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سموئیل-۱
حنّہ الله سے بچہ مانگتی ہے

1 افرائیم کے پہاڑی علاقے کے شہر راماتائم صوفیم یعنی رامہ میں ایک
افرائیمی رہتا جستھا کا نام اِلقانہ بن یروحام بن اِلیہو بن توخو صوفبن تھا۔
2 اِلقانہ کی دو یاں بیو تھیں۔ ایک کا نام حنّہ تھا اور دوسری کا فنِنّہ۔ فنِنّہ
کے بچے تھے، لیکن حنّہ بےاولاد تھی۔

اِلقانہ3 سالہر سمیتخانداناپنے سفر کر َسیلاکے مقدِسکے پاسکے
جاتا تاکہ الافواجربوہاں کے قربانیحضور گزرانے اور اُس پرستشکی
کرے۔ اُن دنوں میں عیلی امام کے دو بیٹے ُحفنی فینحاساور َسیلا میں امام
انجامخدمتکی دیتے تھے۔ 4 سالہر اِلقانہ اپنی پیشقربانی کرنے بعدکے
قربانی گوشتکے ٹکڑےکے فنِنّہ اور اُس کے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرتا۔
5 حنّہ کو گوشتبھی ملتا، لیکن جہاں دوسروں ایککو حصہ ملتا وہاں
اُسے دو حصے ملتے تھے۔ کیونکہ اِلقانہ اُس محبتبہتسے رکھتا تھا، اگرچہ
مرضیکیربتکاب نہیں تھی کہ حنّہ بچےکے پیدا ہوں۔ 6 فنِنّہ کی حنّہ
سے دشمنی تھی، اِس لئے وہ ہر سال حنّہ کے بانجھ پن کا مذاق اُڑا کر اُسے
تنگ کرتی تھی۔ سال7 بہ سال ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جب بھی ربوہ کے
مقدِس پاسکے جاتے تو فنِنّہ حنّہ کو تنگاِتنا کرتی کہ وہ اُس کی باتیں
سنسن کر پڑتیرو اور پیکھا نہ سکتی۔ پھر8 اِلقانہ حنّہ،”پوچھتا، تُو کیوں
رو رہی ہے؟ تُو کھانا کیوں نہیں کھا اُداسرہی؟ ہونے کی کیا ضرورت؟
مَیں تو ہوں۔ کیا دسیہ بیٹوں سے کہیں بہتر “نہیں؟
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ایک9 جبدن وہ َسیلا میں تھے تو حنّہ کھانے پینے کے بعد دعا کرنے
کے لئے اُٹھی۔ عیلی امام رب کے مقدِس دروازےکے پاسکے کرسی پر
بیٹھا تھا۔ 10 حنّہ شدید پریشانی کے عالم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لـگی۔
رب سے دعا کرتے کرتے 11 اُس نے قَسم کھائی، اے” رب الافواج،
حالتبُریمیری پر نظر ڈال کر مجھے یاد !کر اپنی خادمہ متکو بھولنا بلـکہ
بیٹا عطا !فرما اگر تُو کرےایسا تو مَیں اُسے واپستجھے کر دوں اےگی۔
رب، اُس کی پوری تیرےزندگی لئے مخصوص ہو !گی اِس کا نشان یہ ہو
گا کہ اُس بالکے کبھی نہیں کٹوائے جائیں “گے۔

12 بڑیحنّہ تکدیر یوں دعا کرتی رہی۔ عیلی اُس کے منہ پر غور کرنے
تو13لگا دیکھا کہ ہونٹکےحنّہ ہلتو لیکنہیںرہے آواز دےنہیںسنائی
رہی، کیونکہ میںدلہیدلحنّہ دعا لیکنتھی۔رہیکر عیلی کو لـگایسا
رہا تھا کہ وہ نشے دُھتمیں ہے، اِس14 لئے اُس نے اُسے جھڑکتے ہوئے
کہا، تُو” تککب نشے دُھتمیں رہے گی؟ َمے پینے سے باز “!آ

15 حنّہ جوابنے دیا، میرے” آقا، ایسی باتکوئی نہیں مَیںہے۔ نے
نہ َمے، نہ اَورکوئی نشہ آور باتہے۔چکھیچیز یہ بڑیمَیںکہہے رنجیدہ
ہوں، اِس لئے رب کے حضور اپنے دل کی آہ و زاری ُنڈیل ا دی ہے۔ *
یہ16 نہ سمجھیں مَیںکہ عورتنکمی ہوں، بلـکہ بڑےمَیں غم اذیتاور میں
دعا کر رہی “تھی۔

17 یہ سن کر عیلی نے جواب دیا، سلامتی” سے اپنے گھر چلی !جا
اسرائیل کا خدا تیری درخواست پوری “کرے۔ 18 حنّہ نے کہا، اپنی”
خادمہ پر آپ کی نظرِ کرم “ہو۔ پھر اُس نے جا کر کچھ کھایا، اور اُس کا
اُداسچہرہ نہ رہا۔
* 1:15 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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سموایل پیدائشکی اور بچـپن
اگلے19 دن پورا اُٹھا۔سویرےصبحخاندان اُنہوں میںمقدِسنے جا کر

پرستشکیرب کی، پھر چلےواپسرامہ جہاںگئے اُن کا تھا۔گھر رباور
نے حنّہ یادکو کر اُسکے کی دعا سنی۔ اِلقانہ20 اور حنّہ کے بیٹا پیدا ہوا۔
حنّہ اُسنے کا نام سموایل یعنی اُس’ کا نام الله ‘ہے رکھا، کیونکہ اُس نے
کہا، مَیں” نے رباُسے سے “مانگا۔

اِلقانہسالاگلے21 خاندان معمولساتھکے َسیلامطابقکے گیا ربتاکہ
کو سالانہ کرےپیشقربانی اور اپنی مَنت پوری کرے۔ لیکن22 حنّہ نہ
گئی۔ اُس نے اپنے شوہر سے کہا، جب” بچہ دودھ پینا دےچھوڑ گا
تب ہی مَیں اُسے لے کر رب کے پیشحضور کروں گی۔ اُس وقت سے
وہ ہمیشہ وہیں رہے “گا۔ 23 اِلقانہ جوابنے دیا، وہ” کچھ کر جو تجھے
مناسب لـگے۔ بچے دودھکا یہاںتکچھڑانے ربلیکنرہ۔ اپنا کلام قائم
“رکھے۔ چنانچہ حنّہ بچے دودھکے تکچھڑانے گھر میں رہی۔

سموایلجب24 نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو حنّہ اُسے َسیلا میں رب کے
مقدِس پاسکے لے گئی، گو بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ قربانیوں کے لئے اُس
پاسکے تین میدےبَیل، ًکے تقریبا 16 کلو گرام اور َمے مشککی تھی۔
بَیل25 کو قربان گاہ پر چڑھانے کے بعد اِلقانہ اور حنّہ بچے کو عیلی کے
پاس لے گئے۔ 26 حنّہ نے کہا، میرے” آپآقا، حیاتکی کی قَسم، مَیں
عورتوہی ہوں جو کچھ سال پہلے یہاں آپ کی موجودگی میں کھڑی دعا
کر رہی تھی۔ 27 اُس وقت مَیں التماسنے کی تھی کہ رب مجھے بیٹا عطا
کرے، اور رب نے میری سنی ہے۔ 28 چنانچہ اب مَیں اپنا وعدہ پورا کر
کے بیٹے ربکو واپسکو کر دیتی ہوں۔ عمر بھر ربوہ کے لئے مخصوص
ہو تب“گا۔ اُس ربنے کے حضور سجدہ کیا۔
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2
حنّہ گیتکا

