لوئ  سليمان د ولو بن اسرائيلو بادشاه وو،   ۴
 د دربار منشيان، د سيسه زامن آفسران ۇو، د صدوق زوئ عزرياه امام، 

 د لر مشر، د اليحورف او اخياه، تاريخ ليون، د اخيلود زوئ يهوسفط، 
 د ضلع د حمرانانو مشر، د يهويدع زوئ بناياه، امامان، صدوق او ابياتار، 

 د محل مشر، ناتن زوئ عزرياه، شاه مشير، د ناتن زوئ زبود امام، 
اخيسر، د هغه مزدورانو مشر چ په زور کار ترې نه اخستے شو، د عبدا زوئ

لعى د ضدولس س ک لسرائيلو په ما  سليمان د بن ادونرام. 
حمران مقرر کل. هغوئ د بادشاه او د هغۀ د خاندان او درباريانو دپاره د

خوراک بندوبست کولو. هر يو سے په کال ک د يوې مياشت ذمه وار وو.
 دا د هغه دولسو آفسرانو او د هغه ضلعو نومونه دى چ هغوئ د کومو

 بِندِقر، مقص، سعلبيم،  ،لفرائيم د غرونو مور، د اآفسران ۇو. بِنح
 بِنحصد، د اربوت او شوکه ارونو او د بيتشمس، ايلون، او بيتحنان، 

 بِنابينداب چا چ د سليمان لور طافت وادۀ کې وه، د  ،عالق ول فر دح
 د اخيلود زوئ بعنه، د تعن او مجدو د ارونو او  ،عالق ول دور د

ار جنوب ار ته نزدې، د يزرعيل ضرتان ،عالق ول بيتشان ته نزدې د
 بِنجبر، په راماتجِلعاد ک د برخه او د ابيلمحوله او يقمعام ار پورې، 
هغه کلو چ د يائير د قبيل ۇو، يائير د منس اوالد وو، په بسن ک د ارجوب

عالقه، چ ول شپېتۀ لوئ ارونه ۇو، چ پاخۀ دېوالونه او په دروازو ک ي د
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  ، د عدو زوئ اخينداب، د محنايم د عالق زېو سيخونه لرل، 
،عالق ې وه، د نفتالد سليمان يوه بله لور باسمت وادۀ ک اخيمعض، چا چ

 د فروح زوئ  د حوس زوئ بعنه، د آشر عالقه او د بعلوت ار، 

 د اورى  د ايله زوئ سمع، د بنيامين عالقه،  يهوسفط، د يساکار عالقه، 
زوئ جابر، د جِلعاد عالقه چ په دې باندې امورى بادشاه سيحون او د بسن

بادشاه عوج بادشاه کې وه. د دې دولسو نه عالوه په دې ول مل باندې يو
حمران وو.

د حضرت سليمان خوشحاله او آباده عالقه

 د يهوداه او د اسرائيل خلق د سمندر په غاړه د شو په شان بشمېره ۇو،

 د سليمان په بادشاه ک د هغوئ خوراک اک کولو او خوشحاله ۇو. 
فرات سيند نه واخله تر فلستيانو مل او د مصر د حد پول پورې ول قومونه
شامل ۇو. هغوئ به هغۀ له محصول ورکولو او چ ترو ژوندے ۇو نو د هغۀ

 هغوئ سليمان له هره ورځ تقريباً پينۀ زره کلو د و اوړو خدمت ي کولو. 
 لس په غله باندې ساتل اروى، شل او لس زره کېلو مېده بندوبست کولو، 
په رېدو ساتل اروى او سل ې، چ ورسره هوس، باره سين، غر او
رېواتۀ طرف ته د تفسح نه  سليمان د فرات سيند نمرپ اربۀ چران هم ۇو. 
واخله د غزه ار پورې په ول مل بادشاه کوله. او هغه د خپلو ولو اونى

 چ تر کوم پورې هغه ژوندے وو نو د ملونو سره په امن ک وو. 
يهوداه او د اسرائيل خلق په امن سره اوسېدل، هر خاندان د انورو باغونه او د
 سليمان د خپلو جن اډو د آسونو دپاره لوېت زره  .لرل رو وناين

 هغه دولسو اخورونه لرل او د خپلو فوجيانو دپاره ي دولس زره آسونه لرل. 
حمرانانو به هر يو په خپله خپله مياشت ک سليمان بادشاه او د هغۀ ولو
دپاره د خوراک بندوبست کولو چ چا د هغۀ د دسترخوان نه خوراک کولو،

 هغوئ به د هر يز داس بندوبست کولو چ د يو يز کمے به هم نۀ وو. 
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هر يو حمران خپله برخه اوربش او بوس هم هلته لېل چرته چ ضرورت وو،
 خُدائ پاک سليمان له دا د جن اډو د آسونو او د نورو آسونو دپاره ۇو. 

 لوئ حمت، عقل او دومره پوهه ورکې وه چ د حساب نه بهر وه. 
سليمان د نمرخاتۀ د ولو هويارانو او د مصر د هويارو سو نه زيات هويار

 هغه د ولو خلقو نه زيات هويار وو، هغه د ازراح ايتان، د محول د وو. 
زامنو هيمان، کلکول او دردع نه زيات هويار وو او د هغۀ مشهورتيا په

 هغۀ درې زره متلونه او يو زر او ېرچاپېره ولو ملونو ک خوره شوه. 
 هغۀ د ونو او بوو په حقله خبرې کول، د لبنان پينۀ سندرې جوړې کې. 

د دِيار نه واخله تر ويلن پورې چ په دېوالونو باندې کيى، هغۀ د ناورو،
ول  د  .يزونو او کبانو په حقله خبرې کول ووئېدون همارغانو، په خې

دنيا بادشاهان د سليمان د حمت نه خبر شول او خلق ي ورلېل چ د هغۀ
خبرې واورى.

د حضرت سليمان د مال خُدائ د کور جوړولو تيارے کول

 د صور بادشاه حيرام د داؤد همېشه ملرے وو او چ کله هغه خبر شو  ۵
سليمان د خپل پالر داؤد نه پس بادشاه جوړ شوے دے نو هغۀ له ي چ

 ”تا ته پته ده چ  سليمان حيرام ته دا پېغام ولېلو،  سفيران ورولېل. 
زما پالر داؤد هر وخت د هغه ېرچاپېره ملونو د دشمنانو سره جنونه کول نو
په دې وجه هغۀ د مال خُدائ د هغۀ خُدائ پاک دپاره يو کور تر هغ پورې نۀ

شو جوړولے چ مال خُدائ هغۀ له په خپلو دشمنانو باندې فتح نۀ وه ورکې.
 خو اوس مال خُدائ زما خُدائ پاک زما ول سرحدونه په امن ک کى

 مال خُدائ زما د دى. نۀ زما دشمنان شته او نۀ د حمل ۀ خطره شته. 
پالر داؤد سره وعده کې وه چ ستا زوئ، کوم چ ستا نه پس بادشاه جوړوم،

د مال ې ده چى. او اوس ما دا فېصله کهغه به زما دپاره يو کور جوړ ک
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 نو خپل سى خُدائ زما د خُدائ پاک د عبادت دپاره به هغه کور جوړ کم. 
لبنان ته ولېه چ زما دپاره د دِيار ون ووه. زما سى به د هغوئ سره کار
کوى او چ تۀ ۀ فېصله وکې نو زۀ به ستا سو له هم هغه هومره مزدورى
ورکوم. له چ تا ته ۀ پته ده چ په مون ک د صيدانيانو په شان د لرو

 حيرام ته چ کله د سليمان پېغام مالو شو پرې کولو واال ته کسان نشته.“ 
نو ډېر زيات خوشحاله شو او هغۀ ووئيل، ”د مال خُدائ ثناء صفت دې وى

چ هغۀ نن داؤد له يو هويار زوئ ورکے دے چ د هغۀ په ائ د دې عظيم
 بيا حيرام سليمان له دا پېغام ولېلو، ”ما ته ستا پېغام  “.قوم بادشاه ش

مالو شوے دے او چ ۀ دې فرمائيل دى د هغ کولو ته تيار يم. زۀ به د دِيار
 زما سى به لر د لبنان نه سمندر ته او د نختر د ونو بندوبست وکم. 

راوړى او هغوئ به دا د يو بل سره د کشت په شان وتى او چ کوم ائ تاسو
خوښ کئ نو هغه ائ ته به ي په اوبو ک ورسوى. زما سى به دا هلته

کوالو کى او ستا سو ته به ي حواله کى. او تاسو له په کار دى چ زما د
 نو حيرام سليمان له د هغه ولو محل خلقو له د خوراک بندوبست وکئ.“ 

 او سليمان د دِيار او د نختر د لرو بندوبست وکو چ هغۀ غوت ۇو، 
حيرام له دوه زره نه غنم او لور الکه کلو سوچه د زيتُونو تېل ورکل نو د هغۀ

 مال خُدائ خپله وعده د محل د خلقو د هر کال د خوراک بندوبست وشو. 
ک و. او د حيرام او سليمان په مينمت ورکح ه او سليمان له يپوره ک

 سليمان د ولو بن اسرائيلو نه امن شو او د يو بل سره ي تون وکو. 
 او ادونرام ي د هغوئ مشر مقرر کو. دېرش زره مزدوران راغون کل، 

هغۀ هغوئ د لسو زرو په درې قبيلو ک تقسيم کل او هرې قبيل به يوه
 سليمان د غرونو  .تېرول په کور ک او دوه مياشت مياشت په لبنان ک

په مل ک اتيا زره سى لرل چ کا ي راويستل او اويا زره سو دا
 او هغۀ درې زره او درې سوه مشران مقرر کل چ د هغوئ د کار راوړل، 
 د سليمان د حم په مطابق هغوئ د مال خُدائ کور د بنياد مشرى کوى. 
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 د سليمان او د حيرام سو او د جبل د دپاره ائسته او لوئ کا تيار کل. 
ار سو د خُدائ پاک کور د جوړولو دپاره کا او لر تيار کل.

د حضرت سليمان د مال خُدائ د کور جوړول

لور سوه او اتيا کاله پس، په بن صر نه د راوتلوسرائيلو د ما  د بن  ۶
اسرائيلو باندې د سليمان د بادشاه په لورم کال، په دوېمه يعن د زيو په

 دننه دا مياشت ک، سليمان د مال خُدائ په کور باندې کار شروع کو. 
 د ننوتو تقريباً دېرش زه اوږده، لس زه پلنه او پينلس زه اوچته وه. 

کوه تقريباً پينۀ زه پلنه او لس زه اوږده وه، هغه مقدس ائ هم دغه هومره
 هغۀ د  د هغه کور په دېوالونو باندې تن کک لېدل وې.  پلن وو. 

 د دې خُدائ پاک د کور په دوو طرفونو او شاته نورې کو جوړې کې. 
کوو درې درې منزلونه ۇو. الندين کوه تقريباً دوه نيمه زه پلنه، دوېمه کوه

درې زه پلنه او آخرى کوه درې نيم زه پلنه وه. د مال خُدائ د کور په
دېوالونو ک سورى نۀ ۇو جوړ کے شوى، ۀ کا بهر راوت ۇو چ د چت
و نه چ د کومو کا تيرونه ورباندې پراتۀ ۇو او په دېوال ک دننه نۀ لېدل. 

د مال خُدائ کور جوړ شوے وو هغه په کان ک تيار شوى ۇو، نو چ کله
هغه کور جوړېدو، نو د و، تېشو، يا د اوسپنو د نورو آوزارو آواز د خُدائ
منزل دروازه د مال  د الندين پاک په کور ک نۀ وو اورېدلے شوے. 

خُدائ د کور جنوب طرف ته وه، چ دوېم او درېم چت ته ي پوړۍ ختل وې.
 نو سليمان بادشاه د هغه کور جوړول ختم کل. هغۀ ورله يو چت جوړ کو

 هغۀ د کور په درې طرفونو باندې چ د تيرونو او د دِيار د تختو نه جوړ وو. 
کو جوړې کې، چ د کور د دېوالونو سره د دِيار په تيرونو باندې مالو وې.
 د مال خُدائ کالم په سليمان نازل هره يوه کوه دوه نيمه زه اوچته وه. 
 ”تۀ د مال خُدائ کور جوړوې نو ياد ساته چ زما په ول قانون  ،شو چ
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او حمونو باندې به عمل کوې، نو زۀ به ستا دپاره هغه ۀ وکم چ ما ستا د
 زۀ به د خپلو خلقو بن اسرائيلو سره په پالر داؤد سره د هغ وعده کې ده. 

 نو سليمان د دې کور ک اوسېم او زۀ به هيله هغوئ پرې نۀ ږدم.“ 
هغه کور جوړول پوره کل.

د مال خُدائ د کور دننه ائسته کېدل

 دننه دېوالونه د بېخ نه واخله تر چته پورې د دِيار په تختو پ کے شوى ۇو

 دننه کوه چ زيات مقدس ائ بللے شو او فرش ي د نختر نه جوړ وو. 
هغه د مال خُدائ د کور شاته جوړه وه. هغه تقريباً لس زه اوږده وه او د دِيار

 د زيات مقدس ائ په تخت ي د فرش نه تر چت پورې رسېدل وې. 
 د دِيار تخت د کدو او د لونو مخ لويه کوه تقريباً شل زه اوږده وه. 

په لارۍ باندې ائسته کے شوې وې، دننه وله حصه په دِيار په وه او د
 د هغه کور شاته يوه دننن کوه جوړه شوې وه، دېوال کا نۀ ارېدل. 

 دننن کوه لس زه چرته چ د مال خُدائ د لوظ صندوق کېودے شو. 
اوږده، لس زه پلنه او لس زه اوچته وه، چ وله په سوچه سرو زرو په وه.
 د مال خُدائ د کور دننن برخه په قرباناه د دِيار په تختو باندې په وه. 

سرو زرو باندې په وه او د زيات مقدس ائ د ننوتلو دروازې د حفاظت دپاره
 د هغه کور وله دننن حصه په د سوچه سرو زرو زنيرونه لول شوى ۇو. 
سرو زرو په وه او په زيات مقدس ائ ک قرباناه هم په سرو زور په وه.
 د وزرو واال دوه مخلوق د زيتُونو لر نه جوړ ۇو او په زيات مقدس ائ

 دواړه يو - ک اېودے شوى ۇو، چ هر يو تقريباً پينۀ زه لوړ وو. 
هومره او په يو شل ۇو. د هر يو تقريباً درې زه اوږدۀ وزر ۇو، نو د يو وزر د يو

 دا په زيات مقدس ائ سر نه د بل وزر د سر پورې فاصله پينۀ زه وه. 
ک ن په ن اېودلے شوى ۇو، نو داس د دې خوارۀ وزرونه د يو بل

سره د کو په مين ک لېدل او هغه نور دوه وزرونه د دېوالونو سره لېدل.
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کو ن د مين  د وزرو واال دواړه مخلوق په سرو زرو باندې پ ۇو. 

او دننن کو ول دېوالونه د وزرو واال مخلوق، د کجورو ونو او د لونو په
 او دنننے او بهرنے فرش هم په سرو زرو لارۍ ائسته کے شوى ۇو. 

 د زيتُونو لر نه جوړې دوه دروازې د زيات مقدس ائ په باندې پ وو. 
 خولۀ ک لولے شوې وې، د دروازې د چوکاټ بازوان پينۀ مخيز ۇو. 

دروازې د وزرو واال مخلوق باندې، د کجورو ونو او د غېدلو شوو د لونو په
يزونه په سرو زرو باندې پ ول ے شوې وې. داائسته ک ارۍ باندېل

 مينن کو ته ننوتو دروازې د چوکاټ دپاره د زيتُونو د کے شوى ۇو. 
 د نختر د لر نه دوه لر نه لور مخيز بازوان جوړ کے شوى ۇو. 

دروازې هم جوړې کے شوې وې چ دې دروازو به په مين ک هم د
 او دا دروازې د وزرو واال مخلوق، د  .لرل کوالوېدو او بندېدو قبض

ے شوې وې، چائسته ک ارۍ باندېل لونو په ېدلو شووکجورو ونو او غ
 د مال خُدائ د کور په مخ يو دنننے په سرو زرو يو شان پ وې. 
دربار جوړ کے شوے وو چ د کا هرې درېم ردې نه پس ي د دِيار د

 د مال خُدائ د کور بنياد د سليمان د بادشاه په لورم لر تيرونه ۇو. 
 په اتمه يعن کال په دوېمه يعن د زيو په مياشت ک اېودے شوے وو. 

د بول په مياشت ک، د سليمان د بادشاه په يوولسم کال هغه کور په پوره
توه هم هغه شان جوړ شو، چ نه د دې منصوبه جوړه شوې وه. د دې په

جوړېدو باندې د سليمان اووۀ کاله لېدل ۇو.

د حضرت سليمان محل

 سليمان د خپل ان دپاره هم يو محل جوړ کو او په دې باندې ديارلس  ۷
 هغه محل چ ”د لبنان نل“ بللے شو تقريباً پنوس - کاله ولېدل. 
زه اوږد، پينويشت زه پلن او پينلس زه اوچت وو. د دې لور قطاره د
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دِيار ستن وې چ په هر قطار ک پينلس وې، چ د دِيار تيرونه پرې پراتۀ
 دواړو ۇو. چت ي د دِيار وو، چ هغه تيرونه په ستنو باندې والړ ۇو. 

 د دروازو او ککو لور طرفونو ته په دېوالونو باندې درې قطاره کک وې. 
 سليمان د وه چوکاونه ۇو او په درې قطارونو ک يو بل ته مخامخ ۇو. 
ستنو يو دربار جوړ کو، چ پينۀ اويا فه اوږد او پينۀ لوېت فه پلن وو.
 هغۀ د تخت کوه د دې مخامخ يوه د ستنو برانه او مخ ته ي يو داالن وو. 

سليمان النج نصاف دربار هم بللے شو، چرته چد ا ه چهم جوړه ک
 د انصاف د  .لرل د دِيار تخت د فرش نه تر سره پورې ي چ ،هوارول

دربار نه وروستو په يو بل دربار ک، د سليمان خپل کو هم د نورو کوو په
شان وې. هغۀ د خپل ، د فرعون د لور دپاره هم هغه شان کور جوړ کو.
 ول عمارتونه او لوئ دربار د بېخ نه د چت الندې حص پورې د و کاو نه

جوړ وو. کا په ناپ پرې کے شوى ۇو، بهرن او دننن مخونه ي په آرا برابر
ۀ په ک و نه جوړ ۇو، چو کا و اود غ  بنيادونه ي کے شوى ۇو. 
 د دې دپاسه نور ۀ کا ۇو چ په پينۀ زه او ۀ لور زه اوږدۀ ۇو. 

 د محل دربار، د مال خُدائ ناپ پرې کے شوى ۇو او د دِيار تيرونه ۇو. 
د کور دنننے دربار او دې ته د ننوتو کو داس دېوالونه لرل چ د پرې کے

شوو کاو د هرې درېم ردې نه پس د دِيار يو تير په ک لېدلے وو.

