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سلاطِین-۱
ادونیاہ سازشکی

داؤد1 بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اُسے ہمیشہ سردی لـگتی تھی، اور
اُس پر مزید بستر لنے ڈا سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔ 2 یہ دیکھ کر ملازموں
نے بادشاہ سے کہا، اگر” اجازت ہو تو ہم بادشاہ کے لئے ایک نوجوان
کنواری ڈھونڈ لیں جو آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور آپ کی دیکھ
بھال کرے۔ لڑکی آپ کے ساتھ لیٹ کر آپ کو گرم “رکھے۔ 3 چنانچہ
وہ پورے ملـک میں کسی خوب صورت لڑکی کی تلاش کرنے لـگے۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاگابی شونیمی کو چن کر بادشاہ پاسکے لایا گیا۔
اب4 سے وہ اُس خدمتکی میں حاضر ہوتی اور اُس کی دیکھ بھال کرتی
رہی۔ لڑکی نہایت خوب صورت تھی، لیکن بادشاہ نے کبھی اُس سے
صحبت نہ کی۔

5 -6 اُن دنوں میں ادونیاہ بادشاہ بننے سازشکی کرنے لگا۔ وہ داؤد کی
بیوی حجیت کا بیٹا تھا۔ یوں وہ ابی سلوم کا سوتیلا بھائی اور اُس کے مرنے
پر داؤد سبکا سے بڑا بیٹا تھا۔ شکل صورتو لحاظکے لوگسے اُس کی
یفبڑی تعر کیا کرتے تھے، اور بچـپن سے اُس باپکے نے اُسے کبھی نہیں
ڈانٹا تھا کہ تُو کیا کر رہا ابہے۔ ادونیاہ اپنے آپ کو لوگوں کے منے سا
پیش کر کے اعلان کرنے لگا، مَیں” ہی بادشاہ بنوں “گا۔ اِس مقصد کے
تحت اُس نے اپنے لئے رتھ گھوڑےاور خرید کر 50 آدمیوں کو رکھ لیا
تاکہ وہ جہاں بھی جائے اُس کے آگے آگے چلتے رہیں۔ 7 اُس یوآبنے
بن یاہ ضرو اور ابیاتر امام باتسے کی تو وہ اُس کے ساتھی بن کر اُس کی
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حمایت کرنے کے لئے تیار ہوئے۔ لیکن8 صدوق امام، ِنایاہ ب بن یہویدع اور
ناتن نبی اُس کے ساتھ نہیں تھے، نہ ِسمعی، یعی ر یا داؤد کے محافظ۔

دنایک9 ادونیاہ راجلعیننے چشمے قریبکے زُحلتچٹانکی کے
کی۔ضیافتپاس کافی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور بچھڑےتازےموٹے ذبح
گئے۔کئے ادونیاہ بادشاہنے تمامکے بیٹوں اور یہوداہ تمامکے افسروںشاہی
دعوتکو دی تھی۔ کچھ10 لوگوں کو جان بوجھ کر اِس میں شامل نہیں
کیا گیا تھا۔ اُن میں اُس کا بھائی سلیمان، ناتن نبی، ِنایاہ ب اور داؤد محافظکے
شامل تھے۔

داؤد سلیمان کو بادشاہ قرار دیتا ہے
تب11 ناتن سلیمان کی ماں بت سبع سے ملا اور بولا، کیا” یہ خبر آپ

تک نہیں پہنچی کہ حجیت کے بیٹے ادونیاہ نے اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیا
ہے؟ ہمارےاور آقا داؤد کو اِس کا تکعلم !نہیں آپ12 کی آپاور کے
بیٹے سلیمان کی خطرےبڑےزندگی میں ہے۔ اِس لئے لازم ہے آپکہ
مشورےمیرے ًپر فورا عمل کریں۔ داؤد13 بادشاہ پاسکے جا کر اُسے بتا
دینا، میرےاے’ آقا اور بادشاہ، آپکیا قَسمنے کھا مجھکر نہیںوعدہسے
کیا تھا کہ تیرا بیٹا میرےسلیمان بعد تخت نشین ہو گا؟ تو پھر ادونیاہ کیوں
بادشاہ بن گیا ‘ہے؟ آپ14 کی بادشاہ سے گفتگو ابھی ختم نہیں ہو گی کہ
مَیں داخل ہو آپکر باتکی کی تصدیق کروں “گا۔

بت15 ًسبع فورا بادشاہ پاسکے گئی جو سونے کمرےکے میں لیٹا ہوا
تھا۔ وقتاُس تو بہتوہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اور اُسشاگابی دیکھکی
بھال کر رہی تھی۔ بت16 کمرےسبع میں داخل ہو کر بادشاہ کے منے سا
منہ کے بل جھک گئی۔ داؤد نے پوچھا، کیا” بات “ہے؟ بت17 سبع
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نے کہا، میرے” آقا، آپ نے تو رب اپنے خدا کی قَسم کھا کر مجھ سے
وعدہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا میرےسلیمان بعد تخت نشین ہو گا۔ لیکن18 اب
ادونیاہ بادشاہ بن بیٹھا میرےاورہے آقا اور بادشاہ اِسکو کا نہیں۔تکعلم
اُس19 ضیافتنے کے لئے بہت سے گائےبَیل، بچھڑےتازےموٹے اور
یاں بکر بھیڑ ذبح کر کے تمام شہزادوں کو دعوت دی ہے۔ ابیاتر امام اور
فوج کا کمانڈر یوآب بھی اِن میں شامل ہیں، لیکن آپ کے خادم سلیمان
دعوتکو نہیں ملی۔ اے20 میرےبادشاہ آقا، اِس وقت تمام اسرائیل کی
آپآنکھیں پر لـگی آپسبہیں۔ سے یہ جاننے کے لئے تڑپتے ہیں آپکہ
کے بعد تختکون نشین ہو گا۔ 21 آپاگر نے جلد ہی قدم نہ اُٹھایا تو آپ
کوچکے کر جانے ًکے فورا بعد مَیں اور میرا بیٹا ادونیاہ کا نشانہ بن کر مجرم
ٹھہریں “گے۔

بت23- 22 ابھیسبع بادشاہ باتسے کر ہی تھیرہی کہ داؤد اطلاعکو
دی گئی کہ ناتن نبی آپ سے ملنے آیا ہے۔ نبی کمرے میں داخل ہو کر
بادشاہ کے منے سا اوندھے منہ جھک گیا۔ 24 پھر اُس نے کہا، میرے”
آقا، لگتا ہے کہ آپ اِس حق میں ہیں کہ ادونیاہ آپ کے بعد تخت نشین
ہو۔ 25 کیونکہ آج اُس نے عین راجل جا کر بہت سے گائےبَیل، موٹے
تازے بچھڑے اور یوں بھیڑبکر کو ذبح کیا ہے۔ ضیافت کے لئے اُس نے
تمام شہزادوں، تمام فوجی افسروں اور ابیاتر امام کو دعوت دی ہے۔ اِس
وقت وہ اُس کے ساتھ کھانا کھا کھا کر اور َمے پی پی کر نعرہ لگا رہے
ہیں، ادونیاہ’ بادشاہ زندہ ‘!باد لوگوںکچھ26 بوجھجانکو نہیںدعوتکر
دی۔ اُن میں مَیں آپ کا خادم، صدوق امام، ِنایاہ ب بن یہویدع اور آپ کا
خادم سلیمان بھی شامل ہیں۔ میرے27 آقا، آپکیا نے واقعی اِس کا حکم
دیا ہے؟ آپکیا نے اپنے خادموں کو اطلاع دیئے بغیر فیصلہ کیا ہے کہ یہ
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شخص بادشاہ بنے “گا؟
جواب28 میں داؤد نے کہا، بت” سبع کو “!بُلائیں وہ واپس آئی اور

بادشاہ کے منے کھڑیسا گئی۔ہو بادشاہ29 قَسمکیحیاتکیرب”بولا،
مجھےکردےفدیہنےجس بچایاسےمصیبتہر آپ30ہے، کا سلیمانبیٹا
میرے بعد بادشاہ ہو گا بلـکہ آج تختمیرےہی پر بیٹھ گا۔جائے آجہاں،
ہی مَیں وہ وعدہ پورا کروں گا جو مَیں ربنے اسرائیل کے خدا کی قَسم
کھا آپکر سے کیا “تھا۔ یہ31 سن بتکر سبع اوندھے گئیجھکمنہ اور
کہا، مالـکمیرا” داؤد بادشاہ زندہ “!باد

32 پھر داؤد نے حکم دیا، صدوق” امام، ناتن نبی اور ِنایاہ ب بن یہویدع
کو بُلا “لائیں۔ تینوں آئے 33 تو بادشاہ اُن سے مخاطب ہوا، میرے” بیٹے
سلیمان میرےکو خچر پر بٹھائیں۔ میرےپھر افسروں کو ساتھ لے کر اُسے
تکچشمےجیحون پہنچا دیں۔ صدوقوہاں34 اور ناتن اُسے مسح کر کے
اسرائیل کا بادشاہ بنا دیں۔ نرسنگے کو بجا بجا کر نعرہ لگانا، سلیمان’ بادشاہ
زندہ ‘!باد 35 اِس کے میرےبعد بیٹے کے ساتھ یہاں واپس آ جانا۔ وہ محل
داخلمیں ہو تختمیرےکر پر بیٹھ جائے میریاور حکومتجگہ کرے،
کیونکہ مَیں نے اُسے اسرائیل اور یہوداہ کا حکمران مقرر کیا “ہے۔

ِنایاہ36 ب بن یہویدع جوابنے آمین،”دیا، ایسا ہی میرےرب!ہو آقا کا
خدا اِس فیصلے پر اپنی برکت دے۔ 37 آپربطرحجساور کے ساتھ
رہا اُسی طرح وہ سلیمان کے ساتھ بھی ہو، بلـکہ وہ اُس تختکے آپکو
تختکے سے کہیں یادہ ز “!کرےسربلند 38 پھر صدوق امام، ناتن نبی،
ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ کے محافظ کریتیوں اور فلیتیوں نے سلیمان کو
بادشاہ کے خچر پر بٹھا کر اُسے تکچشمےجیحون پہنچا دیا۔ صدوق39 کے
پاس تیل سے بھرا مینڈھے کا سینگوہ تھا مُقّدسجو خیمے میں پڑا رہتا



سلاطِین-۱ 1:40 v سلاطِین-۱ 1:47

تھا۔ اب اُس نے یہ تیل لے کر سلیمان کو مسح کیا۔ پھر نرسنگا بجایا گیا
مللوگاور کر نعرہ لگانے سلیمان”لـگے، بادشاہ زندہ !باد سلیمان بادشاہ
زندہ “!باد بانسریلوگتمام40 بجاتے خوشیاور مناتے سلیمانہوئے کے
پیچھے چلنے لـگے۔ جب وہ دوبارہ یروشلم میں داخل ہوا تو اِتنا شور تھا کہ
زمین لرز اُٹھی۔

ادونیاہ شکستکی
لوگوں41 کی یہ آوازیں ادونیاہ اور اُس بھیتکمہمانوںکے پہنچ گئیں۔

تھوڑی دیر پہلے وہ کھانے سے فارغ ہوئے تھے۔ نرسنگے کی آواز سن کر
چونکیوآب اُٹھا اور یہ”پوچھا، کیا شہرہے؟ سے اِتنا دےسنائیکیوںشور
رہا “ہے؟ 42 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ابیاتر کا بیٹا یونتن پہنچ گیا۔
یوآب بولا، پاسہمارے” آئیں۔ آپ جیسے لائق آدمی اچھی خبر لے کر آ
رہے ہوں “گے۔

43 یونتن نے جواب دیا، افسوس،” ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا داؤد
بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ 44 اُس نے اُسے صدوق امام،
ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ کریتیوںمحافظکے فلیتیوںاور ساتھکے
جیحون چشمے پاسکے بھیج دیا سلیمانہے۔ بادشاہ کے خچر پر سوار تھا۔
چشمےجیحون45 پاسکے صدوق امام اور ناتن نبی نے اُسے مسح کر کے
بادشاہ بنا دیا۔ پھر وہ خوشی مناتے ہوئے شہر واپسمیں چلے پورےگئے۔
شہر چلہلمیں مچ گئی۔ یہی وہ شور آپجوہے دےسنائیکو رہا ہے۔
تختسلیماناب46 پر بیٹھ چکا ہے، ہمارےدرباریاور47 آقا داؤد بادشاہ
بادمبارککو لئےکےدینے اُس پہنچپاسکے کہہوہہیں۔گئے آپ’ہیں،رہے کا کرےخدا کہ سلیمان کا نام آپ کے نام سے بھی یادہ ز مشہور ہو
اُسجائے۔ آپتختکا تختکے کہیںسے یادہ ز سربلند ‘ہو۔ بادشاہ نے
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اپنے بستر اللهکرجھکپر پرستشکی اور48کی کہا، اسرائیلرب’ کے خدا
کی تمجید جسہو میرےنے بیٹوں میں ایکسے میریکو تختجگہ پر بٹھا
دیا اُسہے۔ کا شکر ہے مَیںکہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ “۔‘سکا

یونتن49 یہسےمنہکے ادونیاہکرسنخبر مہمانتمامکے سبگئے۔گھبرا
اُٹھ کر طرفچاروں منتشر ہو گئے۔ 50 ادونیاہ سلیمان خوفسے کھا کر
پاسکےخیمےمُقّدس گیا قرباناور گاہ لپٹسےسینگوںکے گیا۔ کسی51
نے سلیمان پاسکے جا کر اُسے اطلاع دی، ادونیاہ” کو سلیمان بادشاہ
خوفسے اِسہے، لئے وہ قربان گاہ سینگوںکے سے لپٹے ہوئے کہہ رہا
ہے، سلیمان’ بادشاہ پہلے قَسم کھائے کہ وہ مجھے موت گھاٹکے نہیں
اُتارے سلیمان52“۔‘گا وعدہنے اگر”کیا، ثابتلائقوہ ہو تو اُس ایککا
بال بھی بیکا نہیں ہو گا۔ لیکن بھیجب اُس میں بدی پائی جائے وہ ضرور
مرے “گا۔

53 سلیمان نے اپنے لوگوں کو ادونیاہ کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اُسے
بادشاہ کے پاس پہنچائیں۔ ادونیاہ آیا اور سلیمان کے منے سا اوندھے منہ
جھک گیا۔ سلیمان بولا، اپنے” گھر چلے “!جاؤ

2
داؤد ہدایاتآخریکی

داؤدجب1 محسوسکو ہوا جانےکرکوچکہ قریبوقتکا اُستوہے
اپنےنے سلیمانبیٹے وہاںمَیںاب”2کی،ہدایتکو جا دنیاجہاںہوںرہا
شخصہرکے کو جانا ہوتا ہوںمضبوطچنانچہہے۔ اور مردانگی دکھائیں۔
3 جو آپربکچھ کا آپخدا سے چاہتا ہے وہ کریں اور اُس کی راہوں پر
رہیں۔چلتے الله ہردرجمیںشریعتکی ہدایتاورحکم پورےپر طور عملپر



سلاطِین-۱ 2:4 vii سلاطِین-۱ 2:10

کریں۔ پھر جو کچھ بھی کریں گے اور جہاں بھی جائیں آپگے کو کامیابی
نصیب ہو گی۔ 4 میرےربپھر ساتھ اپنا وعدہ کرےپورا گا۔ کیونکہ اُس
نے فرمایا ہے، تیریاگر’ اولاد اپنے چلنچال پر دےدھیان پورےکر دل
و جان میریسے وفادار رہے تو اسرائیل پر اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم
رہے ‘گی۔

5 دو ایک اَور باتیں بھی ہیں۔ آپ کو خوب معلوم ہے کہ یوآب بن
یاہ ضرو میرےنے ساتھ سلوککیسا کیا ہے۔ اسرائیل کے دو کمانڈروں
ابنیر بن نیر اور عماسا بن یتر کو اُس نے قتل کیا۔ جنگجب نہیں تھی اُس
جنگنے کا خون بہا کر اپنی پیٹی اور جوتوں کو خونبےقصور سے آلودہ
کر لیا ہے۔ 6 اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں آپجو مناسبکو لـگے۔ یوآب
بوڑھا تو ہے، لیکن دھیان دیں کہ وہ طبعی موت نہ مرے۔ 7 تاہم برزلی
ِجلعادی بیٹوںکے پر مہربانی کریں۔ آپوہ کی میز مستقلکے مہمان رہیں،
اُنہوںکیونکہ میرےنے بھیساتھ ایسا سلوکہی مَیںجبکیا آپنے کے
بھائی ابی سلوم کی وجہ سے یروشلم سے ہجرت کی۔ 8 بحوریم کے بن یمینی
ِسمعی بن جیرا پر بھی دھیان جسدیں۔ دن مَیں ہجرت کرتے ہوئے محنائم
سے گزر رہا تھا تو اُس نے مجھ پر لعنتیں بھیجیں۔ لیکن میری واپسی پر وہ
یائے در یردن پر مجھ سے ملنے آیا اور مَیں ربنے کی قَسم کھا کر اُس سے
وعدہ کیا کہ موتاُسے نہیںگھاٹکے اُتاروں گا۔ آپلیکن9 اُس کا جرم
نظرانداز نہ یں کر بلـکہ اُس مناسبکی منددانشآپدیں۔سزا اِسہیں، لئے
آپ ضرور سزا دینے کا کوئی نہ کوئی یقہ طر ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ بوڑھا تو
لیکنہے، دھیان دیں کہ وہ موتطبعی نہ “مرے۔

10 پھر داؤد مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اُسے یروشلم کے اُس
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حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ 11 وہ کُل 40 سال
تک اسرائیل کا بادشاہ رہا، سات سال حبرون میں اور 33 سال یروشلم
میں۔ سلیمان12 اپنے باپ داؤد کے بعد تخت نشین ہوا۔ اُس کی حکومت
مضبوطی سے قائم ہوئی۔

ادونیاہ موتکی
ایک13 دن داؤد حجیتبیویکی کا بیٹا ادونیاہ سلیمان کی بتماں سبع

کے پاس آیا۔ بت سبع نے پوچھا، کیا” آپ امن پسند ارادہ رکھ کر آئے
“ہیں؟ ادونیاہ بولا، جی،” 14 بلـکہ آپمیری گزارشسے “ہے۔

بت سبع نے جواب دیا، تو” پھر “!بتائیں 15 ادونیاہ نے کہا، آپ” تو
جانتی ہیں کہ اصل میں بادشاہ بننے کا حق میرا تھا۔ اور یہ تمام اسرائیل کی
توقع بھی تھی۔ لیکن اب تو حالات بدل گئے ہیں۔ میرا بھائی بادشاہ بن گیا
ہے، کیونکہ یہی رب کی مرضی تھی۔ اب16 میری آپ سے درخواست
اِسہے۔ انکارسے نہ سبعبت“کریں۔ “بتائیں۔”بولی، ادونیاہ17 مَیں”کہا،نے شونیمیشاگابی شادیسے کرنا چاہتا ہوں۔ براہِ کرم سلیمان بادشاہ
کے منے سا سفارشمیری کریں تاکہ بات بن جائے۔ اگر باتآپ کریں تو
وہ انکار “گا۔کرےنہیں راضیسبعبت18 ٹھیکچلیں،”ہوئی، مَیںہے۔
آپ کا یہ معاملہ بادشاہ پیشکو کروں “گی۔

19 چنانچہ بت سبع سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اُسے ادونیاہ کا
پیشمعاملہ جبکرے۔ دربار میں پہنچی تو بادشاہ اُٹھ کر اُس سے ملنے آیا
اور اُس کے منے گیا۔جھکسا پھر وہ تختدوبارہ پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ
ماں کے لئے بھی تخت رکھا جائے۔ بادشاہ کے ہنے د ہاتھ بیٹھ کر اُس20
نے اپنا پیشمعاملہ آپمیری”کیا، ایکسے گزارشسیچھوٹی اِسہے۔
انکارسے نہ “کریں۔ بادشاہ بتائیںامی،”دیا،جوابنے اپنی مَیںبات، انکار
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نہیں کروں “گا۔ بت21 سبع بولی، اپنے” بھائی ادونیاہ کو شونیمیشاگابی
شادیسے کرنے “دیں۔

22 یہ سن کر بھڑکسلیمان اُٹھا، ادونیاہ” کی شاگابی !!شادیسے یہ
باتکیسی ہے پیشآپجو کر رہی ہیں؟ آپاگر یہ چاہتی ہیں تو کیوں
نہ براہِ راست تقاضا کریں کہ ادونیاہ میری تختجگہ پر بیٹھ جائے۔ آخر وہ
میرا بڑا بھائی ہے، اور ابیاتر امام یوآباور بن یاہ ضرو بھی اُس کا دےساتھ
رہے “ہیں۔ 23 پھر سلیمان بادشاہ نے رب کی قَسم کھا کر کہا، اِس”
درخواست سے ادونیاہ نے اپنی موت پر مُہر لگائی ہے۔ الله مجھے سخت سزا
دے اگر مَیں اُسے موت گھاٹکے نہ اُتاروں۔ رب24 کی جسقَسم نے
میری تصدیق کر کے مجھے میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھا دیا اور اپنے
وعدے کے میرےمطابق لئے گھر تعمیر کیا ہے، ادونیاہ کو آج ہی مرنا
“!ہے

25 پھر سلیمان بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم دیا کہ وہ ادونیاہ کو
موت گھاٹکے اُتار دے۔ چنانچہ وہ نکلا اور اُسے مار ڈالا۔

یوآب اور ابیاتر کی سزا
ابیاتر26 امام بادشاہسے یہاںاب”کہا،نے میںعنتوتجائیں۔چلےسے

اپنے گھر میں رہیں اور وہاں اپنی زمینیں سنبھالیں۔ آپگو سزائے موت
کے لائق ہیں توبھی مَیں اِس وقت آپ کو نہیں مار دوں گا، کیونکہ آپ
میرے باپ داؤد کے منے سا رب قادرِ مطلق کے عہد کا صندوق اُٹھائے
ہر جگہ اُن کے ساتھ گئے۔ میرےآپ باپ کے تمام تکلیف دہ اور مشکل
لمحاتترین شریکمیں “ہیں۔رہے یہ27 کہہ سلیمانکر نے ابیاتر ربکا
کے حضور امام خدمتکی سرانجام دینے کا منسوخحق کر دیا۔ یوں رب
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کی پیشوہ پوریگوئی ہوئی جو اُس نے َسیلا میں عیلی کے گھرانے کے
بارے میں کی تھی۔

یوآب28 کو جلد ہی پتا چلا کہ ادونیاہ اور ابیاتر سے کیا کچھ ہوا ہے۔
وہ ابی سلوم کی سازشوں میں تو شریک نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں ادونیاہ
کا ساتھی بن گیا تھا۔ اِس لئے اب بھاگوہ ربکر مُقّدسکے خیمے میں
داخل قرباناورہوا بادشاہسلیمان29لیا۔پکڑکوسینگوںکےگاہ اطلاعکو
دی گئی، یوآب” بھاگ کر رب مُقّدسکے خیمے میں گیا ہے۔ اب وہ
قربانوہاں گاہ پاسکے “ہے۔کھڑا یہ سن سلیمانکر ِنایاہنے ب بن یہویدع
کو حکم دیا، یوآبجاؤ،” کو مار “!دو

30 ِنایاہ ربب میںخیمےکے جا یوآبکر مخاطبسے ہوا، بادشاہ” فرماتا
نکلسےخیمےکہہے یوآبلیکن“!آؤ نہیں،”دیا،جوابنے اگر مرنا ہے
تو یہیں مروں “گا۔ ِنایاہ ب بادشاہ واپسپاسکے آیا اور یوآباُسے جوابکا
سنایا۔ تب31 بادشاہ نے حکم چلو،”دیا، اُس !مرضیکی اُسے وہیں مار کر
دفن کر دو تاکہ مَیں میرےاور باپ کا گھرانا اُن قتلوں جوابکے دہ نہ
ٹھہریں جو اُس نے بلاوجہ کئے ہیں۔ رب32 اُسے اُن دو آدمیوں کے قتل
کی دےسزا جو اُس سے کہیں یادہ ز شریف اور اچھے تھے یعنی اسرائیلی
فوج کا کمانڈر ابنیر بن نیر اور یہوداہ فوجکی کا کمانڈر عماسا بن یوآبیتر۔ نے
دونوں کو تلوار سے مار ڈالا، باپمیرےحالانکہ کو اِس کا علم نہیں تھا۔
یوآب33 اور اُس کی اولاد تکہمیشہ اِن قتلوں کے قصوروار ٹھہریں۔ لیکن
رب داؤد، اُس کی اولاد، گھرانے اور تخت کو تکہمیشہ سلامتی عطا
“کرے۔

تب34 ِنایاہ ب مُقّدسنے خیمے میں جا یوآبکر کو مار دیا۔ اُسے یہوداہ
کے بیابان میں اُس کی اپنی زمین میں دفنا دیا گیا۔ یوآب35 کی جگہ بادشاہ
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نے ِنایاہ ب بن یہویدع فوجکو کا کمانڈر بنا دیا۔ ابیاتر کا عُہدہ اُس صدوقنے
امام دیا۔دےکو

ِسمعی موتکی
36 اِس کے بعد بادشاہ نے ِسمعی کو بُلا کر اُسے حکم دیا، یہاں” یروشلم

میں اپنا گھر بنا کر رہنا۔ آئندہ آپ کو شہر سے نکلنے اجازتکی نہیں ہے،
آپخواہ کہیں بھی جانا چاہیں۔ یقین37 جانیں کہ جوں آپہی شہر کے
نکلسےدروازے قدرونوادٔیکر آپتوگےکریںپارکو مارکو دیا جائے
موتاپنیخودآپتبگا۔ ذمہکے ٹھہریںدار “گے۔ ِسمعی38 جوابنے
دیا، ٹھیک” ہے، جو میرےکچھ آقا نے فرمایا مَیںہے کروں “گا۔

ِسمعی دیر تک بادشاہ کے حکم کے مطابق یروشلم میں رہا۔ 39 تین سال
یوں ہی گزر گئے۔ ایکلیکن دن اُس کے دو بھاگغلام گئے۔ چلتے چلتے
وہ جات کے بادشاہ اَکیس بن معکہ پاسکے پہنچ گئے۔ کسی نے ِسمعی
اطلاعکو آپ”دی، ٹھہرےمیںجاتغلامکے “ہیں۔ہوئے ًوہ40 فورا
اپنے ینپرگدھے غلاموںکرکسزِ لئےکےڈھونڈنےکو اَکیسمیںجات
پاسکے گیا۔چلا دونوں تھےوہیںتکابغلام تو ِسمعی اُنہیں پکڑ کر یروشلم
واپس لے آیا۔