وہاں1 حنّہ نے گیتیہ میرا”گایا، ربدل خوشیکی مناتا ہے، کیونکہ اُس نے قوتمجھے عطا کی
میراہے۔ دلیریمنہ دشمنوںاپنےسے باتخلافکے کرتا مَیںکیونکہہے،
نجاتتیری باعثکے باغ باغ ہوں۔

رب2 قدوسجیسا کوئی نہیں تیرےہے، سوا کوئی نہیں ہمارےہے۔
جیسیخدا چٹانکوئی نہیں ہے۔ ڈینگیں3 مارنے سے باز !آؤ باتیںگستاخ
مت !بکو ربکیونکہ ایسا خدا کچھسبجوہے جانتا اعمالتماموہہے، کو
تول کر پرکھتا ہے۔ اب4 بڑوں کی ٹوٹکمانیں گئی ہیں جبکہ گرنے والے
قوت سے کمربستہ ہو گئے ہیں۔ 5 جو پہلے سیر تھے وہ روٹی ملنے کے لئے
مزدوری ہیںکرتے پہلےجوجبکہ تھےبھوکے وہ سیر ہو بےاولادہیں۔گئے
عورت ساتکے بچے پیدا ہوئے ہیں جبکہ وافر بچوں کی ماں مُرجھا ہے۔رہی

ایکرب6 کو مرنے دیتا اور دوسرے کو زندہ ہونے دیتا ہے۔ وہ
ایک کو پاتال میں اُترنے دیتا اور دوسرے کو وہاں سے نکل آنے دیتا
ہے۔ غریبہیرب7 اور امیر بنا دیتا پستوہیہے، کرتا اور وہی سرفراز
کرتا ہے۔ 8 خاکوہ میں دبے آدمی کو کھڑا کرتا ہے اور راکھ میں لیٹے
ضرورت مند کو سرفراز کرتا ہے، پھر اُنہیں رئیسوں کے ساتھ عزت کی
کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی بنیادیں رب کی ہیں، اور اُسی نے
اُن پر زمین رکھی ہے۔

9 وہ اپنے وفادار پیروکاروں کے پاؤں محفوظ رکھے گا جبکہ شریر یکی تار
میں چپ ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان اپنی طاقت کامیابسے نہیں ہوتا۔
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پاشپاشوہکریںجرأتکیلڑنےسےربجو10 آسمانربگے۔جائیںہو
سے اُن گرجخلافکے کر دنیا کی کرےعدالتکیسبتکانتہا گا۔ وہ
اپنے بادشاہ تقویتکو اور اپنے مسح کئے ہوئے خادم قوتکو کرےعطا
“گا۔

11 پھر اِلقانہ اور حنّہ رامہ میں اپنے واپسگھر چلے لیکنگئے۔ اُن کا بیٹا
عیلی امام پاسکے رہا اور مقدِس ربمیں خدمتکی کرنے لگا۔

عیلی بیٹوںکے کی بےدین زندگی
لیکن12 عیلی کے بدمعاشبیٹے تھے۔ نہ ربوہ کو جانتے تھے، نہ13 امام

حیثیتکی سے فرائضاپنے صحیح طور پر ادا کرتے تھے۔ بھیجبکیونکہ
کوئی آدمی اپنی پیشقربانی کر کے رفاقتی کھانے کے لئے گوشت اُبالتا تو
عیلی کے بیٹے اپنے نوکر کو وہاں بھیج دیتے۔ یہ نوکر سہ شاخہ کانٹا دیگ14
میں ڈال گوشتکر کا ہر وہ ٹکڑا اپنے مالـکوں پاسکے لے جاتا جو کانٹے
لـگسے جاتا۔ یہی اُن کا تمام اسرائیلیوں کے سلوکساتھ تھا جو َسیلا میں
قربانیاں چڑھانے آتے تھے۔ 15 صرفنہ یہ بلـکہ کئی بار نوکر وقتاُس بھی
آ جبجاتا جانور کی چربی ابھی قربان گاہ پر جلانی ہوتی تھی۔ پھر وہ تقاضا
کرتا، مجھے” امام کے لئے کچا دےگوشت !دو اُسے اُبلا گوشت منظور
نہیں صرفبلـکہ کچا گوشت، کیونکہ وہ اُسے بھوننا چاہتا “ہے۔ قربانی16
پیش کرنے اعتراضوالا کرتا، پہلے” ربتو کے لئے چربی جلانا اِسہے،
بعدکے ہی جیجو “لیں۔لےچاہے پھر بدتمیزینوکر نہیں،”کرتا، اُسے ابھی
مَیںورنہدو،دے زبردستی 17“گا۔لوںلے اماموںجواناِن یہکا ربگناہ
کی نظر نہایتمیں سنگین تھا، کیونکہ قربانیاںکیربوہ حقیر جانتے تھے۔

باپماں سموایل سے ملنے آتے ہیں
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18 لیکن چھوٹا سموایل رب کے حضور خدمت کرتا رہا۔ اُسے بھی
دوسرے اماموں کتانطرحکی بالاپوشکا دیا گیا تھا۔ 19 ہر اُسجبسال
کی ماں خاوند ساتھکے پیشقربانی کرنے کے لئے َسیلا آتی تو وہ نیا چوغہ
سی کر دےاُسے دیتی۔ 20 اور روانہ ہونے سے پہلے عیلی سموایل کے ماں
باپ دےبرکتکو کر اِلقانہ سے کہتا، حنّہ” ربنے سے مانگبچہ لیا
اور جب ملا تو اُسے رب واپسکو کر دیا۔ اب آپرب کو اِس بچے کی
اِس“دے۔بچےمزیدجگہ بعدکے وہ اپنے اور21جاتے۔چلےگھر واقعی،
تینمزیدکوحنّہنےرب بیٹے اور بیٹیاںدو بچےیہکیں۔عطا میںگھر رہے،
لیکن ربسموایل کے خدمتحضور کرتے کرتے جوان ہو گیا۔

عیلی کے باپبیٹے کی نہیں سنتے
عیلی22 بہتوقتاُس بوڑھا ہو چکا تھا۔ بیٹوں کا تمام اسرائیل ساتھکے

اُسسلوکبُرا پہنچتککانوںکے گیا تھا، بلـکہ بھییہ کہ بیٹے اُن سےعورتوں
ناجائز تعلقات رکھتے ہیں جو ملاقات کے خیمے دروازےکے پر خدمت
کرتی ہیں۔ اُس23 نے اُنہیں سمجھایا بھی تھا، ایسیآپ” حرکتیں کیوں کر
رہے ہیں؟ مجھے تمام لوگوں آپسے کے شریر کاموں کی خبریں ملتی رہتی
ہیں۔ 24 بیٹو، ایسا مت !کرنا جو باتیں آپ بارےکے ربمیں کی قوم میں
پھیل گئی ہیں وہ اچھی نہیں۔ 25 دیکھیں، اگر انسان دوسرےکسی انسان
کا کرےگناہ تو ہو سکتا ہے الله دونوں کا درمیانی بن کر شخصقصوروار پر
رحم لیکنکرے۔ اگر ربکوئی کا کرےگناہ تو پھر اُسکون کا درمیانی
بن کر اُسے بچائے “گا؟