د حيرام ذمه وارى

 سليمان بادشاه يو سے راوغوتو چ نوم ي حيرام وو، هغه کارير د

 د هغۀ پالر د صور په ار ک اوسېدو، چ د زېو په کار ک ماهر وو. 
صور د عالق د زېو ماهر وو، او مور ي د نفتال قبيل يوه کونه وه. حيرام يو

ته او تجربهکار ماهر وو. هغۀ د سليمان دعوت قبول کو چ د زېو د ول
.کار مشر ش
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و دوه ستند زې

 حيرام دوه د زېو ستن جوړې کې چ هره يوه تقريباً نهۀ زه لوړه او

ائ ک خُدائ د کور د ننوتلو په د مال ه وه او دا يېرچاپېره غ زه شپ
 هغۀ د ستنو دپاره دوه د زېو سرونه هم جوړ کل، چ هر يو اووۀ  .ولول

 د هرې ستن سر د تل شوى زنيرونو په شلونو باندې نيم فه لوړ وو. 
 د ستن پاسن برخه  او دوه قطاره د انارو هم.  ائسته کے شوے وو، 

صه کول ح  او په يوه د نيلوفر د ل په شان وه چ دوه زه لوړه وه، 
ل دپاسه وه. د ستنو په سرونو کير د شدا د زن شوې وه چ ولل

و دوه ستن حيرام د زې ېرچاپېره په دوو قطارونو ک دوه سوه انار ۇو. 
د خُدائ پاک د کور د ننوتو ائ په مخ ولول، د جنوب په طرف باندې د
 د هغ نوم يين وو او چ د شمال په طرف باندې وه د هغ نوم بوعز وو. 

ستنو سرونه د نيلوفر د لونو په شان ۇو. نو داس د ستنو کار ممل شو.

و ډيد زې

وبه وه، زه ډ تقريباً درې ه چجوړه ک ول ډي و يوه بيا حيرام د زې

 د ډي مين ي پينۀ زه وو او ېرچاپېره غ والے ي پينلس زه وو. 
ېرچاپېره په بهرن وله نه باندې دوه قطاره چ په هر فُ ک شپ شپ د
 ډي د زېو کدوان ۇو، چ د ول ډي سره يوه توکه جوړه شوې وه. 
زېو دولسو غويانو په شا باندې پراته وه چ مخونه ي بهر ۇو، چ په لورو
 د ډي دېوالونه درې انچ غ ۇو. د دې طرفونو باندې درې درې ۇو. 

نه د پيال د نې په شان وه، چ د نيلوفر د لونو پاو په شان ارېده. په
.ره اوبۀ راتلت زره ليلوې ًتقريبا ک ډي
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د زېو اډۍ

 حيرام د زېو لس اډۍ هم جوړې کې، چ هره يوه تقريباً دوه زه اوږده،

ه تختو نه جوړې وې چو لور  دا د دوه زه پلنه او يو نيم ز اوچته وه. 
 چ په دې تختو باندې د زمرو، غويانو په چوکاونو ک لولے شوې وې، 

او د وزرو واال مخلوق نمون جوړ ۇو، په چوکاونو باندې بره او الندې ول
 د هرې اډۍ لور د زېو پاي او د زېو سيخونه ۇو. په لارى شوې وه. 
هره اډۍ ک يو ان د زېو په لورو تختو باندې لېدلے وو، دا چوک په
ان اډۍ په سر د  د هرې ول لارۍ باندې ائسته کے شوې وې. 
دپاره يو ول چوکاټ وو. دا د اډۍ په سر اتلس انچ بره او اووۀ انچ الندې

ول نۀ بل اډو تخت ارى ورباندې شوې وه. دل ېرچاپېره تلے وو او
 لور پاي شپويشت انچ اوچت وې، دا د تختو الندې لور وه وې. 

 د دې پاي د جن اډو د وې او سيخونه د اډو سره يوه ُه شوى ۇو. 
پايو په شان وې، د دې سيخونه، ريمونه، د ريمونو تيل او مينن حص هر ۀ

 د هرې اډۍ په لورو وونو ک لور ستن وې، چ د د زېو ۇو. 
پ پلن نچېرچاپېره نهۀ ا اډۍ دپاسه  د هرې اډۍ سره يوه ُه وې. 

 ستن او تخت د وزرو وې، د دې ستن او تخت د اډۍ سره يوه ُه وې. 
واال مخلوق، زمرو او د کجورو ونو په شلونو باندې ائسته کے شوې وې،
 لس واړه چ چرته هم خال ائ وو نو ول لارى ورباندې شوې وه. 

اډۍ داس جوړې کے شوې وې چ ول يو شان، په يو ناپ او يو شل وې.
 حيرام د لسو اډو دپاره يو يو ان جوړ کو. چ د هر يو مين تقريباً

 هغۀ پينۀ اډۍ د خُدائ  .راتل ره اوبۀ په کزه وو او اتۀ سوه لي دوه
،طرف ته ودرول شمال ۀ ياو نورې پين طرف ته ودرول پاک د کور جنوب

هغه ډي ي نمرخاتۀ جنوب طرف ته کېودله.
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د مال خُدائ د کور د سامان تفصيل

 حيرام لو، بېلچ او جامونه هم جوړ کل. هغۀ د مال خُدائ د کور -

هغه ول کار پوره کو چ د سليمان دپاره ي کولو. هغۀ دا يزونه جوړ کل،
دوه ستن، د ستنو دپاره دوه د جامونو په شان سرونه، په هر يو باندې تل شوى

زنيرونه، لور سوه د زېو انار، چ د زنيرونو نه ېرچاپېره هر طرف سل
يان چدولس غو ،ونه، ډيان اډۍ، لس ۇو، لس سل په دوه قطاره ک

ډي ورباندې پرته وه، لو، بېلچ او جامونه. حيرام چ سليمان بادشاه له د
مال خُدائ د کور دپاره کوم سامان جوړ کو هغه ول د لېدون زېو وو.
ات او د ضرتان په مينۀ د اُردن په مېدان، د س  سليمان بادشاه دا هر

 سليمان د زېو دا يزونه تلل نۀ ۇو، ک د خ په قالب ک جوړ کل. 
 سليمان ه چ دا ډېر زيات ۇو، نو د دې وزن کله هم معلوم نۀ کے شو. 
د مال خُدائ د کور دپاره د سرو زرو دا سامان هم جوړ کو، قرباناه، خُدائ
 لس ډيوټ چ د زيات مقدس ائ په پاک ته د پېش کے شوې رو مېز، 

مخ لېدل ۇو، چ پينۀ په جنوب طرف او پينۀ په شمال طرف باندې
ونه، جامونه، د خوشبويد ډيوو سرپو ، پيال  ،لونه، ډيوې او چم ،ۇو

لو او د بلو سارو د وړلو دپاره لو، او د زيات مقدس ائ د دروازو
دپاره قبض او د مال خُدائ د کور بهرن دروازې. دا ول سامان د سوچه

 کله چ سليمان بادشاه د مال خُدائ د کور ول کار سرو زرو نه جوړ وو. 
ختم کو، نو هغۀ د مال خُدائ دکور په خزانو ک هغه ول يزونه کېودل
چ د هغۀ پالر داؤد مال خُدائ ته وقف کى ۇو. يعن سپين زر، سرۀ زر او

نور سامان.

د لوظ صندوق د مال خُدائ کور ته راوړل کېدل

 بيا سليمان بادشاه د بن اسرائيلو مشران او د ډلو ول مشران  ۸
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راوغوتل چ يروشلم ته راش او د لوظ صندوق د داؤد د ار صيون نه د
 په اوومه يعن د ايتانيم مياشت هغوئ ول د  .خُدائ کور ته يوس مال

 سليمان بادشاه په وړاندې د جونو د اختر په وخت ک راغون شول. 
 او د کله چ ول مشران راغون ۇو، نو امامانو د لوظ صندوق اوچت کو 
مال خُدائ کور ته ي يوړو. ليويانو او امامانو د مال خُدائ د حضور خېمه

 سليمان بادشاه او د هغ ول مقدس سامان هم د مال خُدائ کور ته يوړو. 
او د بن اسرائيلو ول قوم د لوظ صندوق په وړاندې راغون شول او په دومره

 بيا لوئ شمېر ک ې او اروى ي قربان کل چ د شمېر نه بهر ۇو. 
امامانو د مال خُدائ د لوظ صندوق د هغۀ کور ته دننه کو او په زيات مقدس
 د وزرو واال ائ ک ي دننه د وزرو واال مخلوق د وزرو الندې کېودو. 
 بازوان مخلوق وزر د صندوق او د دې د وړلو بازوانو دپاسه خوارۀ ۇو. 

دومره اوږدۀ ۇو چ هغه خلقو ته ارېدل وک چ زيات مقدس ائ ته
مخامخ والړ وو، خو د بهر نه نۀ ارېدل. (هغه بازوان تر نن ور پورې هلته
 د لوظ صندوق ک دننه د کاو هغه دوو تختو نه بغېر هي هم نۀ ۇو دى.) 

بن چ وې، په کوم وخت ک اې د سينا د غرۀ سره په ک موس چ
 اسرائيل د مصر مل نه راووتل او مال خُدائ د هغوئ سره يو لوظ وکو. 
چ کله امامان د مقدس ائ نه راوتل، نو د مال خُدائ کور د وري نه ډک

ه چ دمت نۀ شو تر سره کولےپه وجه خپل خ مامانو د وري نو ا شو، 
 بيا سليمان دعا د مال خُدائ کور د هغۀ د جالل نه ډک شوے وو. 

ک ه توره وريتۀ به په ت دى چ ه خُدايه، تا فرمائيلته، ”اے مالوغو
ے دے، يو داسشان کور جوړ ک  خو ما ستا دپاره يو عال  .موجود ي

ائ چ تل به په ک اوسېې.“

د حضرت سليمان خلقو ته تقرير کول

 کله چ د قوم خلق هلته والړ ۇو، نو سليمان بادشاه مخ ورواړولو او د
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 هغۀ وفرمائيل، ”د مال هغوئ دپاره ي د خُدائ پاک نه برکت وغوتلو. 
خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک ثناء صفت دې وى. هغۀ هغه وعده پوره که

 د کوم وخت نه چ زما پالر داؤد سره ي کې وه، چ کله هغۀ وفرمائيل، 
لول م سرائيلو پها دى، نو ما د بن صر نه راويستلما خپل خلق د م چ

ک يو ار هم نۀ دے خوښ کے چرته به چ هغه کور جوړيى چ هلته به
زما عبادت کيى. خو داؤده، زۀ تا خووم چ زما په خلقو بادشاه کوې.“

د مال تل چ او سليمان خپله خبره جارى وساتله، ”زما پالر داؤد دا غو

 خو خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک د عبادت دپاره يو کور جوړ کى، 
مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، چ ستا اراده ۀ وه چ زما د نوم د درناوى

 خو تۀ به دا جوړ نۀ کې. هغه به ستا زوئ، ستا دپاره يو کور جوړ کې، 
 او اوس مال خُدائ خپل زوئ وى چ زما د نوم دپاره به کور جوړ کى. 

خپله وعده پوره کې ده. زۀ د خپل پالر داؤد په ائ د بن اسرائيلو په تخت
خُدائ د بن ې وه او ما د مالخُدائ وعده ک مال ه چن هناست يم ل
 ما په هغه اسرائيلو د خُدائ پاک د عبادت دپاره هغه کور جوړ کے دے. 

ک په هغ ے دے چائ بندوبست ک د لوظ صندوق دپاره د يو کور ک
د مال خُدائ د تون هغه تخت پرت دى چ د کوم لوظ هغۀ زمون د پالر نيۀ

سره کے وو چ کله ي د مصر نه راوويستل.“

د حضرت سليمان دعا

 نو د بن اسرائيلو د قوم په موجود ک سليمان الړو او د مال خُدائ د
قرباناه په مخ ودرېدو، هلته ي د آسمان طرف ته خپل السونه اوچت کل

 او دعا ي وکه، ”ماله خُدايه، د بن اسرائيلو خُدايه پاکه. پاس په آسمان

ک او الندې په زمه ستا په شان خُدائ نشته، د خپلو خلقو سره ستا لوظ پوره
که وک چ د زړۀ د اخالصه ستا تابعدارى کوى او هغوئ ته خپله مينه

 تا چ زما پالر داؤد سره کومه وعده کې وه نو هغه دې پوره کې وايه. 
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 او ماله خُدايه د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، ده، نن هره خبره پوره شوې ده. 
زۀ تا ته سوال کوم چ تۀ به هغه بله وعده هم پوره کې چ تا زما د پالر سره

د هغۀ اوالد نه به همېشه يو کس داس کله دې هغۀ ته وفرمائيل چ ې وه چک
وى چ په بن اسرائيلو به بادشاه کوى، کۀ د هغۀ اوالد هم د هغۀ په شان

 نو، اے د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، هغه هر ۀ صحيح فرمانبردارى کوله. 
دې رتيا ش چ د ۀ وعده تا د خپل خدمت کوون يعن زما د پالر داؤد

 خو اے خُدايه پاکه، تۀ په زمه باندې نۀ ش اوسېدې، ه سره کې ده. 
چ ول آسمان ستا د ائېدو دپاره کاف نۀ دے، نو دا کور به نه کاف وى
 خو اے ماله خُدايه زما خُدايه پاکه، زۀ ستا چ کوم ما جوړ کے دے؟ 

خدمت کوونے يم. زما دعا واوره او زۀ چ کوم سوال کوم نو هغه منظور
 خو په دې کور شپه او ورځ نظر وساته، دا ائ چ تا د عبادت دپاره که. 

 د خپل خوښ کے دے. مخ م دې کور ته کو او زما سوال واوره. 
عا واوره په هغه وخت کسرائيلو خلقو دا عا او د خپلو بند دمت کوونخ

زمون په خپل کور ک ائ ته مخ کوى. په آسمان ک کله هغوئ دې چ
 کله چ په يو کس الزام ول چ د بل چا سوال اوره او مون معاف کوه. 

سره ي بد کى دى او په دې کور ک ستا قرباناه ته راوستلے ش چ قسم
 نو اے ماله خُدايه، په آسمان ک اوره او د وکى چ هغه بناه دے، 
خپلو خدمت کوونو عدالت کوه. مجرم له هم هغه شان سزا ورکوه چ نه
 کله چ ستا ي حقدار وى او چ وک بناه وى نو د هغۀ صفائ کوه. 
خلق بن اسرائيليان د خپلو دشمنانو نه شست وخورى ه چ هغوئ به ستا

خالف ناه کې وى، چ کله هغوئ تا ته راور او بيا په تا توکل وکى او په
 نو په آسمان ک د هغوئ سوال اوره. د دې کور ک تا ته سوال وکى، 

خپلو خلقو ناهونه معاف کوه او هغه مل ته ي واپس راوله چ کوم تا د
 کله چ تۀ باران ايسار کې ه چ ستا هغوئ پالر نيۀ له ورکے وو. 
خلقو به ستا خالف ناه کې وى او بيا چ کله هغوئ توبه وباس او مخ دې
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 نو په آسمان ک د هغوئ سوال کور ته کى، ه چ تا سزا ورکې وه، 
اوره. د بادشاه او د خپلو خلقو بن اسرائيلو ناهونه معاف کوه. هغوئ ته د عمل

نېغه الره ايه. اے ماله خُدايه، د خپلو خلقو په دې زمه باندې باران وروه،
لپه م  کله چ کوم چ تا خپلو خلقو له په پوخ ميراث ک ورکے دے. 
ک قحط يا وبا وى، يا په سوزېدون هواانو او يا د قحط مولخانو په ذريعه
فصلونه تباه ش، يا ستا د خلقو په ارونو باندې دشمنانو حمله کې وى، يا په

 نو بيا د هغوئ دعاان اوره. کۀ ستا  ،ۀ افت يا بيمارى راش هغوئ باندې
خلقو بن اسرائيلو نه وک هم د زړۀ د اخالصه توبه وباس او خپل السونه د

 نو د هغوئ سوال اوره. د هغوئ دعا په دعا دپاره دې کور ته اوچت کى، 
آسمان ک په خپل کور ک اوره، هغوئ معاف کوه او مدد ي کوه. يوا تۀ

ه ين ې. د هر چا سره هغه سلوک کوه چد انسان د زړۀ په خيالونو پوهې
لپه هغه م مر ستا تابعدارى کوى چول ع  نو ستا خلق به حقدار وى، 

 نو بيا کله چ - ک اوسيى چ تا د هغوئ پالر نيۀ له ورکے دے. 
د بل مل خلق کوم چ ستا د قوم بن اسرائيلو نه نۀ وى او ستا د شُهرت او د

هغه لويو کارونو نه خبر ش چ تا د خپلو خلقو دپاره کى دى او ستا د عبادت
 نو د هغۀ سوال اوره. په دپاره د لرې نه راش او دې کور طرف دعا وکى، 

آسمان ک چرته چ تۀ اوسېې د هغۀ سوال اوره او چ ۀ غواړى نو هغه
ورله ورکه، نو داس د دنيا ول قومونه به تا وپېژن او ستا تابعدارى به کوى،
له چ ستا خلق بن اسرائيليان ي کوى. نو هغوئ ته به پته ول چ دا کور

 کله چ چ کوم ما جوړ کے دے هغ پورې ستا نوم تلے شوے دے. 
تۀ خپلو خلقو له د تلو حم ورکې چ د خپلو دشمنانو خالف جن وکى او

هغوئ تا ته سوال وکى، چ دې ار ته چ تا خوښ کے دے او چ دې
 نو د هغوئ کور ته ي مخ وى چ ستا د عبادت دپاره ما جوړ کے دے، 

 کله سوال اوره. په آسمان ک هغوئ ته غوږ اېده او هغوئ له فتح ورکوه. 
چ ستا خلق ستا خالف ناه وکى (داس هي وک هم نشته چ ناه نۀ
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کوى)، او تۀ په غصه ک هغوئ پرېدې چ دشمن شست ورکى او هغوئ
 خو د خپلو خلقو ي خپل مل ته قېديان بو، کۀ هغه مل لرې هم وى، 

سوال اوره. کۀ هغوئ د جالوطن په مل ک توبه وباس او تا ته سوال وکى
او دا اقرار وکى، چ هغوئ ومره ناهار او بدعمله دى، نو اے ماله

 خو کۀ د دشمن په مل ک هغوئ په رتيا خُدايه، د هغوئ سوال اوره. 
ته وى چ لدې م ى او مخ ياو تا ته سوال وک او خلوص سره توبه وباس
تا زمون پالر نيۀ له ورکے دے، هغه ار چ تا خوښ کے دے او دا کور
 نو د هغوئ دعا ته غوږ نيسه. په آسمان چ ما ستا دپاره جوړ کے دے، 
 د خپلو ک په خپل کور ک د هغوئ سوال اوره او د هغوئ مدد کوه. 
خلقو ول ناهونه او ستا خالف سرکش معاف کوه او هغه دشمنان ورباندې

 هغوئ بيا هم ستا خپل خلق دى، مهربانه که، کومو چ جالوطن کى ۇو. 
 ماله هغه ميراث، چ تا د مصر مل نه راوويستل چ سم سور اور وو. 

خُدايه، تۀ په بن اسرائيلو او ستا خدمت کوون باندې همېشه د رحم نظر کوه او
 تا هغوئ د چ کله هم هغوئ تا ته د مدد چغه وه نو د هغوئ سوال اوره. 