سلیمان41 کو خبر ملی کہ ِسمعی جات جا لوٹکر آیا ہے۔ تب42 اُس
نے اُسے بُلا کر پوچھا، کیا” مَیں آپنے کو آگاہ کر کے نہیں کہا تھا کہ
یقین جانیں آپہیجوںکہ یروشلم نکلیںسے آپگے کو مار دیا جائے گا،
آپخواہ کہیں بھی جانا چاہیں۔ اور کیا آپ جوابنے میں رب کی قَسم
کھا کر نہیں کہا تھا، ٹھیک’ ہے، مَیں ایسا ہی کروں ‘گا؟ لیکن43 اب
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آپ نے اپنی قَسم توڑ میرےکر حکم ورزیخلافکی کی ہے۔ آپیہ نے
کیوں کیا “ہے؟ پھر44 بادشاہ ہیںجانتےخوبآپ”کہا،نے آپکہ نے
باپمیرے داؤد ساتھکے کتنا آپربابکیا۔سلوکبُرا اِسکو کی سزا
دے گا۔ لیکن45 سلیمان بادشاہ کو وہ برکت دیتا رہے گا، اور داؤد کا
ربتخت کے حضور تکابد قائم رہے “گا۔

46 پھر بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم دیا کہ وہ ِسمعی کو مار دے۔
ِنایاہ ب نے اُسے باہر لے جا کر تلوار سے مار دیا۔ یوں سلیمان کی اسرائیل پر
مضبوطحکومت ہو گئی۔

3
ربسلیمان حکمتسے مانگتا ہے

سلیمان1 فرعون کی بیٹی سے شادی کر کے مصری بادشاہ کا داماد بن
گیا۔ شروع میں اُس بیویکی شہر اُسکے میںحصے رہتی تھی جو داؤد’ کا
‘شہر کہلاتا تھا۔ کیونکہ وقتاُس نیا ربمحل، کا گھر اور شہر کی زیرِفصیل تعمیر تھے۔

2 اُن دنوں میں رب کے نام کا گھر تعمیر نہیں ہوا تھا، اِس لئے اسرائیلی
اپنی مختلفقربانیاں اونچی جگہوں پر چڑھاتے تھے۔ ربسلیمان3 سے پیار
کرتا تھا اور اِس لئے باپاپنے داؤد کی ہدایاتتمام مطابقکے زندگی گزارتا
تھا۔ لیکن وہ بھی جانوروں کی اپنی قربانیاں اور ایسےبخور مقاموںہی ربپر
پیشکو کرتا تھا۔

ایک4 دن بادشاہ ِجبعون گیا اور وہاں بھسم ہونے قربانیاں1,000والی
چڑھائیں، کیونکہ اُس شہر اونچیکی قربانیاںجگہ چڑھانے اہمسےسبکا
مرکز تھی۔ جب5 وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو خوابرب میں اُس پر ظاہر ہوا



سلاطِین-۱ 3:6 xiii سلاطِین-۱ 3:14

اور تیرا”فرمایا، دل کیا چاہتا مجھےہے؟ دےبتا تو پوریخواہشتیریمَیں
کروں “گا۔

6 سلیمان نے جواب دیا، تُو” میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کر چکا
تھییہوجہہے۔ کہ تیرا انصافوفاداری،خادم تیرےسےدلیخلوصاور
حضور تیریرہا۔چلتا اُس پر رہیجاریتکآجمہربانی کیونکہہے، تُو نے
اُس کا بیٹا اُس کی تختجگہ نشین کر دیا ہے۔ میرےرباے7 خدا، تُو
نے اپنے خادم باپمیرےکو داؤد کی تختجگہ پر بٹھا دیا لیکنہے۔ مَیں
ابھی چھوٹا بچہ ہوں جسے اپنی ذمہ یاں دار صحیح طور پر لنے سنبھا کا تجربہ
نہیں ہوا۔ تیرےتوبھی8 خادم تیریکو چنی ہوئی قوم بیچکے میں کھڑا کیا
گیا اِتنیہے، عظیم قوم درمیانکے کہ اُسے گنا نہیں جا سکتا۔ مجھےچنانچہ9
سننے دلوالا عطا فرما تاکہ تیریمَیں قوم غلطاورصحیحاورکروںانصافکا
باتوں میں امتیاز کر سکوں۔ کیونکہ تیریکون اِس عظیم قوم انصافکا کر
سکتا “ہے؟

10 سلیمان کی یہ درخواست رب کو پسند آئی، 11 اِس لئے اُس نے
جواب دیا، مَیں” خوش ہوں کہ تُو نے نہ عمر کی درازی، نہ دولت اور
نہ اپنے دشمنوں ہلاکتکی بلـکہ امتیاز کرنے مانگیصلاحیتکی ہے تاکہ
سن انصافکر کر سکے۔ 12 اِس لئے مَیں تیری درخواست پوری کر کے
تجھے دانشاِتنا مند اور سمجھ دار بنا دوں گا کہ اُتنا نہ ماضی میں کوئی تھا،
نہ مستقبل میں کبھی کوئی ہو گا۔ 13 بلـکہ تجھے وہ کچھ بھی دے دوں
گا جو تُو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور تیرےعزت۔ جیتے جی کوئی اَور
تیرےبادشاہ برابر نہیں پایا جائے گا۔ 14 اگر تُو میری راہوں پر چلتا رہے اور
باپاپنے داؤد میرےطرحکی احکام مطابقکے گزارےزندگی تو پھر مَیں
تیری عمر دراز کروں “گا۔
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15 جاگسلیمان اُٹھا تو معلوم ہوا کہ مَیں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ
یروشلم کو واپس چلا گیا اور رب کے عہد کے صندوق کے منے سا کھڑا
ہوا۔ وہاں اُس نے بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں،
پھر ضیافتبڑی میںجسکی تمام شریکدرباری ہوئے۔

دو کسبیوں بچےکے بارےکے میں سلیمان کا فیصلہ
دنایک16 کسبیاںدو بادشاہ پاسکے آئیں۔ باتایک17 کرنے میرے”لـگی، آقا، ہم ایکدونوں ہی گھر میں بستی ہیں۔ کچھ دیر پہلے اِس کی

موجودگی میں گھر میرےمیں بچہ پیدا ہوا۔ دو18 دن بعدکے اِس بھیکے
اکیلیہمہوا۔بچہ ہمارےتھیں،ہی ایک19تھا۔نہیںاَورکوئیمیںگھرسوا
رات ساتھیمیریکو ماںگیا۔مربچہکا کروٹیںمیںسوتےنے لتے بد لتے بد
اپنے بچے کو دبا دیا تھا۔ راتوں20 رات اِسے معلوم ہوا کہ بیٹا مر گیا ہے۔
نیندگہریابھیمَیں سو تھی۔رہی یہ دیکھ اِسکر بچےمیرےنے کو اُٹھایا
اور اپنے مُردے بیٹے کو میری گود میں رکھ دیا۔ پھر وہ میرے بیٹے کے
ساتھ سو گئی۔ صبح21 جبوقتکے مَیں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے
لئے اُٹھی تو دیکھا اُسکہ نکلجانسے مزیددنجبلیکنہے۔گئی چڑھا
اور مَیں غور سے اُسے دیکھ سکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے
مَیںجسے نے جنم دیا “!ہے

دوسری22 عورت نے اُس کی بات کاٹ کر کہا، ہرگز” !نہیں یہ
جھوٹ ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور تیرا تو مر گیا “ہے۔ پہلی عورت چیخ
اُٹھی، کبھی” بھی !نہیں زندہ بچہ میرا اور مُردہ بچہ تیرا “ہے۔ ایسی باتیں
کرتے کرتے دونوں بادشاہ کے منے سا جھگڑتی رہیں۔
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23 پھر بادشاہ بولا، باتسیسیدھی” یہ ہے کہ دونوں ہی دعوٰی کرتی
ہیں کہ زندہ بچہ میرا ہے اور مُردہ دوسریبچہ کا ہے۔ ٹھیک24 ہے، پھر
پاسمیرے تلوار لے “!آئیں اُس پاسکے تلوار لائی گئی۔ تب25 اُس نے
بچےزندہ”دیا،حکم کو برابر کاٹمیںحصوںدوکے کر عورتہر ایککو
ایک “دیں۔دےحصہ یہ26 سن کر بچے کی حقیقی ماں جسنے دلکا
اپنے بیٹے کے لئے تڑپتا تھا بادشاہ التماسسے کی، میرےنہیں” آقا، متاُسے
!ماریں ِ براہ کرم اُسے اِسی “دیجئے۔دےکو

عورتدوسریلیکن ٹھیک”بولی، دیں۔کاٹاُسےہے، اگر یہ نہیںمیرا
ہو گا تو کم از کم تیرا بھی نہیں ہو “گا۔

یہ27 دیکھ کر بادشاہ نے حکم !رُکیں”دیا، بچے پر چلائیںمتتلوار بلـکہ
اُسے عورتپہلی دیںدےکو جو چاہتی ہے کہ زندہ رہے۔ وہی اُس کی
ماں “ہے۔ 28 جلد ہی سلیمان کے اِس فیصلے کی ملـکپورےخبر میں
پھیل گئی، اور لوگوں پر بادشاہ خوفکا چھا گیا، کیونکہ اُنہوں جاننے لیا
کہ الله نے انصافاُسے کرنے حکمتخاصکی عطا کی ہے۔

4
سلیمان سرکاریکے افسروں فہرستکی

اسرائیلپورےسلیماناب1 حکومتپر کرتا تھا۔ یہ2 اُس کے اعلٰی :تھےافسر
اماِم :اعظم یاہ عزر بن صدوق،
:میرمنشی3 سیسہ کے بیٹے حورفاِلی اور اخیاہ،
بادشاہ کا یہوسفط:خاصمشیرِ بن اخی لُود،
فوج4 کا :کمانڈر ِنایاہ ب بن یہویدع،
:امام صدوق اور ابیاتر،
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ضلعوں5 پر مقرر افسروں کا :سردار یاہ عزر بن ناتن،
بادشاہ کا قریبی :مشیر امام زبود بن ناتن،
محل6 کا :انچارج اخی سر،
یوں بےگار :انچارجکا ادونیرام بن عبدا
سلیمان7 ملـِکنے اسرائیل کو بارہ ضلعوں میں تقسیم کر کے ہر ضلع پر

ایک افسر مقرر کیا تھا۔ اِن افسروں ایککی داریذمہ یہ تھی کہ دربار کی
یات پوریضرور کریں۔ افسرہر ایکمیںسالکو ماہ یاتکی پوریضرور
کرنی تھیں۔ 8 درِج ذیل اِن افسروں اور اُن علاقوںکے فہرستکی بنہے۔
:حور افرائیم پہاڑیکا علاقہ،

بن9 :دِقر مقص، شمسبیتسعلبیم، اور ایلون بیت حنان،
بن10 :حصد ُبّوت، ار سوکہ اور ِحفر کا علاقہ،
11 سلیمان کی بیٹی طافت کا شوہر بن ابی :نداب ساحلی شہر دور کا

پہاڑی علاقہ،
12 بعنہ بن اخی :لُود تعنک، مجِّدو اور اُس بیت شان کا پورا علاقہ جو

ضرتان پڑوسکے میں یزرعیل کے نیچے واقع ہے، نیز بیت شان سے لے کر
ابیل تکمحولہ کا پورا علاقہ بشمول یُقمعام،

بن13 :جبر ِجلعاد راماتمیں کا علاقہ بشمول یائیر بن منسّی کی بستیاں،
پھر بسن ارجوبمیں کا علاقہ۔ اِس ایسے60میں فصیل دار شہر شامل تھے
جن دروازوںکے پر پیتل لـگےکنڈےکے تھے،

نداباخی14 بن :عِّدو محنائم،
سلیمان15 کی باسمتبیٹی کا شوہر :معضاخی نفتالی کا قبائلی علاقہ،
16 بعنہ بن :حوسی آشر کا قبائلی علاقہ اور بعلوت،
یہوسفط17 بن :فروح اِشکار کا قبائلی علاقہ،
ِسمعی18 بن :ایلہ بن یمین کا قبائلی علاقہ،
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19 جبر بن :اُوری ِجلعاد کا وہ جسعلاقہ پر پہلے اموری بادشاہ سیحون
اور بسن کے بادشاہ عوج کی حکومت تھی۔ اِس پورے علاقے پر صرف
ایکیہی افسر مقرر تھا۔

سلیمان حکومتکی عظمتکی
اُس20 اسرائیلمیںزمانے اور یہوداہ مانندکیریتکیساحللوگکے

بےشمار تھے۔ لوگوں کو کھانے اور پینے سبکی یابدستچیزیں تھیں،
اور خوشوہ تھے۔

21 سلیمان یائے در فرات سے لے کر فلستیوں کے علاقے اور مصری
سرحد تک تمام ممالـک پر حکومت کرتا تھا۔ اُس کے جیتے جی یہ ممالـک
اُس کے تابع رہے اور اُسے خراج دیتے تھے۔

سلیمان22 کے دربار کی روزانہ یات ضرور یہ :تھیں ً تقریبا 5,000 کلو
باریکگرام ًمیدہ، 10,000تقریبا عامگرامکلو میدہ، 2310 تازےموٹے
بَیل، چراگاہوں میں پلے ہوئے 20 عام بَیل، 100 یاں، بکر بھیڑ اور اِس کے
علاوہ ہرن، مِرگغزال، مختلفاور قسم کے تازےموٹے مرغ۔

24 ممالـکجتنے یائے فراتدر مغربکے میں تھے سباُن پر سلیمان کی
حکومت تھی، یعنی تِفسَح سے لے کر غزہ تک۔ کسی بھی پڑوسی ملـک
سے اُس کا جھگڑا نہیں تھا، سببلـکہ ساتھکے صلح تھی۔ اُس25 کے جیتے
پورےجی یہوداہ اور اسرائیل میں صلح سلامتی رہی۔ شمال میں دان سے
لے جنوبکر میں تکبیرسبع ایکہر سلامتی سے انگور کی اپنی بیل اور
انجـیر کے درختاپنے کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا۔

26 اپنے رتھوں کے گھوڑوں کے لئے سلیمان نے 4,000 تھان بنوائے۔
اُس تھے۔گھوڑے12,000کے 27 بارہ ضلعوں پر مقرر افسر باقاعدگی سے
بادشاہسلیمان اُساور یاتکیدربارکے پوریضرور ایکہررہے۔کرتے
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کو سال ایکمیں ماہ کے لئے سب کچھ مہیا کرنا تھا۔ اُن محنتکی کی وجہ
بادشاہ28ہوئی۔نہکمیکوئیمیںدربارسے مطابقکےہدایتکی رتھوںوہ
لئےکےگھوڑوںدوسرےاورگھوڑوںکے درکار َجو اور بھوسا راستبراہِ
اُن تکتھانوںکے پہنچاتے تھے۔

الله29 سلیماننے بہتکو یادہ سمجھاورحکمتز ساحلاُسےکی۔عطا
ریتکی جیسا وسیع علم ہوا۔حاصل اُس30 اسرائیلحکمتکی مشرقکے
میں ہنے ر والے اور مصر ِموںکے عال کہیںسے یادہ ز تھی۔ لحاظاِس31 سے
بھیکوئی اُس کے برابر نہیں تھا۔ ایتانوہ اِزراحی اور محول بیٹوںکے ہیمان،
کلـکول اور دردع پر سبقتبھی لے گیا تھا۔ اُس شہرتکی ارد گرد تمامکے
ممالـک پھیلمیں گئی۔ اُس32 لـکھگیت1,005اورکہاوتیں3,000نے
دیئے۔ تفصیلوہ33 قسممختلفسے پودوںکے بارےکے باتمیں کر سکتا
تھا، لبنان میں دیودار پودےچھوٹےکرلےسےدرختبڑےکے تکزوفا
جو دیوار کی دراڑوں میں اُگتا ہے۔ مہارتوہ سے چوپایوں، پرندوں، رینگنے
والے جانوروں اور مچھلیوں تفصیلاتکی بھی بیان کر سکتا تھا۔ 34 چنانچہ
تمام ممالـک کے بادشاہوں نے اپنے سفیروں کو سلیمان پاسکے بھیج دیا
تاکہ اُس حکمتکی سنیں۔

5
حیرام بادشاہ کے ساتھ سلیمان کا معاہدہ

1 صور کا بادشاہ حیرام ہمیشہ داؤد کا اچھا دوست رہا تھا۔ جب اُسے
خبر ملی کہ داؤد کے بعد سلیمان مسحکو کر کے بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُس
نے اپنے سفیروں کو مبارکاُسے باد دینے کے لئے بھیج دیا۔ سلیمانتب2
حیرامنے پیغامکو بھیجا، آپ”3 ہیںجانتے باپمیرےکہ ربداؤد اپنے
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خدا نامکے لئےکے گھر تعمیر کرنا ہتے لیکنتھے۔چا یہ اُن باتکیبسکے
نہیں تھی، کیونکہ اُن کے جیتے اردجی گرد ممالـککے اُن جنگسے کرتے
رہے۔ داؤدنےربگو تمامکو دشمنوں بخشیفتحپر لیکنتھی، لڑتے لڑتے
ربوہ کا گھر نہ بنا سکے۔ حالاتاب4 فرق میرےرب:ہیں خدا نے
مجھے پورا سکون عطا کیا طرفچاروںہے۔ نہ مخالفکوئی نظر آتا ہے، نہ
کوئی خطرہ۔ اِس5 لئے ربمَیں اپنے خدا کے نام کے لئے گھر تعمیر کرنا
چاہتا ہوں۔ میرےکیونکہ باپ داؤد کے جیتے ربجی نے اُن سے وعدہ
کیا تھا، بیٹےجستیرے’ تیرےمَیںکو تختبعد پر بٹھاؤں گا میرےوہی نام
لئےکے بنائےگھر ‘گا۔ گزارشاب6 آپکہہے لـکڑہارےکے لبنان میں
میرے لئے دیودار کاٹدرختکے لوگمیرےدیں۔ اُن ملساتھکے کر
کام کریں آپگے۔ لوگوںکے مزدوریکی مَیں ہی ادا کروں گا۔ جو کچھ
آپبھی کہیں مَیںگے اُنہیں دوں آپگا۔ خوبتو جانتے ہیں ہمارےکہ
ہاں صیدا لـکڑہاروںکے جیسے ماہر نہیں “ہیں۔

جب7 حیرام کو سلیمان کا پیغام ملا تو وہ خوشبہت ہو کر بول حمدکیربآج”اُٹھا، داؤدنےجسہو بڑیاِسکو قوم حکومتپر کرنے کے
لئے اِتنا دانش مند بیٹا عطا کیا “!ہے سلیمان8 کو حیرام جوابنے آپمجھے”بھیجا، ملپیغامکا گیا دیودارگا۔کروںمددضرورکیآپمَیںاورہے،
اور آپلـکڑیجتنیکیجونیپر ہئےکو آپمَیںوہچا پاسکے گا۔دوںپہنچا
درختوںلوگمیرے9 لبنانتنےکے پہاڑیکے علاقے تکساحلنیچےسے
لائیں جہاںگے ہم اُن بیڑےکے باندھ کر سمندر پر اُس جگہ پہنچا دیں گے
آپجو مقرر کریں گے۔ وہاں ہم تنوں کے رسّے کھول دیں گے، اور آپ
اُنہیں لے جا سکیں گے۔ معاوضے آپمیں مجھے خوراکاِتنی مہیا کریں کہ
میرے دربار یاتکی پوریضرور ہو “جائیں۔
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10 چنانچہ حیرام نے سلیمان کو دیودار اور جونیپر کی اُتنی لـکڑی مہیا
کی جتنی اُسے ضرورت تھی۔ 11 معاوضے میں سلیمان اُسے ًسالانہ تقریبا
32,50,000 ًاورگندمگرامکلو 4,40,000تقریبا لٹر زیتون تیلکا بھیجتا
رہا۔ اِس12 سلیمانعلاوہکے اور حیرام آپسنے صلحمیں کا معاہدہ کیا۔
ربیوں سلیماننے حکمتکو عطا طرحجسکی اُس اُسنے سے وعدہ
کیا تھا۔

رب کا گھر بنانے کی پہلی یاں تیار
سلیمان13-14 بادشاہ نے لبنان میں یہ کام کرنے کے لئے اسرائیل میں

سے 30,000 آدمیوں کی بیگار پر بھرتی کی۔ اُس نے ادونیرام کو اُن پر
مقرر کیا۔ ہر ماہ وہ باری باری 10,000 افراد کو لبنان میں بھیجتا رہا۔
یوں ہر ایکمزدور ماہ لبنان میں اور دو ماہ گھر میں رہتا۔ سلیمان15 نے
آدمیوں80,000 کانوںکو میں لگایا تاکہ وہ پتھر 70,000نکالیں۔ افراد یہ
پتھر یروشلم لاتے تھے۔ 16 اُن لوگوں پر 3,300 نگران مقرر تھے۔ 17 بادشاہ
کے حکم پر وہ کانوں سے بہترین پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے نکال لائے اور
تراشاُنہیں ربکر کے گھر کی بنیاد کے لئے تیار کیا۔ جبل18 کاریکے
گروں سلیماننے اور حیرام اُنہوںکی۔مددکیگروںکاریکے ملنے کر
پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے اور لـکڑی تراشکو ربکر کے گھر کی تعمیر
کے لئے تیار کیا۔

6
رب کے گھر کی تعمیر

سلیمان1 سالچوتھےکےحکومتاپنینے دوسرےکے میںزیبمہینے
اسرائیلکی۔شروعتعمیرکیگھرکےرب گزرسال480نکلےسےمصرکو
چکے تھے۔
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عمارت2 کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی فٹ45 تھی۔
3 منے سا ایک برآمدہ بنایا گیا جو عمارت جتنا چوڑا یعنی فٹ30 اور آگے
طرفکی فٹ15 لمبا تھا۔ عمارت4 کی دیواروں میں کھڑکیاں تھیں جن پر
لـگےجنگلے تھے۔ عمارت5 باہرسے آ سلیمانکر بائیںدائیںنے دیواروںکی
اور پچھلی دیوار کے ایکساتھ ڈھانچا کھڑا کیجسکیا تین منزلیں تھیں اور
جس کمرےمختلفمیں تھے۔ 6 نچلی منزل کی اندر کی چوڑائی ساڑھے 7
فٹ، درمیانی منزل کی فٹ9 اور اوپر کی منزل کی ساڑھے فٹ10 تھی۔
وجہ یہ تھی کہ رب کے گھر کی بیرونی دیوار کی موٹائی منزل بہ منزل کم
ہوتی یقےاِسگئی۔ طر بیرونیسے ڈھانچے دوسریکی تیسریاور منزل کے
شہتیروں لئےکے سوراخمیںدیوارکیگھرکےرب بنانے نہیںضرورتکی
تھی بلـکہ اُنہیں دیوار پر ہی رکھا گیا۔

7 جو پتھر رب کے گھر کی تعمیر کے لئے استعمال ہوئے اُنہیں پتھر کی
کان کے اندر تراشہی کر تیار کیا گیا۔ اِس لئے اُنہیںجب ِ زیر عمارتتعمیر
پاسکے لا کر جوڑا گیا تو نہ ہتھوڑوں، نہ نہچھینی لوہے اَورکسیکے اوزار
کی آواز سنائی دی۔

8 اِس ڈھانچے میں داخل ہونے کے لئے عمارت کی دہنی دیوار میں
دروازہ بنایا گیا۔ وہاں ایکسے سیڑھی پرستار کو درمیانی اور اوپر کی منزل
تک پہنچاتی تھی۔ یوں9 سلیمان عمارتنے کو تکتکمیل پہنچایا۔ چھت
کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے بنایا گیا۔ 10 جو ڈھانچا عمارت کے
طرفتینوں کھڑا کیا گیا اُسے دیودار کے شہتیروں عمارتسے کی باہر والی
دیوار کے ساتھ جوڑا گیا۔ اُس کی تینوں منزلوں کی اونچائی ساڑھے سات
فٹسات تھی۔

11 ایک دن رب سلیمان سے ہم کلام ہوا، 12 جہاں” تک میری
سکونت گاہ کا تعلق ہے جو تُو میرے لئے بنا رہا ہے، اگر تُو میرے تمام
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احکام ہدایاتاور گزارےزندگیمطابقکے تیرےمَیںتو لئے کروںکچھوہ
جسگا کا وعدہ مَیں باپتیرےنے داؤد سے کیا ہے۔ اسرائیلمَیںتب13
درمیانکے رہوں گا اور اپنی قوم کو ترککبھی نہیں کروں “گا۔

رب کے گھر کا اندرونی حصہ
عمارتجب14 دیواریںکی ہوئیںمکملچھتاور 15 تو اندرونی دیواروں

فرشپر سے لے تکچھتکر دیودار کے تختے لگائے فرشگئے۔ پر جونیپر
کے تختے لگائے گئے۔ تکاب16 عمارت ایککا ہی کمرا تھا، لیکن اب
اُس نے دیودار کے تختوں فرشسے سے لے کر تکچھت دیوار کھڑی
کر کے پچھلے حصے الـگمیں کمرا بنا جسدیا کی لمبائی فٹ30 تھی۔ یہ
مُقّدس ترین کمرا بن گیا۔ 17 جو حصہ منے سا رہ گیا اُسے مُقّدس کمرا مقرر
کیا گیا۔ اُس کی لمبائی فٹ60 تھی۔ عمارت18 کی تمام اندرونی دیواروں پر
دیودار کے تختے یوں لـگے تھے کہ کہیں بھی پتھر نظر نہ آیا۔ تختوں پر تُونبے
اور پھول کندہ کئے گئے تھے۔

عہدکےربمیںکمرےپچھلے19 صندوقکا تھا۔رکھنا کمرےاِس20
کی لمبائی 30 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی فٹ30 تھی۔ سلیمان نے
اِس کی تمام دیواروں اور فرش خالصپر سونا مُقّدسچڑھایا۔ کمرےترین
کے منے سا دیودار کی قربان گاہ تھی۔ اُس پر بھی سونا منڈھا گیا 21 بلـکہ
عمارت کے منے سا کمرےوالے کی دیواروں، چھت فرشاور پر بھی سونا
منڈھا گیا۔ مُقّدس ترین کمرے دروازےکے پر سونے کی زنجـیریں لگائی
گئیں۔ 22 عمارتچنانچہ کی تمام اندرونی چھتدیواروں، فرشاور پر سونا
منڈھا گیا، اور اِسی طرح مُقّدس ترین کمرے کے منے سا کی قربان گاہ بھی۔پر