لیکن عیلی بیٹوںکے باپنے کی نہ سنی، تھیمرضیکیربکیونکہ کہ
اُنہیں موتسزائے مل جائے۔
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لیکن26 سموایل اُن فرقسے تھا۔ جتنا وہ بڑا ہوتا گیا اُتنی اُس ربکی اور
انسان کے منے قبولیتسا بڑھتی گئی۔

عیلی کے گھرانے کو سزا ملنے پیشکی گوئی
ایک27 ایکدن نبی عیلی پاسکے آیا اور کہا، رب” فرماتا ہے، کیا’

جب تیرا باپ ہارون اور اُس کا گھرانا مصر کے بادشاہ کے غلام تھے تو
مَیں نے آپاپنے کو اُس پر ظاہر نہ کیا؟ 28 گو اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے
لیکن مَیں نے مقرر کیا کہ اُسی کے گھرانے کے مرد میرے امام بن کر
قربان گاہ کے منے خدمتسا کریں، بخور جلائیں میرےاور حضور امام کا
بالاپوش پہنیں۔ ساتھ ساتھ مَیں نے اُنہیں قربان گاہ پر جلنے والی قربانیوں کا
ایک ملنےحصہ دیا۔دےحقکا تو29 پھر لوگتم ذبح اور غلہ کی قربانیاںوہ
حقیر کیوں جانتے ہو جو مجھے پیشہی کی جاتی ہیں اور جو مَیں نے اپنی
سکونت گاہ کے لئے مقرر کی تھیں؟ عیلی، تُو اپنے بیٹوں کا مجھ سے یادہ ز
احترام کرتا ہے۔ تم میریتو اسرائیلقوم کی ہر قربانی بہترینکے حصے کھا
کھا کر موٹے ہو گئے ‘ہو۔

30 ربچنانچہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، وعدہ’ تو مَیں نے کیا
تھا کہ لاوی کے قبیلے کا تیرا گھرانا ہمیشہ ہی امام کی خدمت سرانجام
دے گا۔ ابلیکن مَیں اعلان کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو !گا کیونکہ
جو میرا احترام کرتے ہیں اُن کا مَیں احترام کروں گا، لیکن جو مجھے حقیر
ہیںجانتے اُنہیں حقیر جانا گا۔جائے اِس31 لئے !سن ایسے دن آ ہیںرہے
جب مَیں تیری تیرےاور گھرانے طاقتکی یوں توڑ ڈالوں گا کہ گھر کا
بزرگبھیکوئی نہیں پایا گا۔جائے اور32 تُو دیکھےمصیبتمیںمقدِس گا
حالانکہ مَیں اسرائیل ساتھکے بھلائی کرتا رہوں تیرےگا۔ گھر میں کبھی
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بزرگبھی نہیں پایا جائے گا۔ مَیں33 تم میں سے ایکہر کو تو خدمتاپنی
سے نکال ہلاککر نہیں کروں گا تیریجب آنکھیں دُھندلی سی پڑ جائیں
گی تیریاور ہلکانجان ہو تیریلیکنگی۔جائے تمام اولاد موتغیرطبعی
مرے گی۔ تیرے34 بیٹے ُحفنی فینحاساور ایکدونوں ہی ہلاکدن ہو
جائیں اِسگے۔ نشان تجھےسے یقین آئے گا کہ جو کچھ مَیں نے فرمایا وہہے سچ ہے۔

تب35 مَیں اپنے لئے ایک امام کھڑا کروں گا جو وفادار رہے گا۔ جو
بھی میرا دل میریاور جان چاہے گی وہی کرےوہ گا۔ مَیں اُس کے گھر
کی مضبوط بنیادیں رکھوں گا، اور وہ میرےتکہمیشہ مسح کئے ہوئے
خادم کے حضور آتا جاتا رہے گا۔ تیرےوقتاُس36 گھر بچےکے ہوئے
تمام افراد اُس امام کے منے جھکسا جائیں گے اور پیسے اور مانگروٹی
التماسکر یں کر مجھےگے، امام کی کوئی نہ کوئی داریذمہ دیں تاکہ روٹی
کا ٹکڑا مل “۔‘جائے

3
الله سموایل سے ہم کلام ہوتا ہے

1 چھوٹا سموایل عیلی کے زیرِ نگرانی رب کے خدمتحضور کرتا تھا۔ اُن
دنوں بہتسےطرفکیربمیں کم پیغام یا یائیں رو ملتی تھیں۔ راتایک2
جسعیلی کی آنکھیں اِتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ ًدیکھنا تقریبا ناممکن تھا
معمول مطابقکے سو گیا تھا۔ سموایل3 لیٹبھی گیا تھا۔ ربوہ مقدِسکے
میں سو رہا تھا جہاں عہد کا صندوق پڑا تھا۔ شمع دان تکاب رب کے
حضور جل رہا تھا 4-5 اچانککہ رب نے آواز دی، “!سموایل” سموایل
جوابنے دیا، جی،” مَیں ابھی آتا “ہوں۔ بھاگوہ کر عیلی پاسکے گیا



3:6سموئیل-۱ ix 3:13سموئیل-۱

اور کہا، جی” جناب، مَیں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے “بُلایا؟ عیلی نہیں،”بولا، مَیں نے تمہیں نہیں بُلایا۔ واپس جا کر دوبارہ لیٹ “جاؤ۔ چنانچہ
سموایل لیٹدوبارہ گیا۔

لیکن6 رب ایکنے بار پھر آواز دی، “!سموایل” لڑکا دوبارہ اُٹھا اور
عیلی کے پاس جا کر بولا، جی” جناب، مَیں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے
“بُلایا؟ عیلی جوابنے نہیں”دیا، بیٹا، مَیں تمہیںنے نہیں بُلایا۔ دوبارہ سو
“جاؤ۔

7 اُس وقت سموایل رب کی آواز نہیں پہچان سکتا تھا، کیونکہ ابھی اُسے
رب کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ 8 چنانچہ رب نے تیسری بار آواز ایک“!سموایل”دی، اَور مرتبہ سموایل اُٹھ کھڑا ہوا اور عیلی کے پاس جا کر
بولا، جی” جناب، مَیں حاضر آپہوں۔ نے مجھے “بُلایا؟ یہ سن کر عیلی
نے جان لیا ربکہ سموایل سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اِس9 لئے اُس نے
لڑکے کو لیٹدوبارہاب”بتایا، لیکنجاؤ، اگلی آوازجبدفعہ دےسنائی
تو تمہیں کہنا ہے، اے’ رب، فرما۔ تیرا خادم سن رہا “۔‘ہے