ولو قومونو نه خوښ کل چ ستا خپل خلق ش له نه چ تا د خپل
خدمت کوون موس په ذريعه هغوئ ته فرمائيل ۇو کله چ تا زمون پالر نيۀ

د مصر نه راويستل.“

آخرى دعا

 کله چ سليمان مال خُدائ ته دعا ختمه که، نو هغه د قرباناه په

وړاندې پاېدو، چرته چ په سجده شوے وو او السونه ي آسمان ته اوچت
 هغه پاېدو او په اوچت آواز ي د بن اسرائيلو ول قوم دپاره د کى ۇو. 

 ”د خُدائ پاک نه برکت وغوتو چ هلته راغود ۇو. او هغۀ وفرمائيل، 
مال خُدائ ثناء صفت دې وى چ هغۀ خپلو خلقو له امن ورکے دے، له

نه چ هغۀ وعده کې وه. هغه په خپلو ولو پخو وعدو ک پات نۀ دے
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 راغلے کوم ي چ د خپل خدمت کوون موس په ذريعه ي کې وې. 
مال خُدائ زمون خُدائ پاک دې زمون مل وى، له نه چ هغه زمون د
 پالر نيۀ مل وو، هغه دې زمون نه هيله نۀ  او نۀ دې مون پرېدى، 

چ هغه زمون ارادې بدل کى، نو چ مون هر ۀ کۇو د هغۀ مرض پوره کۇو
 او د هغۀ ول قانون او حمونه منو چ زمون پالر نيۀ له ي ورکى ۇو. 

مال خُدائ زمون خُدائ پاک دې هر وخت دا خبرې يادې سات چ ما هغۀ ته
کې دى. هغه دې د خپلو خلقو بن اسرائيلو او زما مدد وکى، له نه چ د
 نو د دنيا ولو قومونو ته به پته ول چ صرف هرې ور ضرورتونه لرو. 

 تاسو يعن د هغۀ مال خُدائ، خُدائ پاک دے او بل يو خُدائ هم نشته. 
خلق دې د مال خُدائ زمون د خُدائ پاک پوره وفادار وى، چ د هغۀ په ول

قانون او حمونو باندې هم هغه شان عمل کوئ له نه چ نن کوئ.“

د مال خُدائ د کور وقف کېدل

 سليمان بادشاه او د هغۀ سره ولو بن اسرائيلو مال خُدائ ته نذران پېش

ې د سالمت اروى او يو الک شل زره  سليمان دوويشت زره کې. 
ولو خلقو د مال سرائيلوا بادشاه او د بن ې. نو داسه پېش کپه تو نذران
 هم په هغه ورځ هغۀ د دربار مرکزى حصه هم وقف خُدائ کور وقف کو. 

که، کومه حصه چ د مال خُدائ کور ته مخامخ وه. هغۀ هلته پوره
سوزېدون نذران، د غل نذران، او د سالمت نذرانو دپاره د اروو وازه پېش

که. هغۀ داس په دې وجه وکل چ د زېو قرباناه د دې ولو نذرانو دپاره
 سليمان بادشاه او د بن اسرائيلو ولو خلقو اووۀ ور د ډېره وړه وه. 

جونو اختر وکو. هلته يوه لويه ه وه چ په شمال ک د حمات درې نه
 په اتمه ورځ سليمان خلق واخله په جنوب ک د مصر سرحد پورې وه. 

رخصت کل. هغوئ ولو د هغۀ صفت کولو او د هغه ولو برکتونو په وجه
دمت کوونخُدائ خپل خ کوم برکتونه مال خوشحاله کورونو ته الړل چ
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داؤد او د هغۀ خلقو بن اسرائيلو له ورکى ۇو.

د خُدائ پاک حضرت سليمان ته بيا رندېدل

 کله چ سليمان بادشاه د مال خُدائ کور، خپل محل او د هغه هر ۀ  ۹
 نو مال خُدائ په دوېم ل جوړول ختم کل چ ۀ ي جوړول غوتل، 
 هغۀ ته رارند شو، له نه چ هغه په جبعون ک رند شوے وو. 

مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”ما ستا دعا اورېدل ده، کومه چ تا زما په
وړاندې کې ده. کوم کور چ تا جوړ کے دے هغه زۀ مقدس کوم او هغه به
داس ائ وى چ همېشه به هلته زما عبادت کيى. زما به په دې نظر وى او

 او کۀ تا په صداقت او د زړۀ د اخالصه زما  .اوس همېشه به زړۀ ک
ۀ منل چ ستا پالر داؤد کولو او تا زما قانون او هغه هر ه چدمت کولو لخ
 نو زۀ به خپله هغه وعده پوره کم چ ما ستا پالر ما ي حم درکے دے، 
داؤد سره کې وه چ ما هغۀ ته وفرمائيل چ ستا د اوالد نه به همېشه يو کس د

 خو کۀ تا يا ستا اوالد زما تابعدارى بن اسرائيل په تخت ناست وى. 
پرېوده، چ ما کوم قانون او حمونه درکى دى، د هغ نافرمان مو وکه او

 نو زۀ به خپل خلق بن اسرائيليان د هغه د نورو خُدايانو عبادت مو وکو، 
مل نه لرې کم کوم چ ما ورکے دے. او زۀ به دا کور هم پرېدم چ ما د
خپل عبادت دپاره مقدس کے دے. ول قومونه به د بن اسرائيلو په مل پورې

او چ ر يو ډېرے ش دا کور به د کن خندا کوى او سپ به ورته ورى. 
هر وک هم ورباندې تېريى نو وبه لزيى او حېران به ش. هغوئ به تپوس
 نو کوى چ مال خُدائ په دې مل او کور باندې داس ول کى دى. 
خلق به وائ چ هغوئ مال خُدائ پرېے وو، چا چ د هغوئ پالر نيۀ د

مصر نه راوويستل. هغوئ نور خُدايان راين کل او د هغوئ عبادت او خدمت
ي وکو. نو دا ه مال خُدائ ورباندې دا تباه راوست ده.“

۳۰ / ۷۴
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د حضرت سليمان د حيرام سره تون

  د سليمان د مال خُدائ په کور او خپل محل باندې شل کاله ولېدل. 

د صور بادشاه حيرام هغۀ له دِيار او د نختر لرو او د هغه ولو سرو زرو
بندوبست وکو چ هغۀ د دې کار دپاره غوت ۇو. کله چ دا کار ختم شو، نو

 حيرام سليمان بادشاه حيرام له د ليل په عالقه ک شل ارونه ورکل. 
بادشاه د هغه ارونو ليدو له الړو کوم چ سليمان ورکى ۇو، خو د هغۀ خوښ
ارونه دى چ هۀ رن  نو هغۀ سليمان ته ووئيل، ”زما وروره، دا نۀ شول. 

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

د حضرت سليمان نورې کارنام

 سليمان بادشاه په مزدورانو باندې د مال خُدائ کور، محل، په غرۀ باندې

پ او د يروشلم دېوال جوړ کو. په هغوئ ي د حصور، مجدو او جزر ارونه
ې وه او دا يرعون په جزر حمله کصر بادشاه ف د م هم بيا جوړ کل. 

قبضه کے وو، د هغ اوسېدون ي ووژل او په ار ي اور بل کو. بيا هغۀ
دا خپل لور له د وادۀ په جهېز ک په هغه وخت ورکو چ سليمان ودوله،
 ورسره  سليمان د جزر ار او الندينے بيتحورون هم بيا جوړ کو، 

 د ودامونه واال ارونه، د هغۀ د بعالت، د يهوداه په صحرا ک تامار، 
آسونو او جن اډو دپاره ارونه او چ په يروشلم، لبنان او خپله وله

 سليمان - بادشاه ک ي ۀ هم جوړول غوتل نو هغه ي جوړ کل. 
د کنعان خلقو د اوالد نه مزدوران جوړ کل، کوم چ بن اسرائيلو د مل قبضه

ويان او تيان، فرزيان، حاموريان، ح په دې ک .کولو په وخت نۀ ۇو وژل
 سليمان د بن يبوسيان ۇو، چ د هغوئ اوالد تر اوسه پورې غالمان دى. 
اسرائيلو نه غالمان جوړ نۀ کل، هغوئ د فوجيانو، مشرانو، فوج آفسرانو، د
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 په هغه مزدورانو باندې اډو مشرانو او د آسونو واال په توه خدمت کولو. 
پينۀ سوه او پنوس آفسران مقرر کے شوى ۇو چ کومو مزدورانو د

 سليمان په غرۀ باندې پ د هغ نه سليمان په منصوبو باندې کار کولو. 
پس جوړ کل چ د هغۀ ه د مصر د بادشاه فرعون لور، د داؤد د ار نه

 سليمان به په کال هغه محل ته تل وه چ د هغ دپاره ي جوړ کے وو. 
ک درې ل سوزېدون نذران او د سالمت نذران په هغه قرباناه پېش

خُدائ ته خوشبوئ ې وه. هغۀ مالخُدائ ته جوړه ک مال کومه ي چ کول
 سليمان هم سوزوله. او داس هغۀ د مال خُدائ کور جوړول پوره کل. 

بادشاه په عصيونجابر ک ډېر سمندرى جهازُونه هم جوړ کل، عصيونجابر
 حيرام د ادوم په عالقه ک د بحرِقُلزم په غاړه دے او ايالت ته نزدې دے. 

بادشاه يو و ته جهاز چلوون ورولېل چ د سليمان د سو مدد وکى.
 هغوئ د اوفير مل ته سفر وکو او د هغه ائ نه ي وارلسو زرو کلو نه

زيات سرۀ زر سليمان له راوړل.

د شيبا د مله سره د حضرت سليمان مالقات

 د شيبا مله د سليمان د شُهرت نه خبر شوه، نو راغله چ په مشلو  ۱۰
 هغه يروشلم ته د يوې لوئ قبيل سره راغله سوالونو سره هغه معلوم کى. 

او د اوانو يوه لويه قافله ورسره وه چ په مصالحو، قيمت کاو او ډېر سرۀ زر
ول ورسره هغه الو شول، نو هغهغه او سليمان م ورباندې بار ۇو. کله چ

 نو سليمان د ولو سوالونو خبرې اترې وکې چ د هغ په ذهن ک وې. 
 جواب ورکو، داس يو سوال هم نۀ وو چ هغۀ ي جواب نۀ شو ورکولے. 
د شيبا مله د سليمان په حمت پوهه شوه او هغه محل ي وليدو چ هغۀ جوړ

 هغ هغه خوراک وليدو چ د هغۀ په دسترخوان باندې پروت وو، کے وو. 
د هغۀ د آفسرانو کو، د هغۀ د محل د نوکرانو انتظام او هغه لباس چ هغوئ
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اغوستے وو، د هغۀ ساقيان ي وليدل او هغه پوره سوزېدون نذران ي هم
وليدې چ هغۀ به د مال خُدائ په کور ک پېش کول. نو په دې هر ۀ باندې
چ ک لسليمان بادشاه ته ووئيل، ”ما په خپل م  هغ حقه حېرانه شوه. 
 خو ما ستا د کارنامو او حمت په حقله ۀ اورېدل ۇو نو هغه رتيا دى. 
کتل ۀ م نۀ وم او هر و زۀ په خپله راغلتر پورې يقين نۀ کولو چ تر هغ
نۀ ۇو. خو زۀ د دې په نيمه هم نۀ وم خبر، ما ته چ ۀ وئيل شوى ۇو نو ستا
 ستا  ومره خوش قسمته حمت او دولت د هغ نه ډېر زيات دے. 

دى او ستا نوکران ومره خوش قسمته دى، هغوئ هر وخت ستا په وړاندې وى
 د مال خُدائ ستا د خُدائ پاک ثناء  .مت خبرې اورېدے شاو ستا د ح

صفت دې وى، چ هغۀ دا ودل دى چ هغه ستا نه ومره خوشحاله دے
چ تۀ ي د بن اسرائيلو بادشاه جوړ کے ي .ه چ د بن اسرائيلو سره د
هغۀ مينه د تل دپاره ده، نو هغۀ تۀ د هغوئ بادشاه جوړ کے ي چ د انصاف
 د شيبا مله سليمان بادشاه ته هغه تُحف پېش  “.او صداقت نه کار واخل

کې کوم چ هغ راوړې وې، د لور زره کېلو نه زيات سرۀ زر او په ډېر
زيات مقدار ک مصالح او قيمت کا هم. هغ چ کوم مصالح ورکې
 د حيرام سمندرى هغه دومره زيات وې چ هيچا هم دومره بيا ورنۀ کې. 

جهازونو چ کوم د اوفير نه سرۀ زر راوړى ۇو، د هغه ائ نه ي په ډېر زيات
 سليمان دا لر د مقدار ک د صندل لر او قيمت کا هم راوړل. 

مال خُدائ کور او محل په ستنو ک استعمال کل او د دې نه ي د
ندل لرۀ د ص ولو نه ل. دا دونه هم جوړ کسندرغاړو دپاره بينجو او رباب

ۇو چ د بن اسرائيلو مل ته راوړے شوى ۇو، د دې په شان لرے بيا نۀ دے
ۀ ي ل چۀ ورک ه له هغه هرل سليمان بادشاه د شيبا م ليدلے شوے. 

غوتل، دا د هغه نورو شاه تُحفو نه عالوه ۇو چ هغ له ي د سخاوت سره
ورکې وې. بيا هغه او د هغ ډله د شيبا مل ته راواپس شوه.
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د حضرت سليمان بادشاه دولت

 د  سليمان بادشاه ته هر کال تقريباً درويشت زره کلو سرۀ زر مالوېدل 

د بن ه او چ ول ورکولو، د تجارترو کوم محصسودا دې نه عالوه چ
اسرائيلو د مل د ضلعو حاکمانو او د عربو بادشاهانو چ کوم محصول

ل، چ سليمان دوه سوه لوئ ډالونه جوړ ک ورکولو هغه هم ورته مالوېدو. 
په هر يو باندې تقريباً اووۀ کلو د ولے شوو سرو زرو پترى خېژولے شوى ۇو.

 هغۀ درې سوه واړۀ ډالونه هم جوړ کل، چ په هر يو باندې تقريباً دوه کلو

د ولے شوو سرو زرو پترى خېژولے شوى ۇو. هغۀ دا ول ډالونه په هغه دربار
 هغۀ يو لوئ تخت هم جوړ کو ک کېودل چ نوم ي د لبنان نل وو. 
ه وه او نور په سوچه سرو زرو باندې پونو پپه غا د هات صه ييوه ح چ

 د تخت شپ پوړۍ وې چ بره ورختل وې، چ د هرې پوړۍ په يو - وو. 
سر او بل سره باندې د ازمرو مجسم وې، چ ول دولس ازمرى ۇو. تخت شا
طرف ول وو او د دواړو بازوانو سره ي يو يو د ازمرى مجسمه وه. په بله يوه

ول لو  د سليمان د بادشاه ک کله هم داس تخت موجود نۀ وو. 
پيال د سرو زرو نه جوړې وې او د لبنان د نل په دربار ک ول لو د

سوچه سرو زرو ۇو. سپين زر په ک بېخ نۀ ۇو استعمال شوى، ه چ د
 هغۀ سمندرى جهازُونه لرل سليمان په وخت ک دا قيمت نۀ شو لے. 

د حيرام د جهازونو سره چلېدل. هر درې کاله پس به دا راواپس کېدل، چ چ
 سرۀ زر، سپين زر، د هات غاونه، شادوان او طاؤسان به ي راوړل. 
سليمان د دنيا د نورو ولو بادشاهانو نه زيات مالداره او د ولو نه زيات د

 او ول دنيا به دا غوتل چ هغۀ له راش او د هغۀ حمت خاوند وو، 
 چ هر وک حمت ته غوږ ونيس چ خُدائ پاک هغۀ له ورکے دے. 

،وغه سپين زر او سرۀ زر، چۀ تُحفه راوړه، ل به هغۀ له راتلو نو هغۀ له به ي
 سليمان د وسل، مصالح، آسونه، او قچر. کال په کال به داس کېدل. 

وارلسو سوو جن اډو او دولسو زرو په آسونو سوارو فوجيانو يو لوئ لر
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جوړ کو. هغۀ ۀ په يروشلم ک وساتل او باق نور ي په مختلفو ارونو
 د هغۀ په بادشاه ک سپين زر په يروشلم ک د کاو په ک دېره کل. 
 شان عام ۇو او دِيار د يهوداه غرونو په لمن ک د چِنار په شان ډېر تېر ۇو. 

 هغوئ به يوه جن د سليمان سودارو د مصر او قوع نه آسونه اخستل 
اډۍ د مصر نه په شپ سوه د سپينو زرو په سيو او آس به ي په يو نيم سل د

سپينو زرو په سيو اخستلو او حت او شام بادشاهانو له به ي د خرولو دپاره
.لاډۍ لې آسونه او جن

د حضرت سليمان د خُدائ پاک تابعدارى نۀ کول

 او سليمان د پردى مل د ډېرو و سره مينه کوله. د فرعون د لور  ۱۱
 نه عالوه هغۀ حت، موآب، عمون، ادوم او صيدان  وادۀ کې. 

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

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

 هغۀ د صيدان عستارات مجسم او د عمون د پليت مول بت پات نۀ شو. 
 نو سليمان هغه ۀ وکل چ ۀ د مال خُدائ په نظر عبادت ي وکو. 
ک بد ۇو او هغۀ د مال خُدائ پوره تابعدارى نۀ کوله، له نه چ د هغۀ

 هغۀ د يروشلم نمرخاتۀ طرف ته په غرۀ باندې د موآب د پالر داؤد کې وه. 
پليت معبود کموس او د عمون د پليت مول بت د عبادت دپاره يوه عبادتخانه
 هغۀ د عبادت ايونه هم جوړ کل چرته به چ د هغۀ د پردى جوړه که. 
.پېش کول نذران سوزوله او خپلو خُدايانو ته به ي و خوشبوئ ولو لم
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 مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک دوه ل سليمان ته رند -

شوے وو او دا حم ي ورکے وو چ د پردو خُدايانو عبادت مۀ کوه، خو
سليمان د مال خُدائ تابعدارى ونۀ که او د هغۀ نه واوړېدو. نو مال خُدائ

 او ورته ي وفرمائيل، ”تا قصداً ما سره خپل لوظ سليمان ته په قهر شو 
مات کے دے او زما د حمونو نافرمان دې کې ده، نو زۀ به خامخا ستا نه

 خو ستا د پالر داؤد په خاطر بادشاه اخلم او ستا يو نوکر له به ي ورکوم. 
به ي ک نۀ کوم، خو ستا د زوئ په بادشاه ستا په ژوند ک زۀ به داس

 خو زۀ به د هغۀ نه وله بادشاه نۀ اخلم، زۀ به د خپل خدمت وکم. 
کوون داؤد او د خپل خوښ شوى ار يروشلم د خاطره يوه قبيله هغۀ ته

پرېدم.“

د حضرت سليمان دشمنان

 نو مال خُدائ د ادوم شاه خاندان حدد راوچت کو چ د سليمان

 د دې نه ډېر وخت وړاندې، کله چ داؤد ادوم فتح کو او -  .الف شخ
د هغۀ د لر مشر يوآب د مو خولو له تلے وو نو داؤد او د هغۀ سى په

ادوم ک شپ مياشت پات شول او په دې دوران ک هغوئ په ادوم ک ول
تېدلصر ته تۀ ادوميان نوکران م  خو حدد او د هغۀ د پالر نران ووژل 

 هغوئ ميديان پرېودو او فاران ۇو. (په هغه وخت ک حدد ماشوم وو.) 
ته الړل، چ هلته يو و نور سى ورسره ملرى شول. بيا هغوئ مصر ته سفر

وکو او فرعون له الړل، هغۀ حدد له له زمه او کور ورکو او د خوراک
هغۀ له ي رعون حدد دومره خوښ شو چ او د ف بندوبست ي ورله وکو. 
 د د خپل  يعن د مل تحفنحيس خور وکه، چ حدد ي وادۀ کى. 
هغ نه ي يو زوئ جنوبت پېدا شو، چ هغه مل د فرعون په محل ک ساتلو

 کله چ په مصر ک حدد ته دا او هلته د فرعون د زامنو سره اوسېدو. 
پېغام ورسېدو چ داؤد او د لر مشر يوآب مۀ شوى دى، نو حدد فرعون ته
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 فرعون ترې نه تپوس ووئيل، ”ما پرېده چ زۀ واپس خپل مل ته الړ شم.“ 
وکو، ”دلته تا ته د ۀ کمے دے؟ چ واپس خپل کور ته تلل غواړې.“ حدد

 خُدائ پاک د فرعون له جواب ورکو، ”نه، بس ما له د تلو اجازت راکه.“ 
اليدع زوئ رِزون هم د سليمان خالف کو. رِزون د خپل نې يعن د ضوباه
 او هغه د بدمعاشانو د يوې قبيل مشر بادشاه هددعزر نه تتېدلے وو، 

شوے وو. دا د هغ نه پس شوى ۇو چ کله داؤد هددعزر له شست ورکو.
رِزون او د هغۀ سى الړل او په دمشق ک اوسېدل، چ هلته خپلو سو هغه په

رِزون د بن ول ژوند ک  د سليمان په دمشق ک بادشاه جوړ کو. 
ليف کول، هغۀ د بنهغوئ په ت سرائيلو دشمن وو او د حدد په شان يا

اسرائيلو نه نفرت کولو خو په خپله ي په شام بادشاه کوله.