23 پھر سلیمان نے زیتون کی لـکڑی سے دو کروبی فرشتے بنوائے جنہیں
مُقّدس ترین کمرے میں رکھا گیا۔ اِن مجسموں کا قد 15 فٹ تھا۔
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دونوں24-25 شکل ایکمیںصورتو جیسے تھے۔ ایکہر کے دو پَر تھے،
اور ہر پَر کی لمبائی فٹساتساتساڑھے تھی۔ ایکچنانچہ پَر سرےکے
دوسرےسے پَر تکسرےکے کا فاصلہ فٹ15 تھا۔ 26 ایکہر کا قد
تھا۔فٹ15 مُقّدساُنہیں27 کمرےترین میں دوسرےایکیوں ساتھکے
کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے ایککا دوسرےپَر کے پَر سے لگتا جبکہ دائیں اور
طرفبائیں ایکہر کا دوسرا پَر دیوار ساتھکے لگتا تھا۔ 28 اِن فرشتوں پر بھی
سونا منڈھا گیا۔

مُقّدس29 مُقّدساور ترین کمروں کی دیواروں پر کروبی فرشتے، کھجور
درختکے اور پھول کندہ گئے۔کئے کمروںدونوں30 فرشکے پر بھی سونا
منڈھا گیا۔ سلیمان31 مُقّدسنے کمرےترین کا دروازہ زیتون کی لـکڑی
سے بنوایا۔ اُس کے دو کواڑ تھے، اور چوکھٹ کی لـکڑی کے پانچ کونے
تھے۔ دروازے32 کے کواڑوں پر کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور
پھول کندہ کئے گئے۔ اِن کواڑوں پر بھی فرشتوں اور کھجور کے درختوں
سمیت سونا منڈھا گیا۔ 33 سلیمان نے عمارت میں داخل ہونے والے
دروازے کے لئے بھی زیتون کی لـکڑی چوکھٹسے بنوائی، لیکن اُس کی
لـکڑی چارکے تھے۔کونے دروازےاِس34 دوکے کواڑ لـکڑیکیجونیپر
کواڑوںاِن35تھے۔سکتےگھومتکدیوارکواڑدونوںتھے۔ہوئےبنےکے
پر بھی کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے گئے تھے۔ پھر
اُن پر سونا یوں منڈھا گیا کہ وہ اچھی طرح اِن بیل بوٹوں کے لـگساتھ گیا۔

عمارت36 کے منے ایکسا اندرونی صحن بنایا گیا جس کی چاردیواری
یوں تعمیر ہوئی کہ پتھر کے ہر تین ردّوں کے بعد دیودار کے شہتیروں کا
ایک ردّا لگایا گیا۔

رب37 کے گھر کی بنیاد سلیمان کی حکومت کے چوتھے سال کے
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دوسرے مہینے میں*زیب ڈالی گئی، 38 اور اُس حکومتکی گیارھویںکے
سال آٹھویںکے مہینے †بُول عمارتمیں مکمل کچھسبہوئی۔ نقشے کے عین
مطابق بنا۔ اِس کام پر ساتکُل لـگسال گئے۔

7
سلیمان کا محل

1 محلجو سلیمان نے بنوایا وہ سال13 کے بعد مکمل ہوا۔
اُس2-3 ایککی عمارت کا نام لبنان’ کا ‘جنگل تھا۔ عمارت کی لمبائی

150 اورفٹ75چوڑائیفٹ، تھی۔فٹ45اونچائی ایکمنزلنچلی بڑا ہال
جستھا کے دیودار کی لـکڑی کے 45 ستون تھے۔ پندرہ پندرہ ستونوں کو
تین قطاروں میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ستونوں پر شہتیر تھے جن پر دوسری منزل
فرشکے لئےکے دیودار تختےکے لگائے منزلدوسریتھے۔گئے مختلفکے
کمرے تھے، بھیچھتاور دیودار لـکڑیکی سے بنائی گئی تھی۔ ہال4 کی
دونوں لمبی دیواروں میں تین تین کھڑکیاں تھیں، ایکاور دیوار کی کھڑکیاں
دوسری دیوار مقابلبالکلکےکھڑکیوںکی تھیں۔ 5 اِن دیواروں تینکے تین
دروازے دوسرےایکبھی کے مقابل تھے۔ اُن کی چوکھٹوں کی لـکڑی
کے چار چار کونے تھے۔

اِس6 سلیمانعلاوہکے ستونوںنے ہالکا فٹ75لمبائیکیجسبنوایا
اور چوڑائی فٹ45 تھی۔ ہال کے منے سا ستونوں کا برآمدہ تھا۔ اُس7 نے
دیوان بھی تعمیر کیا جو دیواِن عدل کہلاتا تھا۔ اُس میں اُس تختکا تھا، اور
وہاں وہ لوگوں عدالتکی کرتا تھا۔ دیوان کی چاروں دیواروں فرشپر سے
لے تکچھتکر دیودار کے تختے لـگے ہوئے تھے۔
* 6:37 دوسرے مہینے :زیب یل اپر تا مئی۔ † 6:38 آٹھویں مہینے :بُول اکتوبر تا نومبر۔
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دیوان8 کے پیچھے صحن میںجستھا بادشاہ کا رہائشی محل تھا۔ محل کا
ڈیزائن دیوان جیسا تھا۔ اُس کی مصری بیوی فرعون کی بیٹی کا محل بھی
ڈیزائن میں دیوان مطابقتسے رکھتا تھا۔

یہ9 تمام بنیادوںعمارتیں سے لے اورتکچھتکر باہر سے لے بڑےکر
صحن تک اعلٰی قسم کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، ایسے پتھروں سے جو
آریطرفچاروں ناپسے مطابقعینکے کاٹے تھے۔گئے بنیادوں10 کے
لئے عمدہ قسم بڑےبڑےکے پتھر استعمال بعضہوئے۔ کی 12لمبائی اور
بعض تھی۔فٹ15کی 11 اِن پر اعلٰی قسم پتھروںکے کیکھڑیدیواریںکی
گئیں۔ دیواروں میں دیودار کے شہتیر بھی لگائے گئے۔ بڑے12 صحن کی
چاردیواری یوں بنائی گئی کہ پتھروں کے ہر تین ردّوں کے بعد دیودار کے
شہتیروں ایککا ردّا لگایا گیا تھا۔ جو اندرونی ربصحن کے گھر کے ارد
گرد تھا اُس بنائیہیطرحاِسیبھیچاردیواریکی گئی، ربطرحاِسیاور
کے گھر برآمدےکے کی دیواریں بھی۔

رب کے گھر کے منے سا کے ستونخاصدو
پھر13 سلیمان بادشاہ ایککےصورنے آدمی کو جسبُلایا نامکا حیرام

تھا۔ اُس14 ماںکی اسرائیلی قبیلے نفتالی کی بیوہ تھی جبکہ اُس باپکا صور
کا ہنے ر والا پیتلاور کاریکا تھا۔گر بڑیحیرام داریسمجھحکمت، اور
مہارت پیتلسے کی ہر چیز بنا سکتا تھا۔ اِس قسم کا کام کرنے کے لئے وہ
سلیمان بادشاہ پاسکے آیا۔

پہلے15 اُس پیتلنے دیئے۔ڈھالستوندوکے 27اونچائیکیستونہر
فٹ اور گھیرا فٹ18 تھا۔ 16 پھر اُس نے ہر ستون کے لئے پیتل کا بالائی
ڈھالحصہ اونچائیکیجسدیا تھی۔فٹ7ساڑھے بالائیہر17 کوحصے
دوسرےایک کے خوبساتھ صورتی سے ملائی ساتگئی زنجـیروں سے
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آراستہ کیا گیا۔ 18-20 اِن زنجـیروں کے اوپر حیرام نے ہر بالائی حصے کو
پیتل کے 200 اناروں سے سجایا جو دو قطاروں میں لگائے گئے۔ پھر بالائی
حصے ستونوں پر لگائے گئے۔ بالائی حصوں کی سوسن کے پھول کی سی
شکل تھی، اور یہ پھول فٹ6 اونچے تھے۔ 21 حیرام نے دونوں ربستون
کے گھر برآمدےکے کے منے کھڑےسا کئے۔ ہنے د ہاتھ کے ستون کا
نام اُس نے ‘یکین’ اور بائیں ہاتھ کے ستون کا نام ‘بوعز’ رکھا۔ 22 بالائی
سوسنحصے نما تھے۔ چنانچہ کام مکمل ہوا۔

پیتل حوضکا
23 اِس کے بعد حیرام نے پیتل کا بڑا حوضگول ڈھال دیا جس کا

نام ‘سمندر’ رکھا گیا۔ اُس کی اونچائی ساڑھے 7 فٹ، اُس کا منہ فٹ15
چوڑا اور اُس کا ًگھیرا تقریبا فٹ45 تھا۔ حوض24 کنارےکے کے نیچے
تُونبوں کی قطاریںدو تھیں۔ ًفٹفی 6تقریبا تُونبے تھے۔ تُونبے ملحوضاور
کر ڈھالے گئے تھے۔ حوض25 کو بَیلوں کے 12 مجسموں پر رکھا گیا۔ تین
بَیلوں کا شمالرُخ کی تینطرف، کا مغربرُخ کی تینطرف، کا جنوبرُخ
طرفکی اور تین کا رُخ مشرق طرفکی تھا۔ اُن کے پچھلے حوضحصے
طرفکی تھے، حوضاور اُن کے کندھوں پر پڑا تھا۔ حوض26 کا کنارہ
پیالے بلـکہ سوسن کے پھول کی طرح باہر کی طرف مُڑا ہوا تھا۔ اُس کی
ًدیوار تقریبا تین انچ موٹی تھی، میںحوضاور پانی ًکے 44,000تقریبا لٹر سما
جاتے تھے۔

پانی باسنکے اُٹھانے کی ہتھ یاں گاڑ
27 پھر حیرام نے پانی کے باسن اُٹھانے کے لئے پیتل کی ہتھ یاں گاڑ

بنائیں۔ ہر گاڑی کی لمبائی 6 فٹ، چوڑائی 6 فٹ اور اونچائی ساڑھے 4
فٹ تھی۔ 28 ہر گاڑی کا اوپر کا حصہ سریوں سے مضبوط کیا گیا فریم
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تھا۔ 29 فریم کے بیرونی پہلو ببروں، شیر بَیلوں اور کروبی فرشتوں سے سجے
ہوئے تھے۔ شیروں اور بَیلوں کے اوپر اور نیچے پیتل سہرےکے لـگے ہوئے
تھے۔ 30 ہر گاڑی کے چار پہئے اور دُھرےدو تھے۔ یہ بھی پیتل کے تھے۔
چاروں کونوں پر پیتل کے ٹکڑےایسے لـگے تھے جن پر باسن رکھے جاتے
تھے۔ ٹکڑےیہ بھی سہروں سجےسے تھے۔ہوئے 31 فریم جگہجساندرکے
باسن کو رکھا جاتا تھا وہ گول تھی۔ اُس کی اونچائی ڈیڑھ فٹ تھی، اور
اُس کا منہ سوا فٹدو تھا۔چوڑا اُس بیرونیکے پہلو پر چیزیں کیکندہ گئی
گاڑیتھیں۔ کا نہیںگولفریم تھا۔چورسبلـکہ گاڑی32 کے فریم نیچےکے
مذکورہ چار پہئے تھے دُھروںجو دُھرےتھے۔جُڑےسے فریم ساتھکے ہی
ڈھل گئے تھے۔ ہر پہیہ سوا دو فٹ چوڑا تھا۔ 33 پہئے رتھوں کے پہیوں کی
مانند تھے۔ اُن کے دُھرے، کنارے، تار اور نابھیں سب پیتلسبکے سے
ڈھالے گئے تھے۔ یوں34 گاڑ کے کونوںچار پر دستے لـگے تھے جو فریم کے
ساتھ مل کر ڈھالے گئے تھے۔ 35-36 گاڑیہر کے اوپر کا کنارہ نو انچ اونچا
تھا۔ کونوں پر لـگے دستے اور فریم پہلوکے ہر کروبیجگہ ببروںفرشتوں، شیر
اور کھجور کے درختوں سے سجے ہوئے تھے۔ چاروں سہرےطرف بھی
کندہ گئے۔کئے حیرام37 یوںدسوںنے گاڑ ایککو میںسانچےہی ڈھالا،
اِس لئے ایکسب جیسی تھیں۔

حیرام38 نے گاڑیہر کے لئے پیتل کا باسن ڈھال دیا۔ ہر فٹ6باسن
چوڑا تھا، اور اُس 880میں لٹر پانی سما تھا۔جاتا اُس39 نے پانچ یاں ربگاڑ
گھرکے دائیںکے ہاتھ اور پانچ اُس بائیںکے بنامحوضکیں۔کھڑیہاتھ
سمندر کو اُس ربنے کے گھر مشرقجنوبکے میں رکھ دیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے بنایا
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حیرام40 بیلچےباسن،نے اور بھیکٹورےکےچھڑکاؤ یوںبنائے۔ اُس
ربنے کے گھر میں وہ سارا کام مکمل جسکیا کے لئے سلیمان بادشاہ
نے اُسے بُلایا تھا۔ اُس ذیلنے کی چیزیں :بنائیں

41 دو ستون،
ستونوں پر لـگے پیالہ نما بالائی حصے،
بالائی حصوں پر لـگی زنجـیروں کا ڈیزائن،
زنجـیروں42 کے اوپر لـگے انار فی) بالائی حصہ 200 ،(عدد
4310 ہتھ یاں، گاڑ
اِن پر کے پانی کے 10 باسن،
بنامحوض44 سمندر،
اِسے اُٹھانے والے بَیل کے 12 مجسمے،
45 بالٹیاں، بیلچے اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔
یہ تمام سامان جو حیرام نے سلیمان کے حکم پر رب کے گھر کے لئے

بنایا پیتل ڈھالسے پالشکر کیا گیا تھا۔ 46 بادشاہ نے اُسے وادٔی یردن میں
ُسکات حیرامجہاںتھیفونڈریایکوہاںڈھلوایا۔درمیانکےضرتاناور
گارےنے کے سانچے بنا کر ہر چیز ڈھال دی۔ 47 اِس سامان کے لئے
سلیمان بادشاہ نے اِتنا یادہ ز پیتل استعمال کیا کہ اُس کا کُل وزن معلوم نہ
ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان
رب48 کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے درِج ذیل سامان :بنوایا
سونے کی قربان گاہ،
سونے کی وہ جسمیز ربپر کے لئے مخصوص پڑیروٹیاں رہتی تھیں،
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خالص49 سونے کے 10 شمع دان مُقّدسجو کمرےترین کے منے سا
رکھے گئے، دروازےپانچ کے ہنے د ہاتھ اور پانچ اُس کے بائیں ہاتھ،

سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان آراستہ تھے،
سونے چراغکے اور بتی کو بجھانے کے اوزار،
خالص50 سونے کے باسن، چراغ کو کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے

کٹورے اور پیالے،
جلتے ہوئے کوئلے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مُقّدس کمرےترین بڑےاور ہال دروازوںکے کے قبضے۔
رب51 کے گھر تکمیلکی پر سلیمان بادشاہ نے وہ چاندیسونا اور باقی

تمام قیمتی ربچیزیں کے گھر خزانوںکے میں رکھوا دیں جو اُس باپکے
داؤد ربنے کے لئے مخصوص کی تھیں۔

8
عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے

1 پھر سلیمان اسرائیلنے کے تمام بزرگوں اور قبیلوں اور کنبوں کے تمام
سرپرستوں کو پاساپنے یروشلم میں بُلایا، ربکیونکہ کے عہد کا صندوق
تکاب یروشلم کے اُس حصے میں تھا جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا
ہے۔ سلیمان چاہتا تھا کہ قوم نمائندےکے حاضر صندوقجبہوں کو
وہاں ربسے کے گھر میں پہنچایا جائے۔ 2 چنانچہ اسرائیل کے تمام مرد
سال کے ساتویں مہینے *اِتانیم میں سلیمان بادشاہ کے پاس یروشلم میں جمع
اِسیہوئے۔ مہینے میں یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔
* 8:2 ساتویں مہینے :اِتانیم ستمبر تا اکتوبر
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سبجب3 جمع ہوئے تو امام رب کے صندوق کو اُٹھا کر رب4 کے
گھر میں لائے۔ یوں لاو کے ساتھ مل کر اُنہوں ملاقاتنے خیمےکے کو
بھی اُس کے تمام مُقّدس سامان سمیت رب کے گھر میں پہنچایا۔ 5 وہاں
صندوق کے منے سا سلیمان بادشاہ اور باقی تمام جمع ہوئے اسرائیلیوں نے
اِتنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل قربان کئے کہ اُن کی تعداد گنی نہیں جا تھی۔سکتی

اماموں6 ربنے کے عہد کا صندوق پچھلے یعنی مُقّدس کمرےترین
میں لا فرشتوںکروبیکر پَروںکے نیچےکے فرشتوں7دیا۔رکھ کے پورےپَر
صندوق پر اُس کی اُٹھانے یوںکی پھیلےسمیتلـکڑ رہے۔ توبھی8 اُٹھانے کی
یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن سرےکے منے سا والے کمرےمُقّدسیعنی
سے نظر آتے تھے۔ لیکن وہ باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ تکآج وہ
وہیں موجود ہیں۔ صندوق9 صرفمیں پتھر کی وہ دو تختیاں تھیں جن کو
موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا کے دامن میں اُس میں رکھ دیا تھا، اُس
وقت ربجب نے مصر سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا
تھا۔

جب10-11 امام مُقّدس کمرے سے نکل کر صحن میں آئے تو رب کا
ایکگھر بادل سے بھر گیا۔ امام اپنی خدمت انجام دےنہ سکے، کیونکہ
رب کا گھر اُس کے جلال بادلکے سے معمور ہو گیا تھا۔ 12 یہ دیکھ کر
سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا ہے مَیںکہ گھنے بادل اندھیرےکے
گا۔رہوںمیں 13ً یقینا مَیں تیرےنے لئے بنائیگاہسکونتعظیم ایکہے،
مقام تیریجو ابدی سکونت لائقکے “ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
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14 پھر بادشاہ نے مُڑ کر رب کے گھر کے منے سا کھڑی اسرائیل کی
جماعتپوری طرفکی رُخ کیا۔ اُس نے اُنہیں دےبرکت کر کہا،

اسرائیلرب”15 کے خدا تعریفکی جسہو نے وہ وعدہ پورا کیا ہے
اُسجو باپمیرےنے داؤد سے کیا تھا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا، 16 جس’
مَیںدن اپنی قوم اسرائیل کو مصر نکالسے لایا اُس دن سے لے تکآجکر
مَیں نے کبھی نہ فرمایا کہ اسرائیلی قبیلوں کے کسی شہر میں میرے نام
کی تعظیم میں گھر بنایا جائے۔ لیکن مَیں نے داؤد کو اپنی قوم اسرائیل کا
بادشاہ بنایا ‘ہے۔

باپمیرے17 داؤد تھیخواہشبڑیکی اسرائیلربکہ کے خدا کے
نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔ لیکن18 رب اعتراضنے کیا، مَیں’ خوش
ہوں کہ میرےتُو نام کی تعظیم میں گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، لیکن19 تُو
نہیں بلـکہ تیرا بیٹا ہی اُسے بنائے ‘گا۔

20 اور ربواقعی، نے اپنا وعدہ پورا کیا ربمَیںہے۔ وعدےکے کے
عین مطابق باپاپنے داؤد کی اسرائیلجگہ کا بادشاہ بن تختکر پر بیٹھ گیا
ہوں۔ اباور مَیں اسرائیلربنے کے خدا نامکے کی تعظیم میں بھیگھر
بنایا ہے۔ اُس21 میں مَیں نے اُس صندوق کے لئے مقام تیار کر رکھا ہے
جس میں شریعت کی تختیاں پڑی ہیں، اُس عہد کی تختیاں جو رب نے
باپہمارے دادا سے مصر سے لتے وقتنکا باندھا “تھا۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی دعا
22 پھر سلیمان اسرائیل کی پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے رب کی

قربان گاہ کے منے سا کھڑا ہوا۔ اُس نے اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھا کر
23 دعا کی،
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رباے” اسرائیل کے خدا، تجھ جیسا کوئی خدا نہیں ہے، نہ آسمان
اور نہ زمین پر۔ تُو اپنا وہ عہد قائم رکھتا جسےہے تُو نے اپنی قوم کے ساتھ
باندھا ہے اور اپنی مہربانی سباُن پر ظاہر کرتا ہے پورےجو دل تیریسے
راہ پر چلتے ہیں۔ 24 تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جوہے۔
بات تُو نے اپنے منہ باپمیرےسے سے کی وہ تُو نے اپنے ہاتھ آجسے ہی
پوری کی ہے۔ رباے25 اسرائیل کے ابخدا، اپنی دوسری بات بھی
پوری کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد تھی۔کیسے کیونکہ تُو باپمیرےنے
سے وعدہ کیا تھا، اگر’ تیری اولاد تیری طرح اپنے چال چلن پر دےدھیان
میرےکر حضور چلتی رہے تو اسرائیل پر اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم
رہے ‘گی۔ اسرائیلاے26 کے ابخدا، براہِ کرم اپنا یہ وعدہ پورا کر جو
تُو نے اپنے باپمیرےخادم داؤد سے کیا ہے۔

27 لیکن کیا الله واقعی زمین پر سکونت کرے گا؟ نہیں، تُو تو بلندترین
آسمان میں بھی سما نہیں !سکتا تو پھر یہ مکان جو مَیں نے بنایا طرحکسہے
تیری سکونت گاہ بن سکتا ہے؟ میرےرباے28 خدا، توبھی اپنے خادم
کی دعا اور التجا جبسن مَیں تیرےآج حضور پکارتے التماسہوئے کرتا
ہوں 29 کہ براہِ کرم راتدن عمارتاِس کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ
جسہے بارےکے میں تُو نے خود فرمایا، یہاں’ میرا نام کرےسکونت
‘گا۔ چنانچہ اپنے مَیںجوسنگزارشکیخادم اِس مقام رُخطرفکی کئے
ہوئے کرتا ہوں۔ جب30 ہم اِس مقام طرفکی رُخ کر کے دعا کریں تو
اپنے خادم اور اپنی قوم کی التجا سن۔ آسمان پر اپنے تخت ہماریسے سن۔
جباور سنے گا ہمارےتو گناہوں معافکو !کر

31 اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے تیرییہاں قربان گاہ کے منے سا
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لایا جائے حلفتاکہ اُٹھا کر کرےوعدہ کہ مَیں بےقصور ہوں 32 تو براہِ
کرم آسمان پر سے سن کر اپنے خادموں کا انصاف کر۔ قصوروار کو مجرم
ٹھہرا کر اُس کے اپنے سر پر وہ کچھ دےآنے جو اُس سے سرزد ہوا ہے،
اور بےقصور کو بےالزام دےقرار کر اُس بازیراستکی کا بدلہ دے۔

33 ہو سکتا ہے وقتکسی تیری قوم اسرائیل تیرا کرےگناہ اور نتیجے
منےکےدشمنمیں اسرائیلیاگرکھائے۔شکستسا لوٹپاستیرےآخرکار
آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر یہاںکے اِس میںگھر تجھ سے دعا التماساور
یں کر 34 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر لینا۔سن اپنی اسرائیلقوم کا معافگناہ
کر کے اُنہیں دوبارہ ملـکاُس میں واپس لانا جو تُو نے اُن باپکے دادا
دےکو دیا تھا۔

35 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں کہ پڑےکال اور بڑی
بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار اِس طرفکیگھر رُخ کر تیرےکے
نام کی تمجید یں کر اور تیری سزا باعثکے اپنا گناہ چھوڑ لوٹکر آئیں 36 تو
آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل کو
معاف کر، کیونکہ تُو ہی اُنہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس
پر بارشدوبارہ دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

37 ہو سکتا اسرائیلہے میں کال پڑ جائے، اناج کی کسیفصل بیماری،
ٹڈیوںپھپھوندی، یا متاثرسےکیڑوں ہو جائے، شہرکسیدشمنیا کا محاصرہ
مصیبتبھیجوکرے۔ بیمارییا ہو، 38 اگر اسرائیلیکوئی پوریتیرییا قوم
اُس کا سبب جان کر اپنے ہاتھوں کو اِس گھر طرفکی بڑھائے اور تجھ
کرےالتماسسے 39 تو آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اُنہیں
معاف کر کچھوہکے کر ایکہرہے۔ضروریجو اُسکو تمامکی حرکتوں
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کا بدلہ دے، صرفکیونکہ تُو ہی ہر انسان کے دل کو جانتا ہے۔ 40 پھر
جتنی دیر وہ ملـکاُس میں زندگی گزاریں گے جو تُو باپہمارےنے دادا
کو دیا تھا اُتنی دیر وہ خوفتیرا مانیں گے۔

41 آئندہ پردیسی تیرےبھی نام کے سبب سے ممالـکدُوردراز سے آئیں
اگرچہگے۔ تیریوہ اسرائیلقوم ہوںنہیںکے گے توبھی42 تیرےوہ عظیم
قدرتبڑیتیرینام، زبردستتیرےاور کاموں بارےکے سنمیں آئیںکر
گے اور اِس گھر طرفکی رُخ کر کے دعا کریں گے۔ تب43 آسمان پر سے
اُن کی یاد فر سن لینا۔ جو درخواستبھی پیشوہ کریں پوریوہ کرنا تاکہ
دنیا کی تمام اقوام تیرا نام جان کر تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی تیرا خوف
مانیں اور جان لیں کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی اُسہے تیرےپر ہی نام
کا ٹھپا لگا ہے۔

44 ہو سکتا تیریہے قوم ہدایتتیریمردکے مطابقکے دشمناپنے سے
لڑنے لئےکے نکلیں۔ اگر تیرےوہ چنے ہوئے شہر اور طرفکیعمارتاُس
رُخ کر کے کریںدعا مَیںجو تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے تو45 آسمان
پر سے اُن کی دعا التماساور سن کر اُن انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

ہو46 سکتا وہہے تیرا گناہ ایسیکریں، حرکتیں تو ہوتیسرزدسےسبہم
رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو ہو کر اُنہیں دشمن کے حوالے دےکر
جو اُنہیں قید کر کے اپنے کسی دُوردراز یا قریبی ملـک میں لے جائے۔
47 شاید وہ جلاوطنی میں توبہ کر کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور
تجھ التماسسے کریں، ہم’ نے گناہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم
نے بےدین حرکتیں کی ‘ہیں۔ 48 اگر وہ ایسا کر کے دشمن ملـککے میں
پورےاپنے دل و جان سے دوبارہ طرفتیری رجوع کریں اور طرفتیری
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باپسے دادا کو دیئے گئے تیرےملـک، چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت
طرفکی رُخ کر کے دعا کریں مَیںجو تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے
49 تو آسمان پر تختاپنے سے اُن کی دعا التماساور سن لینا۔ اُن میںحقکے
انصاف قائم کرنا، 50 اور اپنی قوم گناہوںکے معافکو کر بھیجسدینا۔
جرم سے اُنہوں نے تیرا گناہ کیا ہے معافوہ کر دےبخشدینا۔ کہ اُنہیں
گرفتار کرنے والے اُن پر رحم کریں۔ 51 کیونکہ یہ تیری ہی قوم کے افراد
تیریہیں، میراثہی جسے تُو مصر کے بھڑکتے بھٹے نکالسے لایا۔