سموایل ایک بار پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رب10 آ کر وہاں کھڑا ہوا
اور پہلے کی طرح پکارا، !سموایل” “!سموایل لڑکے جوابنے دیا، اے”
رب، فرما۔ تیرا خادم سن رہا “ہے۔ 11 سموایلربپھر سے ہم کلام اسرائیلمَیںدیکھ،”ہوا، میں اِتنا ناکہول کروںکام گا بھیجسےکہ اِس کی
اُسگیملےخبر کانکے لـگیںبجنے کرلےسےشروعمَیںوقتاُس12گے۔
تکآخر وہ تمام باتیں پوری کروں گا جو مَیں نے عیلی اور اُس کے گھرانے
میںبارےکے مَیں13ہیں۔کی عیلی آگاہکو کر ہوںچکا اُسکہ کا گھرانا
عدالتمیریتکہمیشہ کا نشانہ بنا رہے گا۔ کیونکہ گو صافاُسے معلوم
تھا کہ اُس کے بیٹے اپنی غلط حرکتوں سے میرا غضب آپاپنے پر لائیں گے
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توبھی اُس نے اُنہیں کرنے دیا اور نہ روکا۔ مَیں14 نے قَسم کھائی ہے کہ
عیلی کے گھرانے کا قصور نہ ذبح اور نہ غلہ قربانیکسیکی سے دُور کیا جا
سکتا ہے بلـکہ اِس کا کفارہ کبھی بھی نہیں دیا جا سکے “!گا

اِس15 کے بعد سموایل تکصبح اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ پھر وہ معمول کے
مطابق اُٹھا اور رب کے گھر دروازےکے کھول دیئے۔ وہ عیلی کو اپنی
یا رو بتانے سے ڈرتا لیکن16تھا، عیلی اُسےنے بُلا کر میرےسموایل،”کہا،
سموایل“!بیٹے جوابنے دیا، مَیںجی،” حاضر “ہوں۔ عیلی17 نے رب”پوچھا، تمہیںنے کیا بتایا ہے؟ کوئی باتبھی مجھ متسے !چھپانا الله تمہیں
سخت دےسزا اگر ایکتم لفظ بھی مجھ سے پوشیدہ “رکھو۔ 18 پھر سموایل
نے اُسے کھل سبکر کچھ بتا دیا ایکاور بات بھی نہ چھپائی۔ عیلی نے
کیاُسکچھجوہے۔ربوہی”کہا، ٹھیکمیںنظر اُسےہے “کرے۔وہ

سموایل19 جوان ہوتا گیا، رباور اُس ساتھکے تھا۔ اُس سموایلنے کی
ہر بات پوری ہونے دی۔ پورے20 اسرائیل نے دان سے لے کر بیرسبع
جانتک لیا اپنےنےربکہ سالوںاگلے21ہے۔کیتصدیقکیسموایلنبی
میں رببھی َسیلا میں اپنے کلام سموایلسے پر ظاہر ہوتا رہا۔

4
یوں1 سموایل کا کلام َسیلا نکلسے پورےکر اسرائیل میں پھیل گیا۔
فلستی عہد صندوقکا چھین لیتے ہیں

اسرائیلدنایک فلستیوںکی اسرائیلیوںگئی۔چھڑجنگساتھکے نے
لڑنے کے لئے نکل کر ابن عزر پاسکے اپنی لشکرگاہ لگائی جبکہ فلستیوں
افیقنے پاسکے ڈیرےاپنے ڈالے۔ پہلے2 فلستیوں اسرائیلیوںنے پر حملہ
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کیا۔ لڑتے اُنہوںلڑتے اسرائیلنے ًدی۔شکستکو اسرائیلی4,000تقریبا
جنگمیداِن ہلاکمیں ہوئے۔

فوج3 لشکرگاہ میں واپس آئی تو اسرائیل بزرگکے سوچنے لـگے، رب”
فلستیوںنے ہمکو فتحکیوںپر پانے عہدکےربہمآؤ،دی؟ صندوقکا
َسیلا سے آئیںلے تاکہ ہمارےوہ ساتھ چل کر ہمیں دشمن سے “بچائے۔

عہدچنانچہ4 الافواجرباوپرکےجسصندوقکا فرشتوںکروبی کے
نشینتختدرمیان َسیلاہے سے لایا گیا۔ عیلی کے دو بیٹے ُحفنی فینحاساور
بھی ساتھ آئے۔ عہدجب5 صندوقکا لشکرگاہ میں پہنچا تو اسرائیلی نہایت
خوش ہو کر بلند آواز نعرےسے لگانے لـگے۔ اِتنا شور مچ گیا کہ زمین ہل
گئی۔

یہ6 سن کر اُٹھےچونکفلستی دوسرےایکاور سے پوچھنے لـگے، یہ”
کیسا شور ہے جو اسرائیلی لشکرگاہ میں ہو رہا جب“ہے؟ پتا چلا ربکہ
عہدکے اسرائیلیصندوقکا لشکرگاہ میں آ گیا ہے تو7 وہ گھبرا کر اُن”چلّائے، کا دیوتا اُن کی لشکرگاہ میں آ گیا ہائے،ہے۔ ستیاناسہمارا ہو گیا !ہے
پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ 8 ہم پر !افسوس کون ہمیں اِن طاقت ور
دیوتاؤں سے بچائے گا؟ کیونکہ اِن ہی نے یگستان ر میں مصریوں کو ہر
قسم کی بلا سے مار ہلاککر کر دیا تھا۔ 9 اببھائیو، دلیر ہو اور مردانگی
عبرانیوںطرحاُسیہمورنہدکھاؤ، تکابوہجیسےگےجائیںبنغلامکے
ہمارے غلام تھے۔ مردانگی دکھا کر “!لڑو آپس10 میں ایسی باتیں کرتے
کرتے فلستی لڑنے کے لئے نکلے اور اسرائیل کو شکست دی۔ طرفہر
قتل عام نظر آیا، اور پیادے30,000 اسرائیلی کام آئے۔ باقی سب فرار ہو
کر اپنے اپنے گئے۔چھپمیںگھروں عیلی11 دوکے بیٹے ُحفنی فینحاساور
اُسیبھی ہلاکدن ہوئے، اور الله عہدکے فلستیوںصندوقکا قبضےکے



4:12سموئیل-۱ xii 4:19سموئیل-۱

میں آ گیا۔
عیلی موتکی

اُسی12 دن بن یمین کے قبیلے کا ایک آدمی میداِن جنگ سے بھاگ
کر َسیلا پہنچ گیا۔ اُس کپڑےکے پھٹے ہوئے تھے اور سر پر خاک تھی۔
13-15 سڑکعیلی کنارےکے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ابوہ اندھا ہو چکا
تھا، کیونکہ اُس کی سال98عمر تھی۔ بڑیوہ بےچینی سے راستے پر دھیان
دے رہا تھا تاکہ جنگ کی کوئی تازہ خبر مل جائے، کیونکہ اُسے اِس
بات بڑیکی فکر تھی کہ الله کا صندوق لشکرگاہ میں ہے۔