د يربعام سره د خُدائ پاک لوظ

 يو بل سے د نباط زوئ يربعام د سليمان بادشاه خالف شو چ هغه د

سليمان خپل يو آفسر وو. يربعام په افرائيم ک د صريده وو. او د يربعام د
 دا د هغۀ د بغاوت قيصه ده. سليمان د يروشلم کونې مور نوم صروعه وو. 

 نمرخاتۀ طرف ته بره ختل پ جوړول او د ار دېوالونه ي مرمت کول. 
يربعام يو ته زلمے وو او کله چ سليمان ته پته ولېده چ هغه ومره

محنت دے، نو هغه ي د منس او افرائيم قبيلو په عالقه ک د هغه مزدورانو
 يوه ورځ کله چ يربعام د يروشلم نه سفر کولو نو په الره مشر جوړ کو. 

باندې اخياه پېغمبر ورسره مالو شو، اخياه د سيال وو. او په مېدان ک د هغوئ
 اخياه چ نه بغېر نور هي وک هم نۀ ۇو، اخياه نوې چوغه اغوست وه. 
 او کومه نوې چوغه اغوست وه هغه ي وويستله او دولس و ي که، 
خُدائ د بن ه مال ،ان دپاره واخله د و ووئيل، ”لس يربعام ته ي

اسرائيلو خُدائ پاک تا ته وائ چ زۀ د سليمان نه بادشاه اخلم او تا له به لس
 سليمان به يوه قبيله زما د خدمت کوون داؤد او د يروشلم قبيل درکوم. 
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په خاطر وسات، دا هغه ار دے چ د بن اسرائيل په ول مل ک ما خوښ
 زۀ داس ه کوم چ سليمان زۀ رد کے يم او  .زما ش ے دے چک

د پردو خُدايانو عبادت ي کے دے يعن، د صيدان د مجسم عستارات، د
موآب بت کموس او د عمون بت مول. سليمان زما نافرمان کې ده، هغۀ زۀ
نۀ يم رضا کے او له نه چ د هغۀ پالر داؤد زما په قانون او حمونو عمل
 خو زۀ به د سليمان نه وله بادشاه نۀ اخلم کولو داس هغۀ نۀ دے کے. 

دمت کوونزما خ و ژوندے وى نو هغه به بادشاه ساتم. زۀ به داستر او چ
د داؤد د خاطره کوم، کوم چ ما خوښ کے وو او هغۀ زما قانون او حمونه

 زۀ به د سليمان د زوئ نه بادشاه واخلم او لس قبيل به درته منل ۇو. 
 خو زۀ به د سليمان زوئ ته يوه قبيله پرېدم، نو چ زما د حواله کم، 
په يروشلم ک داؤد د اوالد نه همېشه زما يو کس وى چ دمت کوونخ

بادشاه کوى، هغه ار چ ما خوښ کے دے چ چرته به زما عبادت کيى.
 يربعامه، زۀ به تا د اسرائيل بادشاه جوړ کم او تۀ به په هغه وله عالقه

 کۀ تۀ زما د حم پوره تابعدارى بادشاه کوې چ ستا زړۀ ي غواړى. 
کوې، زما د قانون په مطابق ژوند تېروې او زما د حمونو او تعليماتو په مطابق
دمت کوونزما خ ه چن هۀ وى، ل زما په نظر ک هغه کار کوې چ
داؤد کول، نو زۀ به همېشه ستا مل يم. زۀ به تا د بن اسرائيلو بادشاه جوړ کم

او ستا اوالد به ستا نه پس خامخا بادشاه کوى، له نه چ ما د داؤد دپاره
 د سليمان د ناه په وجه به زۀ د داؤد اوالد له سزا ورکوم، خو دا کى دى. 

 سليمان د يربعام د وژلو کوشش کولو، خو به د همېشه دپاره نۀ وى.“ 
يربعام د مصر بادشاه سيساق له وتتېدو او د سليمان تر مره پورې هلته ايسار

وو.

د حضرت سليمان مرګ

 د سليمان کارنام، د هغۀ حمت او چ نور ۀ ي هم کى ۇو هغه ول ”د
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 هغه لوېت کاله په سليمان شاه نامه“ نوم کتاب ک ليلے شوى دى. 
 هغه م شو او د داؤد په ولو بن اسرائيلو باندې په يروشلم ک بادشاه وو. 

ار ک خ شو او د هغۀ زوئ رحبعام د هغۀ نه پس بادشاه شو.

د شمال قبيلو بغاوت

 بيا رحبعام شم ته الړو، چرته چ ول اسرائيليان راغون شوى ۇو  ۱۲
 کله چ د نباط زوئ يربعام د دې نه خبر شو چ دے بادشاه جوړ کى. 
چ وک د سليمان بادشاه نه مصر ته تتېدلے وو، هغه د مصر نه راواپس

 د شمال قبيلو خلقو يربعام راوغوتو او بيا هغه ول ورسره رحبعام له شو. 
 ”ستا پالر سليمان په مون باندې درانۀ بوجونه الړل او هغۀ ته ي ووئيل، 

 هغۀ کېودل. کۀ تۀ دا بوجونه سپ کې، نو مون به ستا وفادار خلق يو.“ 
ورته ووئيل، ”درې ور پس راش نو زۀ به تاسو له جواب درکم.“ نو هغوئ

 رحبعام بادشاه د هغه سپينږيرو مشرانو سره مشوره وکه کوم چ د الړل. 
هغۀ د پالر سليمان مشوره ورکوون ۇو. هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”تاسو ما له

 هغوئ ورته ووئيل، ”کۀ مشوره راکئ چ دې خلقو له ۀ جواب ورکم؟“ 
تۀ نن د دې خلقو خدمتار جوړ ش او د هغوئ خدمت وکې او خوږې خبرې
 خو هغۀ د مشرانو ورسره وکې، نو هغوئ به تل ستا خدمت کوون وى.“ 
نصيحت رد کو او هغه زلمو له الړو کوم چ د هغۀ سره لوئ شوى ۇو او اوس
 هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”تاسو ما له مشوره د هغۀ مشوره ورکوون ۇو. 
راکئ چ ۀ وکو. مون هغه خلقو ته ۀ ووايو چ ما ته وائ چ د هغوئ
 نو زلمو ورته ووئيل، بوجونه سپ کم چ زما پالر ورباندې اې دى؟“ 

”وک چ آسان ژوند غواړى نو هغوئ ته ووايه چ، زما کچه وته زما د پالر د
زما پالر په تاسو درانۀ بوجونه اچول ، هغوئ ته ووايه چ مال نه غه ده. 

دى، خو زۀ به دا نور هم درانۀ کم. هغۀ تاسو په کوړو وهل، خو زۀ به تاسو په
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 درې ور وروستو يربعام او ول خلق رحبعام بادشاه ته لمانو سم کم.“ 
 بادشاه د مشرانو راواپس شول، له نه چ دې بادشاه ورته وئيل ۇو. 

 هم هغه شان نه سو مشوره رد که او خلقو ته ي سخت خبرې وکې، 
چ زلمو ورته وئيل ۇو. هغۀ ووئيل، ”زما پالر په تاسو باندې درانۀ بوجونه

اچول ۇو، خو زۀ به دا نور هم درانۀ کم. هغۀ تاسو په کوړو باندې وهل، خو زۀ
 نو بادشاه خلقو ته غوږ ونۀ نيولو، دا هر ۀ به تاسو په لمانو باندې سموم.“ 

ى چهغه خبره پوره ک خُدائ ته منظوره وه چ دا مال ه بدل شول چ
 مال خُدائ د سيال پېغمبر اخياه په ذريعه د نباط زوئ يربعام ته کې وه. 

کله چ ول بن اسرائيليان پوهه شول چ بادشاه هغوئ ته غوږ نۀ نيولو، نو
هغوئ ووئيل، ”مون د داؤد بادشاه نۀ منو، د يس په زوئ ک زمون ۀ فائده
ده. اے بن اسرائيلو،  خپلو خېمو ته واپس الړ ش، د داؤد خاندان دې خپله
 خو رحبعام بادشاه سمباله کى.“ او بن اسرائيليان خپلو خېمو ته الړل. 

د يهوداه په عالقه ک کوله کوم چ سرائيلو باندې بادشاها په هغه بن
 بيا رحبعام بادشاه ادورام ولېلو، کوم چ د هغه مزدورانو مشر وو اوسېدل. 
چ په زور کار ترې نه اخستے شو، چ هغه اسرائيل له الړ ش، خو هغوئ هغه

سنسار کو. رحبعام په تېزۍ سره په خپله جن اډۍ ک سور شو او
سرائيل خلق د داؤد د شاه نو هم د هغه وخت نه د ا يروشلم ته وتتېدو. 
 کله چ اسرائيليان خبر شول چ يربعام د خاندان خالف بغاوت کوى. 

مصر نه راواپس شوے دے، نو هغه ي د خلقو يوې غونې ته راوغوتلو او د
ول اسرائيل بادشاه ي جوړ کو. صرف د يهوداه قبيل خلقو د داؤد اوالد منلو.

وئد سمعياه پېش

 کله چ رحبعام يروشلم ته ورسېدو، نو هغۀ د يهوداه او بنيامين قبيل نه يو

الک اتيا زره ۀ فوجيان راغون کل. هغۀ دا اراده وکه چ د جن دپاره الړ
 خو خُدائ  .بيا راول په خپل قابو ک قبيل سرائيل شمالد ا چ ش
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 چ هغه رحبعام او د يهوداه او د بنيامين پاک سمعياه پېغمبر ته وفرمائيل 
 ”په خپلو وروو يعن اسرائيل باندې حمله مۀ ولو خلقو ته دا پېغام ورسوى، 
کوئ. ول کور ته الړ ش ه چ ۀ وشول نو هغه ما کى دى.“ هغوئ ولو د

مال خُدائ حم ومنلو او واپس کورونو ته الړل.

د يربعام د مال خُدائ نه اوړېدل

 د اسرائيل بادشاه يربعام د افرائيم غرونو په مل شم ک د پخو دېوالونو
ار جوړ کو. بيا هغه الړو او د فنواېل ار دپاره ي پاخۀ دېوالونه جوړ کل.

 هغۀ د خپل ان سره ووئيل، ”اوس خبره داس ده، کۀ زما خلق -

يروشلم ته الړ ش او هلته د مال خُدائ په کور ک نذران پېش کى نو هغوئ
 د  “.ى او ما به ووژنبعام ته بدله کبه خپله وفادارى د يهوداه بادشاه رح

مشورې اخستلو نه پس، بادشاه دوه د سرو زرو سخ جوړ کل او خپلو خلقو ته
ي ووئيل، ”تاسو د ډېرې مودې نه د عبادت دپاره يروشلم ته . اے

 هغۀ  “.نه راوويستل لصر مد م سرائيليانو، ستاسو خُدايان دا دى چا چا
 نو داس د سرو زرو يو سخے په بيتايل ک او بل په دان ک کېودو. 
 او خلقو ناه وکه، ه چ هغوئ د عبادت دپاره بيتايل او دان ته الړل. 

ل او د هغه کورونو نه يايونه هم جوړ ک د عبادت يربعام په عالقو ک
امامان خوښ کل کوم چ د ليوى قبيل نه نۀ ۇو.

په بيتايل ک د عبادت حم ورکول

 يربعام د اتم مياشت په پينلسمه ورځ په يهوداه ک د اختر په شان يو

مذهب اختر هم مقرر کو. د سرو زرو کوم سخ ي چ جوړ کى ۇو نو په
بيتايل ک ي په قرباناه باندې هغ ته نذران پېش کې او هغۀ هلته په

ېنول کوممامان کدمت دپاره اد خ ايونو ک د عبادت په هغه بيتايل ک
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 او د اتم مياشت په پينلسمه عالقائ عبادتخان چ هغۀ جوړې کې وې. 
ورځ کومه ورځ چ هغۀ په خپله مقرره کې وه، نو هغه بيتايل ته الړو او هغۀ

چ د اسرائيليانو دپاره کوم اختر مقرر کے وو د هغ د مناوولو دپاره هغۀ په
قرباناه باندې يوه نذرانه پېش که.

 د مال خُدائ په حم باندې د يهوداه قبيل نه د خُدائ پاک يو سے  ۱۳
بيتايل ته الړو او هلته په هغه وخت ورسېدو چ يربعام نذران پېش کولو دپاره د

 د مال خُدائ د حم په مطابق هغۀ قرباناه ته قرباناه سره والړ وو. 
مخامخ چغه که، ”اے قرباناه، اے قرباناه. مال خُدائ داس فرمائ، د

داؤد په خاندان ک به يو ماشوم پېدا ش چ د هغۀ نوم به يوسياه وى. هغه به
په تا باندې هغه امامان حالل کى کوم چ په تا باندې نذران پېش کوى خو په

حقيقت ک په عالقائ عبادتخان ک خدمت کوى او هغه به درباندې د
 او پېغمبر خبره جارى وساتله، ”دا قرباناه به بنيادمو هُوک وسوزوى.“ 

مال چ نو بيا به تا ته پته ول .رې شرې وخو او ايرې به ي ش و و
 کله چ يربعام بادشاه دا واورېدل نو خُدائ زما په ذريعه خبرې کې دى.“ 

هغۀ ورته اشاره وکه او حم ي ورکو، ”دا سے ونيس.“ نو د بادشاه الس
اه سمدست نو قربان سمدست شل شو او واپس ي راغون نۀ کے شو. 

هغه پېغمبر د مال ه چن هه ورغورزېدې، لشوه او ايرې په زم و و
 يربعام بادشاه پېغمبر ته ووئيل، ”مال خُدائ په نوم پېشوئ کې وه. 

خُدائ ستا خُدائ پاک ته زما دپاره دعا وکه او هغۀ ته سوال وکه چ زما الس
 روغ کى.“ نو پېغمبر مال خُدائ ته سوال وکو او د بادشاه الس روغ شو. 

بيا بادشاه پېغمبر ته ووئيل، ”ما سره کور ته الړ شه او رو راسره وخوره. تا
 خو د خُدائ پاک سى ورته چ ۀ کى دى نو زۀ به د هغ انعام درکم.“ 
وفرمائيل، ”کۀ تۀ ما له ستا نيم دولت هم راکې، نو زۀ به تا سره الړ نۀ شم او نۀ

 مال خُدائ ما له حم راکے دے به هلته ستا نه ۀ وخورم او نۀ وم. 
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چ نۀ به ۀ خورې او نۀ  او چ په کومه الر راغلے ي په هغ به واپس
 خو چ په کومه الر هغه راغلے وو نو واپس په هغ ال نۀ ړو او  “. هم نۀ

په بله الر الړو.

د بيتايل بوډا پېغمبر

 په هغه وخت ک يو بوډا پېغمبر چ په بيتايل ک اوسېدو، د هغۀ زامن

راغلل او هغۀ ته ي هغه ۀ ووئيل چ د يهوداه پېغمبر په هغه ورځ په بيتايل
 هغه بوډا پېغمبر ک ۀ کى ۇو او ۀ ي يربعام بادشاه ته فرمائيل ۇو. 
د هغوئ نه تپوس وکو، ”کله چ هغه تلو نو په کومه الره الړو؟“ نو هغوئ ورته

 او هغۀ هغوئ ته ووئيل چ زما دپاره خپل خر کته کئ. هغه سک وودلو 
 د يهوداه په پېغمبر نو هغوئ ورله خر کته کو او هغه ورباندې سور شو. 

پس په هغه سک روان وو او هغه ي وموندو چ د ېۍ د ون الندې ناست
وو. هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”تۀ د يهوداه پېغمبر ي ۀ؟“ هغه سى جواب

 نو بوډا پېغمبر هغۀ ته وفرمائيل، ”ما سره کور ته الړ شه ورکو، ”آو، زۀ يم.“ 
 خو د يهوداه پېغمبر ورته وفرمائيل، ”زۀ تا سره واپس نۀ او رو وخوره.“ 

شم تلے او نۀ په دې ائ ک تا سره رو خوړے شم او نۀ اوبۀ لے شم،
 د مال خُدائ کالم په ما نازل شو چ تۀ به هلته نۀ رو خورې او نۀ به

 نو د  “.به واپس نۀ را نو په هغ ،په کومه الره تلے ي او چ  اوبۀ
بيتايل بوډا پېغمبر هغۀ ته وفرمائيل، ”زۀ هم ستا په شان پېغمبر يم او د مال
خُدائ په حم ما ته يوې فرت وفرمائيل چ د ان سره دې کور ته بوم او

 نو د يهوداه پېغمبر د هغه زۀ ستا مېلمستيا وکم.“ خو دروغ ي ورته ووئيل. 
بوډا پېغمبر سره کور ته الړو او د هغۀ سره ي رو وخوړه او اوبۀ ي ورسره

 چ کله هغوئ په دسترخوان ناست ۇو، نو په هغه بوډا پېغمبر  .لو
 او هغۀ د يهوداه پېغمبر ته چغه که، باندې د مال خُدائ کالم نازل شو، 
”مال خُدائ تا ته فرمائ چ تا د هغۀ نافرمان کې ده او چ هغۀ ۀ حم
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ائ ک او په هغه  خو تۀ واپس راغل درکے وو هغه شان دې ونۀ کل. 
دې رو وخوړه او اوبۀ دې ول چ هغۀ تا ته فرمائيل ۇو چ هلته به

نۀ ش ۀ په اديره کاک نۀ کوې. نو په دې وجه تۀ به د پالر ني خوراک
 کله چ هغوئ خوراک ختم کو، نو هغه بوډا پېغمبر د يهوداه خولے.“ 
 هغه روان شو. په الر ک يو زمرے ورباندې پېغمبر دپاره خر کته کو، 

راغلو او هغه ي ووژلو. د هغۀ الش په سک پروت وو او خر او زمرے ورسره
 ۀ سى هلته تېرېدل او په سک باندې ي الش وليدو چ زمرے والړ ۇو. 