التجاؤںمیریآنکھیںتیریالله،اے52 تیریاور یادوںکیاسرائیلقوم فر
کے لئے کھلی جبرہیں۔ بھی وہ مدد کے لئے تجھے پکاریں تو اُن کی سن
!لینا 53 کیونکہ رباےتُو، قادرِ مطلق اسرائیلنے کو دنیا کی تمام قوموں
الـگسے کر ملـکیتخاصاپنیکے بنا لیا باپہمارےہے۔ دادا مصرکو
سے لتے وقتنکا تُو نے موسٰی معرفتکی حقیقتاِس کا اعلان “کیا۔

آخری دعا برکتاور
54 اِس دعا کے بعد سلیمان کھڑا ہوا، کیونکہ دعا کے دوران اُس نے

قربانکیرب گاہ منےکے سا اپنے ٹیکےگھٹنے اور آسمانہاتھاپنے طرفکی
اُٹھائے اسرائیلوہاب55تھے۔ہوئے جماعتپوریکی منےکے سا کھڑا ہوا
اور بلند آواز سے برکتاُسے دی،

56 رب” کی تمجید ہو جس نے اپنے وعدے کے عین مطابق اپنی قوم
اسرائیل کو آرام و سکون فراہم کیا ہے۔ جتنے بھی وعدےصورتخوب
اُس نے اپنے خادم موسٰی کی معرفت کئے ہیں وہ سب کے سب پورے
ہو گئے ہیں۔ ربطرحجس57 ہمارا باپہمارےخدا دادا کے ساتھ تھا
اُسی طرح ہمارےوہ ساتھ بھی رہے۔ نہ وہ ہمیں چھوڑے، کرےترکنہ
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دلوںہمارےبلـکہ58 تاکہکرےمائلطرفاپنیکو اُسہم تمامکی راہوں
اورچلیںپر اُن تمام احکام رہیںتابعکےہدایاتاور اُسجو باپہمارےنے
دادا دیکو ہیں۔

رب59 کے میریحضور یہ یاد فر ہمارےربراتدن خدا قریبکے
رہے تاکہ وہ میرا اور اپنی قوم کا انصاف قائم رکھے اور ہماری روزانہ
یات ضرور پوری کرے۔ تب60 تمام اقوام جان لیں گی کہ رب ہی خدا
ہے اور کہ اُس کے سوا کوئی اَور معبود نہیں ہے۔

لیکن61 لازم ہے ہمارےربآپکہ خدا پورےکے دل سے وفادار
رہیں۔ ہمیشہ اُس ہدایاتکی اور احکام کے مطابق زندگی گزاریں، بالکل
اُسی آجآپطرحجسطرح کر رہے “ہیں۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن
62-63 پھر بادشاہ اور تمام اسرائیل ربنے کے حضور پیشقربانیاں کر

ربکے کے گھر مخصوصکو کیا۔ اِس سلسلے میں سلیمان نے 22,000
گائےبَیلوں اور 1,20,000 یوں بھیڑبکر کو سلامتی کی قربانیوں کے طور پر
ذبح کیا۔ اُسی64 دن بادشاہ نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں چڑھانے
کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ پیتل کی قربان گاہ اِتنی قربانیاں
پیش کرنے کے لئے چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم ہونے والی قربانیوں اور غلہ
کی نذروں کی تعداد بہت یادہ ز تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی بےشمار
قربانیوں کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

65 عید 14 تکدن منائی گئی۔ پہلے ہفتے میں سلیمان اور تمام اسرائیل
منائیمخصوصیتکیگھرکےربنے دوسرےاور یوںمیںہفتے کیجھونپڑ
بہتعید۔ یادہ شریکلوگز ہوئے۔ وہ دُوردراز علاقوں سے یروشلم آئے
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تھے، شمال میں لبو حمات سے لے کر جنوب میں اُس تکوادی جو مصر
کی سرحد تھی۔ 66 دو ہفتوں کے بعد سلیمان نے اسرائیلیوں کو رُخصت
کیا۔ بادشاہ کو دےبرکت کر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سب شادمان
اور دل تھےخوشسے ربکہ نے اپنے خادم داؤد اور اپنی قوم اسرائیل پر
اِتنی مہربانی کی ہے۔

9
سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے

سلیمانچنانچہ1 اورگھرکےربنے محلشاہی پہنچایا۔تکتکمیلکو
جو کچھ بھی اُس ٹھاننے لیا تھا وہ پورا ہوا۔ ربوقتاُس2 دوبارہ اُس پر
ظاہر ہوا، اُس طرحجسطرح وہ ِجبعون میں اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ اُس3
سلیماننے سے جو”کہا، دعا اور التجا تُو میرےنے حضور کی اُسے مَیں نے سن کر اِس
عمارت کو جو تُو نے بنائی ہے اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا اُسہے۔
میں مَیں اپنا نام تکابد قائم رکھوں میریگا۔ آنکھیں اور دل تکابد وہاں
گے۔رہیںحاضر تکجہاں4 تیرا تعلق باپاپنےہے، داؤد دیانتطرحکی
اورداری رہ۔چلتاحضورمیرےسےراستی کیونکہ اگر تماممیرےتُو احکام
اور ہدایات کی پیروی کرتا رہے 5 تو مَیں تیری اسرائیل پر حکومت ہمیشہ
تک قائم رکھوں گا۔ پھر میرا وہ وعدہ قائم رہے گا جو مَیں تیرےنے باپ
داؤد سے کیا تھا اسرائیلکہ پر تیری اولاد حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے
گی۔

لیکن6 !خبردار اگر تُو یا تیری اولاد مجھ سے دُور ہو میرےکر دیئے گئے
احکام ہدایاتاور کے تابع نہ رہے بلـکہ دیگر معبودوں طرفکی رجوع کر
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کے اُن کی خدمت کرےپرستشاور 7 تو مَیں اسرائیل کو ملـکاُس میں
سے مٹا دوں گا جو مَیں نے اُن دےکو دیا تھا۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں اِس
گھر بھیکو رد دوںکر گا مَیںجو نے اپنے نام کے لئے مخصوص مُقّدسو
کر لیا ہے۔ اُس وقت اسرائیل تمام اقوام میں مذاق اور لعن طعن کا نشانہ
بن جائے گا۔ اِس8 شاندار گھر بُریکی حالت دیکھ کر یہاں سے گزرنے
والے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اپنی حقارت
کا اظہار کر کے پوچھیں گے، رب’ نے ملـکاِس اور اِس گھر سے ایسا
سلوک کیوں ‘کیا؟ لوگتب9 جواب دیں گے، اِس’ لئے کہ ربگو اُن
کا خدا اُن باپکے دادا کو مصر نکالسے کر یہاں لایا توبھی لوگیہ اُسے
ترک کر کے معبودوںدیگر چمٹسے ہیں۔گئے چونکہ وہ اُن پرستشکی اور
بازسےکرنےخدمت نہ اِسآئے لئے اُنہیںنےرب میںمصیبتساریاِس
ڈال دیا “۔‘ہے

حیرام کی مدد کا صلہ
رب10 کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں 20 سال صَرف

ہوئے تھے۔ 11 اُس دوران صور کا بادشاہ حیرام سلیمان کو دیودار اور
جونیپر کی اُتنی لـکڑی اور اُتنا سونا بھیجتا رہا جتنا سلیمان چاہتا تھا۔ جب
عمارتیں تکتکمیل پہنچ گئیں تو سلیمان نے حیرام کو معاوضے میں گلیل
کے 20 دےشہر دیئے۔ لیکن12 جب حیرام اُن کا معائنہ کرنے کے لئے
صور سے گلیل آیا تو وہ اُسے پسند نہ آئے۔ 13 اُس نے سوال کیا، میرے”
بھائی، یہ کیسے شہر ہیں جو آپ نے مجھے دیئے “ہیں؟ اور اُس نے اُس
علاقے کا نام کابول یعنی کچھ’ بھی ‘نہیں رکھا۔ یہ نام آج تک رائج ہے۔
بات14 یہ تھی حیرامکہ اسرائیلنے بادشاہکے ًکو 4,000تقریبا کلو گرام



سلاطِین-۱ 9:15 xxxix سلاطِین-۱ 9:23

سونا بھیجا تھا۔
سلیمان مہماتمختلفکی

سلیمان15 تعمیریاپنےنے لئےکےکام بیگاری ایسےلگائے۔ لوگوںہی
اُسسےمددکی ربصرفنہنے گھر،کا اپنا اردمحل، چبوترےکےگرد
اور یروشلم کی فصیل بنوائی بلـکہ تینوں شہر حصور، مجِّدو اور جزر کو بھی۔

16 جزر شہر پر مصر کے بادشاہ فرعون نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔
اُس کے کنعانی باشندوں کو قتل کر کے اُس پورےنے شہر کو جلا دیا
تھا۔ سلیمانجب کی فرعون کی بیٹی شادیسے ہوئی تو مصری بادشاہ نے
جہیزکے طور پر اُسے یہ علاقہ دے دیا۔ اب17 سلیمان نے جزر کا شہر
دوبارہ تعمیر کیا۔ اِس کے علاوہ اُس بیتنشیبینے َحورون، بعلات18 اور
یگستان ر کے شہر تدمور بہتمیں تعمیریسا کام کرایا۔

سلیمان19 نے اپنے گوداموں کے لئے اور اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو
رکھنے کے لئے بھی شہر بنوائے۔ جو بھیکچھ وہ یروشلم، لبنان یا سلطنتاپنی
کسیکی اَور جگہ بنوانا چاہتا تھا وہ اُس نے بنوایا۔

آدمیوںجن20-21 کی سلیمان نے بیگار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی نہیں تھے
بلـکہ اموری، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی یعنی کنعان کے پہلے باشندوں
کی وہ اولاد تھے باقیجو رہ ملـکتھے۔گئے پر قبضہ اسرائیلیوقتکرتے اِن
قوموں پورےکو طور پر مٹا نہ سکے، اور تکآج اِن کی اولاد کو اسرائیل
کے لئے بےگار میں کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن22 سلیمان اسرائیلیوںنے میں
سے کسی کو بھی ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس کے فوجی،
سرکاری افسر، فوج کے افسر اور رتھوں کے فوجی بن گئے، اور اُنہیں اُس
کے رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔ سلیمان23 کے تعمیری کام پر بھی
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550 اسرائیلی مقرر تھے جو ضلعوں پر مقرر افسروں کے تابع تھے۔ لوگیہ
تعمیری کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔

فرعونجب24 کی بیٹی یروشلم کے پرانے حصے بنام داؤد’ کا ‘شہر سے
اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے اُس کے لئے تعمیر کیا تھا تو وہ ارد
گرد چبوترےکے بنوانے لگا۔ 25 سلیمان سال میں تین بار رب کو بھسم
والیہونے اور پیشقربانیاںکیسلامتی تھا۔کرتا رباُنہیںوہ کیگھرکے
اُس قربان گاہ پر چڑھاتا تھا جو اُس ربنے کے لئے بنوائی تھی۔ ساتھ ساتھ
وہ بخور بھی جلاتا تھا۔ یوں اُس ربنے کے گھر تکتکمیلکو پہنچایا۔

26 اِس کے علاوہ سلیمان بادشاہ نے بحری جہازوں کا بیڑا بھی بنوایا۔
اِس کام کا مرکز ایلات کے قریب شہر عصیون جابر تھا۔ یہ بندرگاہ ملـِک
ادوم میں بحرِ ُلزم ق کے ساحل پر ہے۔ 27 حیرام بادشاہ نے اُسے تجربہ کار
ملاح بھیجے تاکہ وہ سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ مل کر جہازوں کو
چلائیں۔ اُنہوں28 نے تکاوفیر سفر کیا اور وہاں ًسے تقریبا 14,000 کلو
گرام سونا سلیمان پاسکے لے آئے۔

10
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

سلیمان1 شہرتکی سبا کی پہنچتکملـکہ اُسجبگئی۔ اُسنے کے
بارے میں سنا اور یہ بھی کہ اُس ربنے کے نام کے لئے کیا کچھ کیا ہے
تو وہ سلیمان سے ملنے کے لئے روانہ ہوئی تاکہ اُسے مشکل پیشپہیلیاں کر
اُسکے مندیدانشکی جانچ لے۔ 2 بڑےنہایتوہ قافلے ساتھکے یروشلم
اونٹکےجسپہنچی اورسونےکےکثرتبلسان، قیمتی لدےسےجواہر
ہوئے تھے۔
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ملـکہ کی سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اُس نے اُس سے وہ تمام مشکل
سوالات پوچھے جو اُس کے ذہن میں تھے۔ 3 سلیمان اُس کے ہر سوال
کا دےجواب سکا۔ کوئی بھی بات اِتنی پیچیدہ نہیں تھی کہ بادشاہ اُس
کا مطلب ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 4 سبا کی ملـکہ سلیمان کی وسیع حکمت
اور اُس کے نئے محل بہتسے متاثر ہوئی۔ 5 اُس نے بادشاہ کی میزوں پر
مختلفکے کھانے دیکھے اور یہ کہ اُس کے ترتیبکسافسر سے اُس پر
بٹھائے جاتے تھے۔ اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور
ساقیوں پر بھی غور کیا۔ جب اُس نے اِن باتوں کے علاوہ بھسم ہونے والی
وہ قربانیاں بھی دیکھیں ربسلیمانجو کے میںگھر چڑھاتا تھا تو ملـکہ ہکا
بکا رہ گئی۔

6 وہ بول اُٹھی، واقعی،” جو کچھ مَیں نے اپنے ملـک میں آپ کے
شاہکاروں اور حکمت بارےکے میں سنا تھا وہ درست ہے۔ تکجب7
مَیں نے خود آ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا
تھا۔ میںبارےکےآپمجھےمیںحقیقتبلـکہ نہیںبھیآدھا بتایا گیا آپتھا۔
حکمتکی اور دولت اُن رپورٹوں سے کہیں یادہ ز ہے جو تکمجھ پہنچی
تھیں۔ آپ8 لوگکے مبارککتنے آپ!ہیں افسرکے مبارککتنے ہیں جو
منےکےآپمسلسل ہتےکھڑےسا ر باتیںبھریدانشکیآپاور !ہیںسنتے
آپرب9 کے خدا کی تمجید جسہو آپنے کو پسند کر اسرائیلکے کے
تخت پر بٹھایا ربہے۔ اسرائیل سے ابدی محبت رکھتا ہے، اِسی لئے اُس
آپنے کو بادشاہ بنا دیا ہے انصافتاکہ بازیراستاور قائم “رکھیں۔

10 پھر ملـکہ نے سلیمان ًکو تقریبا 4,000 کلو گرام سونا، بہت یادہ ز
بلسان اور جواہر دیئے۔ بعد میں کبھی بھی اُتنا بلسان اسرائیل میں نہیں لایا
گیا جتنا وقتاُس سبا کی ملـکہ لائی۔
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11 حیرام کے جہاز اوفیر سے صرفنہ سونا لائے بلـکہ اُنہوں نے قیمتی
لـکڑی اور بڑیبھیجواہر مقدار میں تکاسرائیل پہنچائے۔ جتنی12 قیمتی
لـکڑی گئی۔لائینہیںمیںیہوداہکبھیتکآجاُتنیہوئیدرآمدمیںدنوںاُن
اِس لـکڑی سے بادشاہ نے رب کے گھر اور اپنے محل کے لئے کٹہرے
بنوائے۔ یہ موسیقاروں کے سرود اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال
ہوئی۔

سلیمان13 بادشاہ نے اپنی طرف سے سبا کی ملـکہ کو بہت سے تحفے
دیئے۔ نیز، بھیکچھجو ملـکہ تھیچاہتی یا اُس نے مانگا وہ اُسے دیا گیا۔ پھر
وہ اپنے نوکر چاکروں اور افسروں کے ہمراہ اپنے واپسوطن چلی گئی۔

سلیمان دولتکی شہرتاور
14 جو سونا سلیمان کو سالانہ ملتا تھا اُس کا وزن ً تقریبا 23,000

کلو گرام تھا۔ 15 اِس میں ٹیکسوہ شامل نہیں تھے جو اُسے سوداگروں،
عربتاجروں، بادشاہوں اور ضلعوں افسروںکے سے ملتے تھے۔

سلیمان16-17 بادشاہ نے بڑی200 اور 300 چھوٹی ڈھالیں بنوائیں۔ اُن
پر سونا منڈھا گیا۔ بڑیہر ڈھال کے لئے ً 7تقریبا کلو گرام سونا استعمال ہوا
اور ہر چھوٹی ڈھال کے لئے ً تقریبا ساڑھے 3 کلو گرام۔ سلیمان نے لبنان’اُنہیں کا ‘جنگل نامی محل محفوظمیں رکھا۔

18 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے ایکآراستہ بڑا تخت بنوایا
جس خالصپر سونا چڑھایا گیا۔ تخت19-20 پشتکی کا اوپر کا گولحصہ
تھا، اور اُس کے ہر بازو کے ساتھ ببر شیر کا مجسمہ تختتھا۔ کچھ اونچا تھا،
اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر چڑھ کر اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور بائیں
طرف ہر پائے پر ببر شیر کا مجسمہ تھا۔ اِس قسم کسیتختکا اَور سلطنت
میں نہیں پایا جاتا تھا۔
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سلیمان21 کے تمام پیالے سونے کے تھے، بلـکہ لبنان’ کا ‘جنگل نامی
محل میں تمام خالصبرتن سونے کے تھے۔ کوئی بھی چیز چاندی کی نہیں
تھی، کیونکہ سلیمان کے زمانے میں چاندی کی کوئی قدر نہیں تھی۔
22 بادشاہ کے اپنے بحری جہاز تھے جو حیرام کے جہازوں کے ساتھ مل
کر مختلف جگہوں پر جاتے تھے۔ ہر تین سال کے بعد وہ سونے چاندی،
ہاتھی دانت، بندروں اور موروں لدےسے واپسہوئے آتے تھے۔

سلیمان23 دولتکی حکمتاور دنیا تمامکے بادشاہوں کہیںسے یادہ ز
تھی۔ پوری24 دنیا اُس سے ملنے کرتیکوششکی رہی تاکہ سنحکمتوہ
لے جو الله نے اُس کے دل میں ڈال دی تھی۔ 25 سال بہ سال جو بھی
میںدربارکےسلیمان آتا یوںلاتا۔تحفہکوئینہکوئیوہ اُسے چاندیسونے
کے برتن، قیمتی لباس، ہتھیار، گھوڑےبلسان، اور خچر ملتے رہے۔

سلیمان26 کے 1,400 رتھ اور گھوڑے12,000 تھے۔ کچھ اُس نے
رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ یروشلم میں پاساپنے
رکھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی
اور دیودار کی قیمتی لـکڑی یہوداہ مغربکے کے نشیبی پہاڑی علاقے کی
انجـیرتوت کی سستی لـکڑی جیسی عام ہو گئی۔ 28 بادشاہ اپنے گھوڑے
مصر قوےاور یعنی کلـِکیہ سے درآمد کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر
جا اُنہیںکر خرید بادشاہ29تھے۔لاتے درآمدسےمصررتھکے تھے۔ہوتے
رتھہر چاندیقیمتکی ِسکے600کے اور چاندیقیمتکیگھوڑےہر
کے 150 ِسکے تھی۔ سلیمان کے تاجر گھوڑےیہ برآمد کرتے ہوئے تمام
ِحتّی اور اَرامی تکبادشاہوں بھی پہنچاتے تھے۔

11
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ربسلیمان سے دُور ہو جاتا ہے
1 لیکن سلیمان بہت سی غیرملـکی خواتین سے محبت کرتا تھا۔ فرعون

کی بیٹی کے علاوہ اُس کی شادی موآبی، عمونی، ادومی، صیدانی اور ِحتّی
عورتوں سے ہوئی۔ 2 اِن قوموں بارےکے ربمیں نے اسرائیلیوں کو حکم
دیا تھا، نہ” تم اِن کے گھروں میں جاؤ اور نہ تمہارےیہ گھروں میں آئیں،
ورنہ یہ تمہارے دل اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر دیں “گے۔ توبھی
بڑےسلیمان پیار سے اپنی اِن یوں بیو سے لپٹا رہا۔ اُس3 کی شاہی خاندانوں
سے تعلق رکھنے والی 700 یاں بیو اور 300 داشتائیں تھیں۔ اِن عورتوں نے
آخرکار اُس کا ربدل سے دُور کر دیا۔ وہجب4 بوڑھا ہو گیا تو اُنہوں نے
اُس کا دل دیگر معبودوں طرفکی مائل کر دیا۔ یوں وہ بُڑھاپے میں اپنے
باپ داؤد دلپورےطرحکی ربسے کا وفادار نہ رہا 5 بلـکہ کیصیدانیوں
عستاراتدیوی اور عمونیوں کے دیوتا ملـکوم کی پوجا کرنے لگا۔ غرض6
اُس نے ایسا کام کیا ربجو کو ناپسند تھا۔ وہ وفاداری نہ جسرہی سے
اُس باپکے داؤد ربنے خدمتکی کی تھی۔

7 یروشلم مشرقکے میں سلیمان پہاڑیایکنے پر دو مندر ایکبنائے،
موآب کے گھنونے کموسدیوتا کے لئے ایکاور عمون کے گھنونے دیوتا
ـِک مَل یعنی ملـکوم کے لئے۔ ایسے8 مندر اُس نے اپنی تمام غیرملـکی یوں بیو
کے لئے تعمیر کئے تاکہ وہ اپنے دیوتاؤں کو بخور اور ذبح کی پیشقربانیاں
کر سکیں۔

رب9 کو سلیمان پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا سے دُور
ہو گیا تھا، اُسربحالانکہ پر دو بار ظاہر ہوا تھا۔ 10 گو اُس نے اُسے دیگر
معبودوں کی پوجا منعصافسےکرنے کیا تھا توبھی سلیمان اُسنے کا حکم
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نہ مانا۔ اِس11 لئے اُسنےرب چونکہ”کہا،سے اورعہدمیرےتُو احکام
کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اِس لئے مَیں بادشاہی کو تجھ سے چھین کر
افسرکسیتیرے دوںکو گا۔ باتیہ یقینی ہے۔ باپتیرےلیکن12 داؤد
کی خاطر مَیں تیرےیہ جیتے جی نہیں کروں گا بلـکہ بادشاہی تیرےکو بیٹے
ہی چھینوںسے گا۔ اور13 مملـکتپوریمَیں اُس ہاتھکے نہیںسے لوں گا
بلـکہ اپنے خادم داؤد اور اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم کی خاطر اُس کے لئے
ایک قبیلہ چھوڑ دوں “گا۔

سلیمان دشمنکے ہدد اور رزون
14 ربپھر نے ادوم کے شاہی خاندان میں ایکسے آدمی بنام ہدد کو

برپا کیا جو سلیمان کا سخت مخالف بن گیا۔ 15 وہ یوں سلیمان کا دشمن بن
گیا کہ چند سال جبپہلے داؤد نے ادوم دیشکستکو تو اُس کا فوجی
یوآبکمانڈر پڑیمیںجنگمیداِن تمام اسرائیلی لاشوں کو دفنانے کے لئے
ادوم آیا۔ بھیجہاں گیا اُسوہاں ادومیہرنے مرد مارکو ڈالا۔ چھوہ16
تکماہ اپنے فوجیوں کے ساتھ ہر جگہ پھرا اور تمام ادومی مردوں کو مارتا
گیا۔ 17 ہدد اُس وقت بچ گیا اور اپنے باپ کے ایکچند سرکاری افسروں
کے ساتھ فرار ہو کر مصر میں پناہ لے سکا۔

18 راستے میں اُنہیں دشِت فاران ملـِککے مِدیان سے گزرنا پڑا۔ وہاں وہ
مزید کچھ آدمیوں کو جمع کر سکے اور سفر کرتے کرتے مصر پہنچ گئے۔
ہدد مصر کے بادشاہ فرعون پاسکے گیا تو اُس نے اُسے گھر، کچھ زمین
خوراکاور مہیا کی۔ 19 ہدد فرعون کو اِتنا پسند آیا کہ اُس نے اُس کی
شادی اپنی بیوی ملـکہ تحفنیس کی بہن کے ساتھ کرائی۔ 20 اِس بہن کے
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بیٹا پیدا جسہوا کا نام جنوبت رکھا تحفنیسگیا۔ نے اُسے محلشاہی میں
پالا جہاں وہ فرعون بیٹوںکے کے ساتھ پروان چڑھا۔

ایک21 دن ہدد کو خبر ملی کہ داؤد اور اُس کا یوآبکمانڈر فوت ہو
اُستبہیں۔گئے فرعوننے اجازتسے مَیں”مانگی، لوٹملـکاپنے جانا
چاہتا ہوں، براہِ کرم مجھے جانے “دیں۔ فرعون22 اعتراضنے کیا، یہاں”
کیا کمی ہے کہ تم واپسملـکاپنے جانا ہتے چا “ہو؟ ہدد جوابنے بھیکسیمَیں”دیا، چیز محرومسے نہیں لیکنرہا، پھر بھی مجھے “دیجئے۔جانے

23 الله ایکنے اَور آدمی بھیکو سلیمان خلافکے برپا کیا۔ اُس کا نام
بنرزون اِلیَدع تھا۔ پہلے وہ ضوباہ بادشاہکے ہدد انجامخدمتکیعزر دیتا
تھا، ایکلیکن دن اُس نے مالـکاپنے بھاگسے کر کچھ24 آدمیوں کو
اپنے گرد جمع کیا اور ڈاکوؤں کے جتھے کا سرغنہ بن گیا۔ جب داؤد نے
ضوباہ دیدےشکستکو تو رزون اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق گیا اور
وہاں آباد ہو کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 25 ہوتے ہوتے پورےوہ شام
بنحکمرانکا گیا۔ اسرائیلیوںوہ نفرتسے کرتا تھا اور سلیمان کے جیجیتے
اسرائیل دشمنخاصکا بنا رہا۔ اسرائیلبھیوہطرحکیہدد تنگکو کرتا
رہا۔

ُبعام یر اور اخیاہ نبی
سلیمان26 بھیافسرسرکاریایککا اُس اُٹھخلافکے اُسہوا۔کھڑا

کا نام ُبعام یر بن نباط تھا، اور وہ افرائیم کے شہر صریدہ کا تھا۔ اُس کی ماں
صروعہ بیوہ تھی۔ جب27 ُبعام یر باغی ہوا تو اُن دنوں میں سلیمان ارد گرد
چبوترےکے فصیلاور آخریکا حصہ تعمیر کر رہا تھا۔ اُس28 نے دیکھا
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کہ ُبعام یر ماہر اور محنتی جوان اِسہے، لئے اُس نے اُسے افرائیم اور منسّی
قبیلوںکے کے تمام میںبےگار کام کرنے والوں پر مقرر کیا۔