آدمیوہجب داخلمیںشہر ہوا لوگوںاور کو سارا ماجرا سنایا تو پورا شہر
عیلیجبلگا۔چلّانے شورنے سنا تو اُس یہ”پوچھا،نے کیا بن“ہے؟شور
یمینی دوڑ کر عیلی پاسکے آیا اور بولا، مَیں”16 جنگمیداِن سے آیا ہوں۔
آج ہی مَیں وہاں سے فرار “ہوا۔ عیلی نے پوچھا، بیٹا،” کیا “ہوا؟ قاصد17
فلستیوںاسرائیلی”دیا،جوابنے منےکے فرارسا فوجہوئے۔ طرفہرکو
شکست ماننی پڑی، اور آپ کے دونوں بیٹے ُحفنی اور فینحاس مارےبھی
گئے ہیں۔ افسوس، الله کا صندوق بھی دشمن قبضےکے میں آ گیا “ہے۔

18 عہد کے صندوق کا ذکر سنتے ہی عیلی اپنی کرسی پر سے پیچھے کی
طرف گر گیا۔ چونکہ وہ بوڑھا اور بھاری بھرکم تھا اِس لئے اُس کی گردن
ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مقدِس دروازےکے پاسکے ہی مر گیا۔ وہ 40
اسرائیلسال قاضیکا رہا تھا۔

فینحاس کی بیوہ موتکی
19 اُس وقت عیلی کی بہو یعنی فینحاس کی بیوی کا پاؤں بھاری تھا اور

بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ جب اُس نے سنا کہ الله کا صندوق دشمن کے
ہاتھ میں آ گیا ہے اور ُسسرکہ اور شوہر دونوں مر گئے ہیں تو اُسے سختاِتنا
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صدمہ پہنچا کہ وہ شدید دردِ میںزہ مبتلا ہو گئی۔ اورگئی،جھکوہ بچہ
پیدا ہوا۔ اُس20 کی جان نکلنے لـگی تو دائیوں نے اُس کی حوصلہ افزائی کر
کے کہا، تمہارے!متڈرو” بیٹا پیدا ہوا لیکن“ہے۔ ماں نے جوابنہ
دیا، باتنہ پر دھیان دیا۔ 21-22 کیونکہ وہ الله صندوقکے جانےچھنکے
اور ُسسر اور شوہر موتکی نہایتباعثکے بےدل ہو گئی تھی۔ اُس نے
بیٹے”کہا، نامکا یکبود یعنی کہاںجلال’ ‘رہا اللهکیونکہہے، صندوقکے
چھنکے جانے سے الله کا اسرائیلجلال سے جاتا رہا “ہے۔

5
فلستیوں میں عہد صندوقکا

1 فلستی الله کا صندوق ابن عزر سے اشدود شہر میں لے گئے۔ وہاں2
اُنہوں اُسےنے اپنے میںمندرکےدجوندیوتا بُت اگلے3دیا۔رکھقریبکے
دن سویرےصبح جب اشدود باشندےکے مندر میں داخل ہوئے تو کیا
دیکھتے ہیں کہ دجون کا مجسمہ منہ کے بل رب کے صندوق کے منے سا
ہی پڑا ہے۔ اُنہوں نے دجون کو اُٹھا کر دوبارہ اُس کی جگہ پر کھڑا کیا۔
لیکن4 اگلے سویرےصبحجبدن آئے تو دجون دوبارہ منہ رببلکے
صندوقکے کے منے سا پڑا ہوا تھا۔ لیکن اِس مرتبہ بُت کا سر اور ٹوٹہاتھ
کر دہلیز پر پڑے تھے۔ صرف دھڑ رہ گیا تھا۔ 5 یہی وجہ ہے کہ تکآج
دجون کا کوئی بھی پجاری یا مہمان اشدود کے مندر کی دہلیز پر قدم نہیں
رکھتا۔

6 پھر رب نے اشدود اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر سخت دباؤ ڈال کر
باشندوں پریشانکو کر دیا۔ اُن ناکاذیتاچانکمیں پھوڑوں کی وبا پھیل
گئی۔ اشدودجب7 لوگوںکے اِسنے لیجانوجہکی تو وہ لازم”بولے،
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ہے اسرائیلکہ کے خدا پاسہمارےصندوقکا نہ رہے۔ کیونکہ اُس کا
ہم پر ہمارےاور دیوتا دجون پر دباؤ ناقابِل برداشت “ہے۔

اُنہوں8 نے تمام فلستی حکمرانوں کو اکٹھا کر کے پوچھا، ہم” اسرائیل
کے خدا صندوقکے ساتھکے کیا “کریں؟

اُنہوں نے مشورہ دیا، اُسے” جات شہر میں لے “جائیں۔ لیکن9 جب
عہد میںجاتصندوقکا چھوڑا گیا ربتو دباؤکا اُس شہر پر بھی آ بڑیگیا۔
افرا تفری پیدا ہوئی، کیونکہ چھوٹوں سے لے کر سبتکبڑوں اذیتکو
اُنہوںتب10آئے۔نکلپھوڑےناک عہدنے بھیجعقرونآگےصندوقکا
دیا۔

لیکن ابھیصندوق پہنچنے والا تھا عقرونکہ باشندےکے چیخنے اسرائیلوہ”لـگے، کے خدا پاسہمارےصندوقکا لائے ہیں تاکہ ہلاکہمیں
کر “!دیں 11 تمام فلستی حکمرانوں کو دوبارہ بُلایا گیا، اور عقرونیوں نے
تقاضا کیا کہ صندوق کو شہر سے دُور کیا جائے۔ وہ بولے، اِسے” وہاں
واپس بھیجا سےجہاںجائے آیا ورنہہے، یہ ہمیں پوریبلـکہ قوم ہلاککو
کر ڈالے “گا۔ کیونکہ شہر ربپر سختکا حاویدباؤ ہو گیا مہلـکتھا۔ وبا
باعثکے اُس خوفمیں ہراسو کی لہر دوڑ گئی۔ 12 جو مرنے سے بچا
اُسے کم از پھوڑےکم نکل آئے۔ چاروں طرف لوگوں کی چیخ پکار فضا
میں بلند ہوئی۔

6
عہد واپساسرائیلصندوقکا لایا جاتا ہے

الله1 ساتابصندوقکا مہینے فلستیوں پاسکے رہا تھا۔ اُنہوںآخرکار2
نے اپنے تمام یوں پجار اور رمّالوں بُلاکو کر اُن سے مشورہ ربہماب”کیا،
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صندوقکے کا کیا بتائیںہمیںکریں؟ اِسطرحکساِسےکہ ملـکاپنےکے
واپسمیں “بھیجیں۔

3 یوں پجار اور رمّالوں نے جواب دیا، اگر” آپ اُسے واپس بھیجیں تو
ویسے مت بھیجنا بلـکہ قصور کی قربانی ساتھ بھیجنا۔ تب آپ کو شفا ملے
گی، آپاور جان لیں گے کہ آپوہ کو سزا دینے کیوںسے نہیں باز “آیا۔

فلستیوں4 قسمکساُسےہم”پوچھا،نے کی قربانیکیقصور “بھیجیں؟
اُنہوں جوابنے دیا، فلستیوں” کے پانچ حکمران ہیں، اِس لئے سونے