ۇو په هغ ليدل ۀ ي ورسره نزدې والړ وو. هغوئ بيتايل ته الړل او چ
 کله چ بوډا پېغمبر د دې نه خبر شو، نو هغۀ باندې ي خلق خبر کل. 

وفرمائيل، ”دا هغه پېغمبر دے چ د مال خُدائ نافرمان ي کې ده. نو دا
ه مال خُدائ زمرے ورولېلو چ حمله پرې وکى او م ي کى، له

 بيا هغۀ خپلو زامنو ته وفرمائيل، ”زما نه چ مال خُدائ فرمائيل ۇو.“ 
 او هغه روان شو او د دپاره زما خر کته کئ.“ نو هغوئ هم داس وکل، 
هغه پېغمبر الش ي وليدو چ په سک پروت وو، چ خر او زمرے تر اوسه

پورې ورسره والړ ۇو، ازمرى نۀ الش خوړلے وو او نۀ ي په خر حمله کې وه.
 هغه بوډا پېغمبر الش راواخستو، په خرۀ ي کېودو او واپس ي بيتايل ته

 هغه ي د خپل خاندان په راوړو چ په دې باندې غم وکى او خ ي کى. 
،چ و او هغه او د هغۀ زامنو په هغۀ باندې غمژن ۇو او وئيل يخ ک قبر ک

 چ هغه ي خ کو نو پېغمبر خپلو ”اے زما وروره ډېر افسوس دے.“ 
زامنو ته وفرمائيل، ”کله چ زۀ م شم، نو ما په هغه قبر ک خ کئ چ په
وکو په خوا کخ دے، او زما الش د هغۀ د ه د خُدائ پاک نب کوم ک
 نو هغۀ چ د مال خُدائ په حم کوم خبرې په بيتايل ک د کېدئ. 
الف کولخ عبادتخان د عالقائ ارونو ک الف او د سامريه پهاه خقربان

“.تيا شنو هغه به خامخا ر
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د يربعام کبيره ناه

 خو د اسرائيل بادشاه يربعام بيا هم د خپلو بدو عملونو نه نۀ اوړېدو او د هر

قسم خلقو امامان ي خوول، چ په هغه عالقائ عبادتخان ک خدمت وکى
تل نو هغه به يمام جوړېدل غوچا هم ا ې وې. چهغۀ جوړې ک کوم چ

 د دې ناه په وجه د يربعام بادشاه ختمه شوه او د زم د امام مقررولو. 
مخ نه ورکه شوه.

د يربعام د زوئ مرګ

 يربعام  په هغه وخت ک د يربعام بادشاه زوئ ابياه بيمار شو.   ۱۴
خپل  ته ووئيل، ”خپل مخ پ که چ وک دې ونۀ پېژن او سيال ته الړه
شه چرته چ اخياه پېغمبر اوسيى، چا چ فرمائيل چ زۀ به د اسرائيل بادشاه
 هغۀ له لس غ او ۀ نرۍ رو او يو منے شات ورکه. د هغۀ جوړېم. 
 نو هغه په سيال ک د نه تپوس وکه چ په هل باندې به ۀ چل کيى.“ 

 مال خُدائ اخياه کور ته الړه. د ډېر عمر په وجه اخياه ړوند شوے وو. 
اخياه ته فرمائيل ۇو چ د يربعام ه د خپل بيمار زوئ په حقله تپوس کولو له
راروانه ده. او مال خُدائ اخياه ته وفرمائيل چ ۀ به وائ. کله چ د يربعام
 خو ه راورسېده، نو هغ داس اره کل چ هغه ن بل وک ده. 

چ کله اخياه ته پته ولېده چ هغه په دروازه باندې راننو، نو هغۀ وفرمائيل،
”د يربعام  دننه راشه. تۀ دا ول اره کوې چ ن بل وک ي؟ ما سره
خُدائ د بن مال  الړه شه او يربعام ته ووايه چ ستا دپاره يو بد خبر دے. 
اسرائيلو خُدائ پاک هغۀ ته فرمائ چ ما ستا درجه د نورو خلقو نه اوچته که

 د داؤد اوالد نه ما او زما د خلقو بن اسرائيلو بادشاه م جوړ کې. 
بادشاه واخستله او تا له م درکه. خو تۀ زما د خدمت کوون داؤد په شان
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ۀ ي رف هغهمنل او ص مونه يهغه زما پوره تابعدار وو، زما ح چ ،نۀ ي
 تا د هغوئ نه هم لوئ ناهونه وکل چ کومو ستا کول چ ما ورته وئيل. 
نه مخ بادشاه کوله. تا زۀ رد کے يم او زما غصه دې راپارول ده ه

 نو د دې په وجه به چ د عبادت دپاره دې بتان او مجسم جوړې کې دى. 
زۀ ستا په شاه خاندان وبا راولم او ستا د اوالد ول نران به ووژنم کۀ هغه آزاد
وى او کۀ غالم. او زۀ به ستا د خاندان نه ان خالص کم، هغوئ به داس فنا
 ستا د خاندان هر يو کس چ په ار  .وسوزولے ش پياک ه چل ش

ک م ش نو سپ به هغه وخورى او چ وک په مېدان ک م ش نو
 او اخياه د يربعام مارغان به هغه وخورى. ما مال خُدائ دا فرمائيل دى.“ 

ار ته ورننو ه تۀن ته وفرمائيل، ”اوس واپس کور ته الړه شه. چ 
 ول بن اسرائيليان به په هغۀ ماتم وکى او خ به  .ش نو ستا زوئ به م
ي کى. صرف دے به د يربعام د خاندان هغه کس وى چ په صحيح طريقه

کفن دفن شوے وى، ه چ صرف د هغۀ نه مال خُدائ، د بن اسرائيلو
 مال خُدائ په اسرائيل باندې يو بادشاه مقرروى خُدائ پاک رضا دے. 

.ى او دا به هم اوس اوس وشختمه ک هغه به د يربعام د خاندان بادشاه چ
 مال خُدائ به د اسرائيل مل له سزا ورکى او هغه به داس وخووى

لۀ م سرائيل د دېى. هغه به ايے خوبو د لوخ له کپه يوه و ه چل
نه د بېخ نه وباس کوم چ هغۀ د هغوئ پالر نيۀ له ورکے وو او هغوئ به د

فرات سيند نه اخوا خوارۀ وارۀ کى، ه چ هغوئ د اشيرې بتانو جوړولو په
دى چه پرې سرائيلخُدائ به ا  مال وجه د هغۀ غصه راپارول ده. 
 د يربعام يربعام ناه کې ده او اسرائيل ي د ناه طرف ته بوتل دى.“ 

ه واپس ترضاه ته الړه. چ نه هغه کور ته دننه شوه نو هغه هل م شو.
و، هم هغه شان چخ ک و او هغه يغم وک سرائيل په هغۀ پسول ا 

نه مال خُدائ د خپل خدمت کوون اخياه پېغمبر په ذريعه فرمائيل ۇو.
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د يربعام مرګ

ى ۇو او چونه ککوم جن ل، هغۀ چۀ هم وک نور  يربعام بادشاه چ

سرائيل د بادشاهانو په تاريخ کۀ د ا کوله نو دا هر ه بادشاهن هغۀ
 يربعام دوويشت کاله بادشاه وکه. هغه م شو او خ ليلے شوى دى. 

شو او د هغۀ زوئ ندب د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه رحبعام

 د سليمان زوئ رحبعام د يو لوېتو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه

جوړ شو او هغۀ اوولس کاله په يروشلم ک بادشاه وکه، دا هغه ار دے
چ مال خُدائ د بن اسرائيلو ول عالق نه خوښ کے دے چرته چ د هغۀ

 د يهوداه خلقو د مال عبادت کيى. د رحبعام مور نعمه د عمون وه. 
خُدائ خالف ناه وکه او د هغۀ غصه ي ه راوپاروله چ د خپل پالر نيۀ نه

عبادتخان  هغوئ د غلطو خُدايانو دپاره عالقائ زياته نافرمان ي وکه. 
جوړې کې او د کاو ستن او د اشيرې بت ن ي ولول چ په غرونو او د

 د دې هر ۀ نه بده خبره دا وه چ هلته سى شنو ونو الندې عبادت وکى. 
او  وې چ د غېرو قومونو د عبادت په ايونو ک ي کنجرتوب کولو. د

وک چ هغه خلقو کول ل کوم چول حرام کارونه وک يهوداه خلقو هغه
مال خُدائ په هغه وخت شل ۇو چ کله بن اسرائيليان په مل ک مخ په

 د رحبعام د بادشاه په پينم کال د مصر بادشاه سيساق په وړاندې تلل. 
يوړل خزان ول خُدائ د کور او د محل  هغۀ د مال يروشلم حمله وکه. 

 د دې په ائ سره د سرو زرو هغه ډالونو چ سليمان جوړ کى ۇو. 
رحبعام بادشاه د زېو ډالونه جوړ کل او د هغه آفسرانو په حواله ي کل کوم
 هر ل به چ بادشاه د مال خُدائ چ د محل د دروازو وکيداران ۇو. 

کور ته تلو، نو وکيدارانو به ډالونه وړل او بيا به ي واپس د وکيدارانو کو ته
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 نور هر ۀ چ رحبعام بادشاه کى ۇو نو هغه د يهوداه د بادشاهانو راوړل. 
 په دې وله موده ک رحبعام او يربعام د په تاريخ ک ليلے شوى دى. 

ار په شاه شو او د داؤد د بعام م رح يو بل خالف په جن ک ۇو. 
اديره ک خ شو. د هغۀ مور نعمه وه. او د رحبعام زوئ ابياه د هغۀ نه پس

بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه ابياه

 د يربعام د نباط د زوئ د بادشاه په اتلسم کال، ابياه د يهوداه  ۱۵
 او هغۀ په يروشلم ک درې کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور بادشاه شو، 

 هغۀ د خپل پالر په شان هم هغه ناهونه وکل او د معه د ابسلوم لور وه. 
مال خُدائ د خپل خُدائ پاک وفادار نۀ وو، له نه چ د هغۀ نيۀ داؤد

 خو مال خُدائ د هغۀ خُدائ پاک د داؤد د خاطره ابياه له يو وفادار وو. 
زوئ ورکو چ د هغۀ نه پس په يروشلم بادشاه کوى او د دې حفاظت کوى.
 مال خُدائ داس ه وکل چ داؤد به هغه کار کولو چ مال خُدائ

پرې رضا کېدو او ول عمر ي د حت اورِياه د مسئل نه بغېر د هغۀ د يو حم
ک بعام او يربعام په ميند رح چ  کوم جن نافرمان نۀ وه کې. 

 او نور هر ۀ شروع شوے وو نو هغه د ابياه په ول ژوند ک جارى وو. 
 چ ابياه کى ۇو هغه د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 

ابياه م شو او د داؤد په ار ک خ شو او د هغۀ زوئ آسا د هغۀ نه پس
بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه آسا

 د اسرائيلو د بادشاه د يربعام د بادشاه په شلم کال آسا د يهوداه بادشاه

 او هغۀ يو لوېت کاله په يروشلم ک بادشاه وکه. د هغۀ نيا شو، 
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 آسا د خپل پالر نيۀ داؤد په شان هم هغه معه وه، چ د ابسلوم لور وه. 
 هغۀ د مل د بتانو د عبادت ۀ کول چ مال خُدائ ورباندې رضا کېدو. 

د ايونو نه ول نران او  کنجرې وويستل او هغه ول بتان ي لرې کل
 هغۀ خپله نيا معه د ”مور مله“ د عهدې چ د هغۀ پالر نيۀ جوړ کى ۇو. 

نه لرې که، ه چ هغ د اشيرې يو بحيا بت جوړ کے وو. آسا دا بت
آسا عالقائ ر چ ا مات کو او د قدرون په مېدان ک ي وسوزولو. 

 د عبادتخان نۀ وې تباه کى، خو بيا هم ول عمر د مال خُدائ وفادار وو. 
د مال ول ي ى ۇو نو هغهيزونه خُدائ پاک ته وقف ک کوم هغۀ پالر چ

خُدائ په کور ک کېودل، د سرو زرو او سپينو زرو هغه يزونه ي هم
 د يهوداه بادشاه آسا او د اسرائيل کېودل چ هغۀ په خپله وقف کى ۇو. 
بادشاه بعشا د خپل بادشاه په دوران ک همېشه د يو بل خالف په جن ۇو.

 بعشا په يهوداه حمله وکه او د راما نه ي پاخۀ دېوالونه تاو کل چ د

 نو آسا بادشاه هغه ول سپين زر او سرۀ زر يهوداه ول ت رات بند کى. 
يوړل چ د مال خُدائ په کور او محل په خزانو ک پات ۇو او دا ي د خپلو
ل چآفسرانو په ذريعه د دې پېغام سره دمشق ته د شام بادشاه بِنحدد له ولې
 ”راه چ زمون د پالر نيۀ هغه د حزيون نمسے او طابرمون زوئ وو، 
په شان په خپلو ک لوظ وکو. وره، دا سپين زر او سرۀ زر تحفه درلېم. نو
د اسرائيل بادشاه بعشا سره خپل اتحاد مات که، چ هغه زما د عالق نه خپل

شو او خپل فوج  بِنحدد بادشاه د آسا خبرې ته راض فوجيان بهر کى.“ 
آفسران او د هغوئ لر ي ولېلو چ د اسرائيل په ارونو حمله وکى. هغوئ
عيون، دان، ابيلبيتمعه، د ليل ډن ته نزدې عالقه او د نفتال وله عالقه قبضه

 کله چ بعشا بادشاه د دې نه خبر شو، نو هغۀ د راما دېوالونه پخول که. 
 بيا آسا بادشاه په وله يهوداه ک هر چا ته دا پرېودل او ترضاه ته الړو. 
حم وکو چ د راما نه هغه کا او لر يوس چ بعشا د دې پخو دېوالونو

جوړولو دپاره استعمالول. د دې سامان سره آسا د مصفاه او جبعه ار
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 نور هر ۀ چ آسا بادشاه مضبوط کو چ د بنيامين په عالقه ک وو. 
کى ۇو، د هغۀ د بهادرۍ کارنام او کوم ارونه ي چ جوړ کى ۇو، دا هر
لے شوى دى. خو په بوډاتوب کلي ۀ د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک
 آسا م شو او د داؤد د ار په شاه اديره ورباندې د پو بيمارى راغله. 

ک خ شو او د هغۀ زوئ يهوسفط د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د اسرائيل بادشاه ندب

 د يهوداه بادشاه آسا د بادشاه په دوېم کال ک، د يربعام بادشاه زوئ

 له نه چ د ندب د اسرائيل بادشاه شو او دوه کاله ي بادشاه وکه. 
هغۀ پالر د مال خُدائ خالف ناه کې وه نو هغۀ هم وکه او اسرائيليان ي د

 د يساکار قبيل د اخياه زوئ بعشا د ندب خالف ناه طرف ته بوتلل. 
منصوبه جوړه که او هغه ي ووژلو، په دې وخت ک ندب او د هغۀ لر د

 د يهوداه بادشاه آسا فلستيه په مل ک د جبتون ار محاصره کے وو. 
د بادشاه په درېم کال داس وشول. او بعشا د ندب نه پس د اسرائيل بادشاه

 نه چ هغه بادشاه شو نو هغۀ د يربعام د خاندان کسان ووژل. هم شو. 
هغه شان چ نه مال خُدائ د خپل خدمت کوون د سيال پېغمبر اخياه په
مل خاندان ووژلے شو، يو کس هم ژوندے پاتۇو، د يربعام م ذريعه فرمائيل
 دا ه چ يربعام د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک غصه نۀ شو. 

راوپاروله، دا د هغ ناه په وجه چ هغۀ کې وه او اسرائيليان هم د ناه طرف
 نور هر ۀ چ ندب کى ۇو نو هغه د اسرائيل د بادشاهانو د ته بوتل ۇو. 
 د يهوداه بادشاه آسا او د اسرائيل تاريخ په کتاب ک ليلے شوى دى. 

بادشاه بعشا هر وخت د يو بل خالف په جن ک ۇو.

د اسرائيل بادشاه بعشا
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 د يهوداه بادشاه آسا د بادشاه په درېم کال د اخياه زوئ بعشا د ول

 اسرائيل بادشاه شو او ليريشت کاله ي په ترضاه ک بادشاه وکه. 
له نه چ مخ يربعام بادشاه ناه کې وه نو هغۀ هم د مال خُدائ

خالف ناه وکه او اسرائيليان ي د ناه طرف ته بوتلل.

 بيا د مال خُدائ کالم د حنان په زوئ ياهو پېغمبر نازل شو او د  ۱۶
 ”ما د خاورو نه اوچت کې او د اسرائيليانو بعشا دپاره ي دا پېغام ورکو، 

مشر م جوړ کې. خو د يربعام په شان تا هم ناه کې ده او زما خلق دې د
 نو زۀ به تا ناه طرف ته بوتل دى. د هغوئ ناهونو زما غصه راپارول ده، 
او ستا خاندان تباه کم، له نه چ ما يربعام او د هغۀ خاندان تباه کے وو.

 ستا د خاندان هر يو کس چ په ار ک م ش نو سپ به ي وخورى او

 بعشا چ وک هم چ په مېدان ک مۀ ش نو مارغان به ي وخورى.“ 
نور هر ۀ هم کى دى سره د هغۀ د بهادرۍ ولو کارنامو هغه د اسرائيل د

رضاه کشو او په ت  بعشا م بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
 د مال خُدائ پېغام د خ شو او د هغۀ زوئ ايله د هغۀ نه پس بادشاه شو. 
ه چ ے شوے ووو پېغمبر په ذريعه ورکالف د ياهبعشا او د هغۀ خاندان خ

بعشا د مال خُدائ په نظر ک ناهونه کى ۇو. هغۀ د خپلو بدو عملونو په
وجه د مال خُدائ غصه راوپاروله، ه چ هغۀ د يربعام ممل خاندان وژلے

وو، نو هغه د يربعام په شان ظالم شو.

د اسرائيل بادشاه ايله

 د يهوداه بادشاه آسا د بادشاه په شپويشتم کال، د بعشا زوئ ايله د

 د هغۀ يو اسرائيل بادشاه شو او دوه کاله ي په ترضاه باندې بادشاه وکه. 
آفسر زِمرى چ د بادشاه د نيمو جن اډو مشر وو، د بادشاه خالف منصوبه

جوړه که. او ايله يوه ورځ په ترضاه ک د محل مشر ارضه په کور ک د ميو
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 زِمرى کور ته ورننوتلو، ايله ي ووژلو او د هغۀ په تخت په نشه ک وو. 
 کېناستو. د يهوداه بادشاه آسا د بادشاه په اوويشتم کال داس وشول. 