ایک29 دن ُبعام یر شہر سے نکل رہا تھا تو اُس ملاقاتکی َسیلا کے نبی
اخیاہ ہوئی۔سے اخیاہ نئی چادر اوڑھے پھر تھا۔رہا جہاںمیںمیدانکھلے
کوئی اَور نظر نہ آیا 30 اخیاہ نے اپنی چادر کو پکڑ کر بارہ ٹکڑوں میں پھاڑ لیا
31 اور ُبعام یر سے چادر”کہا، ٹکڑےدسکے پاساپنے !رکھیں ربکیونکہ اسرائیل کا خدا
فرماتا ہے، وقتاِس’ مَیں اسرائیل کی بادشاہی کو سلیمان سے چھیننے والا
جبہوں۔ ایسا ہو گا تو مَیں اُس تیرےقبیلےدسکے حوالے دوںکر گا۔
ایک32 ہی قبیلہ اُس پاسکے رہے گا، اور یہ بھی صرف اُس کے باپ
داؤد اور اُس شہر کی خاطر جسے مَیں نے تمام قبیلوں میں چنسے لیا ہے۔
سلیمانمَیںطرحاِس33 کو دوںسزا گا، کیونکہ وہ اور اُس مجھےلوگکے
ترک کر عستاراتدیویکیصیدانیوںکے موآبیوںکی، کے کیکموسدیوتا
اور عمونیوں کے دیوتا ملـکوم کی پوجا کرنے لـگے ہیں۔ وہ میری راہوں پر
نہیں چلتے بلـکہ وہی کچھ کرتے ہیں جو مجھے بالکل ناپسند طرحجسہے۔
میرےداؤد احکام ہدایاتاور پیرویکی کرتا تھا اُس طرح اُس کا بیٹا نہیں
کرتا۔

لیکن34 مَیں پوریوقتاِس بادشاہی سلیمان ہاتھکے نہیںسے چھینوں
گا۔ اپنے خادم داؤد کی خاطر جسے مَیں چننے لیا اور میرےجو احکام
ہدایاتاور تابعکے رہا مَیں سلیمان کے یہجیجیتے نہیں گا۔کروں وہ خود
بادشاہ رہے گا، لیکن35 اُس کے بیٹے مَیںسے بادشاہی چھین قبیلےدسکر
تیرے حوالے کر دوں گا۔ ایکصرف36 قبیلہ سلیمان کے بیٹے کے سپرد
رہے گا میرےتاکہ خادم داؤد کا چراغ میرےہمیشہ حضور یروشلم میں
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جلتا رہے، اُس شہر میں جو مَیں نے اپنے نام کی سکونت کے لئے چن لیا
ہے۔ 37 لیکن تجھے، اے ُبعام، یر مَیں اسرائیل پر بادشاہ بنا دوں گا۔ جو
کچھ بھی تیرا جی چاہتا ہے اُس پر تُو کرےحکومت گا۔ اُس38 وقت اگر
میرےتُو خادم داؤد کی میریطرح باتہر مانے میریگا، راہوں پر چلے
گا میرےاور احکام ہدایاتاور کے تابع رہ کر وہ کرےکچھ گا جو مجھے
پسند ہے تو پھر تیرےمَیں ساتھ رہوں گا۔ پھر مَیں تیرا شاہی خاندان اُتنا ہی
قائم و دائم کر دوں گا جتنا مَیں نے داؤد کا کیا ہے، اور تیرےاسرائیل ہی
حوالے رہے گا۔

یوں39 مَیں سلیمان کے گناہ باعثکے داؤد کی اولاد کو سزا دوں گا،
اگرچہ یہ ابدی سزا نہیں ہو “۔‘گی

40 اِس کے بعد سلیمان نے ُبعام یر کو مروانے کوششکی کی، لیکن
ُبعام یر نے فرار ہو کر مصر کے بادشاہ سیسق کے پاس پناہ لی۔ وہاں وہ
سلیمان تکموتکی رہا۔

سلیمان موتکی
سلیمان41 کی زندگی حکمتاور بارےکے میں مزید باتیں سلیمان’ کے

‘اعمال کتابکی میں بیان کی ہیں۔گئی اسرائیلپورےسال40سلیمان42
پر حکومت کرتا رہا۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا۔ جب43 وہ مر کر
باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو
داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تخترحبعام نشین ہوا۔

12
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں
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رحبعام1 ِسکم گیا، تماموہاںکیونکہ اسرائیلی اُسے بادشاہ مقرر کےکرنے
لئے جمع ہو گئے تھے۔ 2 ُبعام یر بن نباط یہ خبر سنتے ہی مصر سے جہاں اُس
سلیماننے بادشاہ بھاگسے کر پناہ لی تھی واپساسرائیل آیا۔ اسرائیلیوں3
اُسےنے بُلایا تاکہ اُس ساتھکے ِسکم پہنچاجبجائیں۔ اسرائیلتو پوریکی
جماعت ُبعام یر کے ملساتھ کر رحبعام سے ملنے اُنہوںگئی۔ نے بادشاہ سے
کہا، جو”4 آپجوا باپکے ہمنے ڈالپر دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، اور
وقتجو اور پیسے ہمیں بادشاہ خدمتکی صَرفمیں کرنے تھے وہ ناقابِل
برداشت دونوںابتھے۔ کو کم دیں۔کر پھر خوشیہم خدمتکیآپسے
کریں “گے۔

رحبعام5 تینمجھے”دیا،جوابنے مہلتکیدن دیں، پھر میرےدوبارہ
پاس “آئیں۔ لوگچنانچہ چلے گئے۔

6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا جو سلیمان کے جیتے
جی بادشاہ خدمتکی کرتے رہے تھے۔ اُس نے پوچھا، آپ” کا کیا خیال
مَیںہے؟ اِن لوگوں کو جوابکیا “دوں؟ بزرگوں7 جوابنے دیا، ہمارا”
مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن کا خادم بن کر اُن کی خدمت کریں اور اُنہیں
نرم جواب دیں۔ اگر آپ ایسا یں کر تو وہ ہمیشہ آپ کے وفادار خادم بنے
رہیں “گے۔

لیکن8 رحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اُس کی خدمت میں
حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ اُس9
مَیں”پوچھا،نے اِس قوم کو دوں؟جوابکیا یہ تقاضا کر ہیںرہے مَیںکہ
وہ جوا ہلکا کر دوں باپمیرےجو نے اُن پر ڈال “دیا۔ 10 جو جوان اُس
کے ساتھ پروان چڑھے تھے اُنہوں نے کہا، اچھا،” لوگیہ تقاضا کر رہے
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ہیں آپکہ باپکے کا جوا ہلکا کیا جائے؟ اُنہیں بتا دینا، میری’ چھوٹی
اُنگلی میرے باپ کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے بےشک11 جو جوا اُس
آپنے ڈالپر دیا اُسے اُٹھانا مشکل لیکنتھا، میرا بھاریبھیاَورجوا گا۔ہو
باپمیرےجہاں سےبچھوؤںکیآپمَیںوہاںلگائےکوڑےکوآپنے
تادیب کروں “!‘گا

تین12 دن ُبعامجببعدکے یر تمام اسرائیلیوں ساتھکے رحبعام کا فیصلہ
سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ نے اُنہیں سخت جواب دیا۔ بزرگوں کا
مشورہ رد کر کے 14 اُس نے اُنہیں جوانوں کا جواب دیا، بےشک” جو
باپمیرےجوا آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور
بھاریبھی ہو باپمیرےجہاںگا۔ آپنے کوڑےکو لگائے وہاں مَیں
کروںتادیبسےبچھوؤںکیآپ پوریمرضیکیربیوں15“!گا ہوئی کہ
رحبعام لوگوں باتکی نہیں مانے گا۔ ربابکیونکہ کی پیشوہ گوئی
پوری ہوئی جو َسیلا کے نبی اخیاہ نے ُبعام یر بن نباط کو بتائی تھی۔

جب16 اسرائیلیوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہماری بات سننے کے لئے تیار
نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، نہ” ہمیں داؤد میراثسے میں کچھ ملے
گا، نہ یسّی کے بیٹے کچھسے ملنے کی اُمید اےہے۔ سباسرائیل، اپنے اپنے
واپسگھر !چلیں اے ابداؤد، اپنا گھر خود سنبھال “!لو یہ کہہ کر وہ
چلےسب گئے۔

صرف17 یہوداہ کے قبیلے کے شہروں میں ہنے ر والے اسرائیلی رحبعام
تحتکے رہے۔ 18 پھر رحبعام بادشاہ یوںنے بےگار پر مقرر افسر ادونیرام
کو شمالی قبیلوں پاسکے بھیج دیا، لیکن اُسے دیکھ کر تمام لوگوں نے اُسے
سنگسار کیا۔ تب رحبعام جلدی سے اپنے رتھ پر سوار ہوا اور بھاگ کر
یروشلم پہنچ گیا۔ یوں19 اسرائیل کے شمالی قبیلے داؤد کے شاہی گھرانے



سلاطِین-۱ 12:20 li سلاطِین-۱ 12:27

الـگسے ہو گئے اور تکآج اُس حکومتکی نہیں مانتے۔
جب20 خبر شمالی اسرائیل میں پھیلی کہ ُبعام یر مصر واپسسے آ گیا ہے

تو لوگوں اجلاسقومینے منعقد کر اُسےکے بُلایا اور وہاں اُسے اپنا بادشاہ
بنا صرفلیا۔ یہوداہ کا قبیلہ رحبعام اور اُس کے گھرانے کا وفادار رہا۔

رحبعام اسرائیلکو جنگسے کرنے اجازتکی نہیں ملتی
جب21 رحبعام یروشلم پہنچا تو اُس نے یہوداہ اور بن یمین کے قبیلوں

کے چیدہ چیدہ فوجیوں کو اسرائیل سے جنگ کرنے کے لئے بُلایا۔
1,80,000 مرد جمع ہوئے تاکہ رحبعام بن سلیمان کے لئے اسرائیل پر
دوبارہ قابو پائیں۔ لیکن22 عین اُس وقت مردِ خدا سمعیاہ کو الله طرفکی
سے پیغام ملا، یہوداہ”23 کے بادشاہ رحبعام بن سلیمان، یہوداہ اور بن یمین
کے تمام افراد اور باقی لوگوں کو اطلاع دے، 24 رب’ فرماتا ہے کہ اپنے
اسرائیلی بھائیوں جنگسے مت کرنا۔ ایکہر اپنے اپنے گھر واپس چلا
جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے میرےوہ حکم پر ہوا “۔‘ہے

تب ربوہ کی سن کر اپنے اپنے واپسگھر چلے گئے۔
ُبعام یر کے سونے بچھڑےکے

25 ُبعام یر افرائیم کے پہاڑی علاقے کے شہر ِسکم کو مضبوط کر کے
وہاں آباد ہوا۔ بعد میں اُس فنوایلنے شہر کی بھی قلعہ بندی کی اور وہاں
منتقل ہوا۔ 26 لیکن دل میں اندیشہ رہا کہ کہیں اسرائیل دوبارہ داؤد
کے گھرانے کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اُس27 نے سوچا، لوگ” باقاعدگی
سے یروشلم آتے جاتے ہیں تاکہ ربوہاں کے گھر میں اپنی پیشقربانیاں
کریں۔ اگر یہ سلسلہ توڑا نہ جائے تو آہستہ آہستہ اُن کے دل دوبارہ یہوداہ
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کے بادشاہ رحبعام طرفکی مائل ہو جائیں گے۔ آخرکار وہ مجھے قتل کر
کے رحبعام کو اپنا بادشاہ بنا لیں “گے۔

28 افسروںاپنے مشورےکے پر اُس بنوائے۔بچھڑےدوکےسونےنے
لوگوں کے منے سا اُس اعلاننے کیا، ہر” قربانی کے لئے یروشلم جانا مشکل
!ہے اے اسرائیل دیکھ، یہ تیرے دیوتا ہیں جو تجھے مصر سے نکال
“لائے۔ ایک29 بُت اُس نے جنوبی بیتشہر ایل میں کھڑا کیا اور دوسرا
شمالی شہر دان میں۔ یوں30 ُبعام یر نے اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر اُکسایا۔
لوگ تکدان سفر کیا کرتے تھے تاکہ وہاں کے بُت کی پوجا کریں۔

31 اِس کے علاوہ ُبعام یر نے بہت سی اونچی جگہوں پر مندر بنوائے۔
اُنہیں لنے سنبھا لئےکے اُس لوگایسےنے مقرر کئے لاویجو قبیلےکے کے
نہیں بلـکہ لوگعام تھے۔ 32 اُس ایکنے نئی عید بھی رائج کی جو یہوداہ
میں منانے والی یوں جھونپڑ کی عید کی مانند تھی۔ یہ عید آٹھویں *ماہ کے
پندرھویں دن منائی ایلبیتتھی۔جاتی میں اُس قربانخودنے گاہ پر جا کر
اپنے بنوائے ہوئے بچھڑوں کو پیشقربانیاں کیں، اور وہیں اُس نے اپنے
اُن مندروں کے اماموں کو مقرر کیا جو اُس نے اونچی جگہوں پر تعمیر تھے۔کئے

نبی ُبعام یر بُریکو خبر پہنچاتا ہے
33 چنانچہ ُبعام یر کے مقرر کردہ دن یعنی آٹھویں مہینے کے پندرھویں دن

اسرائیلیوں بیتنے ایل میں عید منائی۔ تمام مہمانوں کے منے سا ُبعام یر قربان
گاہ پر چڑھ گیا تاکہ پیشقربانیاں کرے۔
* 12:32 آٹھویں :ماہ اکتوبر تا نومبر
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13
1 وہ ابھی قربان گاہ پاسکے کھڑا اپنی پیشقربانیاں کرنا ہی چاہتا تھا

ایککہ مردِ آنخدا ربپہنچا۔ اُسےنے یہوداہ بیتسے ایل بھیج دیا تھا۔
2 بلند آواز سے وہ قربان گاہ مخاطبسے ہوا، اے” قربان !گاہ اے قربان
!گاہ رب فرماتا ہے، داؤد’ کے گھرانے سے بیٹا پیدا ہو جسگا کا نام
یوسیاہ ہو گا۔ تجھ پر وہ اُن اماموں کو قربان دےکر گا جو اونچی جگہوں
مندروںکے خدمتمیں کرتے اور یہاں پیشقربانیاں کرنے کے لئے آتے
ہیں۔ تجھ پر انسانوں کی ہڈیاں جلائی جائیں “۔‘گی 3 پھر مردِ خدا الٰہینے
نشان پیشبھی کیا۔ اُس اعلاننے کرےثابتنشانایک”کیا، گا ربکہ
میری معرفت بات کر رہا !ہے یہ قربان گاہ پھٹ جائے گی، اور اِس پر
موجود چربی ملی راکھ زمین پر بکھر جائے “گی۔

ُبعام4 یر قربانتکاببادشاہ گاہ پاسکے اُسجبتھا۔کھڑا بیتنے
ایل کی قربان گاہ خلافکے مردِ خدا باتکی سنی تو وہ ہاتھ سے اُس کی
طرف اشارہ کر اُسے”گرجا،کے لیکن“!پکڑو ہیجوں بادشاہ نے اپنا ہاتھ
بڑھایا وہ سوکھ گیا، اور وہ واپساُسے نہ کھینچ سکا۔ اُسی5 لمحے قربان گاہ
پھٹ گئی اور اُس پر موجود راکھ زمین پر بکھر گئی۔ بالکل وہی کچھ ہوا
جس کا اعلان مردِ خدا ربنے طرفکی سے کیا تھا۔

تب6 بادشاہ التماس کرنے لگا، رب” اپنے خدا کا غصہ ٹھنڈا کر کے
میرے لئے دعا کریں تاکہ میرا ہاتھ بحال ہو “جائے۔ مردِ خدا اُسنے کی
شفاعت کی تو ُبعام یر کا ًہاتھ فورا بحال ہو گیا۔

ُبعامتب7 یر بادشاہ نے مردِ خدا دعوتکو میرےآئیں،”دی، میںگھر
کھانا کھا تازہکر دم آپمَیںجائیں۔ہو لیکن8“گا۔دوںبھیتحفہکو اُس
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انکارنے آپمَیں”کیا، پاسکے نہیں آؤں گا، مجھےآپچاہے ملـکیتاپنی
کا آدھا حصہ کیوں نہ دیں۔ مَیں یہاں نہ روٹی کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا۔
9 ربکیونکہ مجھےنے حکم دیا ہے، راستے’ میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ پی۔
واپساور وقتجاتے وہ راستہ نہ پرجسلے سے ایلبیتتُو پہنچا “۔‘ہے

یہ10 کہہ کر فرقوہ راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا۔
نبی کی نافرمانی

بیت11 ایل ایکمیں بوڑھا نبی رہتا جبتھا۔ اُس کے بیٹے اُس دن گھر
واپس آئے تو اُنہوں نے اُسے سب کچھ کہہ سنایا جو مردِ خدا نے بیت
ایل میں کیا اور ُبعام یر بادشاہ کو بتایا تھا۔ باپ12 نے پوچھا، وہ” کس
طرف “گیا؟ بیٹوں نے اُسے وہ راستہ بتایا جو یہوداہ کے مردِ خدا نے لیا
تھا۔ باپ13 نے حکم دیا، میرے” گدھے پر جلدی سے ین زِ “!کسو بیٹوں
نے ایسا کیا تو وہ اُس پر بیٹھ کر 14 مردِ خدا کو ڈھونڈنے گیا۔

چلتے چلتے مردِ بلوطخدا درختکے کے سائے میں بیٹھا نظر بزرگآیا۔
نے پوچھا، آپکیا” وہی مردِ خدا ہیں جو یہوداہ بیتسے ایل آئے “تھے؟
اُس جوابنے دیا، جی،” مَیں وہی “ہوں۔ بزرگ15 نبی نے دعوتاُسے
دی، میرےآئیں،” ساتھ۔ مَیں گھر آپمیں کو کچھ کھانا کھلاتا “ہوں۔

لیکن16 مردِ خدا نے انکار کیا، نہیں،” نہ مَیں آپ کے ساتھ واپس جا
سکتا ہوں، نہ مجھے یہاں کھانے پینے اجازتکی ہے۔ 17 ربکیونکہ نے
مجھے حکم دیا، راستے’ میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ پی۔ واپساور وقتجاتے
وہ راستہ نہ جسلے پر سے بیتتُو ایل پہنچا “۔‘ہے

بزرگ18 نبی اعتراضنے آپبھیمَیں”کیا، جیسا نبی ایک!ہوں فرشتے
نے مجھے رب کا نیا پیغام پہنچا کر کہا، اُسے’ اپنے ساتھ گھر لے جا کر
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روٹی کھلا اور پانی “۔‘پلا بزرگ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن19 مردِ خدا
اُس کے واپسساتھ گیا اور اُس کے گھر میں کچھ کھایا اور پیا۔

20 وہ ابھی وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے بزرگکہ پر رب کا کلام
نازل ہوا۔ 21 اُس نے بلند آواز سے یہوداہ کے مردِ خدا سے کہا، رب”
فرماتا ہے، تُو’ ربنے کے کلام ورزیخلافکی کی !ہے جو ربحکم
تیرے خدا تجھےنے دیا تھا وہ تُو نے نظرانداز کیا ہے۔ 22 اُسگو نے فرمایا
تھا کہ یہاں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ پی توبھی تُو نے واپس آ کر یہاں روٹی
کھائی اور پانی پیا ہے۔ اِس لئے مرتے وقت تیرےتجھے باپ دادا کی قبر
میں دفنایا نہیں جائے “۔‘گا

23 کھانے کے بزرگبعد کے گدھے پر ین زِ کسا گیا اور مردِ خدا کو
اُس پر بٹھایا گیا۔ 24 وہ دوبارہ روانہ ہوا تو راستے ایکمیں ببر شیر نے اُس پر
حملہ کر کے اُسے مار ڈالا۔ لیکن اُس لاشنے کو نہ چھیڑا بلـکہ وہ وہیں
راستے میں پڑی رہی جبکہ گدھا اور شیر دونوں ہی اُس رہے۔کھڑےپاسکے

25 کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ جب اُنہوں نے لاش کو راستے میں
پڑے اور ببر شیر اُسکو کھڑےپاسکے دیکھا اُنہوںتو جہاںایلبیتنے
بزرگ نبی رہتا تھا آ کر لوگوں کو اطلاع دی۔ بزرگجب26 کو خبر ملی
تو اُس نے کہا، وہی” مردِ خدا جسہے ربنے کے فرمان خلافکی
ورزی کی۔ اب وہ کچھ ہوا ہے جو رب نے اُسے فرمایا تھا یعنی اُس نے
اُسے ببر شیر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اُسے پھاڑ کر مار “ڈالے۔ بزرگ27
نے اپنے بیٹوں کو گدھے پر ین زِ کسنے کا حکم دیا، 28 اور وہ اُس پر بیٹھ کر
روانہ جبہوا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا تکابلاشکہ راستے میں پڑی ہے
اور گدھا اور دونوںشیر اُسہی ہیں۔کھڑےپاسکے ببر شیر لاشنہنے
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کو چھیڑا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔
بزرگ29 نبی لاشنے کو اُٹھا کر اپنے گدھے پر رکھا اور بیتاُسے ایل

لایا تاکہ اُس کا ماتم کر کے اُسے وہاں دفنائے۔ اُس30 لاشنے کو اپنی
خاندانی قبر دفنمیں کیا، اور لوگوں میرےہائے،”نے “بھائی کہہ اُسکر
کا ماتم کیا۔ جنازے31 کے بزرگبعد نبی نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب”
مَیں کوچ کر جاؤں گا تو مجھے مردِ خدا کی قبر میں میریدفنانا۔ ہڈیوں کو
اُس کی ہڈیوں پاسکے ہی رکھیں۔ 32 کیونکہ جو باتیں اُس ربنے کے
حکم بیتپر ایل کی قربان گاہ اور سامریہ شہروںکے اونچیکی جگہوں کے
مندروں بارےکے میں کی ہیں ًوہ یقینا پوری ہو جائیں “گی۔

ُبعام یر پھر بھی نافرمان رہتا ہے
33 اِن واقعات کے باوجود ُبعام یر اپنی شریر حرکتوں سے باز نہ آیا۔ عام

لوگوں کو امام بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ جو کوئی بھی امام بننا چاہتا
اُسے وہ اونچی جگہوں کے مندروں میں خدمت کرنے کے لئے مخصوص
کرتا تھا۔ ُبعام34 یر کے گھرانے اِسکے سنگین گناہ کی وجہ سے وہ آخرکار
تباہ ہوا اور رُوئے زمین پر مٹسے گیا۔

14
ُبعام یر کو الٰہی سزا ملتی ہے

ایک1 دن ُبعام یر کا بیٹا ابیاہ بہت بیمار ہوا۔ تب2 ُبعام یر نے اپنی بیوی
سے کہا، جا” کر بھیساپنا بدلیں تاکہ کوئی نہ پہچانے بیویمیریآپکہ
ہیں۔ پھر َسیلا جائیں۔ وہاں اخیاہ نبی رہتا جسہے مجھےنے اطلاع دی
تھی کہ مَیں اِس قوم کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ اُس3 دسپاسکے روٹیاں،
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بسکٹکچھ اور شہد کا مرتبان لے جائیں۔ وہ آپآدمی کو ضرور دےبتا
گا کہ لڑکے کے ساتھ کیا ہو جائے “گا۔

چنانچہ4 ُبعام یر بیویکی بھیساپنا بدل کر روانہ ہوئی اور چلتے چلتے َسیلا
میں اخیاہ پہنچگھرکے گئی۔ اخیاہ عمر رسیدہ ہونے باعثکے نہیںدیکھ
سکتا تھا۔ ربلیکن5 نے اُسے آگاہ کر دیا، ُبعام” یر بیویکی تجھ سے ملنے آ
رہی ہے تاکہ اپنے بیمار بیٹے بارےکے معلوماتمیں حاصل کرے۔ لیکن
وہ بھیساپنا بدل کر آئے گی تاکہ اُسے پہچانا نہ “جائے۔ ربپھر نے نبی
کو بتایا کہ اُسے جوابکیا دینا ہے۔

جب6 اخیاہ عورتنے کے قدموں کی آہٹ سنی تو بولا، ُبعام” یر کی
بیوی، اندر !آئیں روپ بھرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے آپ کو بُری خبر
پہنچانی ہے۔ 7 جائیں، ُبعام یر اسرائیلربکو کے خدا طرفکی سے پیغام
دیں، مَیں’ نے تجھے لوگوں میں سے چن کر کھڑا کیا اور اپنی قوم اسرائیل
پر بادشاہ بنا دیا۔ 8 مَیں نے بادشاہی کو داؤد کے گھرانے سے چھین کر
دےتجھے دیا۔ لیکن افسوس، تُو میرے خادم داؤد کی طرح زندگی نہیں
گزارتا میرےجو احکام تابعکے رہ پورےکر دل پیرویمیریسے کرتا رہا
اور ہمیشہ وہ کچھ کرتا تھا جو مجھے پسند تھا۔ 9 جو تجھ سے پہلے تھے اُن کی
نسبت تُو کہیںنے یادہ بدیز کی، کیونکہ تُو ڈھالبُتنے کر اپنے لئے دیگر
معبود ہیںبنائے دلایا۔طیشمجھےیوںاور چونکہ تُو نے اپنا پھیرسےمجھمنہ
لیا اِس10 لئے تیرےمَیں خاندان اسرائیلگا۔دوںڈالمیںمصیبتکو میں
مَیں ُبعام یر تمامکے مردوں ہلاککو دوںکر گا، خواہ ہوںبچےوہ یا بالغ۔
طرحجس گوبر کو دےجھاڑو کر دُور کیا جاتا اُسیہے طرح ُبعام یر کے
گھرانے کا نام و مٹنشان جائے گا۔ 11 تم میں سے جو شہر میں مریں گے
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اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے پرندےاُنہیں
چٹ کر جائیں گے۔ کیونکہ ربیہ کا فرمان “۔‘ہے