کے پھوڑےپانچ اور پانچ چوہے بنوائیں، سبآپکیونکہ ایکاِس ہی وبا
کی زد میں آئے ہوئے ہیں، خواہ حکمران ہوں، خواہ رعایا۔ 5 سونے کے
پھوڑےیہ ملـکاور کو تباہ کرنے والے چوہے بنا کر اسرائیل کے دیوتا
کا احترام کریں۔ شاید وہ یہ دیکھ کر آپآپ، کے دیوتاؤں ملـکاور کو
سزا دینے سے باز آئے۔ آپ6 کیوں پرانے زمانے کے مصریوں اور اُن کے
بادشاہ کی طرح اَڑ جائیں؟ کیونکہ وقتاُس الله نے مصریوں کو اِتنی سخت
مصیبت میں ڈال دیا کہ آخرکار اُنہیں اسرائیلیوں کو جانے دینا پڑا۔

اب7 بَیل گاڑی بنا کر اُس کے آگے دو گائیں جوتیں۔ ایسی گائیں ہوں
جن دودھکے پینے والے بچے ہوں اور جن تکابپر جوا نہ رکھا گیا ہو۔
گائیوں کو بَیل گاڑی کے آگے جوتیں، لیکن اُن کے بچوں کو ساتھ جانے
نہ دیں بلـکہ اُنہیں کہیں بند رکھیں۔ 8 ربپھر بَیلصندوقکا گاڑی پر رکھا
جائے اور اُس کے ساتھ ایک تھیلا جس میں سونے کی وہ چیزیں ہوں
جو آپ قصور کی قربانی کے طور پر بھیج رہے ہیں۔ اِس کے بعد گائیوں
کو کھلا چھوڑ دیں۔ 9 غور کریں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں گی۔
اگر اسرائیل شمسبیتکے طرفکی چلیں تو پھر معلوم ہو گا ربکہ ہم
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پر یہ مصیبتبڑی لایا لیکنہے۔ اگر وہ کہیں اَور چلیں مطلبتو ہو گا کہ
اسرائیل کے دیوتا ہمیںنے دینہیںسزا اتفاقکچھسببلـکہ سے ہوا “ہے۔

فلستیوں10 نے ایسا اُنہوںکیا۔ہی گائیںدونے جوتمیںگاڑیبَیلنئی
کر اُن کے چھوٹے بچوں کو کہیں بند رکھا۔ 11 پھر اُنہوں نے عہد کا
صندوق اُس تھیلے میںجسسمیت سونے کے چوہے پھوڑےاور تھے بَیل
گاڑی پر رکھا۔

جب12 گائیوں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ڈکراتی ڈکراتی سیدھی شمسبیت
کے راستے پر آ گئیں اور نہ دائیں، نہ بائیں طرف ہٹیں۔ فلستیوں کے سردار
شمسبیت کی تکسرحد اُن پیچھےکے چلے۔

13 اُس وقت بیت شمس باشندےکے نیچے وادی میں گندم کی فصل
کاٹ رہے تھے۔ عہد صندوقکا دیکھ کر خوشنہایتوہ ہوئے۔ بَیل14
گاڑی ایک تککھیت پہنچی جس مالـککا بیت شمس کا ہنے ر والا
یشوع تھا۔ وہاں وہ ایک بڑے پتھر کے پاس رُک گئی۔ لوگوں نے بَیل
گاڑی کی ٹکڑےٹکڑےلـکڑی کر کے اُسے جلا دیا اور گائیوں کو ذبح کر
بھسمکوربکے والیہونے قربانی طورکے لاوی15کیا۔پیشپر قبیلےکے
کے کچھ مردوں ربنے صندوقکے بَیلکو گاڑی سے اُٹھا کر سونے کی
چیزوں تھیلےکے سمیت پتھر پر رکھ دیا۔ اُس شمسبیتدن لوگوںکے نے
رب بھسمکو ہونے والی اور ذبح کی پیشقربانیاں کیں۔

16 یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فلستی سردار اُسی دن واپسعقرون چلے
گئے۔ فلستیوں17 نے اپنا قصور دُور کرنے کے لئے ایکہر شہر کے لئے
سونے ایککا پھوڑا بنا لیا تھا یعنی اشدود، غزہ، جاتاسقلون، اور عقرون
کے لئے ایکایک پھوڑا۔ اِس18 کے علاوہ اُنہوں نے ہر شہر اور اُس کے
گرد و نواح کی آبادیوں کے لئے سونے ایکایککا چوہا بنا لیا جستھا۔
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بڑے پتھر پر عہد صندوقکا رکھا گیا شمسیبیتیشوعتکآجوہ کھیتکے
میں باتاِس کی گواہی دیتا ہے۔

عہد صندوقکا یَت قِر یعریم میں
لیکن19 رب شمسبیتنے کے باشندوں کو سزا دی، کیونکہ اُن میں

سے بعض نے عہد کے صندوق میں نظر ڈالی تھی۔ اُس وقت 70 افراد
ہلاک ہوئے۔ رب کی یہ سخت سزا دیکھ کر بیت شمس کے لوگ ماتم
کرنے لـگے۔ 20 وہ بولے، کون” مُقّدساِس خدا کے حضور قائم رہ سکتا
بسہمارےیہہے؟ باتکی لیکننہیں، ربہم پاسکےکسصندوقکا
“بھیجیں؟ 21 آخر میں اُنہوں نے یَت قِر یعریم کے باشندوں کو پیغام فلستیوں”بھیجا، نے رب کا صندوق واپس کر دیا ہے۔ اب آئیں اور اُسے اپنے
پاس لے “!جائیں

7
1 یہ سن کر یَت قِر یعریم کے مرد آئے اور رب کا صندوق اپنے شہر میں

لے گئے۔ وہاں اُنہوں نے اُسے ندابابی کے میںگھر رکھ دیا پہاڑیجو پر
تھا۔ ندابابی کے بیٹے اِلی عزر مخصوصکو کیا گیا تاکہ وہ عہد صندوقکے
کی پہرا داری کرے۔

توبہ کی وجہ سے اسرائیلی فلستیوں پر فتح پاتے ہیں
2 عہد کا صندوق 20 سال کے یل طو تکعرصے یَت قِر یعریم میں پڑا

رہا۔ دوراناِس اسرائیلتمام ماتم کرتا رہا، کیونکہ لگتا تھا اُنہیںنےربکہ
ترک کر دیا ہے۔ 3 پھر سموایل تمامنے اسرائیلیوں سے آپاگر”کہا، واقعی
واپسپاسکےرب آنا ہتے ہیںچا تو معبودوںاجنبی دیویعستاراتاور کے
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بُت دُور کر پورےدیں۔ دل کے ربساتھ کے تابع ہو کر اُسی خدمتکی
کریں۔ پھر ہی آپوہ کو فلستیوں سے بچائے “گا۔

اسرائیلیوں4 اُسنے باتکی مان لی۔ بعلوہ عستاراتاور بُتوںکے کو
پھینک لـگے۔کرنےخدمتکیربصرفکر سموایلتب5 اعلاننے پورے”کیا، اسرائیل کو مِصفاہ میں جمع کریں تو مَیں ربوہاں سے دعا کر کے
آپ سفارشکی کروں “گا۔ چنانچہ6 سبوہ مِصفاہ میں جمع ہوئے۔ توبہ
کا اظہار کر کے اُنہوں نے کنوئیں سے پانی نکال ربکر کے ُنڈیلحضور ا
دیا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور اقرار کیا، ہم” ربنے
کا گناہ کیا “ہے۔ وہاں مِصفاہ میں سموایل نے اسرائیلیوں کے لئے کچہری
لگائی۔