نه چ زمرے د هغۀ په تخت کېناستو، نو هغۀ د بعشا د خاندان ول کسان
 نو چ نه ووژل. د هغۀ ول نران رشتهدار او نران دوستان ي ووژل. 

مال خُدائ د ياهو پېغمبر په ذريعه د بعشا خالف فرمائيل ۇو، زِمرى د بعشا
 د خپل ناه او د بن اسرائيلو د ناه طرف ته بوتلو په ممل خاندان ووژلو. 

وجه، بعشا او د هغۀ زوئ ايله د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک غصه
 ايله چ نور هر ۀ هم کى ۇو نو هغه د اسرائيل د بادشاهانو په راوپاروله. 

تاريخ ک ليلے شوى دى.

د اسرائيل بادشاه زِمرى

 د يهوداه بادشاه آسا د بادشاه په اوويشتم کال، زِمرى په ترضاه ک اووۀ

ور په اسرائيل بادشاه وکه. د اسرائيل فوجيانو په فلستيه ک د جبتون
 او کله چ هغوئ خبر شو چ زِمرى د بادشاه ار محاصره کے وو، 

خالف منصوبه جوړه کې ده او بادشاه ي وژلے دے، نو هلته هغوئ ولو دا
 عمرے اعالن وکو چ د هغوئ فوج مشر عمرى د اسرائيل بادشاه دے. 

 کله چ او د هغۀ فوجيان د جبتون نه الړل او ترضاه ي محاصره کو. 
زِمرى وليدل چ ار قبضه شوے دے، نو هغه د محل دننن قلع ته الړو، په

 د مال خُدائ محل ي اور بل کو او هغه د اور په لمبو ک م شو. 
ېند هغۀ نه مخ ه چن هوشول، ل ناهونو په وجه داس الف د هغۀ دخ

يربعام د خپل ناه په وجه مال خُدائ نارضا کے وو او اسرائيليان ي د ناه
 زِمرى چ نور ۀ هم کى ۇو، سره د هغۀ د بغاوت د طرف ته بوتل ۇو. 
منصوب جوړولو، دا د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى.
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د اسرائيل بادشاه عمرى

 نو د دې نه پس اسرائيليان په دوو ډلو ک تقسيم شول، نيمو کسانو وئيل

 خو چ د جينت زوئ تبن بادشاه جوړۇو او نيم د عمرى په حق ک ۇو. 
بنشول. ت ريال د عمرى قبيل وله او د جينت زوئ تبن په ډله باندې ب

 نو د يهوداه د آسا بادشاه د بادشاه په يو ووژلے شو او عمرى بادشاه شو. 
دېرشم کال، عمرى د اسرائيل بادشاه شو او دولس کاله ي بادشاه وکه،

 او بيا هغۀ د سپينو وړومبے شپ کاله هغۀ په ترضاه ک بادشاه وکه، 
نوم ي ى نه واخستلو چو باندې د سامريه غر د يو سزره سي زرو په شپ
سمر وو. عمرى د غرۀ نه پاخۀ دېوالونه تاو کل، هلته ي يو ار جوړ کو او

 عمرى د سامريه نوم ي پرې کېودو، سمر د دې غر مخېنے مال وو. 
مال خُدائ په نظر ک بد کارونه کول او د مال خُدائ خالف ي د مخېنو

 د يربعام په شان، هغۀ هم د مال خُدائ د بادشاهانو نه زياته ناه وکه. 
بن اسرائيلو خُدائ پاک غصه راوپاروله، دا د هغۀ د خپل ناه او د هغه ناه په
 نور هر ۀ وجه ۇو چ بن اسرائيليان ي د بت پرست طرف ته بوتل ۇو. 

سرائيل د بادشاهانو په تاريخ کد ا کامياب ول ى ۇو او د هغۀمرى کع چ
 عمرى م شو او په سامريه ک خ شو او د هغۀ زوئ ليلے شوى دى. 

اخاب د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د اسرائيل بادشاه اخاب

 د يهوداه بادشاه آسا د بادشاه په اتۀ دېرشم کال، د عمرى زوئ اخاب د

 هغۀ اسرائيل بادشاه شو، هغۀ په سامريه ک دوويشت کاله بادشاه وکه. 
 د مخېنو بادشاهانو د هر يو نه زيات د مال خُدائ خالف ناه وکه. 

هغۀ نۀ صرف د يربعام بادشاه ناهونه معمول ل بل هغۀ د صيدان بادشاه
 هغۀ په سامريه ک اتبعل لور ايزبل هم وادۀ که او د بعل عبادت ي وکو. 
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په ک ه او هغه ياه جوړه کد بعل دپاره يوه عبادتخانه او يوه قربان
 هغۀ د اشيرې بت ولولو. د اسرائيل د ولو مخېنو بادشاهانو نه کېودو. 
 د هغۀ د ي زيات د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک غصه راوپاروله. 

و. کله چار بيا جوړ ک اېل د يريحود بيتايل، ح په دوران ک بادشاه
کله ي شو او چ ودو نو د هغۀ مشر زوئ ابيرام ماېل د يريحو بنياد کېح

ه چشو، هم هغه شان ل ې نو د هغۀ کشر زوئ سجوب مدروازې جوړې ک
مال خُدائ د نون زوئ يشوع په ذريعه د دې پېشوئ کې وه.

د حضرت الياس د اوچ کال پېشوئ ورکول

 په جِلعاد ک د تشب يو پېغمبر وو چ نوم ي الياس وو. هغۀ  ۱۷
اخاب بادشاه ته وفرمائيل، ”زۀ د ژوندى مال خُدائ يعن د بن اسرائيلو د

خُدائ پاک خدمت کوونے يم، او زۀ د هغۀ په نوم قسم خورم چ ترو زۀ ونۀ
“.ى. او پرخه قدرې به هم ونۀ شبه باران نۀ کي و کالونو کوايم نو په راتلون

 ”د دې ائ نه نمرخاتۀ  بيا د مال خُدائ کالم په الياس نازل شو، 

سره نزدې پ طرف ته الړ شه او د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف ته د کريت ول
 تۀ د ول نه اوبۀ ه او ما کارغانو له حم ورکے دے چ هلته تا شه. 
 الياس د مال خُدائ فرمانبردارى وکه او د کريت له خوراک راوړى.“ 

 کارغانو به هغۀ له سحر او ماام ول سره نزدې د اوسېدو دپاره الړو. 
 خو ۀ موده وروستو، په  .ل نه اوبۀ ه راوړه او هغۀ د ولاو غو رو

مل ک د اوچ کال په وجه هغه وله اوچه شوه.

د صارفت د کونې قيصه

 ”اوس د صيدا سره  ،خُدائ کالم په الياس نازل شو چ  بيا د مال

نزدې د صارفت ار ته الړ شه او هلته دېره شه. ما هلته يوې کونې ته وئيل دى
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 نو الياس صارفت ته الړو او چ نه هغه د چ تا له خوراک درکوى.“ 
ار دروازې ته ورسېدو نو هغۀ يوه کونه وليده چ د اور خشاک ي راغونولو.

نو هغه ي راوغوته او ورته ي وفرمائيل، ”ما له په جام ک لې اوبۀ راوړه
 نه چ هغه اوبو راوړلو له روانه شوه، نو هغۀ آواز چ وې م.“ 

ې ورته ووئيل، ”زۀ د ژوندى مال کون ورکو، ”ما له له رو هم راوړه؟“ 
خُدائ ستا د خُدائ پاک په نوم قسم خورم چ هي م نۀ دى پاخۀ کى. ما

سره په من ک صرف يو موے اوړۀ او په لو ک يو اے قدرې د
ان سره ي يم چ ولولو له راغلشان خشاک را زيتُونو تېل دى. زۀ دلته ل
کور ته يوسم او خپل زوئ او ان له ل خوراک تيار کم. او د دې خوراک نه
 الياس ورته وفرمائيل، ”مۀ يرېه. کور ته پس به مون د لوږې نه مۀ شُو.“ 

الړه شه او چ ۀ دې ووئيل نو هم هغه شان وکه. خو اول، چ تا سره ۀ دى
د هغ نه يوه وړه رو پخه که او ما له ي له راوړه او بيا د خپل زوئ او ان
سرائيلو خُدائ پاک داسا خُدائ د بن مال ه چ  دپاره ۀ تيار که. 
تېل ختم نۀ ش ک اوړۀ او په لو ک به ستا په من تر هغ چ فرمائ

 هغه کونه کور ته ترو چ ما مال خُدائ په زمه باران نۀ وى ورولے.“ 
الړه او هم هغه شان ي وکل چ ۀ ورته الياس فرمائيل ۇو. او د هغوئ درېو

 مال خُدائ هغه وعده پوره واړو دپاره د ډېر وخت خوراک موجود وو. 
که چ کومه ي د الياس پېغمبر په ذريعه کې وه او په من ک نۀ اوړۀ او نۀ

 ۀ موده وروستو، د هغه کونې  زوئ په لو ک تېل ختم شول. 
 بيمار شو او ورځ په ورځ هغه نور هم خرابېدو او په آخر ک ي ساه ورکه. 
هغه  الياس ته ووئيل، ”د خُدائ پاک پېغمبره دا تا ما سره ۀ کى دى؟ تۀ

دلته د دې دپاره راغلے ي چ خُدائ پاک ته زما ناهونه راياد کې او زما د
 الياس ورته وفرمائيل، ”ما له ستا زوئ زوئ د مرګ سبب ور؟“ 

راکه.“ بيا هغۀ هل د هغ د غېې نه واخستلو او بره ي هغه کو ته وخېژولو
 او مال چرته چ اوسېدو. الياس هغه هل په خپل ک ک واچولو 
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خُدائ ته ي سوال وکو، ”اے ماله، زما خُدايه پاکه، تا د دې کونې سره
دومره بد ول وکل؟ هغه زما سره دومره ۀ ده چ زما خيال سات او اوس تۀ

راغاړه ويستلو او مال ل هغه هل  بيا الياس درې  “.زوئ وژن د هغ
خُدائ ته ي سوال وکو، ”اے ماله، زما خُدايه پاکه، دا ماشوم دې بيا

 مال خُدائ د الياس سوال واورېدو او هل بيا ساه  “.راژوندے ش
 الياس هغه هل واپس الندې د هغۀ مور اخستل شروع کل او ژوندے شو. 

 هغه له راوستو او هغ ته ي وفرمائيل، ”ووره، ستا زوئ ژوندے دے.“ 
 ورته ووئيل، ”اوس ما ته پته ولېده چ تۀ د خُدائ پاک پېغمبر ي او ستا

د خول په ذريعه د مال خُدائ کالم رتيا دے.“

حضرت الياس او د بعل پېغمبران

 نو ۀ موده وروستو، د اوچ کال په درېم کال، د مال خُدائ کالم  ۱۸
په الياس نازل شو چ، ”الړ شه او د اخاب بادشاه په مخ حاضر شه، نو

 نو الياس روان شو. په سامريه ک قحط ډېر زۀ به په زمه باران راولېم.“ 
 نو اخاب بادشاه عبدياه راوغوتو چ هغه ي د محل زيات سخت وو، 

ايزبل د مال  او کله چ مشر وو. او عبدياه د مال خُدائ ۀ تابعدار وو، 
خُدائ پېغمبران وژل، نو عبدياه ترې نه سل پېغمبران بوتلل او د پنوسو پنوسو
په دوو ډلو ک ي په غارونو ک پ کل او د هغوئ دپاره ي د خوراک او د

لول م په ه چاب عبدياه ته ووئيل، ”را اخ اوبو بندوبست وکو. 
ک ورو او چين او وادۍ وورو، کېدے ش چ ۀ واۀ پېدا ش او

قچرې او آسونه پرې ژوندى وساتلے شُو نو زمون ول ناور به نۀ مۀ کيى.
 نو زۀ به دېخوا الړ شم او تۀ اخوا الړ شه.“ او هغوئ دواړه په بېلو بېلو

 کله چ عبدياه په الره روان وو، نو نااپه هغه د الياس طرفونو روان شول. 
سره مالو شو. هغه ي وپېژندو، د هغۀ په مخ ي شو او تپوس ي ترې نه
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 هغۀ ورته وفرمائيل، ”آو، زۀ يم، وکو، ”زما نېه الياسه. دا په رتيا تۀ ي؟“ 
 عبدياه ورته الړ شه او خپل نې يعن بادشاه ته ووايه چ الياس دلته دے.“ 
هغه م اب بادشاه ته حواله کوې چاخ تۀ م ى دى چۀ بد ک ووئيل، ”ما
خُدائ، ستا د خُدائ پاک په نوم قسم خورم چ  زۀ د ژوندى مال ووژن؟ 

بادشاه په تا پس د دنيا ول ملونه لول دى. کله هم چ د يو مل بادشاه
اب به هغه بادشاه ته وئيل چنشته، نو اخ ک لالياس زما په م ووئيل چ

 او اوس تۀ ما ته وائ چ الړ شم او قسم وخورى چ الياس دلته نشته دے. 
 خو چ نه زۀ الړ شم نو د خپل نې ته ووايم چ الياس دلته دے؟ 

اب ته ووايم چزۀ اخ بيا چ .ائ ته يوس خُدائ روح به تا يو نامعلوم مال
تۀ دلته ي او هغه تا پېدا نۀ کى، نو هغه به ما ووژن، باوجود د دې چ زۀ د

 زما نېه، تا ته پته نشته هلوال راس د مال خُدائ خدمت کوونے يم. 
ۀ چ کله ايزبل د مال خُدائ پېغمبران وژل نو ما د هغوئ سل پېغمبران په

ل او د خوراک او د اوبو بندوبست مک وس پوس پنپن دوو غارونو ک
 نو تۀ ما له نه حم راکوې چ الړ شم او بادشاه ته ووايم ورله وکو؟ 

 الياس ورته وفرمائيل، ”زۀ د ژوندى رب  “.؟ هغه به ما ووژنتۀ دلته ي چ
االفواج په نوم لوظ کوم د کوم چ زۀ خدمت کوم چ زۀ به خپل ان نن

ووئيل چ اب بادشاه له الړو او ورته ي نو عبدياه اخ بادشاه ته پېش کم.“ 
 کله چ الياس راغلے دے. نو اخاب د الياس سره مالوېدو له روان شو. 

اخاب هغه وليدو، نو اخاب ورته ووئيل، ”د اسرائيل د مل شريره، دا په
 الياس ورته وفرمائيل، ”زۀ شرير نۀ يم، بل تۀ او ستا د پالر  “.تيا تۀ ير
خاندان شرير دے. تۀ د مال خُدائ د حمونو نافرمان کوې او د بعل د بتانو
 اوس ول اسرائيل له حم ورکه چ د کرمل په غر ما سره عبادت کوې. 

مالو ش. هغه لور نيم سوه د بعل پېغمبران او لور سوه د اشيرې بت
 نو پېغمبران هم ورسره راوله چا چ د مله ايزبل نه خوراکونه کول.“ 

اخاب ول اسرائيليان او د بعل پېغمبران راغون کل چ د کرمل په غر مالو
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 الياس د خلقو په مخ ودرېدو او ورته ي وفرمائيل، ”ترو پورې به  .ش
تاسو په دوو عقيدو ک  وډ ي؟ کۀ مال خُدائ، خُدائ پاک وى، نو هغۀ

پس روان ش، خو کۀ بعل خُدائ وى، نو هغۀ پس روان ش.“ خو خلقو هي هم
 بيا الياس وفرمائيل، ”د مال خُدائ په پېغمبرانو ک صرف زۀ ونۀ وئيل. 

،يان راول دوه غو پات يم، خو د بعل پېغمبران لور نيم سوه سى دى. 
وړومبے دې د بعل پېغمبران خوښ کى، حالل دې کى، و و دې کى او
په لرو باندې دې کېدى، خو اور دې نۀ بلوى. او زۀ به د هغه بل غوي سره هم
 نو تاسو خپل خُدائ ته سوال وکئ او زۀ به مال خُدائ دغه شان وکم. 

ته سوال وکم او چ په جواب ک کوم يو خُدائ اور راولېى، نو هغه
 بيا الياس  “.وائ ي تۀ” ،ې چک تونے خُدائ پاک دے.“ خلقو چغر
د بعل پېغمبرانو ته وفرمائيل، ”تاسو ډېر ي نو ه، اول تاسو يو غويے بو او
 چ تيار ي کئ او خپل خُدائ ته سوال وکئ، خو په لرو اور مۀ بلوئ.“ 
کوم غويے ورله راوستلے شوے وو نو هغوئ هغه بوتلو، تيار ي کو او د سحر

نه تر غرم پورې ي بعل ته سوال کولو. هغوئ چغ وهل، ”بعله، مون ته ۀ
ې وه د هغجوړه ک اه يکومه قربان جواب نۀ راتلو. او چ ووايه.“ خو هي

 د غرم په وخت الياس ورپورې وق شروع کې، نه ېرچاپېره ېدل. 
هغه د ور چ هغه خُدائ دے. کېدے ش ه چ ،وه ۀ په زوره چغ”

ي يا په متيازو ناست وى، يا په سفر تلے وى. يا اودۀ وى، راوي ،خوبونه وين
 نو پېغمبرانو چغ نورې هم تېزې کې او د خپل رسم په مطابق ي په کئ.“ 
 چاکوانو او په نېزو خپل انونه دومره غوڅ کل، چ په وينه لت پت شول. 

هغوئ ول مازير تر ماامه پورې چغ وهل او ې وډې ي وئيل، خو ۀ
 بيا الياس خلقو ته وفرمائيل، جواب رانۀ غلو او هي آواز وانۀ ورېدلے شو. 
”ما له نزدې راش.“ او هغوئ ول ترې نه راغون شول. الياس د مال خُدائ د
 هغۀ د قرباناه مرمت کول شروع کل کومه چ راغورزولے شوې وه. 

يعقوب د دولسو زامنو د قبيلو دپاره يو يو کاے واخستلو. يعقوب هغه وک وو
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و سره هغۀ د مال د دې کا چ مال خُدائ د اسرائيل نوم ورکے وو. 
خُدائ د عبادت دپاره قرباناه جوړه که. هغۀ د دې نه ېرچاپېره يوه کنده

 بيا هغۀ  .راتل ره اوبۀ په کوارلس لي ًتقريبا وکنستله، دومره لويه چ
و يو او په لرک و و يے يودل، غواه باندې کېپه قربان لر

کېودو. هغۀ وفرمائيل، ”دا لور من د اوبو نه ډک کئ او په نذرانه او لرو
 او هغۀ وفرمائيل، ”دا بيا باندې ي واچوئ.“ نو هغوئ هم داس وکل، 

وکئ،“ نو هغوئ بيا داس وکل. هغۀ بيا وفرمائيل چ داس يو ل بيا وکئ،
 اوبۀ د قرباناه نه الندې ېرچاپېره نو هغوئ په درېم ل هم داس وکل. 