12 پھر اخیاہ نے ُبعام یر کی بیوی سے کہا، آپ” اپنے گھر واپس چلی
آپہیجوںجائیں۔ گیہوںداخلمیںشہر فوتلڑکا ہو گا۔جائے 13 پورا
اُساسرائیل کا ماتم خاندانکےآپوہگا۔کرےدفناُسےکےکر واحدکا
فرد ہو گا جسے صحیح طور سے دفنایا جائے گا۔ ربکیونکہ اسرائیل کے
خدا اُسیصرفنے میں کچھ پایا جو اُسے پسند تھا۔ اسرائیلرب14 ایکپر
بادشاہ کرےمقرر گا جو ُبعام یر کے خاندان کرےہلاککو گا۔ آج ہی
سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رب15 اسرائیل کو بھی دےسزا گا،
کیونکہ وہ یسیرت دیوی کے کھمبے بنا کر اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ چونکہ
وہ رب طیشکو دلاتے رہے ہیں، اِس لئے وہ اُنہیں مارے گا، اور وہ
پانی میں سرکنڈے کی طرح ہل جائیں گے۔ رب اُنہیں اِس اچھے ملـک
سے اُکھاڑ کر یائے فراتدر کے پار منتشر دےکر گا۔ یوں16 وہ اسرائیل
کو اُن گناہوں کرےترکباعثکے گا جو ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو
کرنے پر اُکسایا “ہے۔

17 ُبعام یر کی بیوی تِرضہ میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اور گھر کے
دروازے میں داخل ہوتے ہی اُس کا بیٹا مر گیا۔ تمام18 اسرائیل نے اُسے
دفنا اُسکر کا ماتم ویسےکچھسبکیا۔ اپنےنےربجیسےہوا خادم اخیاہ
نبی معرفتکی فرمایا تھا۔

ُبعام یر موتکی
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19 باقی جو کچھ ُبعام یر کی زندگی کے بارے میں لـکھا ہے وہ شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اُس کتاب میں پڑھا جا سکتا
ہے کہ حکومتطرحکسوہ کرتا تھا اور اُس سیکونکوننے جنگیں
کیں۔ ُبعام20 یر سال22 بادشاہ جبرہا۔ وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا
ملا تو اُس کا تختندببیٹا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ رحبعام
21 یہوداہ میں رحبعام بن سلیمان حکومت کرتا تھا۔ اُس کی ماں نعمہ

عمونی سال41تھی۔ کی عمر میں نشینتختوہ ہوا سال17اور بادشاہ رہا۔
اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا، وہ شہر ربجسے نے تمام اسرائیلی قبیلوں
میں چنسے لیا تاکہ اُس میں اپنا نام قائم کرے۔

لیکن22 یہوداہ باشندےکے بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے ربجو کو
ناپسند تھیں۔ اپنے گناہوں سے وہ طیشاُسے دلاتے رہے، کیونکہ اُن یہکے
گناہ اُن کے باپ دادا کے گناہوں سے کہیں یادہ ز سنگین تھے۔ 23 اُنہوں
نے بھی اونچی جگہوں پر مندر بنائے۔ ہر اونچی پہاڑی پر اور ہر گھنے
درخت کے سائے میں اُنہوں مخصوصنے پتھر یا یسیرت دیوی کے کھمبے
کھڑے کئے، 24 یہاں تک کہ مندروں میں جسم فروش مرد اور عورتیں
تھے۔ غرض، اُنہوں نے اُن قوموں کے تمام گھنونے رسم و رواج اپنا لئے
جن ربکو اسرائیلیوںنے کے آگے آگے نکال دیا تھا۔

25 رحبعام بادشاہ کی حکومت کے پانچویں سال میں مصر کے بادشاہ
سیسق نے یروشلم پر حملہ کر کے رب26 کے گھر اور شاہی محل کے تمام
لُوٹخزانے لئے۔ سونے کی وہ ڈھالیں بھی چھین لی گئیں جو سلیمان نے
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بنوائی تھیں۔ 27 اِن کی جگہ رحبعام نے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں اور اُنہیں
اُن محافظوں کے افسروں کے سپرد کیا جو شاہی محل دروازےکے کی پہرا
داری کرتے تھے۔ جب28 بھی بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب محافظ
یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ پہرےاُنہیں داروں کے
کمرے واپسمیں لے جاتے تھے۔

باقی29 جو کچھ رحبعام بادشاہ حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ دونوں30
بادشاہوں رحبعام اور ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے درمیان جنگ جاری
رہی۔ جب31 رحبعام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے
میںحصےاُس جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ اُس
کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ پھر رحبعام کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

15
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ

اسرائیلابیاہ1 بادشاہکے ُبعام نباطبنیر سالویں18کےحکومتکی
میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وہ2 تین سال بادشاہ رہا، اور اُس کا الحکومتدار
یروشلم تھا۔ اُس کی ماں بنتمعکہ ابی سلوم تھی۔ 3 ابیاہ سے وہی گناہ سرزد
ہوئے جو اُس باپکے نے کئے تھے، اور پورےوہ دل ربسے اپنے خدا
کا وفادار نہ رہا۔ گو وہ اِس میں اپنے پردادا داؤد فرقسے تھا ربتوبھی4
اُس کے خدا نے ابیاہ کا یروشلم میں چراغ جلنے دیا۔ داؤد کی خاطر اُس نے
اُسے جانشین عطا کیا اور یروشلم کو قائم رکھا، 5 کیونکہ داؤد نے وہ کچھ کیا
تھا ربجو کو پسند تھا۔ جیتے جی ربوہ کے احکام کے تابع رہا، سوائے
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اُس جرم کے جب اُس نے یاہ اُور ِحتّی کے سلسلے میں غلط قدم تھے۔اُٹھائے
رحبعام6 اور ُبعام یر کے درمیان جنگکی ابیاہ حکومتکی دورانکے

باقی7رہی۔جاریبھی ابیاہکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا اور کچھجو
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ وہجب8
مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا
گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
9 آسا اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر میںسالویں20کے یہوداہ کا بادشاہ

بن گیا۔ 10 اُس کی حکومت کا دورانیہ 41 سال تھا، اور اُس کا دار
الحکومت یروشلم تھا۔ ماں کا نام معکہ تھا، اور وہ ابی سلوم کی بیٹی تھی۔
11 اپنے پردادا داؤد طرحکی آسا بھی وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔
اُس12 نے اُن فروشجسم مردوں اور عورتوں نکالکو دیا مندروںجو میں
نام نہاد خدمت کرتے تھے اور اُن تمام بُتوں کو تباہ کر دیا جو اُس باپکے
دادا بنائےنے تھے۔ اور13 اُسگو ماںکی بادشاہ ماںکی ہونے باعثکے
بہت اثر رسوخو رکھتی تھی، تاہم آسا یہنے عُہدہ ختم کر ماںجبدیا نے
یسیرت دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا کر وادٔی قدرون
میں جلا دیا۔ افسوس14 اُسکہ اونچینے جگہوں مندروںکے کو دُور نہ
کیا۔ توبھی آسا جیتے پورےجی دل ربسے کا وفادار رہا۔ 15 چاندیسونا
اور باقی جتنی چیزیں اُس باپکے اور اُس ربنے کے لئے مخصوص کی
تھیں سباُن کو ربوہ کے گھر میں لایا۔
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16 یہوداہ کے بادشاہ آسا اور اسرائیل کے بادشاہ بعشا درمیانکے زندگی
جاریجنگبھر رہی۔ ایک17 دن بعشا بادشاہ نے یہوداہ پر حملہ کر کے
رامہ شہر کی قلعہ بندی کی۔ مقصد یہ تھا کہ نہ کوئی یہوداہ کے ملـک
میں داخل ہو سکے، نہ کوئی وہاں نکلسے سکے۔ جواب18 میں آسا نے
شام کے بادشاہ بن ہدد پاسکے وفد بھیجا۔ بن ہدد طابباپکا رِمّون بن
یون حز تھا، اور اُس کا الحکومتدار دمشق تھا۔ آسا ربنے کے گھر اور
شاہی محل خزانوںکے کا تمام بچا ہوا سونا اور چاندی وفد کے سپرد کر کے
دمشق کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، 19 میرا” آپ کے ساتھ عہد جسہے
باپمیرےطرح آپکا باپکے کے ساتھ عہد گزارشتھا۔ ہے آپکہ
چاندیسونے کا یہ قبولتحفہ کر اسرائیلکے کے بادشاہ بعشا ساتھکے اپنا
عہد منسوخ کر دیں تاکہ ملـکمیرےوہ نکلسے “جائے۔

اُسہوا۔متفقہددبن20 افسروںفوجیاپنےنے اسرائیلکو شہروںکے
پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو اُنہوں نے عِیون، بیتابیلدان، معکہ، تمام
ِکنّرت اور نفتالی پر قبضہ کر لیا۔ بعشاجب21 اِسکو کی خبر ملی تو وہ رامہ
کی قلعہ بندی کرنے سے باز آیا اور واپستِرضہ چلا گیا۔

22 پھر آسا بادشاہ نے یہوداہ کے تمام مردوں کی بھرتی کر اُنہیںکے رامہ
بھیج دیا تاکہ وہ اُن تمام پتھروں اور شہتیروں کو اُٹھا کر لے جائیں جن سے
بعشا بادشاہ رامہ کی بندیقلعہ کرنا تھا۔چاہتا تمام مردوں وہاںکو جانا پڑا،
ایک بھیکو چھٹی نہ ملی۔ اِس سامان سے آسا بننے یمین کے شہر ِجبع اور
مِصفاہ کی قلعہ بندی کی۔

23 باقی جو کچھ آسا کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے
کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اُس میں اُس کی
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کامیابیوں اور اُس کے تعمیر کئے گئے شہروں کا ذکر ہے۔ بُڑھاپے میں اُس
پاؤںکے لـگبیماریکو گئی۔ وہجب24 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا
تو اُسے یروشلم کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر
میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہوسفط اُس کی تختجگہ نشین ہوا۔

اسرائیل کا ندببادشاہ
ندب25 بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی دوسرےکے سال

اسرائیلمیں کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا دورانیہ سالدو تھا۔ اُس26
کا طرزِ ربزندگی کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ باپاپنے کے نمونے پر چلتا
رہا۔ بدیجو ُبعام یر اسرائیلنے کو کرنے پر اُکسایا تھا اُس ندبسے بھی
دُور نہ ہوا۔

ایک27-28 دن ندبجب اسرائیلی فوج کے ساتھ فلستی شہر ِجبّتون کا
محاصرہ کئے ہوئے تھا تو اِشکار کے قبیلے کے بعشا بن اخیاہ نے اُس کے
سازشخلاف کر کے اُسے مار ڈالا اور خود اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ یہ
یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی تیسرےکے سال میں ہوا۔

تخت29 پر بیٹھتے ہی بعشا نے ُبعام یر پورےکے خاندان کو مروا دیا۔
اُس ایکنے کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ یوں باتوہ پوری ہوئی ربجو نے
َسیلا کے ہنے ر والے اپنے خادم اخیاہ کی معرفت فرمائی تھی۔ 30 کیونکہ
جو گناہ ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا تھا اُن سے اُس نے
اسرائیلرب کے خدا طیشکو دلایا تھا۔

31 باقی جو ندبکچھ حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے
کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ بعشا
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32-33 بنبعشا اخیاہ یہوداہ بادشاہکے آسا سالتیسرےکےحکومتکی
اسرائیلمیں کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی تھا،سال24دورانیہکا اور اُس
کا الحکومتدار تِرضہ رہا۔ اُس کے اور یہوداہ کے بادشاہ آسا درمیانکے
زندگی جاریجنگبھر رہی۔ لیکن34 وہ بھی ایسا کام کرتا تھا ربجو کو
ناپسند تھا، کیونکہ اُس نے ُبعام یر کے نمونے پر چل کر وہ گناہ جاری رکھے
جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

16
ایک1 دن رب نے یاہو بن حنانی کو بعشا کے پاس بھیج کر فرمایا،

پہلے”2 تُو کچھ نہیں تھا، لیکن مَیں خاکتجھےنے میں سے اُٹھا کر اپنی قوم
اسرائیل حکمرانکا بنا توبھیدیا۔ تُو ُبعامنے یر نمونےکے قوممیریکرچلپر
اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا اور طیشمجھے دلایا ہے۔ اِس3 لئے مَیں
تیرے کروںکچھوہیساتھکےگھرانے گا ُبعامجو یر نباطبن گھرانےکے
کے ساتھ کیا تھا۔ بعشا کی پوری ہلاکنسل ہو جائے گی۔ خاندان4 کے
جو افراد شہر میں مریں گے اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان
میں مریں گے چٹپرندےاُنہیں کر جائیں “گے۔

5 باقی جو کچھ بعشا کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا
اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی
میں درج ہیں۔ جب6 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے تِرضہ
میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ایلہ تخت نشین ہوا۔ رب7 کی سزا کا جو
پیغام حنانی کے بیٹے یاہو نبی نے بعشا اور اُس کے خاندان کو سنایا اُس کی
دو وجوہات تھیں۔ پہلے، بعشا نے ُبعام یر کے خاندان کی طرح وہ کچھ کیا
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ربجو کو ناپسند تھا اور طیشاُسے دلایا۔ دوسرے، اُس نے ُبعام یر کے
پورے خاندان ہلاککو کر دیا تھا۔

اسرائیل کا بادشاہ ایلہ
ایلہ8 بن بعشا یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی میںسالویں26کے

اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کے سالدو دورانکے اُس کا دار
الحکومت تِرضہ رہا۔ 9 ایلہ ایککا افسر بنام زِمری تھا۔ زِمری رتھوں کے
آدھے حصے پر مقرر تھا۔ اب وہ بادشاہ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔
ایک دن ایلہ تِرضہ میں محل انچارجکے ارضہ کے گھر میں بیٹھا َمے پی رہا
نشےجبتھا۔ دُھتمیں ہوا 10 تو زِمری نے اندر جا کر اُسے مار ڈالا۔ پھر
بیٹھپرتختخودوہ گیا۔ یہ یہوداہ بادشاہکے ویں27کےحکومتکیآسا
سال میں ہوا۔

تخت11 پر بیٹھتے ہی زِمری نے بعشا پورےکے خاندان ہلاککو کر
دیا۔ اُس کسینے بھی مرد کو زندہ نہ چھوڑا، خواہ وہ دُور کا رشتے دار
تھا، خواہ دوست۔ یوں12 وہی کچھ ہوا جو رب نے یاہو نبی کی معرفت
بعشا کو فرمایا تھا۔ کیونکہ13 بعشا اور اُس بیٹےکے ایلہ سنگینسے گناہ سرزد
ہوئے تھے، اور اُنہوںساتھساتھ اسرائیلنے بھیکو یہ کرنے پر اُکسایا تھا۔
اپنے باطل دیوتاؤں اُنہوںسے اسرائیلربنے کے خدا طیشکو دلایا تھا۔

باقی14 جو کچھ ایلہ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا
وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ زِمری
زِمری15 یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے ویں27 سال میں

اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ لیکن تِرضہ میں اُس کی ساتصرفحکومت دن
تک قائم رہی۔ وقتاُس اسرائیلی فوج فلستی شہر ِجبّتون کا محاصرہ کر رہی
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تھی۔ جب16 فوج میں خبر پھیل گئی کہ زِمری نے بادشاہ کے خلاف
سازش کر کے اُسے قتل کیا ہے تو تمام اسرائیلیوں نے لشکرگاہ میں آ کر اُسی
دن اپنے عُمریکمانڈر کو بادشاہ بنا دیا۔ عُمریتب17 تمام فوجیوں ساتھکے
ِجبّتون کو چھوڑ کر تِرضہ کا محاصرہ لگا۔کرنے زِمریجب18 کو پتا چلا
کہ شہر دوسروں قبضےکے میں آ گیا ہے تو اُس محلنے بُرجکے میں جا کر
آگاُسے لگائی۔ یوں وہ جل کر مر گیا۔

طرحاِس19 اُسے مناسببھی ملسزا گئی، کیونکہ اُس بھینے وہ کچھ
کیا تھا جو رب کو ناپسند تھا۔ ُبعام یر کے نمونے پر چل کر اُس نے وہ تمام
گناہ کئے جو ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا تھا۔ 20 جو کچھ
زِمری دورانکےحکومتکی ہوا اور اُسسازشیںجو کیںنے وہ شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہیں۔

اسرائیل کا بادشاہ عُمری
زِمری21 کی موت کے بعد اسرائیلی دو فرقوں میں بٹ ایکگئے۔ فرقہ

تِبنی بن جینت کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، دوسرا عُمری کو۔ لیکن22 عُمری
کا فرقہ تِبنی کے فرقے نسبتکی یادہ ز طاقت ور نکلا۔ چنانچہ تِبنی مر گیا
اور پوریعُمری قوم پر بادشاہ بن گیا۔

عُمری23 یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے ویں31 سال میں
اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا دورانیہ 12 سال تھا۔ پہلے چھ
سال الحکومتدار تِرضہ رہا۔ اِس24 کے بعد اُس ایکنے آدمی بنام سمر
چاندیکو کے دےِسکے6,000 کر اُس سے پہاڑیسامریہ خرید لی اور
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وہاں اپنا نیا الحکومتدار تعمیر کیا۔ مالـکپہلے سمر یادکی میں اُس نے شہر
کا نام سامریہ رکھا۔

لیکن25 عُمری نے بھی وہی کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا، بلـکہ اُس
نے ماضی کے بادشاہوں کی نسبت یادہ ز بدی کی۔ 26 اُس نے ُبعام یر بن
نباط کے نمونے پر چل کر وہ تمام گناہ کئے ُبعامجو یر نے کئے اسرائیلاور کو
پرکرنے اُکسایا نتیجےتھا۔ اپنےرباسرائیلیمیں دیوتاؤںباطلاپنےکوخدا
باقی27رہے۔دلاتےطیشسے ہوا،دورانکےحکومتکیعُمریکچھجو
جو کچھ اُس نے کیا اور کامیابیاںجو اُسے ہوئیںحاصل وہ اسرائیلشاہاِن’
کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کی گئی ہیں۔ عُمریجب28 مر کر باپاپنے
دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختاباخی
نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ اباخی
29 اخی اب بن عُمری یہوداہ کے بادشاہ آسا کے ویں38 سال میں

اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا سال22دورانیہ تھا، اور اُس کا
الحکومتدار سامریہ رہا۔ اباخی30 بھینے ایسے کام کئے ربجو کو
ناپسند تھے، بلـکہ ماضی کے بادشاہوں نسبتکی اُس کے گناہ یادہ ز سنگین
تھے۔ ُبعام31 یر نمونےکے پر اُسچلنا لئےکے نہیںکافی تھا بلـکہ اُس اِسنے
بڑھسے کر صیدا بادشاہکے اِتبعال کی بیٹی ایزبل بھیشادیسے نتیجےکی۔
میں وہ اُس کے دیوتا بعل کے منے جھکسا کر اُس کی پوجا کرنے لگا۔
32 سامریہ میں اُس نے بعل کا مندر تعمیر کیا اور دیوتا کے لئے قربان گاہ
بنا کر اُس میں رکھ دیا۔ اباخی33 یسیرتنے دیوی کا بُت بھی بنوا دیا۔
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یوں اُس نے اپنے کاموںگھنونے ماضیسے تمامکے اسرائیلی بادشاہوں کی
نسبت کہیں یادہ اسرائیلربز کے خدا طیشکو دلایا۔

34 اخی اب کی حکومت کے دوران بیت ایل کے ہنے ر والے حی ایل
نے یریحو شہر کو سرےنئے سے تعمیر کیا۔ جب اُس کی بنیاد رکھی گئی
تو اُس سبکا سے بڑا بیٹا ابیرام مر گیا، اُسجباور نے شہر دروازےکے
لگا دیئے تو اُس سبکے سے چھوٹے بیٹے سجوب کو اپنی جان دینی پڑی۔
ربیوں کی پوریباتوہ ہوئی جو اُس یشوعنے بن نون معرفتکی تھی۔فرمائی

17
الیاسکوّے نبی کو کھانا کھلاتے ہیں

ایک1 الیاسدن نبی نے جو ِجلعاد کے شہر تِشبی کا تھا اباخی بادشاہ
سے کہا، اسرائیلرب” کے خدا کی جسقَسم خدمتکی مَیں کرتا ہوں،
آنے میںسالوںوالے نہ اوس، پڑےبارشنہ مَیںتکجبگی نہ “کہوں۔

2 پھر رب الیاسنے سے کہا، 3 یہاں” سے چلا !جا مشرق طرفکی
سفر کر کے وادٔی کریت میں چھپ جسجا کی ندی یائے در یردن میں
بہتی ہے۔ پانی4 تُو ندی سے پی سکتا اورہے، مَیں کوّوںنے تجھےکو وہاں
کھانا کھلانے کا حکم دیا “ہے۔ الیاس5 رب کی سن کر روانہ ہوا اور
میںکریتوادٔی ہنے ر ندیکیجسلگا یائے صبح6ہے۔بہتیمیںیردندر
اُسےکوّےشامو روٹی پہنچاتےگوشتاور اوررہے، پانی ندیوہ سے پیتا
تھا۔

الیاس صارپت کی بیوہ پاسکے
پورےاِس7 بارشمیںعرصے نہ اِسہوئی، لئے ندی آہستہ سوکھآہستہ

اُسجبگئی۔ پانیکا بالکل ختم ہو گیا ربتو8 الیاسدوبارہ کلامہمسے
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ہوا، یہاں”9 سے روانہ ہو کر صیدا کے شہر صارپت میں جا بس۔ مَیں نے
وہاں ایککی بیوہ کو تجھے کھانا کھلانے کا حکم دیا “ہے۔ 10 چنانچہ
الیاس صارپت کے لئے روانہ ہوا۔

سفر کرتے کرتے وہ شہر دروازےکے پاسکے پہنچ گیا۔ ایکوہاں
بیوہ جلانے کے لئے یاں لـکڑ چن کر جمع کر رہی تھی۔ اُسے بُلا کر الیاس
نے کہا، ذرا” برتنکسی میں پانی بھر کر مجھے تھوڑا سا “پلائیں۔

ابھیوہ11 پانی لانے تھیرہیجا الیاسکہ اُسنے پیچھےکے دےآواز
کر میرے”کہا، لئے روٹی کا ٹکڑا بھی “!لانا سنیہ12 کر بیوہ رُک اورگئی
بولی، آپرب” کے خدا کی میرےقَسم، پاس کچھ نہیں ہے۔ ایکبس،
برتن میں مٹھی بھر میدہ دوسرےاور میں تھوڑا سا تیل رہ گیا ابہے۔ مَیں
جلانے کے لئے ایکچند یاں لـکڑ ہوںرہیچن تاکہ اپنے اور اپنے بیٹے کے
لئے آخری کھانا پکاؤں۔ اِس کے بعد موتہماری یقینی “ہے۔

الیاس13 اُسےنے تسلی کریںکچھوہبےشک!متڈریں”دی، آپجو
نے لیکنہے۔کہا میرےپہلے لئے سیچھوٹی روٹی بنا پاسمیرےکر لے
آئیں۔ پھر جو باقی رہ گیا ہو اُس سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے روٹی بنائیں۔
14 ربکیونکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، بارشربتکجب’ برسنے نہ
میدےتکتبدے اور تیل برتنکے خالی نہیں ہوں “۔‘گے

جانےعورت15-16 کر ہیویسا کیا الیاسجیسا اُسےنے تھا۔کہا واقعی
میدہ اور تیل کبھی ختم نہ ہوا۔ روز بہ روز الیاس، بیوہ اور اُس کے بیٹے کے
لئے یابدستکھانا سبرہا۔ کچھ ویسا ہی ہوا ربجیسا الیاسنے کی
معرفت فرمایا تھا۔

دنایک17 بیوہ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اُس خراببہتطبیعتکی ہوئی، اور
ہوتے ہوتے اُس کی جان نکل گئی۔ تب18 الیاسبیوہ شکایتسے کرنے
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لـگی، مردِ” خدا، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ؟ آپ تو صرف اِس مقصد
یہاںسے آئے ہیں ربکہ میرےکو گناہ کی یاد دلا میرےکر بیٹے کو مار
“!ڈالیں

الیاس19 میںجوابنے اپنے”کہا، بیٹے “دیں۔دےمجھےکو وہ لڑکے
کو عورت کی گود میں سے اُٹھا کر چھت پر کمرےاپنے میں لے گیا اور
وہاں اُسے چارپائی پر رکھ کر 20 دعا کرنے لگا، میرےرباے” خدا، تُو
نے اِس بیوہ جسکو کا مہمان مَیں ہوں ایسی مصیبت میں کیوں ڈال دیا
ہے؟ تُو نے اُس کے بیٹے کو مرنے کیوں “دیا؟ 21 وہ تین بار لاش پر دراز
ہوا اور ساتھ ساتھ رب التماسسے کرتا رہا، میرےرباے” خدا، براہِ
کرم بچے کی جان کو اُس واپسمیں “!دےآنے

رب22 نے الیاس کی سنی، اور لڑکے کی جان اُس میں واپس آئی۔
الیاس23 اُسے اُٹھا کر نیچے لے آیا اور اُسے اُس کی ماں دےواپسکو کر
آپدیکھیں،”بولا، کا بیٹا زندہ “!ہے عورت24 جوابنے مَیںاب”دیا،
نے جان لیا ہے کہ آپ الله کے پیغمبر ہیں اور کہ جو کچھ آپ رب کی
طرف سے لتے بو ہیں وہ سچ “ہے۔

18
الیاس واپساسرائیل جاتا ہے

بہت1 دن گزر گئے۔ پھر کال تیسرےکے سال الیاسربمیں سے ہم
اب”ہوا،کلام جا کر آپاپنے منےکےاباخیکو بارشمَیںکر۔پیشسا
کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دوں “گا۔

2 چنانچہ الیاس اخی اب سے ملنے کے لئے اسرائیل چلا گیا۔ اُس وقت
میںگرفتسختکیکالسامریہ اِس3تھا، لئے انچارجکےمحلنےاباخی
عبدیاہ بُلایا۔کو ایزبلجب4تھا۔مانتاخوفکاربعبدیاہ) ربنے
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کے تمام نبیوں کو قتل کرنے کوششکی کی تھی تو عبدیاہ نے 100 نبیوں
کو دو غاروں میں چھپا دیا تھا۔ ہر غار میں 50 نبی ہتے ر تھے، اور عبدیاہ
اُنہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا رہتا (تھا۔ اب5 اباخی نے عبدیاہ کو
حکم دیا، ملـکپورے” میں سے گزر کر تمام چشموں اور وادیوں کا معائنہ
کریں۔ شاید کہیں گھاسکچھ مل جائے جو ہم اپنے گھوڑوں اور خچروں
کھلاکو اُنہیںکر بچا سکیں۔ ایسا نہ ہو ہمیںکہ قلتکیکھانے باعثکے
کچھ جانوروں کو ذبح کرنا “پڑے۔

اُنہوں6 نے مقرر کیا کہ اباخی کہاں جائے گا اور عبدیاہ کہاں، پھر
دونوں ایک دوسرے سے الـگ ہو گئے۔ 7 چلتے چلتے عبدیاہ کو اچانک
الیاس اُس طرفکی آتے ہوئے نظر آیا۔ جب عبدیاہ نے اُسے پہچانا تو وہ
منہ جھکبلکے کر بولا، میرے” آقا الیاس، آپکیا ہی “ہیں؟