پتاکوحکمرانوںفلستی7 اسرائیلیکہچلا ہیںہوئےجمعمیںمِصفاہ تو وہ
اُن سے لڑنے کے لئے آئے۔ یہ سن کر سختاسرائیلی گھبرا گئے اور8 سموایل
منتسے کی، دعا” کرتے !رہیں ہمارےرب خدا التماسسے کرنے سے
نہ رُکیں تاکہ وہ ہمیں فلستیوں “بچائے۔سے سموایلتب9 نے بھیڑ کا دودھ
پیتا بچہ چن ربکر کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کیا۔ ساتھ
ساتھ ربوہ التماسسے کرتا رہا۔

اور رب نے اُس کی سنی۔ سموایل10 ابھی قربانی پیش کر رہا تھا کہ
فلستی پہنچوہاں اسرائیلیوںکر پر حملہ کرنے کے لئے تیار لیکنہوئے۔ اُس
ربدن نے زور سے کڑکتی ہوئی آواز سے فلستیوں کو اِتنا دہشت زدہ کر
دیا کہ وہ درہم برہم ہو گئے اور اسرائیلی آسانی سے اُنہیں شکست دے
سکے۔ اسرائیلیوں11 نے مِصفاہ سے نکل بیتکر کار کے تکنیچے دشمن
تعاقبکا کیا۔ راستے بہتمیں سے ہلاکفلستی ہوئے۔

اِس12 فتح کی یاد میں سموایل نے مِصفاہ اور شین کے ایکدرمیان بڑا
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پتھر نصب کر دیا۔ اُس نے پتھر کا نام ابن عزر یعنی مدد’ کا ‘پتھر رکھا۔
کیونکہ اُس نے کہا، تکیہاں” رب نے ہماری مدد کی “ہے۔ 13 اِس
طرح فلستیوں مغلوبکو کیا گیا، اور وہ دوبارہ اسرائیل کے علاقے میں نہ
سموایلتکجبگھسے۔ جیتا فلستیوںرہا ربپر دباؤسختکا رہا۔ اور14
عقرون سے لے تکجاتکر جتنی اسرائیلی آبادیاں فلستیوں کے ہاتھ میں
آ گئی تھیں وہ سب اُن کی زمینوں سمیت دوبارہ اسرائیل کے قبضے میں آ
گئیں۔ یوں امور کے ساتھ بھی صلح ہو گئی۔

سموایل15 اپنے جیتے جی اسرائیل کا قاضی اور راہنما رہا۔ 16 ہر سال
بیتوہ ایل، ِجلجال اور مِصفاہ کا دورہ کرتا، کیونکہ اِن تین جگہوں پر وہ
اسرائیلیوں کے لئے کچہری لگایا کرتا تھا۔ 17 اِس کے بعد وہ دوبارہ رامہ
اپنے واپسگھر آ جاتا جہاں مستقل کچہری تھی۔ وہاں اُس ربنے کے
لئے قربان گاہ بھی بنائی تھی۔

8
اسرائیل بادشاہ کا تقاضا کرتا ہے

سموایلجب1 بوڑھا ہوا تو اُس نے اپنے دو بیٹوں کو اسرائیل قاضیکے
مقرر کیا۔ بڑے2 کا نام یوایل تھا اور چھوٹے کا ابیاہ۔ دونوں بیرسبع میں
لوگوں کی کچہری لگاتے تھے۔ لیکن3 باپوہ کے نمونے پر نہیں چلتے بلـکہ
رشوت کھا غلطکر فیصلے کرتے تھے۔

4 پھر اسرائیل بزرگکے مل سموایلکر پاسکے آئے، جو رامہ میں تھا۔
اُنہوں5 نے آپدیکھیں،”کہا، بوڑھے ہو ہیںگئے آپاور کے آپبیٹے کے
نمونے پر نہیں چلتے۔ اب ہم پر بادشاہ مقرر کریں تاکہ وہ ہماری اُس طرح
طرحجسکرےراہنمائی دیگر اقوام میں دستور “ہے۔
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بزرگوںجب6 راہنمائینے کے لئے بادشاہ کا تقاضا کیا تو نہایتسموایل
ناخوش ہوا۔ اُسچنانچہ بھیکچھجو”دیا،جوابنےرب7مانگی۔ہدایتسےربنے وہ تجھ سے مانگتے ہیں اِسدے۔دےاُنہیں سے وہ تجھے رد
نہیں کر رہے بلـکہ مجھے، کیونکہ نہیںوہ ہتے چا مَیںکہ اُن کا بادشاہ رہوں۔
مَیںسےجب8 اُنہیں مصر نکالسے لایا وہ مجھے چھوڑ کر دیگر معبودوں کی
کرتےخدمت ہیں۔آئے اباور تجھوہ بھیسے سلوکیہی کر ہیں۔رہے
9 اُن باتکی مان لیکنلے، سنجیدگی اُنہیںسے اُن حکومتپر کرنے والے
بادشاہ حقوقکے سے آگاہ “کر۔

بادشاہ حقوقکے
سموایل10 نے بادشاہ کا تقاضا کرنے والوں سبکو کچھ کہہ سنایا جو

رب نے اُسے بتایا تھا۔ 11 وہ بولا، جو” بادشاہ آپ پر کرےحکومت گا
اُس کے یہ حقوق ہوں :گے وہ آپ کے بیٹوں کی بھرتی کر کے اُنہیں اپنے
رتھوں اور گھوڑوں کو لنے سنبھا کی ذمہ داری دے گا۔ اُنہیں اُس کے
رتھوں کے آگے آگے دوڑنا پڑے گا۔ 12 کچھ اُس کی فوج کے جنرل اور
کپتان بنیں گے، کچھ اُس کے کھیتوں میں ہل چلانے اور فصلیں کاٹنے پر
مجبور جائیںہو بعضاورگے، اُسکو ہتھیارکے اور رتھ سامانکا پڑےبنانا
گا۔ 13 آپبادشاہ بیٹیوںکی آپکو چھینسے لے گا تاکہ وہ اُس کے لئے
کھانا پکائیں، روٹی بنائیں اور خوشبو تیار کریں۔ 14 آپوہ کے کھیتوں اور
آپ کے انگور اور زیتون کے باغوں کا بہترین حصہ چن کر اپنے ملازموں
دےدےکو گا۔ 15 بادشاہ آپ کے اناج اور انگور کا دسواں حصہ لے
کر اپنے افسروں اور ملازموں گا۔دےدےکو آپ16 کے نوکر نوکرانیاں،
آپ کے تازےموٹے بَیل اور اُسیگدھے استعمالکے میں آئیں گے۔ 17 وہ
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آپ کی یوں بھیڑبکر کا دسواں کرےطلبحصہ گا، آپاور خود اُس کے
غلام ہوں گے۔

تب18 آپ پچھتا کر کہیں گے، ہم’ نے بادشاہ کا تقاضا کیوں ‘کیا؟
لیکن آپجب رب کے حضور چیختے چلّاتے مدد چاہیں گے تو وہ آپ
کی نہیں سنے “گا۔