 د مازير نذران په وخت ک الياس وبهېدې او هغه کنده ي ډکه که. 
پېغمبر قرباناه ته نزدې شو او سوال ي وکو، ”اے ماله خُدايه، د ابراهيم،

سرائيل خُدائ پاک يتۀ د ا ه چسحاق او د يعقوب خُدايه پاکه، نن دا ثابِته کا
 ماله او زۀ ستا خدمت کوونے يم او دا هر ۀ ما ستا په حم کى دى. 
خُدايه، زما سوال واوره، زما سوال واوره، نو چ دې خلقو ته پته ول چ تۀ،
 نو مال خُدائ، خُدائ پاک ي او تۀ د هغوئ زړونه ان ته بيا را اړوې.“ 
ه يوسوزول، زم او کا و او دې اور نذرانه، لرخُدائ اور نازل ک مال

 کله چ خلقو دا وليدل، اوچه که او په هغه کنده ک ي اوبۀ اوچ کې. 
نو هغوئ پمخ په زم پرېوتل او وې وئيل، ”مال خُدائ، خُدائ پاک دے،

 الياس حم وکو، ”د بعل پېغمبران صرف مال خُدائ، خُدائ پاک دے.“ 
ونيس، چ يو هم درنه ونۀ تت.“ خلقو هغه ول ونيول او الياس هغوئ الندې

قيسون سيند ته بوتلل او وې وژل.

د اوچ کال ختمېدل

 بيا الياس اخاب بادشاه ته وفرمائيل، ”اوس الړ شه او خوراک اک

 کله چ اخاب د وکه. زۀ د يو دروند باران شور اورم چ راروان دے.“ 
خوراک او اک دپاره الړو، نو الياس د کرمل غرۀ سر ته وختلو، هلته هغه
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 هغۀ خپل نوکر ته وفرمائيل، ”الړ شه او ي شو او سر ي په زمه ولولو. 
د سمندر طرف ته ووره.“ نوکر الړو او بيا راغلو او وې وئيل، ”ما خو هي هم
 په اوؤم ونۀ ليدل.“ الياس اووۀ ل هغۀ ته وفرمائيل چ الړ شه او ووره. 

ل هغه راواپس شو او وې وئيل، ”ما يوه وړه وري وليده چ د سى د الس
،و، چم ورکبرابره وه او د سمندر نه راروانه وه.“ الياس خپل نوکر له ح

ى، په کاډۍ تياره ک جن اب بادشاه له الړ شه او هغۀ ته ووايه چاخ”
 په ل سور ش او کور ته زر راواپس ش ن باران به ي رايسار کى.“ 

وخت ک آسمان په ته توره وري باندې پ شو، هوا راغله او ورسره دروند
باران هم شروع شو. اخاب په خپله جن اډۍ ک سور شو او يزرعيل ته

 د مال خُدائ طاقت په الياس باندې راغلو، هغۀ خپله واپس روان شو. 
.ې وهلاب نه وړاندې مند اخ له او تر يزرعيل پورې يوغه په مال پورې وتچ

حضرت الياس د سينا په غرۀ باندې

 الياس چ ۀ کى ۇو او چ ول پېغمبران ي وژل ۇو نو اخاب  ۱۹
 نو هغ الياس له پېغام بادشاه خپل  ايزبل ته هغه هر ۀ ووئيل. 

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

 الياس په بيابان ک ک بيرسبع ته الړو او خپل نوکر ي هلته پرېودو. 
وله ورځ مزل وکو. هغۀ مزل بس کو او د جارو د ون د سورى الندې

کېناستو او هغۀ غوتل چ م ش. هغۀ ووئيل، ”ماله خُدايه، بس دے، ما
 هغه د جارو د ون الندې مالستو ووژنه، زۀ د خپل پالر نيۀ نه ۀ نۀ يم.“ 
او اودۀ شو. نااپه يوې فرت هغۀ له الس وروړو او ورته ي وفرمائيل، ”پاه

 هغۀ ېرچاپېره وکتل او يوه رو ي وليده چ په رمو سارو او وخوره.“ 
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باندې پخه شوې وه او خپل سر سره نزدې ي د اوبو يو منے وليدو. هغۀ
 د مال خُدائ فرته بيا راغله او په خوراک اک وکو او بيا مالستو. 
دوېم ل ي هغه پاولو، ورته ي وفرمائيل، ”پاه او وخوره، ن ستا دپاره به

 الياس پاېدو، خوراک اک ي وکو او دې سفر ډېر ران وى.“ 
خوراک هغۀ له دومره طاقت ورکو چ سينا ته لوېت ور مزل وکى،
 هلته هغه يو غار ته ورننوتلو او شپه ي په کوم چ د خُدائ پاک غر دے. 
ک تېره که. او د مال خُدائ کالم پرې نازل شو چ، ”الياسه، تۀ دلته ۀ

 هغۀ ورته وفرمائيل، ”ماله خُدايه، ما په شوق سره ستا خدمت کوې؟“ 
کے دے، ما صرف ستا خدمت کے دے، اے مال خُدايه رب االفواجه. خو
اسرائيليانو تا سره خپل لوظ مات کے دے، ستا قرباناه ي مات کې دى او
ېدلل يم او هغوئ زما په ژوند پس رف زۀ پاتدى. ص وژل ستا پېغمبران ي

 مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”بهر الړ شه او د غرۀ په سر باندې زما دى.“ 
له چراولې خُدائ تېر شو او يوه زبردسته هوا ي ه.“ بيا مالپه وړاندې ودرې
هغ غرونه وشلول او کا ي دړې وړې کل، خو مال خُدائ په هوا ک نۀ
وو. هوا بنده شوه او بيا زلزله راغله، خو مال خُدائ په زلزله ک هم نۀ وو.
 د زلزل نه پس اور راغلو، خو مال خُدائ په اور ک هم نۀ وو. او د اور

 کله چ الياس آواز واورېدو، نو هغۀ خپل مخ په نه پس، يو نرے آواز راغلو. 
چوغه ک پ کو، بهر الړو او د غار په خولۀ ک ودرېدو. او هغۀ ته يو آواز

 هغه ورته وفرمائيل، ”ماله خُدايه، وشو چ، ”الياسه، تۀ دلته ۀ کوې؟“ 
رب االفواجه، ما په تا باندې غېرت کے دے. خو اسرائيليانو تا سره خپل لوظ
مات کے دے، ستا قرباناه ي مات کې دى او ستا پېغمبران ي وژل دى.

 مال خُدائ صرف زۀ پات يم او هغوئ زما د وژلو کوشش هم کوى.“ 
وفرمائيل، ”دمشق ته نزدې بيابان ته واپس شه، بيا ار ته ورننوه او حزائيل د

 د نمس زوئ ياهو د اسرائيل بادشاه مقرر که او شام بادشاه مقرر که، 
 هر وک چ د ابيلمحوله د سافط زوئ اليشع ستا نه پس پېغمبر مقرر که. 
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حزائيل نه ژوندے خالص ش نو د ياهو په ذريعه به ووژلے ش او هر وک
 خو زۀ به بيا هم په اسرائيل  .نو اليشع به هغه ووژن تو نه وتد ياه چ

زما وفادار وى او بعل ته ي ول چ دم، هغهاووۀ زره کسان ژوندى پرې ک
سجده نۀ وى کې او هغه ول چ د هغوئ خُلو هغه بت ُل کے نۀ وى.“

اليشع ته بلنه

 الياس الړو او وې ليدل چ اليشع د غويو په يوه قلبه باندې يوه کوله، د هغۀ

نه مخ يوولس سى د قلبو سره ۇو او هر يو سى په يوه قلبه باندې يوه
 کوله. نو الياس خپله پېغمبرى چوغه وويستله او اليشع ته ي ورواغوستله. 

نو اليشع خپل غويان پرېودل، په الياس پس ي منه که او ورته ي وفرمائيل،
”زۀ به خپل مور پالر په مخه ه وئيلو دپاره ُل کم، نو بيا به تا سره الړ شم.“

الياس ورته وفرمائيل، ”ي ده، الړ شه. خو چ ما ستا دپاره ۀ کى دى نو
 بيا اليشع د خپل قلب غويو له الړو او حالل ي کل او د هغه مۀ هېروه.“ 
دې غوه ي پخه که، د جغ نه ي د خشاک کار واخستو. هغۀ غوه خلقو له

ورکه او هغوئ وخوړله. بيا هغه الياس پس د هغۀ د نوکر په شان الړو.

شام سره جن

 د شام بادشاه بِنحدد خپل ول فوج راغون کو او دوه دېرشو نورو  ۲۰
بادشاهانو ي د خپلو آسونو او جن اډو سره ملرتيا کوله، هغه روان شو،

 هغۀ ار سامريه ي محاصره که او په دې باندې ي د حمل تيارے وکو. 
 ”بِنحدد  ،اب ته ووائسرائيل بادشاه اخد ا ل چولې ونته پېغام وړ

 ې او خپلتۀ هغۀ ته خپل سپين زر او سرۀ زر حواله ک بادشاه غواړى چ
،چ اب ورته ووئيل، ”بِنحدد ته وواي اخ  او بچ هم ورکې.“ 
 وروستو پېغام بادشاه سالمت، زۀ تيار يم، زۀ او زما هر ۀ ستا شول.“ 
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وړون د بِنحدد د دې بل مطالب سره بيا راغلل، ”ما تا له خبر درلېلے وو
 چ تۀ به ما ته خپل سپين زر او سرۀ زر او خپل  او بچ حواله کوې. 

خو اوس به زۀ خپل آفسران درولېم چ ستا محل او ستا د آفسرانو کورونه
رېنه را اوچت کى. هغوئ ولوى او چ د هغوئ ۀ هم خوښ ش نو هغه به ت

 اخاب بادشاه د مل ول مشران به سبا تقريباً دا وخت هلته وى.“ 
راغوتل او ورته ي ووئيل، ”تاسو ته پته ده چ دا سے مون تباه کول غواړى.

هغۀ ما له يو پېغام راولېلو چ زما نه ي زما ، بچ، سپين زر او سرۀ زر
 خو مشرانو او خلقو ورته ووئيل، ”هغه چ غوتل او ما دا خبره ومنله.“ 

 نو اخاب د بِنحدد پېغام وړونو ته ووئيل، ۀ وائ نو هغه کار مۀ کوه.“ 
”بادشاه سالمت ته وواي چ ما د هغۀ وړومب مطالبه ومنله، خو دا دوېمه نۀ

 نو د شم منلے.“ نو پېغام وړون بِنحدد له د دې جواب سره واپس راغلل. 
بِنحدد نه ي دا پېغام راوړو، ”ما دې خُدايان ووه او م م دې کى کۀ د

“.راواخل ک په مو زما فوجيان ي چ ش سامريه دومره خاوره هم پات
 اخاب بادشاه ورته ووئيل، ”بِنحدد بادشاه ته وواي چ ته فوج د

 بِنحدد ته د اخاب جواب په  “.وه وروستو الف نۀ بل نه مخ جن
هغه وخت ک مالو شو چ هغۀ او نورو بادشاهانو په خپلو خېمو ک مے

،دپاره تيار ش ار باندې د حمل په و چم ورکو له حل. هغۀ خپلو س
 نو يو پېغمبر اخاب بادشاه له نو هغوئ د جن دپاره صفونه جوړ کل. 

ورغلو او ورته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ فرمائ چ تۀ دا لوئ لر وين؟ هم
نن به زۀ تا له په دې باندې فتح درکم او تا ته به پته ول چ زۀ مال خُدائ

 اخاب ترې نه تپوس وکو، ”د حمل مشرى به وک کوى؟“ پېغمبر يم.“ 
ورته وفرمائيل، ”مال خُدائ فرمائ چ د ضلعو د حمرانانو د مشرۍ الندې به

وانان فوجيان حمله وکى.“ بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”جن به وک
 نو بادشاه شروع کى؟“ پېغمبر ورته وفرمائيل، ”تۀ به ي شروع کې.“ 

زلم فوجيان راوغوتل چ هغوئ د ضلعو د حمرانانو د مشرۍ الندې ۇو، دا
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ول دوه سوه او دوه دېرش ۇو. بيا هغۀ د اسرائيل لر راوغوتلو چ ول اووۀ
دپاره راووتل، چ په وخت د جن ر د غرمسرائيل ل د ا زره سى ۇو. 

په دې وخت ک بِنحدد او د هغۀ دوه دېرش ملرى په خپلو خېمو ک نشه
 اول زلم فوجيان وړاندې الړل. بِنحدد چ کوم جاسوسان لېل ۇو ۇو. 

 هغۀ حم نو هغوئ ورته ووئيل چ” ،ۀ فوجيان د سامريه نه راروان دى.“ 
“.ونيس دپاره راروان وى نو ژوندى ي لحيا د ص و، ”کۀ هغوئ د جنوک
  زلم فوجيانو د جن مشرى کوله، چ د اسرائيل لر ورپس وو، 

او هر فوج يو يو دشمن ووژلو. شاميان وتتېدل، اسرائيليان ورپس ۇو، خو
 اخاب بادشاه راووتلو، بِنحدد او د هغۀ ملرى په آسونو باندې وتتېدل. 

په آسونو او جن اډو باندې ي حمله وکه او شاميانو له ي يو مضبوط
 بيا پېغمبر اخاب بادشاه له الړو او ورته ي وفرمائيل، شست ورکو. 

”واپس الړ شه او خپل فوجيان تيار که او صحيح منصوب جوړې که، ه
چ د شام بادشاه به په راتلون سپرل ک بيا حمله کوى.“

د شاميانو دوېمه حمله

 د بِنحدد آفسرانو هغۀ ته ووئيل، ”د بن اسرائيلو خُدايان د غرونو خُدايان

دى، نو ه اسرائيل مون له شست راکو. خو کۀ مون د هغوئ سره په
 نو هغه مېدانونو ک جن وکو نو مون به يقيناً هغوئ له شست ورکو. 
دوه دېرش بادشاهان د مشرۍ نه لرې که او د هغوئ په ائ فوج مشران مقرر

 بيا د هغه لر هومره يو بل لوئ لر راغون که کوم چ ستا نه که. 
تل ۇو او هم هغه هومره آسونه او جن اډۍ ورکه. مون به د اسرائيليانو سره

په مېدانونو ک جن وکو او دا ل به هغوئ له شست ورکو.“ بِنحدد
ک سپرل  په ورپس بادشاه د هغوئ خبره ومنله او هم داس ي وکل. 

هغۀ خپل سى راوغوتل او د هغوئ سره افيق ار ته روان شو چ په اسرائيل
سامان ي ے شول او د جنک سرائيليان راغون ا حمله وکى. 
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راواخستلو، هغوئ روان شول او شاميانو ته مخامخ ي خېم ولول. اسرائيليان
د شاميانو په مقابله ک د چېلو د دوو وړو رمو په شان ارېدل خو د شاميانو

اب بادشاه له الړو او ورته ي يو پېغمبر اخ نه ېرچاپېره مل ډک وو. 
وفرمائيل، ”مال خُدائ داس فرمائ چ شاميان وائ چ زۀ د مېدانونو نۀ،

ريال بل د غرونو خُدائ يم، نو ه به زۀ تاسو د هغوئ په لوئ لر باندې ب
 اووۀ ور شاميان او کم او تاسو ته به پته ول چ زۀ مال خُدائ يم.“ 

اسرائيليان په خپلو خېمو ک يو بل ته مخامخ ايسار ۇو. په اوومه ورځ باندې
 او باق هغوئ جن شروع کو او بن اسرائيلو يو الک شاميان ووژل. 

ژوندى پات شوى افيق ار ته وتتېدل، چرته چ د هغوئ په اوويشت زره سو
باندې د ار دېوالونه راوغورزېدل. بِنحدد هم ار ته وتتېدو او د يو کور په

ووئيل، ”مون  د هغۀ آفسران ورغلل او هغۀ ته ي دننن کوه ک پ شو. 
اورېدل دى چ د اسرائيل بادشاهان رحم کوون وى. مون له اجازت راکه

چ د مال نه د اټ جام او د مرۍ نه پى تاو کو او د اسرائيل بادشاه له ورشُو
 نو هغوئ د خپل مال نه د اټ او کېدے ش چ هغه تا ژوندے پرېدى.“ 

جام او د مرۍ نه پى تاو کل او اخاب له الړل او ورته ي ووئيل، ”ستا
خدمت کوونے بِنحدد تا ته د خپل ژوند سوال کوى.“ اخاب ورته ووئيل،

 د بِنحدد آفسران د ”هغه ال ژوندے دے ۀ؟ ي ده، هغه زما ورور دے.“ 
يوې  خبرې په طمع ۇو او چ کله اخاب ووئيل چ ”ورور“ نو هغوئ فوراً

پوهه شول او وې وئيل، ”له نه چ تا ووئيل، بِنحدد ستا ورور دے.“ نو
اخاب حم وکو، ”هغه ما له راول.“ کله چ بِنحدد راورسېدو، نو اخاب
 بِنحدد هغۀ ته  .سور ش اډۍ ک د هغۀ سره په جن ورته ووئيل چ
ووئيل، ”زما پالر چ ستا پالر نه کوم ارونه اخست ۇو نو هغه به تا له واپس

،ان دپاره يو کاروبارى مرکز جوړولے ش د خپل م او تۀ په دمشق کدرک
له نه چ زما پالر په سامريه ک کى ۇو.“ اخاب ورته ووئيل، ”نو په

دې شرطُونو به زۀ تا آزاد کم.“ اخاب د هغۀ سره يوه معاهده وکه او بِنحدد
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.الړ ش ودو چپرې ي

د يو پېغمبر اخاب ته بدرد وئيل

 د مال خُدائ په حم د پېغمبرانو د قبيل يو کس خپل ملرى پېغمبر ته

 نو هغۀ ورته وفرمائيل، ”تا د وفرمائيل چ ما ووهه. خو هغۀ انار وکو، 
ه زما نه الړ شن ې ده، نو په دې وجه تۀ چک م نافرمانخُدائ د ح مال
ه هغه الړو نو يو زمرے راغلو او هغه ين او چ “.نو يو زمرے به دې ووژن

 نو هم دغه پېغمبر يو بل سى له الړو او ورته ي وفرمائيل، ”ما ووژلو. 
 ووهه،“ نو دې سى هغه ووهلو، او دومره سخت ي ووهلو چ زخم شو. 
پېغمبر خپل مخ په پ باندې وتلو، چ خپل شل بدل کى او الړو او د سک
 کوم وخت په غاړه ودرېدو او د اسرائيل د بادشاه د تېرېدو انتظار ي کولو. 
چ بادشاه تېرېدو، نو هغه پېغمبر ورته آواز وکو او ورته ي وفرمائيل، ”بادشاه
سالمت، زۀ په جن ک جنېدم چ يو فوج ما له يو نيولے شوے دشمن

راوستلو او راته ي ووئيل، دې سى ته وره، کۀ دے درنه وتت، نو د دې
به خپل ژوند ورکوې او يا به درې زره د سپينو زرو سي ى په بدل کس

 خو زۀ په نورو کارونو ک مصروف شوم او هغه سے جرمانه ورکوې. 
وتتېدو.“ بادشاه ورته وفرمائيل، ”تا په خپله خبره ک خپله فېصله کې ده او
 نو پېغمبر د خپل مخ نه پ لرې که او بادشاه هغه تا ته به سزا مالويى.“ 
 بيا پېغمبر بادشاه ته وفرمائيل، ”دا د فوراً وپېژندو چ دا خو پېغمبر دے. 