الیاس8 نے جواب دیا، جی،” مَیں ہی ہوں۔ جائیں، اپنے مالـک کو
اطلاع دیں الیاسکہ آ گیا “ہے۔

عبدیاہ9 اعتراضنے مجھ”کیا، سے کیا غلطی ہوئی مجھےآپکہہے اخی
اب سے مروانا ہتے چا ہیں؟ آپرب10 کے خدا کی قَسم، بادشاہ نے اپنے
بندوں کو ہر قوم ملـکاور بھیجمیں دیا آپتاکہہے ڈھونڈکو نکالیں۔ اور
جوابجہاں ملا الیاسکہ یہاں نہیں ہے وہاں لوگوں کو قَسم پڑیکھانی
کہ الیاسہم کا کھوج لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ 11 آپاباور ہتے چا
ہیں کہ مَیں بادشاہ پاسکے جا کر اُسے بتاؤں الیاسکہ یہاں ہے؟ عین12
ممکن ہے آپمَیںجبکہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں ربتو آپروحکا کو
اُٹھا کر کسی نامعلوم جگہ لے جائے۔ اگر بادشاہ میری یہ اطلاع سن کر
یہاں آئے آپاور کو نہ پائے تو مجھے مار ڈالے گا۔ یاد رہے مَیںکہ جوانی
سے لے ربتکآجکر خوفکا مانتا آیا ہوں۔ 13 میرےکیا تکآقا یہ خبر
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نہیں پہنچی کہ جب ایزبل رب کے نبیوں کو قتل کر رہی تھی تو مَیں نے
کیا کِیا؟ مَیں دو غاروں پچاسپچاسمیں نبیوں کو چھپا کر اُنہیں کھانے پینے
کی چیزیں پہنچاتا رہا۔ آپاباور14 ہتے چا ہیں مَیںکہ اباخی پاسکے
جا کر اُسے اطلاع دوں الیاسکہ یہاں آ گیا ہے؟ وہ مجھے ضرور مار ڈالے
“گا۔

الیاس15 نے کہا، الافواجرب” حیاتکی کی جسقَسم خدمتکی
مَیں کرتا ہوں، آج مَیں آپاپنے کو ضرور بادشاہ پیشکو کروں “گا۔

تب16 عبدیاہ چلا گیا اور بادشاہ الیاسکو کی خبر پہنچائی۔ یہ سن کر
الیاساباخی سے ملنے کے لئے آیا۔

کیا بعل حقیقی معبود ہے یا رب؟
الیاس17 کو دیکھتے ہی اخی اب بولا، اے” اسرائیل مصیبتکو میں

لنے ڈا والے، کیا آپ واپس آ گئے “ہیں؟ الیاس18 اعتراضنے کیا، مَیں”
تو اسرائیل کے لئے مصیبت کا باعث نہیں بنا بلـکہ آپ اور آپ باپکے کا
بعلکرچھوڑاحکامکےربآپگھرانا۔ بُتوںکے لـگپیچھےکے ہیں۔گئے
آپمَیںاب19 چیلنجکو دیتا اسرائیلتمامہوں، بُلاکو کرملکر پہاڑ پر جمع
کریں۔ ساتھ ساتھ بعل دیوتا کے 450 نبیوں کو اور ایزبل کی میز شریکپر
ہونے یسیرتوالے دیوی کے نبیوں400 کو بھی “بُلائیں۔

اباخی20 مان گیا۔ اُس نے تمام اسرائیلیوں اور نبیوں کو جببُلایا۔ وہ
کرمل پہاڑ پر جمع ہو گئے 21 تو الیاس اُن کے منے سا جا کھڑا ہوا اور کہا،
تککبآپ” کبھی اِس طرف، کبھی اُس طرف لنگڑاتے رہیں *گے؟
اگر رب خدا ہے صرفتو اُسی کی پیروی کریں، لیکن اگر بعل واحد خدا
ہے تو اُسی لـگپیچھےکے “جائیں۔
* 18:21 لنگڑاتے رہیں :گے آیتدیکھئے ۔26
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خاموشلوگ رہے۔ الیاس22 باتنے جاری رکھی، رب” کے نبیوں
میں سے صرف مَیں ہی باقی رہ گیا ہوں۔ دوسری طرف بعل دیوتا کے یہ
450 ہیں۔کھڑےنبی اب23 بَیلدو آئیں۔لے بعل ایکنبیکے کو پسند
کریں اور پھر ٹکڑےٹکڑےاُسے کر کے اپنی قربان گاہ کی یوں لـکڑ پر رکھ
دیں۔ لیکن وہ یوں لـکڑ آگکو نہ لگائیں۔ دوسرےمَیں بَیل کو تیار کر کے
اپنی قربان گاہ کی یوں لـکڑ پر رکھ دوں گا۔ لیکن مَیں بھی اُنہیں آگ نہیں
لگاؤں گا۔ 24 آپپھر اپنے دیوتا کا نام پکاریں جبکہ ربمَیں کا نام پکاروں
گا۔ جو معبود قربانی کو جلا دےجوابکر گا وہی “ہے۔خدا لوگتمام
بولے، ٹھیکآپ” کہتے “ہیں۔

25 پھر الیاس نے بعل کے نبیوں سے کہا، شروع” کریں، کیونکہ آپ
بہت ایکہیں۔ بَیل کو چن کر اُسے تیار کریں۔ لیکن متآگاُسے لگانا
بلـکہ اپنے دیوتا کا نام پکاریں تاکہ آگوہ بھیج “دے۔ اُنہوں26 نے بَیلوں
میں ایکسے کو چن کر اُسے تیار کیا، پھر بعل کا نام پکارنے لـگے۔ صبح
سے لے کر تکدوپہر مسلسلوہ چیختے چلّاتے رہے، ہماریبعل،اے”
“!سن ساتھ ساتھ وہ اُس قربان گاہ کے ارد گرد ناچتے †رہے جو اُنہوں نے
بنائی تھی۔ لیکن نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کسی جوابنے دیا۔

27 دوپہر الیاسوقتکے اُن مذاقکا اُڑانے یادہ”لگا، ز اونچی آواز سے
!بولیں شاید غرقمیںسوچوںوہ ہو یا رفعحاجتاپنی کرنے کے لئے ایک
طرف گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہا ہو۔ یا شاید وہ
گہری نیند سو گیا ہو اور اُسے جگانے ضرورتکی “ہے۔

تب28 وہ مزید اونچی آواز سے چیخنے چلّانے لـگے۔ معمول مطابقکے
† 18:26 ناچتے :رہے لفظی :ترجمہ لنگڑاتے ہوئے ناچتے ًرہے۔ بعلغالبا کی تعظیم خاصایکمیں
قسم کا رقص۔ لہٰذا آیت 21 الیاسمیں کا سوال، تککبآپ” … لنگڑاتے رہیں “گے؟
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وہ یوں چھر اور نیزوں سے اپنے آپ کو زخمی کرنے لـگے، یہاں تک کہ
خون بہنے لگا۔ 29 دوپہر گزر گئی، اور وہ شام کے تکوقتاُس وجد میں
جبرہے غلہ کی پیشنذر کی جاتی لیکنہے۔ کوئی آواز نہ سنائی دی۔
نہ کسی جوابنے دیا، نہ اُن کے تماشے پر توجہ دی۔

30 پھر الیاس اسرائیلیوں مخاطبسے ہوا، آئیں،” سب میرےیہاں پاس
“!آئیں قریبسب آئے۔ ربوہاں ایککی قربان گاہ تھی جو گرائی گئی
تھی۔ اب الیاس نے وہ دوبارہ کھڑی کی۔ 31 اُس یعقوبنے سے نکلے
ہر قبیلے کے لئے ایکایک پتھر چن لیا۔ بعد) ربمیں یعقوبنے کا
نام اسرائیل رکھا ۔(تھا 32 اِن بارہ پتھروں کو لے کر الیاس نے رب کے
نام کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔ اِس کے ارد گرد اُس نے اِتنا چوڑا گڑھا
کھودا کہ اُس ًمیں تقریبا 15 لٹر پانی سما سکتا تھا۔ 33 پھر اُس نے قربان
گاہ پر یوں لـکڑ کا ڈھیر لگایا اور بَیل ٹکڑےٹکڑےکو کر یوںکے لـکڑ پر رکھ
دیا۔ اِس کے بعد اُس نے حکم دیا، گھڑےچار” پانی سے بھر کر قربانی
اور یوں لـکڑ پر ُنڈیل ا “!دیں اُنہوںجب34 نے ایسا کیا تو اُس نے دوبارہ ایسا
کرنے کا حکم دیا، تیسریپھر بار۔ آخرکار35 اِتنا پانی تھا اُسکہ چاروںنے
قربانطرف گاہ ٹپکسے کر گڑھے کو بھر دیا۔

36 شام وقتکے جب غلہ کی پیشنذر کی جاتی الیاسہے نے قربان
گاہ پاسکے جا کر بلند آواز سے دعا کی، اے” اےرب، ابراہیم، اسحاق
اور اسرائیل کے آجخدا، لوگوں پر ظاہر کر اسرائیلکہ میں تُو ہی خدا ہے
اور مَیںکہ تیرا ثابتہوں۔خادم کر مَیںکہ تیرےکچھسبیہنے حکم کے
مطابق کیا ہے۔ اے37 میریرب، دعا !سن میری سن تاکہ لوگیہ جان
لیں کہ تُو، اے رب، خدا ہے اور کہ تُو ہی اُن کے دلوں کو دوبارہ اپنی
مائلطرف کر رہا “ہے۔
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اچانک38 آسمان نازلآگکیربسے آگہوئی۔ قربانیصرفنہنے
اور لـکڑی کو بھسم کر دیا بلـکہ قربان گاہ کے پتھروں اور اُس کے نیچے کی
مٹی کو بھی۔ گڑھے میں پانی ایکبھی دم سوکھ گیا۔

یہ39 دیکھ کر اسرائیلی اوندھے منہ گر کر پکارنے لـگے، ہیرب” خدا
!ہے رب ہی خدا “!ہے 40 پھر الیاس نے اُنہیں حکم دیا، بعل” کے نبیوں
کو پکڑ ایکلیں۔ بھی بچنے نہ “!پائے لوگوں نے اُنہیں پکڑ لیا تو الیاس اُنہیں
نیچے وادٔی قیسون میں لے گیا اور سبوہاں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔

بارش ہوتی ہے
41 پھر الیاس نے اخی اب سے کہا، اب” جا کر کچھ کھائیں اور پئیں،

بارشموسلادھارکیونکہ کا “ہے۔رہادےسنائیشور اباخیچنانچہ42
کھانے پینے کے لئے چلا گیا الیاسجبکہ کرمل پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔
وہاں اُس جھکنے کر اپنے سر کو دونوں گھٹنوں بیچکے میں چھپا لیا۔
43 اپنے نوکر کو اُس نے حکم دیا، جاؤ،” سمندر طرفکی “دیکھو۔

نوکر گیا اور سمندر طرفکی دیکھا، واپسپھر آ الیاسکر کو اطلاع کچھ”دی، بھی نظر نہیں “آتا۔ الیاسلیکن نے اُسے دوبارہ دیکھنے کے لئے بھیج
دیا۔ اِس بھیدفعہ معلومکچھ نہ ہو الیاسبارساتسکا۔ نے نوکر کو دیکھنے
کے لئے بھیجا۔ 44 آخرکار جب نوکر ساتویں دفعہ گیا تو اُس واپسنے آ کر
اطلاع ایک”دی، چھوٹا بادلسا میںسمندر نکلسے کر چڑھاوپر ہے۔رہا
وہ آدمی کے ہاتھ کے برابر “ہے۔

الیاستب نے حکم دیا، جاؤ،” اخی اب کو اطلاع دو، گھوڑوں’ کو
ً فورا رتھ میں جوت کر گھر چلے جائیں، ورنہ بارش آپ کو روک لے
“۔‘گی 45 نوکر اطلاع دینے چلا گیا تو جلد ہی آندھی آئی، آسمان پر کالے
بادلکالے چھا گئے اور بارشموسلادھار برسنے لـگی۔ جلدیاباخی سے
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رتھ پر سوار ہو یزرعیلکر کے لئے روانہ ہو گیا۔ ربوقتاُس46 الیاسنے
دی۔طاقتخاصکو سفر لئےکے کمربستہ ہو کر وہ اباخی رتھکے کے
آگے آگے دوڑ کر اُس پہلےسے یزرعیل پہنچ گیا۔

19
بھاگالیاس جاتا ہے

اباخی1 ایزبلنے کچھسبکو سنایا الیاسجو نے کہا تھا، یہ بھی کہ
اُس بعلنے نبیوںکے طرحکسکو تلوار سے مار دیا تھا۔ ایزبلتب2 نے
قاصد الیاسکو پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع دی، دیوتا” مجھے سخت سزا
دیں اگر مَیں کل آپتکوقتاِس کو اُن نبیوں سیکی سزا نہ “دوں۔

سختالیاس3 ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ
یہوداہ کے شہر تکبیرسبع پہنچ گیا۔ وہاں وہ اپنے نوکر کو چھوڑ کر 4 آگے
یگستان ر میں جا نکلا۔ ایک دن کے سفر کے بعد سینکوہ کی جھاڑی
پہنچپاسکے گیا اور اُس بیٹھمیںسائےکے کر دعا کرنے رب،اے”لگا،
مجھے مَیںکیونکہلے،لےجانمیریہے۔کافیاببسدے۔مرنے اپنے
باپ دادا سے بہتر نہیں “ہوں۔ 5 پھر وہ جھاڑی کے سائے لیٹمیں کر سو
گیا۔

اچانک ایک فرشتے نے اُسے چھو کر کہا، اُٹھ،” کھانا کھا “!لے
اُسجب6 اپنینے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سرہانے قریبکے کوئلوں
پر بنائی گئی روٹی اور پانی کی پڑیصراحی ہے۔ اُس نے روٹی کھائی، پانی
پیا اور دوبارہ سو گیا۔ ربلیکن7 کا ایکفرشتہ بار پھر آیا اور اُسے ہاتھ لگا
کر اُٹھ،”کہا، کھانا کھا ورنہلے، آگے کا لمبا بستیرےسفر باتکی نہیں
ہو “گی۔
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الیاستب8 اُٹھنے کر دوبارہ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ خوراکاِس نے
اُسے اِتنی دیتقویت کہ چالیسوہ دن راتچالیساور سفر کرتے کرتے
الله کے پہاڑ حورب یعنی تکسینا پہنچ گیا۔ وہاں9 وہ رات گزارنے کے
لئے ایک غار میں چلا گیا۔

الیاسرب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے
غار ربمیں اُس ہمسے کلام ہوا۔ اُس نے پوچھا، الیاس،” تُو یہاں کیا

کر رہا “ہے؟ الیاس10 جوابنے دیا، مَیں” نے رب، آسمانی لشکروں کے
خدا خدمتکی کرنے کی کوششسرتوڑ کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں نے
تیرے عہد ترککو کر دیا ہے۔ اُنہوں نے تیری قربان گاہوں کو گرا کر
نبیوںتیرے تلوارکو قتلسے کر دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا ہوں، اور مجھےوہ
بھی مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔

جواب11 ربمیں نے فرمایا، غار” سے نکل کر پہاڑ پر رب کے منے سا
کھڑا ہو “!جا وہاںربپھر اُسگزرا۔سے آگےکے بڑیآگے زبردستاور
آندھی آئی جس نے پہاڑوں کو چیر کر چٹانوں ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔
لیکن رب آندھی میں نہیں تھا۔ 12 اِس کے بعد زلزلہ آیا، لیکن رب زلزلے
میں نہیں تھا۔ 13 زلزلے کے بعد بھڑکتی آگہوئی وہاں سے گزری، لیکن
آگرب میں بھی نہیں تھا۔ پھر نرم ہَوا کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔
یہ آواز سن الیاسکر نے چہرےاپنے کو چادر ڈھانپسے لیا اور نکل کر
غار منہکے پر کھڑا ایکگیا۔ہو آواز اُس مخاطبسے الیاس،”ہوئی، تُو یہاں
کیا کر رہا “ہے؟ الیاس14 جوابنے دیا، مَیں” نے رب، آسمانی لشکروں
کے خدا خدمتکی کرنے کی کوششسرتوڑ کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں
تیرےنے عہد ترککو کر دیا اُنہوںہے۔ تیرینے قربان گاہوں کو گرا
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تیرےکر نبیوں کو تلوار قتلسے کر دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ
مجھے بھی مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔

میںجوابنےرب15 یگستان”کہا، ر میں اُس راستے سے ہو واپسکر
جسجا نے تجھے یہاں پہنچایا ہے۔ پھر دمشق چلا جا۔ وہاں حزائیل کو
تیل سے مسح کر کے شام کا بادشاہ قرار دے۔ اِسی16 طرح یاہو بن نِمسی
مسحکو کر اسرائیلکے کا بادشاہ دےقرار اور ابیل محولہ کے ہنے ر والے
الیشع سافطبن مسحکو کر کے اپنا جانشین کر۔مقرر تلوارکیحزائیلجو17
سے بچ جائے گا اُسے یاہو دےمار گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ جائے
گا اُسے الیشع گا۔دےمار لیکن18 مَیں نے اپنے لئے اسرائیل 7,000میں
افراد کو بچا لیا ہے، اُن تمام لوگوں کو تکابجو نہ بعل دیوتا کے منے سا
جھکے، نہ اُس کے بُت کو بوسہ دیا “ہے۔

الیاس الیشع کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے
الیاس19 وہاں چلاسے گیا۔ اسرائیل واپسمیں آ کر اُسے الیشع سافطبن

ملا بَیلوںجو کی بارہ یوں مددکیجوڑ چلاہلسے تھا۔رہا بارھویںوہخود
جوڑی کے ساتھ چل رہا الیاستھا۔ نے اُس پاسکے آ کر اپنی چادر اُس
کندھوںکے پر دیڈال اور رُکے بغیر آگے نکل گیا۔

20 الیشع ً فورا اپنے بَیلوں کو چھوڑ الیاسکر کے پیچھے بھاگا۔ اُس نے
کہا، پہلے” مجھے اپنے ماں باپ کو دےبوسہ کر خیرباد کہنے دیجئے۔ پھر
آپمَیں پیچھےکے لوںہو الیاس“گا۔ جائیں۔واپسچلیں،”دیا،جوابنے
لیکن وہ کچھ یاد رہے جو مَیں نے آپ کے ساتھ کیا “ہے۔ تب21 الیشع
واپس چلا گیا۔ بَیلوں ایککی جوڑی کو لے کر اُس نے دونوں کو ذبح
کیا۔ ہل چلانے کا سامان اُس گوشتنے پکانے کے لئے جلا جبدیا۔
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تیارگوشت تھا تو اُس لوگوںاُسےنے میں تقسیم کر اُنہیںکے دیا۔کھلا اِس
کے بعد الیاسالیشع کے پیچھے ہو کر اُس خدمتکی کرنے لگا۔

20
شام فوجکی سامریہ کا محاصرہ کرتی ہے

ایک1 دن شام کے بادشاہ بن ہدد نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا۔ 32
اتحادی بادشاہ بھی اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو لے کر آئے۔ بڑیاِس فوج
سامریہنےہددبنساتھکے محاصرہکا اسرائیلکےکر اعلانکاجنگسے
کیا۔ اُس2 نے اپنے قاصدوں کو شہر میں بھیج کر اسرائیل کے بادشاہ اخی
اب اطلاعکو دی، آپسےاب”3 کا سونا، اورخواتینچاندی، میرےبیٹے
اسرائیل4“ہیں۔ہی بادشاہکے میرے”دیا،جوابنے آقا اور آپبادشاہ،
کی مرضی۔ مَیں اور جو کچھ میرا آپہے ملـکیتکی “ہے۔

تھوڑی5 دیر بعدکے بنقاصد نئیکیہدد خبر مَیں”آئے،کرلے آپنے
سے سونے، چاندی، خواتین اور بیٹوں کا تقاضا کیا ہے۔ اب6 غور !کریں
وقتاِسکل مَیں اپنے ملازموں آپکو پاسکے بھیج دوں گا، اور آپوہ
کے محل اور آپ کے افسروں کے گھروں کی تلاشی لیں گے۔ جو کچھ بھی
آپ کو پیارا ہے اُسے وہ جائیںلے “گے۔

تب7 اباخی بادشاہ ملـکنے کے تمام بزرگوں کو بُلا کر اُن باتسے
دیکھیں”کی، یہ آدمی کتنا بُرا ارادہ اُسجبہے۔رکھتا میرینے خواتین،
بیٹوں، سونے چاندیاور کا تقاضا کیا تو مَیں انکارنے نہ “کیا۔ بزرگوں8 اور
باقی لوگوں نے مل کر مشورہ دیا، اُس” کی نہ سنیں، اور جو کچھ وہ مانگتا
ہے اُس پر راضی نہ ہو “جائیں۔ 9 چنانچہ بادشاہ نے قاصدوں سے میرے”کہا، آقا بادشاہ جوابکو دینا، جو آپکچھ نے پہلی مانگمرتبہ لیا وہ



سلاطِین-۱ 20:10 lxxx سلاطِین-۱ 20:16-17

مَیں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں، لیکن یہ آخری تقاضا مَیں پورا نہیں کر
“سکتا۔

قاصدوںجب نے بن ہدد کو یہ خبر پہنچائی 10 تو اُس نے اباخی کو
ً فورا خبر بھیج دی، دیوتا” سختمجھے سزا دیں اگر مَیں سامریہ نیستکو و
نابود نہ دوں۔کر اِتنا بھی نہیں رہے گا کہ میرا ہر مٹھیفوجی خاکبھر اپنے
واپسساتھ لے جا “!سکے اسرائیل11 کے بادشاہ قاصدوںنے جوابکو
دیا، اُسے” بتا دینا کہ جو ابھی جنگ کی یاں تیار کر رہا ہے وہ فتح کے
نعرے نہ “لگائے۔

12 جب بن ہدد کو یہ اطلاع ملی تو وہ لشکرگاہ میں اپنے اتحادی
بادشاہوں ساتھکے پیَمے تھا۔رہا اُس افسروںاپنےنے کو حملہ”دیا،حکم
لئےکےکرنے یاں تیار وہچنانچہ“!کرو شہر پر حملہ یاںکیکرنے تیار کرنے
لـگے۔

شام فوجکی سے جنگپہلی
ایکدوراناِس13 نبی اباخی بادشاہ پاسکے آیا اور فرماتارب”کہا،

ہے، کیا’ تجھے دشمن کی بڑییہ فوج نظر آ رہی توبھیہے؟ مَیں اِسے آج ہی
تیرے حوالے کر دوں تبگا۔ تُو جان لے گا کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

اباخی14 نبی“گا؟کرےسےوسیلےکےکسیہرب”کیا،سوالنے
فرماتارب”دیا،جوابنے ضلعوںکہہے پر افسروںمقرر فتحیہجوانکے
پائیں “گے۔ بادشاہ مزیدنے لڑائی”پوچھا، پہلاکونمیں قدم نبی“اُٹھائے؟
نے کہا، تُو” “ہی۔

15 چنانچہ اخی اب نے ضلعوں پر مقرر افسروں کے جوانوں کو بُلایا۔
افراد232 تھے۔ پھر اُس باقینے اسرائیلیوں افراد7,000کیا۔جمعکو تھے۔
16-17 دوپہر کو وہ لڑنے کے لئے نکلے۔ ضلعوں پر مقرر افسروں کے جوان
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سب سے آگے تھے۔ بن ہدد اور اتحادی32 بادشاہ لشکرگاہ میں بیٹھے نشے
دُھتمیں پیَمے تھےرہے اچانککہ شہر کا جائزہ لینے کے لئے بن ہدد کے
بھیجے گئے سپاہی اندر آئے اور کہنے لـگے، سامریہ” سے آدمی نکل رہے
“ہیں۔ بن18 ہدد نے حکم دیا، میںصورتہر” اُنہیں زندہ پکڑیں، خواہ وہ
امن پسند ارادہ رکھتے ہوں یا “نہ۔

لیکن19 اُنہیں یہ کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ اسرائیل کے ضلعوں پر
مقرر افسروں اور باقی فوجیوں نے شہر سے نکل کر 20 ً فورا اُن پر حملہ کر
دیا۔ بھیجساور دشمن کا مقابلہ ہوا اُسے مارا تبگیا۔ شام پوریکی فوج
بھاگ گئی۔ اسرائیلیوں نے اُن تعاقبکا کیا، لیکن شام کا بادشاہ بن ہدد
گھوڑے پر سوار ہو کر ایکچند گھڑسواروں کے ساتھ بچ نکلا۔ 21 اُس
اسرائیلوقت کا جنگبادشاہ کے لئے نکلا اور گھوڑوں اور رتھوں کو تباہ
کر اَرامیوںکے شکستزبردستکو دی۔

شام فوجکی جنگدوسریسے
بعد22 میں مذکورہ نبی دوبارہ اسرائیل کے بادشاہ پاسکے آیا۔ وہ مضبوطاب”بولا، ہو بڑےکر دھیان سوچیںسے کہ آنے دنوںوالے میں کیا کیا

یاں تیار کرنی چاہئیں، اگلےکیونکہ بہار میںموسمکے شام کا بادشاہ دوبارہ
آپ پر کرےحملہ “گا۔

23 شام کے بادشاہ کو بھی مشورہ دیا گیا۔ اُس بڑےکے افسروں نے
پیشخیال کیا، اسرائیلیوں” کے دیوتا پہاڑی دیوتا ہیں، اِس لئے وہ ہم پر
غالب آ گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم میدانی علاقے میں اُن لڑیںسے تو صورتہر
میں جیتیں گے۔ لیکن24 ایکہمارا اَور مشورہ بھی بادشاہوں32ہے۔ کو
ہٹا کر اُن کی جگہ اپنے افسروں کو مقرر کریں۔ 25 پھر ایک نئی فوج تیار
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کریں جو تباہ شدہ پرانی فوج طاقتجیسی ور ہو۔ اُس کے اُتنے ہی رتھ اور
گھوڑے ہوں جتنے پہلے تھے۔ پھر جب ہم میدانی علاقے میں اُن سے لڑیں
گے تو اُن پر غالبضرور آئیں “گے۔