مال خُدائ کالم دے چ تا هغه سى له د تتېدو اجازت ورکو د کوم د
وژلو چ ما حم درکے وو، نو د هغۀ د ژوند په بدل ک به خپل ژوند ورکوې

 نو او ستا خلق به ه تباه ش چ د هغۀ خلق ي تتېدو ته پرې دى.“ 
بادشاه په يره او خفان ک واپس سامريه ته الړو.
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د نبوت د انورو باغ

 نو په يزرعيل ک د سامريه د اخاب بادشاه د محل سره نزدې د  ۲۱
 يوه ورځ اخاب نبوت ته انورو يو باغ وو چ د نبوت نوم سى وو. 

ووئيل، ”د انورو باغ دې ما له راکه، دا زما د محل سره نزدې دے او زۀ د دې
زم نه د سبزۍ باغ جوړول غواړم. زۀ به تا له د دې نه ۀ د انورو باغ

 نبوت ورته ووئيل، ”د درکم، يا کۀ تۀ وائ نو زۀ به د دې قيمت درکم.“ 
انورو دا باغ ما ته د پالر نيۀ نه په ميراث ک مالو شوے دے، مال خُدائ

 اخاب کور ته الړو او چ نبوت ورته دې ونۀ کى چ زۀ دا تا له درکم.“ 
ۀ وئيل ۇو په هغ باندې خفه او غصه وو. هغه په خپل ک ک مالستو،

 د هغۀ ه ايزبل ورغله او تپوس ان ي مرور کو او خوراک ي نۀ کولو. 
 نو هغۀ ي ترې نه وکو، ”تۀ ول دومره خفه ي؟ او خوراک ول نۀ کوې؟“ 

ورته ووئيل، ”دا ه چ نبوت يزرعيل ته ما ووئيل چ زۀ به درنه د انورو باغ
په پېسو واخلم، يا کۀ غواړې نو زۀ به د دې باغ په ائ بل باغ درکم، خو هغۀ
 ايزبل ورته ووئيل، ”نو تۀ د اسرائيل راته ووئيل، چ باغ تا له نۀ درکوم.“ 

بادشاه ي کۀ نه؟“ د ک نه پاه، ”خپل زړۀ خوشحال که او خوراک وکه. زۀ
 بيا هغ يو و خطونه وليل، د به تا له د نبوت د انورو باغ واخلم.“ 

اخاب دستخط ي ورباندې وکو، د هغۀ مهر ي ورباندې ولولو او د هغه ار
 په خطونو ک آفسرانو او مشرانو ته ي ولېل چرته چ نبوت اوسېدو. 
ليل شوى ۇو، ”اعالن وکئ چ خلق روژه ونيس، خلق دې راغون ش او
ېنوئ چ دوه بدمعاشان د هغۀ مخامخ ک نبوت له د عزت ائ ورکى. 

الزام ورباندې ولوى چ هغۀ د خُدائ پاک او بادشاه ستاخ کې ده. بيا هغه
 نو د نبوت ار  “.ش م ئ چک سار ياو سن ار نه بهر بو د

اوسېدونو مشرانو او آفسرانو هم هغه شان وکل له نه چ ورته ايزبل په
 هغوئ اعالن وکو چ نن روژه ونيس، خلق هغه خطونو ک ليل ۇو. 
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 هغه دوو بدمعاشانو د راغون شول او نبوت له ي د عزت ائ ورکو. 
خلقو په مين ک په هغۀ الزام ولولو چ هغۀ د خُدائ پاک او د بادشاه

 نو ستاخ کې ده، نو هغه د ار نه بهر بوتلے شو او سنسار ي کو. 
 ايزبل ته دا پېغام ولېلے شو چ، ”نبوت سنسار شوے دے او م دے.“ 

نه چ ايزبل ته دا پېغام مالو شو، نو هغ اخاب ته ووئيل، ”نبوت م دے نو
 الړ شه او د انورو هغه باغ قبضه که، چ کوم ي په تا باندې نۀ خرولو.“ 

 بيا د مال خُدائ نو اخاب فوراً د انورو باغ ته الړو او قبضه ي کو. 
 ”د سامريه بادشاه اخاب له  ،پېغمبر په الياس نازل شو چ شبکالم د ت

الړ شه. هغه به تۀ د نبوت د انورو په باغ ک ووين، چ په کوم باندې قبضه
 هغۀ ته ووايه چ زۀ مال خُدائ هغۀ ته فرمايم چ د هغه سى د کوى. 
زۀ داس ۀ؟ هغۀ ته ووايه چ وژلو نه پس، د هغۀ په جائيداد قبضه هم کوې

فرمايم، په کوم ائ ک چ سپو د نبوت وينه وله نو سپ به هلته ستا وينه
 کله چ اخاب الياس وليدو، نو هغۀ ورته ووئيل، ”زما دشمنه،  “.هم و
زۀ دې پېدا کم؟“ الياس ورته وفرمائيل، ”آو، تۀ م پېدا کې، تا خپل ان هغه
 نو مال ۀ ته حواله کے دے چ د مال خُدائ په نظر ک غلط دى. 
خُدائ تا ته فرمائ چ زۀ په تا تباه راولم. زۀ به تا لرې کم او ستا د خاندان

 ستا خاندان به هر يو نر کس به ختم کم، کۀ هغه بوډا وى او کۀ وان وى. 
د نباط زوئ يربعام بادشاه په شان او د اخياه د زوئ بعشا بادشاه د خاندان په

شان ش ،ه چ اسرائيليان دې د ناه طرف ته بوتل دى نو تا زما غصه
 او مال خُدائ د ايزبل په حقله فرمائ چ د يزرعيل په ار راپارول ده. 
م ار ک په  ستا هر يو خپلوان چ ک به سپ د هغ الش وخورى. 

نو مارغان به ي ۀ شم په مېدان ک وک چ وخورى او به ي نو سپ ش
 د اخاب په شان داس هي وک هم نۀ ۇو چ د مال خُدائ وخورى.“ 

په نظر ک ي دومره بد عمل کے وو او خپل  ايزبل ورباندې دا کار
 هغۀ ډېر د بشرم ناهونه وکل چ د بتانو عبادت ي وکو، کے دے. 
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له نه چ اموريانو کى ۇو، کوم چ مال خُدائ په هغه وخت ک د هغه
 کله چ اخاب د مل نه شل ۇو چ بن اسرائيل مخ په وړاندې تلل. 

الياس دا خبرې واورېدې، نو اخاب خپل جام وشلول او وې ويستل او د
اټ جام ي واغوستل. هغۀ خوراک نۀ کولو، د اټ په جامو ک اودۀ کېدو
 د مال خُدائ کالم په الياس پېغمبر نازل او سر وهلے بر وهلے رېدو. 

 ”تا ته پته لېدل ده ۀ چ اخاب ما ته خپل ان ومره عاجز  ،شو چ
کے دے؟ نو چ ترو پورې هغه ژوندے وى نو زۀ به په هغۀ تباه نۀ راولم،

اب په خاندان باندې تباهبه زۀ د اخ خو د هغۀ د خپل زوئ په ژوند ک
راولم.“

د مياياه پېغمبر اخاب له خبردارے ورکول

 خو په درېم  د اسرائيل او د شام په مين ک درې کاله امن وو،   ۲۲
کال د يهوداه بادشاه يهوسفط د اسرائيل بادشاه اخاب سره مالوېدو دپاره الړو.

 اخاب د خپلو آفسرانو نه تپوس وکو، ”مون د شام د بادشاه نه د

 او اخاب د راماتجِلعاد ار واپس ول وانۀ خستلو؟ دا خو زمون دے.“ 
يهوسفط نه تپوس وکو، ”تۀ به ما سره الړ ش ۀ چ په راماتجِلعاد حمله

وکو؟“ يهوسفط ورته ووئيل، ”له نه چ زۀ ستا ملرے يم، نو داس زما
 او فوجيان ستا خپل فوجيان دى او زما آسونه ستا خپل آسونه دى.“ 

يهوسفط دا هم ووئيل، ”خو راه چ اول د مال خُدائ سره مشوره وکو.“
 نو اخاب تقريباً لور سوه پېغمبران راغون کل، او تپوس ي ترې نه

وکو، ”ما له په راماتجِلعاد باندې حمله کول په کار دى او کۀ نه؟“ هغوئ ورته
 خو يهوسفط ووئيل، ”آو، حمله پرې وکه، مال خُدائ به فتح درکى.“ 
ترې نه تپوس وکو، ”داس يو بل پېغمبر نشته ۀ چ د هغۀ په ذريعه مون د
 اخاب ورته ووئيل، ”يو بل پېغمبر هم مال خُدائ سره مشوره وکو؟“ 

شته چ د امله زوئ مياياه دے. خو زۀ د هغۀ نه نفرت کوم، ه چ هغۀ زما
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دپاره هيله هم ۀ پېشوئ نۀ ده کې، همېشه بده پېشوئ راکوى.“ يهوسفط
 نو اخاب د دربار يو آفسر ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، داس مۀ وايه.“ 
 د اسرائيل راوغوتلو او ورته ي ووئيل چ الړ شه او مياياه فوراً راوله. 

بادشاه اخاب او د يهوداه بادشاه يهوسفط خپل شاه چوغ اغوست وې او د
سامريه د دروازې نه بهر په درمند ک په خپلو تختُونو باندې ناست ۇو او ولو

 په هغوئ ک د  .ورکول ويانپېش پېغمبرانو د هغوئ په حضور ک
ووئيل، ”مال اب ته يل او اخر جوړ ک کنعانه زوئ صدقياه د اوسپن

ې او تباه به يوک الف جند دې سره به تۀ د شاميانو خ ،فرمائ خُدائ داس
 هغه نورو ولو پېغمبرانو هم دغه شان وفرمائيل، ”راماتجِلعاد ته کې.“ 
 په دې روان شه او تۀ به کامياب ش، مال خُدائ به تا له فتح درکى.“ 

دوران ک چ کوم آفسر د مياياه راوستو له تلے وو نو هغۀ مياياه ته ووئيل،
”وره، نورو ولو پېغمبرانو د بادشاه د کامياب پېشوئ ورکې ده، نو الړ شه او

اياه ورته وفرمائيل، ”زۀ د ژوندى مال خو مي هم هغه خبرې ورته وکه.“ 
 خُدائ په نوم دا لوظ کوم چ هغه ما ته ۀ وائ نو زۀ به هم هغه ووايم.“ 
کله چ هغه د بادشاه په مخ حاضر شو، نو بادشاه ترې نه تپوس وکو،
”مياياه، ما او يهوسفط له په راماتجِلعاد باندې حمله کول په کار دى او کۀ

نه؟“ مياياه ورته د چل سره ووئيل، ”آو، حمله ورباندې وکئ، بشه تاسو به
 خو اخاب ووئيل، ”ما ريال ش. مال خُدائ به تاسو له فتح درکى.“  ب
درته و ل وئيل دى؟ چ کله تۀ ما ته د مال خُدائ په نوم خبرې کوې، نو
 مياياه ورته وفرمائيل، ”ما په خوب ک د اسرائيل لر په رتيا وايه.“ 

غرونو باندې داس خور وکتلو له چ د شپون نه بغېر ې خورې ورې وى. او
مال خُدائ وفرمائيل چ د دې سو مشر نشته، نو پرېده چ هغوئ په خېر

اب يهوسفط ته ووئيل، ”ما تا ته نۀ دى وئيل اخ  “.سره کورونو ته الړ ش
 ۀ چ هغه زما دپاره ۀ پېشوئ نۀ اوروى؟ د هغۀ پېشوئ تل بده وى.“ 

مياياه دا هم وفرمائيل چ، ”مال خُدائ ته غوږ ونيسه چ هغه ۀ فرمائ. ما
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په خپل تخت باندې ناست وو او خپل خُدائ وليدو چ مال په آسمان ک
 مال خُدائ تپوس وکو ول فرت ي  او س طرف ته والړې وې. 
چ، اخاب به وک دوکه کى چ الړ ش او په راماتجِلعاد ک ووژلے

 نو يوه ترې نه ش؟ نو ۀ فرتو يو ۀ وفرمائيل او نورو بل ۀ وفرمائيل، 
راوړاندې شوه، مال خُدائ ته ورنزدې شوه او وې فرمائيل، زۀ به هغه دوکه

 مال خُدائ ترې نه تپوس وکو چ ،نه؟ نو هغه روح ورته ووئيل کم. 
چ، زۀ به الړ شم او د اخاب په ولو پېغمبرانو به دروغ ووايم. نو مال خُدائ

 مال  .ه. تۀ به کامياب شالړ شه او هغه دوکه ک ،ورته وفرمائيل چ
خُدائ ستا پېغمبران دې ته جوړ کى دى چ دروغ ووائ ه هغۀ په خپله دا

 بيا صدقياه پېغمبر مياياه له  “.راش په تا تباه ې ده چفېصله ک
ورنزدې شو، په مخ ي پېه ورکه او تپوس ي ترې نه وکو، ”ستا خيال دا

دے ۀ چ د مال خُدائ روح زما نه تلے دے او تا سره ي خبرې کې دى؟“
 مياياه ورته وفرمائيل، ”تا ته به پته ول چ کله تۀ د پېدو دپاره يوې

 بيا اخاب خپل يو آفسر له حم ورکو، ”مياياه  “.ته الړ ش کو شاتن
 هغوئ ته رفتار که او د ار حمران امون او يوآس شهزاده له ي بوه. 
ووايه چ دې په قېدخانه ک واچوى او د لې شان رو او اوبو نه بغېر دې

 هي هم نۀ ورکوى ترو پورې چ زۀ په خېر سره واپس نۀ يم راغلے.“ 
مياياه وفرمائيل، ”کۀ تۀ په خېر سره واپس راش، نو مال خُدائ به زما په

ذريعه کالم نۀ وى کے.“ او مياياه دا هم وفرمائيل چ، ”زۀ ۀ وايم نو دا به
“.ياد سات

د اخاب مرګ

 بيا د اسرائيل بادشاه اخاب او د يهوداه بادشاه يهوسفط الړل چ په

مون ه چن” ،اب يهوسفط ته ووئيل اخ راماتجِلعاد ار حمله وکى. 
جن له الړ شُو، نو زۀ به خپل ان بدل کم، خو تۀ خپل شاه لباس واغونده.“
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 د شام بادشاه د خپلو نو د اسرائيل بادشاه په بدل لباس ک جن له الړو. 
دوه دېرشو جن اډو فوج مشرانو له حم ورکے وو چ د اسرائيل د

 نو چ کله هغوئ يهوسفط بادشاه نه بغېر به په هيچا باندې حمله نۀ کوئ. 
بادشاه وليدو، نو د هغوئ ولو خيال دا وو چ ن هغه د اسرائيلو بادشاه دے،

نو هغوئ په هغۀ باندې د حمل کولو دپاره راورېدل. خو چ کله هغۀ چغه
 نو هغوئ ته پته لېده چ هغه د اسرائيل بادشاه نۀ دے، نو هغوئ ترې که، 

 خو يو شام فوج يو غشے هس وويشتلو او په دې نه راواپس شول. 
اب د خپلېدو. نو اخول ک زغرې د جوړ په مين اب د خپلباندې اخ
جن اډۍ چلوون ته آواز وکو، ”زۀ زخم شوم، واپس شه او د جن نه

 جن وله ورځ سخت وو، او اخاب بادشاه په خپله جن اډۍ ووه.“ 
ک ايسار وو، تيه ي وهل وه او شاميانو ته ي مخ وو. د هغۀ د زخم نه وينه
 بهېدله او وين د جن اډۍ تخت پ کو او په ماام ک هغه م شو. 

،جوړې شوې چ چغ ر کسرائيل په لد ا رېواتو په وخت ک د نمرپ
 نو اخاب م شو. د هغۀ  “.ان کور ته ورس ے دې خپلتباه شُو، هر س”
 د هغۀ جن اډۍ د سامريه الش سامريه ته يوړلے شو او خ کے شو. 

کنجرو المبل نو هلته سپو د هغۀ وين ے شوه، چرته چسره صفا ک ډن
 ول، له نه چ مال خُدائ فرمائيل ۇو چ داس به کيى. 

اخاب بادشاه چ نور هر ۀ هم کى ۇو، سره د هغه حساب کتاب چ د هغۀ
محل د هات په غاونو ائسته کے شوے وو او چ کوم ول ارونه ي جوړ

 کى ۇو، دا هر ۀ د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
نو د هغۀ د مرګ نه پس د هغۀ په ائ د هغۀ زوئ اخزياه بادشاه شو.

د يهوداه بادشاه يهوسفط

 د اسرائيل د بادشاه اخاب د بادشاه په لورم کال، د آسا زوئ يهوسفط

 په دې وخت ک هغه د پينو دېرشو کالو وو او د يهوداه بادشاه جوړ شو. 
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لحه. د هغۀ مور عزوبه د سوک په يروشلم باندې بادشاه ويشت کاله يپين
کوم د مال  د خپل پالر آسا په شان، هغۀ هم هغه کار کولو چ لور وه. 

خُدائ په نظر ک صحيح وو، خو عالقائ عبادتخان تباه شوې نۀ وې او خلقو
 يهوسفط د اسرائيل د هلته نذران پېش کول او خوشبوئ ي سوزوله. 

 يهوسفط چ نور هر ۀ هم کى دى، د هغۀ بادشاه سره هم صلح وکه. 
ول بهادرۍ او جنونه، دا هر ۀ د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے

 هغۀ د مل نه هغه نران کنجران وشل کومو چ د غېرو قومونو شوى دى. 
په قرباناه باندې خدمت کولو چ هغوئ د هغۀ د پالر آسا د وخت نه دا کار نۀ

 د ادوم په مل ک بادشاه نۀ وو، په دې باندې يو خليفه وو پرېے. 
 يهوسفط بادشاه حومت کولو کوم چ د يهوداه بادشاه مقرر کے وو. 

تجارت سمندرى جهازُونه جوړ کل چ د اوفير مل نه سرۀ زر راوړى، خو دا
 نو په هغه وخت د په عصيونجابر ک مات شول او هيله ال نۀ ړل. 

اخاب زوئ اخزياه يهوسفط ته ووئيل چ، ”زما سى دې ستاسو د سو سره
 يهوسفط م سمندرى جهازُونه چلوى،“ خو يهوسفط دې ته راض نۀ شو. 

شو او د داؤد په ار ک په شاه اديره ک خ شو او د هغۀ زوئ يهورام د
هغۀ نه پس بادشاه شو.

د اسرائيل بادشاه اخزياه

 د يهوداه بادشاه يهوسفط د بادشاه په اوولسم کال، د اخاب زوئ اخزياه

 د اسرائيل بادشاه جوړ شو او هغۀ په سامريه باندې دوه کاله بادشاه وکه. 
هغۀ مال خُدائ نارضا کو او د خپل پالر اخاب، د خپل مور ايزبل او د

يربعام بادشاه په بد مثال باندې ي عمل وکو، چا چ اسرائيليان د ناه طرف ته
 هغۀ د بعل عبادت او خدمت وکو، له نه چ مخ د هغۀ بوتل ۇو. 

پالر کے وو. هغۀ د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک غصه راوپاروله.
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