بادشاہ اُن کی بات مان کر یاں تیار کرنے لگا۔ جب26 بہار کا موسم آیا
تو وہ شام کے فوجیوں کو جمع کر اسرائیلکے سے لڑنے کے لئے افیق شہر
گیا۔ اسرائیلی27 فوج بھی لڑنے کے لئے جمع ہوئی۔ کھانے پینے کی اشیا کا
بندوبست کیا گیا، اور وہ دشمن سے لڑنے کے لئے نکلے۔ جب وہاں پہنچے
تو اُنہوں نے اپنے خیموں کو دو جگہوں پر لگایا۔ یہ دو گروہ شام کی وسیع
فوج مقابلےکے میں یوں بکر کے دو چھوٹے یوڑوں ر لـگجیسے رہے تھے،
کیونکہ پورا میدان شام فوجیوںکے سے بھرا تھا۔

28 پھر مردِ خدا نے اباخی پاسکے آ کر کہا، رب” فرماتا ہے، شام’
لوگکے خیال کرتے ہیں پہاڑیربکہ دیوتا اِسہے لئے میدانی علاقے
میں ناکام رہے گا۔ چنانچہ مَیں اُن زبردستکی فوج تیرےکو حوالے کر
دوں تبگا۔ تُو جان لے گا کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

29 سات دن تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا
رہیں۔ ساتویں دن لڑائی کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی اِس مرتبہ بھی شام کی فوج
پر غالب آئے۔ اُس دن اُنہوں نے اُن ایککے لاکھ پیادہ فوجیوں کو مار
باقی30دیا۔ فرار ہو افیقکر ًگئے۔گھسمیںشہر تھے۔آدمی27,000تقریبا
اچانکلیکن شہر کی فصیل اُن پر گر گئی، تو وہ ہلاکبھی ہو گئے۔

اباخی شام کے بادشاہ پر رحم کرتا ہے
بن ہدد بادشاہ بھی افیق میں فرار ہوا ابتھا۔ وہ کمرےاِسکبھی میں،

کبھی اُس کھسکمیں کر چھپنے کوششکی کر رہا تھا۔ 31 پھر اُس کے
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افسروں اُسےنے مشورہ سنا”دیا، اسرائیلکہہے بادشاہکے دلنرم ہوتے
ہیں۔ کیوں نہ ٹاٹہم اوڑھ کر اور اپنی گردنوں میں رسّے ڈال کر اسرائیل
کے بادشاہ پاسکے جائیں؟ شاید آپوہ کو زندہ چھوڑ “دے۔

بنچنانچہ32 ہدد ٹاٹافسرکے اوڑھ کر اور اپنی گردنوں میں ڈالرسّے
اسرائیلکر بادشاہکے اُنہوںآئے۔پاسکے ہددبنخادمکاآپ”کہا،نے
گزارش کرتا ہے کہ مجھے زندہ چھوڑ “دیں۔ اخی اب نے سوال کیا، کیا”
وہ تکاب زندہ ہے؟ وہ تو میرا بھائی “!ہے بنجب33 ہدد کے افسروں
جاننے لیا کہ اباخی کا طرفکسرُجحان ہے تو اُنہوں جلدینے سے
اِس کی تصدیق کی، جی،” بن ہدد آپ کا بھائی “!ہے اخی اب نے حکم
دیا، جا” کر اُسے بُلا “لائیں۔

تب بن ہدد نکل آیا، اور اخی اب نے اُسے اپنے رتھ پر سوار ہونے کی
دعوت دی۔ بن34 ہدد نے اخی اب سے کہا، مَیں” آپ کو وہ تمام شہر
واپس کر دیتا ہوں میرےجو باپ آپنے باپکے سے چھین لئے تھے۔
ہمارےآپ الحکومتدار دمشق میں تجارتی مراکز بھی قائم کر سکتے ہیں،
باپمیرےطرحجس پہلےنے میںسامریہ ٹھیک”بولا،اباخی“تھا۔کیا
ہے۔ اِس کے بدلے میں مَیں آپ کو رِہا کر دوں “گا۔ اُنہوں نے معاہدہ
کیا، پھر اباخی نے شام کے بادشاہ کو رِہا کر دیا۔

نبی اباخی ملامتکو کرتا ہے
اُس35 ربوقت نے نبیوں میں ایکسے ہدایتکو کی، جا” کر اپنے

ساتھی کو دےکہہ کہ وہ تجھے “مارے۔ نبی نے ایسا کیا، لیکن ساتھی
نے انکار کیا۔ 36 پھر نبی بولا، آپچونکہ” ربنے کی نہیں سنی، اِس لئے
جوں آپہی مجھ سے چلے جائیں گے شیرببر آپ کو پھاڑ ڈالے “گا۔ اور
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ایسا ہی ہوا۔ جب ساتھی وہاں سے نکلا تو ببر شیر نے اُس پر حملہ کر کے
اُسے پھاڑ ڈالا۔

37 نبی کی ملاقات کسی اَور سے ہوئی تو اُس نے اُس سے بھی مہربانی”کہا، کر کے مجھے “!ماریں اُس آدمی نے نبی کو مار مار کر زخمی کر
دیا۔ تب38 نبی اپنینے آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ اُسے پہچانا نہ جائے، پھر
راستے کنارےکے پر اباخی بادشاہ کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔

جب39 بادشاہ وہاں سے گزرا تو نبی چلّا کر اُس سے مخاطب مَیںجناب،”ہوا، میںجنگمیداِن لڑ رہا تھا آدمیکسیاچانککہ میرےنے
پاس آ کر اپنے قیدی میرےکو حوالے کر دیا۔ اُس نے کہا، اِس’ کی
نگرانی کرنا۔ اگر بھیکسییہ وجہ بھاگسے جائے آپتو اُسکو جانکی
کے عوض اپنی جان دینی پڑے گی یا آپ کو ایک من چاندی ادا کرنی
پڑے ‘گی۔ لیکن40 مَیں اِدھر مصروفاُدھر رہا، اور اِتنے غائبقیدیمیں
ہو “گیا۔ اخی اب بادشاہ جوابنے دیا، آپ” نے خود بارےاپنے میں
فیصلہ دیا آپابہے۔ کو اِس کا نتیجہ پڑےبھگتنا “گا۔

41 پھر نبی جلدینے سے پٹی کو اپنی آنکھوں پر سے اُتار دیا، اور بادشاہ
نے پہچان لیا کہ یہ نبیوں میں ایکسے ہے۔ 42 نبی نے کہا، رب” فرماتا
ہے، مَیں’ نے مقرر کیا تھا کہ بن ہدد کو میرے لئے مخصوص کر کے
ہلاک کرنا لیکنہے، تُو نے اُسے رِہا کر دیا ابہے۔ اُس کی جگہ تُو ہی
مرے گا، اور اُس کی قوم کی تیریجگہ قوم کو نقصان پہنچے “۔‘گا

اسرائیل43 کا بڑےبادشاہ غصے اور بدمزاجی کے عالم میں سامریہ میں
اپنے محل میں چلا گیا۔

21
ایزبل کے نبوتہاتھوں کا قتل
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1 اِس کے بعد ایک اَور قابِل ذکر بات ہوئی۔ یزرعیل میں سامریہ کے
بادشاہ اخی اب کا ایک محل تھا۔ محل کی زمین کے ساتھ ساتھ انگور کا
باغ تھا۔ مالـک کا نام نبوت تھا۔ ایک2 دن اخی اب نے نبوت سے بات
کی، انگور” آپکا کا میرےباغ محل قریبکے ہی ہے۔ اُسے دےمجھے
دیں، مَیںکیونکہ اُس میں یاں سبز لگانا ہوں۔چاہتا معاوضے میں آپمَیں کو
اُس سے اچھا انگور کا دےباغ دوں گا۔ لیکن اگر آپ پیسے کو ترجیح
دیں آپتو کو اُس پوریکی رقم ادا کر دوں “گا۔

لیکن3 نبوت جوابنے دیا، الله” کرےنہ کہ آپمَیں کو وہ موروثی
زمین دوں باپمیرےجو دادا میرےنے سپرد کی “!ہے

4 اخی بڑےاب غصے میں اپنے واپسگھر چلا گیا۔ وہ بےزار تھا کہ
نبوت اپنے باپ دادا کی موروثی زمین بیچنا نہیں چاہتا۔ پلنگوہ پر لیٹ گیا
اور اپنا منہ دیوار طرفکی کر کے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ 5 اُس کی
بیوی ایزبل اُس پاسکے آئی اور پوچھنے باتکیا”لـگی، کیوںآپہے؟ اِتنے
بےزار ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھانا ہتے؟ “چا 6 اخی اب جوابنے یزرعیل”دیا، کا ہنے ر نبوتوالا مجھے انگور باغکا نہیں دینا چاہتا۔ مَیںگو اُسے
پیسے دینا چاہتا تھا بلـکہ اُسے اِس کی جگہ کوئی اَور باغ دینے کے لئے تیار
تھا توبھی وہ بضد “رہا۔

7 ایزبل بولی، کیا” آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ اب !اُٹھیں
کھائیں، پئیں اور اپنا دل بہلائیں۔ مَیں ہی آپ کو نبوت یزرعیلی کا انگور
کا باغ دلا دوں “گی۔ 8 اُس نے اخی اب کے نام خطوطسے لـکھ کر اُن
پر بادشاہ کی مُہر لگائی اور نبوتاُنہیں کے شہر بزرگوںکے اور شرفا بھیجکو
دیا۔ خطوں9 میں ذیل کی خبر لـکھی اعلانمیںشہر”تھی، کریں دنایککہ کا روزہ اُسلوگجبجائے۔رکھا
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دن جمع ہو جائیں گے نبوتتو کو لوگوں کے منے عزتسا کرسیکی پر بٹھا
دیں۔ لیکن10 اُس مقابلکے بدمعاشوںدو کو بٹھا دینا۔ اجتماع دورانکے
یہ سبآدمی کے منے نبوتسا پر الزام لگائیں، شخصاِس’ نے الله اور بادشاہ
پر لعنت بھیجی !ہے ہم اِس کے گواہ ‘ہیں۔ پھر اُسے شہر سے باہر لے جا
کر سنگسار “کریں۔

یزرعیل11 کے بزرگوں اور شرفا نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں12 روزےنے
کے دن کا اعلان کیا۔ لوگجب مقررہ دن جمع ہوئے تو نبوت کو لوگوں
کے منے عزتسا کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ 13 پھر بدمعاشدو آئے اور اُس
کے مقابل بیٹھ گئے۔ اجتماع کے دوران یہ آدمی سب کے منے سا نبوت پر
الزام لگانے لـگے، شخصاِس” نے الله اور بادشاہ پر لعنت بھیجی !ہے ہم
اِس کے گواہ “ہیں۔ نبوتتب کو شہر سے باہر لے جا کر سنگسار کر دیا
گیا۔ 14 پھر شہر کے بزرگوں نے ایزبل کو اطلاع دی، نبوت” مر گیا ہے،
اُسے سنگسار کیا گیا “ہے۔

یہ15 خبر ملتے ایزبلہی اباخینے باتسے نبوتجائیں،”کی، یزرعیلی
کے اُس باغ پر قبضہ کریں جو آپوہ کو بیچنے سے انکار کر رہا تھا۔ اب وہ
آدمی زندہ نہیں رہا بلـکہ مر گیا “ہے۔

16 یہ سن کر اخی ًاب فورا نبوت کے انگور کے باغ پر قبضہ کرنے کے
لئے روانہ ہوا۔

الیاس اباخی کو سزا سناتا ہے
الیاسربتب17 تِشبی سے ہم کلام ہوا، اسرائیل”18 کے بادشاہ اخی

اب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے جا۔ وقتاِس نبوتوہ کے انگور کے
باغ میں اُسوہکیونکہہے، پر قبضہ لئےکےکرنے وہاں پہنچا ہے۔ اُسے19
بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو ایکنے آدمی کو بلاوجہ قتل کر کے اُس
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ملـکیتکی پر قبضہ کر لیا ربہے۔ فرماتا ہے کہ جہاں ُکتوں نبوتنے
کا خون چاٹا وہاںہے وہ تیرا خون بھی چاٹیں “۔‘گے

الیاسجب20 اباخی پاسکے پہنچا تو بادشاہ میرے”بولا، دشمن، کیا
آپ مجھےنے ڈھونڈ نکالا الیاس“ہے؟ جوابنے دیا، مَیںجی،” آپنے
ڈھونڈکو نکالا ہے، آپکیونکہ نے آپاپنے بدیکو ہاتھکے بیچمیں کر
ایسا کام کیا ہے ربجو کو ناپسند ہے۔ اب21 ربسنیں کا فرمان، مَیں’
دوںڈالمیںمصیبتیوںتجھے گا کہ تیرا نام نہیںتکنشانو مَیںگا۔رہے
اسرائیل میں تیرےسے خاندان کے ہر مرد کو مٹا دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو
یا بچہ۔ 22 تُو نے مجھے طیشبڑا دلایا اور اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا
اِسہے۔ لئے تیرےمیرا گھرانے ساتھکے سلوکوہی ہو گا مَیںجو نے
ُبعام یر بن نباط اور بعشا بن اخیاہ ساتھکے کیا ‘ہے۔ ایزبل23 پر رببھی کی
سزا آئے گی۔ رب فرماتا ہے، ُکتے’ یزرعیل کی فصیل پاسکے ایزبل کو
جائیںکھا گے۔ اباخی24 خاندانکے میں سے جو شہر میں مریں گا اُنہیں
ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے پرندےاُنہیں چٹ
کر جائیں “۔‘گے

25 اور یہ حقیقت ہے کہ اخی اب جیسا شخصخراب کوئی نہیں تھا۔
کیونکہ ایزبل کے اُکسانے پر اُس نے اپنے آپ کو بدی کے ہاتھ میں بیچ
کر ایسا کام کیا ناپسندکوربجو باتگھنونیسےسب26تھا۔ تھییہ وہکہ
بُتوں کے پیچھے لگا رہا، بالکل اُن یوں امور کی طرح ربجنہیں اسرائیلنے
نکالسے دیا تھا۔

اباخیجب27 الیاسنے کی یہ باتیں سنیں تو اُس نے پھاڑکپڑےاپنے
اوڑھٹاٹکر لیا۔ رکھروزہ کر میںحالتغمگینوہ پھرتا ٹاٹرہا۔ اُس نے
وقتسوتے بھی نہ اُتارا۔ ربتب28 الیاسدوبارہ تِشبی سے ہم کلام ہوا،
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کیا”29 تُو نے غور کیا ہے کہ اباخی نے آپاپنے میرےکو منے سا کتنا
پست کر دیا ہے؟ چونکہ اُس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اِسہے لئے مَیں
اُس کے جیتے جی اُس کے خاندان کو مذکورہ مصیبت میں نہیں ڈالوں گا
بلـکہ اُسجبوقتاُس کا تختبیٹا پر بیٹھے “گا۔

22
جھوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

تین1 تکسال شام اور اسرائیل کے درمیان صلح رہی۔ تیسرے2 سال
یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ اخی اب سے ملنے گیا۔ 3 اُس
وقت اسرائیل کے بادشاہ نے اپنے افسروں باتسے کی، راماتدیکھیں،”
ِجلعاد ہمارا ہی شہر ہے۔ تو پھر ہم کیوں کچھ نہیں کر ہمیںرہے؟ اُسے شام
کے بادشاہ کے قبضے سے چھڑوانا ہئے۔ “چا اُس4 یہوسفطنے سے سوال
راماتساتھمیرےآپکیا”کیا، ِجلعاد جائیں تاکہگے اُس پر قبضہ “کریں؟
یہوسفط جوابنے دیا، جی” ضرور۔ ہم تو بھائی ہیں۔ میری قوم کو اپنی
قوم میرےاور گھوڑوں کو گھوڑےاپنے !سمجھیں لیکن5 مہربانی کر کے
ربپہلے مرضیکی معلوم کر “لیں۔

اسرائیل6 کے بادشاہ ًنے تقریبا 400 نبیوں کو بُلا کر اُن سے کیا”پوچھا، مَیں رامات ِجلعاد پر حملہ کروں یا اِس ارادے سے باز “رہوں؟ نبیوں
جوابنے دیا، جی” کریں، ربکیونکہ اُسے بادشاہ کے حوالے دےکر
“گا۔

لیکن7 یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا” ربیہاں کا کوئی
یافتہمسےجسنہیںنبی در اسرائیل8“سکیں؟کر بادشاہکا ہاں،”بولا،
ایک تو ہے جس کے یعے ذر ہم رب کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔
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لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں، کیونکہ بارےمیرےوہ میں بھیکبھی
اچھی پیش گوئی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ بُری پیش گوئیاں سناتا ہے۔ اُس
کا نام میکایاہ بن اِملہ “ہے۔ یہوسفط اعتراضنے کیا، بادشاہ” ایسی بات
نہ “!کہے تب9 اسرائیل کے بادشاہ نے کسی ملازم کو بُلا کر حکم میکایاہ”دیا، بن اِملہ ًکو پاسہمارےفورا پہنچا “!دینا

10 اخی اب اور یہوسفط اپنے شاہی لباس پہنے ہوئے سامریہ کے
دروازے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ ایسی کھلی جگہ تھی
جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔ تمام 400 نبی وہاں اُن کے منے سا اپنی پیش
گوئیاں پیش کر رہے تھے۔ ایک11 نبی بنام ِصدقیاہ بن کنعانہ نے اپنے
لئے لوہے سینگکے بنا کر اعلان کیا، رب” فرماتا ہے کہ اِن سینگوں سے
تُو شام کے فوجیوں کو مار مار ہلاککر دےکر “گا۔ دوسرے12 نبی
بھی اِس قسم پیشکی گوئیاں کر رہے تھے، رامات” ِجلعاد پر حملہ کریں،
آپکیونکہ کامیابضرور ہو جائیں ربگے۔ شہر آپکو کے حوالے کر
“گا۔دے

ملازمجس13 کو میکایاہ کو بُلانے کے لئے بھیجا گیا تھا اُس نے راستے
میں اُسے سمجھایا، دیکھیں،” باقی تمام نبی مل کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ
کو کامیابی حاصل ہو آپگی۔ بھی ایسی ہی باتیں آپکریں، بھی فتح کی
پیش گوئی “!کریں لیکن14 میکایاہ اعتراضنے کیا، رب” حیاتکی کی
قَسم، مَیں بادشاہ صرفکو وہی کچھ بتاؤں گا مجھےربجو فرمائے “گا۔

15 جب میکایاہ اخی اب کے منے سا کھڑا ہوا تو بادشاہ نے میکایاہ،”پوچھا، کیا ہم رامات ِجلعاد پر حملہ کریں یا مَیں اِس ارادے سے باز
“رہوں؟ میکایاہ جوابنے دیا، اُس” پر حملہ کریں، کیونکہ رب شہر کو
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آپ کے حوالے کر آپکے کو کامیابی بخشے “گا۔ 16 ناراضبادشاہ مجھے”ہوا، کتنی آپدفعہ کو پڑےسمجھانا گا آپکہ قَسم کھا کر ربمجھے
کے نام صرفمیں وہ کچھ سنائیں حقیقتجو “ہے۔

تب17 میکایاہ نے جواب میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ بان سے
محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔ پھر رب مجھ سے ہم
کلام ہوا، اِن’ کا مالـککوئی نہیں ہے۔ ایکہر سلامتی سے اپنے گھر
واپس چلا “۔‘جائے

اسرائیل18 کے بادشاہ نے یہوسفط سے کہا، لو،” کیا مَیں آپنے کو
نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ میرے بارے میں بُری پیش گوئیاں “ہے؟کرتا

لیکن19 میکایاہ نے باتاپنی جاری رکھی، رب” کا فرمان !سنیں مَیں
نے رب کو اُس کے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ آسمان کی پوری فوج اُس کے
دائیں اور بائیں ہاتھ کھڑی تھی۔ رب20 نے پوچھا، کون’ اخی اب کو
رامات ِجلعاد پر حملہ کرنے پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں جا کر مر ‘جائے؟
ایک نے یہ مشورہ دوسرےدیا، نے وہ۔ 21 آخرکار ایک روح رب کے
منے سا کھڑی ہوئی اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں ‘گی۔ رب22 نے
سوال کیا، کس’ ‘طرح؟ روح جوابنے دیا، مَیں’ نکل کر اُس کے تمام
نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ جھوٹوہ ہی بولیں ‘گے۔ رب نے فرمایا، تُو’
کامیاب ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر اے23 بادشاہ، رب آپنے پر آفت
لانے کا فیصلہ کر لیا اِسہے، لئے اُس روحجھوٹینے آپکو کے اِن تمام
نبیوں کے منہ میں ڈال دیا “ہے۔

تب24 ِصدقیاہ بن کنعانہ نے آگے بڑھ کر میکایاہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور
رب”بولا، مجھطرحکسروحکا نکلسے گیا تاکہ تجھ باتسے “کرے؟
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25 میکایاہ جوابنے دیا، جس” آپدن کبھی کمرےاِس میں، کبھی
اُس کھسکمیں کر چھپنے کوششکی کریں گے اُس آپدن کو پتا چلے
“گا۔

تب26 اباخی بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر افسر امون
میرےاور بیٹے یوآس واپسپاسکے بھیج !دو اُنہیں27 بتا دینا، اِس’ آدمی
جیلکو میں ڈال میرےکر واپسسلامتصحیح تکآنے کم سے کم روٹی
اور پانی دیا “۔‘کریں 28 میکایاہ بولا، آپاگر” واپسسلامتصحیح آئیں تو
مطلب ہو گا باتمعرفتمیرینےربکہ نہیں “کی۔ پھر کھڑےساتھوہ
لوگوں مخاطبسے ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
اِس29 بعدکے اسرائیل کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط

مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے لئےکے روانہ ہوئے۔ پہلےسےجنگ30
اخی اب یہوسفطنے سے کہا، مَیں” اپنا بھیس بدل کر جنگمیداِن میں
جاؤں گا۔ آپلیکن اپنا لباسشاہی نہ “اُتاریں۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ
بدلبھیساپنا کر بادشاہکےشام31آیا۔میںجنگمیداِن رتھوںنے پر مقرر
اپنے 32 افسروں کو حکم دیا تھا، صرف” صرفاور بادشاہ پر حملہ کریں۔
کسی اَور متسے لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا “بڑا۔

لڑائیجب32 چھڑ گئی تو رتھوں یہوسفطافسرکے ٹوٹپر پڑے، کیونکہ
اُنہوں کہا،نے یقیناً” اسرائیلیہی کا بادشاہ یہوسفطجبلیکن“!ہے مدد
کے لئے چلّا اُٹھا 33 تو دشمنوں معلومکو ہوا کہ یہ اباخی بادشاہ نہیں ہے،
اور وہ اُس تعاقبکا کرنے سے باز آئے۔ لیکن34 کسی خاصنے نشانہ
باندھے بغیر اپنا تیر توچلایا اباخیوہ ایسیکو جگہ جا زرہجہاںلگا بکتر کا
تھا۔جوڑ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم رتھ”دیا، کو موڑ مجھےکر میداِن



سلاطِین-۱ 22:35 xcii سلاطِین-۱ 22:43

باہرسےجنگ لے !جاؤ لـگچوٹمجھے “ہے۔گئی لیکن35 اُسچونکہ
پورے دن شدید قسم کی لڑائی جاری رہی، اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ میں
ٹیک لگا کر دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ خون زخم سے رتھ فرشکے پر
ٹپکتا رہا، اور شام وقتکے اباخی مر گیا۔ غروبسورججب36 ہونے
لگا تو اسرائیلی فوج میں بلند آواز سے اعلان کیا گیا، ایکہر” اپنے شہر اور
اپنے علاقے واپسمیں چلا “!جائے

37 بادشاہ کی موت کے بعد اُس کی لاش کو سامریہ لا کر دفنایا گیا۔
38 شاہی رتھ کو سامریہ ایککے تالاب پاسکے لایا گیا جہاں کسبیوں
کی نہانے کی تھی۔جگہ وہاں اُسے یا دھو گیا۔ ُکتے بھی آ خونکر کو چاٹنے
لـگے۔ ربیوں کا فرمان پورا ہوا۔

باقی39 جو کچھ اباخی حکومتکی دورانکے ہوا وہ اسرائیلشاہاِن’
کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اُس میں بادشاہ کا تعمیر کردہ ہاتھی
دانت کا محل اور وہ شہر بیان کئے گئے ہیں جن کی قلعہ بندی اُس نے کی۔
وہجب40 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا یاہ تختاخز نشین
ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط
41 آسا کا بیٹا یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی حکومت کے

چوتھے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 42 اُس وقت اُس کی عمر 35 سال
تھی۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم رہا، اور اُس حکومتکی کا 25دورانیہ
سال تھا۔ ماں کا نام بنتعزوبہ ِسلحی تھا۔ 43 وہ ہر کام میں باپاپنے آسا
کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ لیکن اُس نے
بھی اونچے مقاموں مندروںکے کو ختم نہ کیا۔ ایسی جگہوں پر جانوروں کو
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قربان اورکرنے بخور جلانے رہا۔جاریانتظامکا یہوسفط44 اسرائیلاور
کے بادشاہ درمیانکے صلح قائم رہی۔

45 باقی جو کچھ یہوسفط حکومتکی کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ
کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ اُس کی کامیابیاں اور سبجنگیں اُس
میں بیان کی گئی ہیں۔ 46 جو فروشجسم مرد اور عورتیں آسا کے زمانے
میں بچ یہوسفطاُنہیںتھےگئے میںملـکنے سے مٹا دیا۔ ملـِکوقتاُس47
ادوم کا بادشاہ نہ تھا بلـکہ یہوداہ ایککا افسر اُس پر حکمرانی کرتا تھا۔

یہوسفط48 بحرینے جہازوں کا بیڑا بنوایا تاکہ تجارتوہ کر کے اوفیر
سے سونا لائیں۔ لیکن وہ کبھی استعمال نہ ہوئے بلـکہ اپنی ہی بندرگاہ
عصیون جابر میں تباہ ہو گئے۔ 49 تباہ ہونے سے پہلے اسرائیل کے بادشاہ
یاہ اخز بن اخی اب نے یہوسفط سے درخواست کی تھی کہ اسرائیل کے
لوگکچھ جہازوں پر ساتھ چلیں۔ لیکن یہوسفط نے انکار کیا تھا۔

جب50 یہوسفط مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے
میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس
کا بیٹا تختیہورام نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ اخز
51 اخی اب کا بیٹا یاہ اخز یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کی حکومت کے

ویں17 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ دو سال تک اسرائیل پر
حکمران رہا۔ سامریہ اُس کا الحکومتدار تھا۔ 52 جو کچھ اُس نے کیا وہ
رب کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ اپنے باپماں اور ُبعام یر نباطبن کے نمونے پر
چلتا اُسیرہا، ُبعام یر نمونےکے اسرائیلنےجسپر گناہکو کرنے پر اُکسایا



سلاطِین-۱ 22:53 xciv سلاطِین-۱ 22:53

تھا۔ 53 باپاپنے بعلطرحکی دیوتا اورخدمتکی پوجا اُسسےکرنے نے
اسرائیلرب، کے خدا طیشکو دلایا۔
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