لیکن19 لوگوں نے سموایل باتکی نہ مانی بلـکہ کہا، نہیں،” توبھی ہم
بادشاہ ہتے چا ہیں، 20 کیونکہ پھر ہمہی قوموںدیگر کی مانند ہوں پھرگے۔
ہمارا کرےراہنمائیہماریبادشاہ ہمارےمیںجنگاورگا آگے چلآگے
کر دشمن لڑےسے “گا۔ سموایل21 ربنے کے حضور یہ باتیں دہرائیں۔
رب22 جوابنے دیا، اُن” کا تقاضا پورا کر، اُن پر بادشاہ مقرر “!کر

پھر سموایل نے اسرائیل کے مردوں سے کہا، ایکہر” اپنے اپنے شہر
واپس چلا “جائے۔

9
باپساؤل کی تلاشگدھیاں کرتا ہے

بن1 یمین کے قبائلی علاقے ایکمیں بن یمینی قیسبنام رہتا جستھا کا
اچھا خاصا اثر و رسوخ باپتھا۔ کا نام ابی ایل بن بکورتبنصرور بن افیخ
تھا۔ قیس2 کا بیٹا صورتخوباورجوانساؤل تھا اسرائیلبلـکہ میں کوئی
اَور اِتنا صورتخوب نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اِتنا لمبا تھا کہ باقی لوگسب
صرف اُس تککندھوںکے آتے تھے۔

ایک3 دن ساؤل قیسباپکے کی گدھیاں گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر
اُس نے اپنے بیٹے ساؤل کو حکم دیا، نوکر” کو اپنے ساتھ لے کر گدھیوں
کو ڈھونڈ “لائیں۔ دونوں4 آدمی افرائیم کے پہاڑی علاقے اور سلیسہ کے
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علاقے میں سے گزرے، لیکن بےسود۔ پھر اُنہوں نے سعلیم کے علاقے
میں کھوج لگایا، لیکن وہاں بھی گدھیاں نہ ملیں۔ اِس کے بعد وہ بن یمین
کے علاقے میں متے گھو پھرے، لیکن بےفائدہ۔ 5 چلتے چلتے صوفوہ کے
قریب پہنچ ساؤلگئے۔ نے نوکر سے کہا، آؤ،” ہم واپسگھر چلیں، ایسا نہ
ہو کہ والد گدھیوں کی نہیں بلـکہ ہماری فکر “کریں۔

لیکن6 نوکر نے کہا، اِس” شہر ایکمیں مردِ خدا لوگہے۔ اُس کی
ہیں،کرتےعزتبڑی بھیکچھجوکیونکہ وہ کہتا وہہے پورا ہو ہے۔جاتا
نہکیوں اُسہم پاسکے شایدجائیں؟ ہمیںوہ بتائے گدھیوںکہ کہاںکو
ڈھونڈنا ہئے۔ “چا

ساؤل7 نے پوچھا، لیکن” ہم اُسے کیا دیں؟ ہمارا کھانا ختم ہو گیا ہے،
پاسہمارےاور اُس کے لئے تحفہ نہیں “ہے۔

8 نوکر جوابنے دیا، کوئی” بات نہیں، میرے پاس چاندی کا چھوٹا
مَیںیہہے۔*ِسکہ مردِ دوںدےکوخدا تاکہگا بتائے طرفکسہمکہ
“ڈھونڈیں۔

ساؤل9-11 نے کہا، ٹھیک” “چلیں۔ہے، وہ شہر پڑےچلطرفکی
تاکہ مردِ خدا سے بات کریں۔ جب پہاڑی ڈھلان پر شہر کی طرف چڑھ
تھےرہے تو لڑکیاںکچھ پانی بھرنے لئےکے آدمیوںنکلیں۔ اُننے بینغیبکیا”پوچھا،سے میںشہر “ہے؟ پرانے) میںزمانے بینغیبنبی کہلاتا
تھا۔ اگر کوئی الله کچھسے معلوم کرنا چاہتا تو کہتا، آؤ،” غیبہم بین کے
پاس (“چلیں۔

12-13 لڑکیوں نے جواب دیا، جی،” وہ ابھی ابھی پہنچا ہے، کیونکہ
شہر لوگکے آج پہاڑی پر قربانیاں چڑھا کر عید منا رہے ہیں۔ اگر جلدی
* 9:8 چاندی کا چھوٹا :ِسکہ لفظی چاندی:ترجمہ ِسکےکے ایککی چوتھائی
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کریں تو پہاڑی پر ھنے چڑ پہلےسے اُس ملاقاتسے ہو جائے گی۔ وقتاُس
ضیافتتک شروع نہیں ہو غیبتکجبگی بین پہنچ نہ جائے۔ کیونکہ
اُسے پہلے کھانے کو برکت دینا ہے، پھر ہی مہمانوں کو کھانا کھانے
اجازتکی ابہے۔ جائیں، کیونکہ اِسی آپوقت اُس باتسے کر “ہیں۔سکتے

14 چنانچہ ساؤل اور نوکر شہر طرفکی بڑھے۔ شہر دروازےکے پر ہی
سموایل ملاقاتسے ہو گئی جو وہاں سے نکل کر قربان گاہ کی پہاڑی پر
ھنے چڑ کو تھا۔

سموایل ساؤل کی مہمان نوازی کرتا ہے
سموایلرب15 ایککو دن پہلے دےپیغام چکا تھا، کل”16 مَیں اِسی

وقت ملـِک بن یمین ایککا تیرےآدمی پاس بھیج دوں گا۔ اُسے مسح کر
کے میری قوم اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر۔ وہ میری قوم کو فلستیوں سے
بچائے گا۔ کیونکہ مَیں نے اپنی قوم مصیبتکی پر دھیان دیا ہے، اور مدد
کے لئے اُس کی چیخیں پہنچتکمجھ گئی “ہیں۔ سموایلجباب17 نے
شہر دروازےکے سے نکلتے ہوئے ساؤل کو دیکھا تو رب سموایل سے ہم
کلام ہوا، دیکھ،” یہی وہ آدمی جسہے کا ذکر مَیں کلنے کیا تھا۔ یہی
میری قوم کرےحکومتپر “گا۔

وہیں18 شہر دروازےکے پر سموایلساؤل مخاطبسے ہوا، مہربانی” کر
کے مجھے بتائیے کہ غیب بین کا گھر کہاں “ہے؟ سموایل19 جوابنے
دیا، مَیں” غیبہی بین ہوں۔ آئیں، اُس پہاڑی پر جسچلیں پر ضیافت ہو
رہی مہمانمیرےآپآجکیونکہہے، آپسویرےصبحمَیںکلہیں۔ کو
آپ باتکیدلکے بتا گا۔دوں تینتکجہاں20 دن سے گم گدھیوںشدہ
تعلقکا ہے، اُن کی فکر نہ کریں۔ وہ تو مل آپویسےہیں۔گئی آپاور کے
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باپ گھرانےکے اسرائیلکو کی ہر قیمتی “ہے۔حاصلچیز ساؤل21 نے
پوچھا، کسیہ” طرح؟ مَیں تو اسرائیل سبکے سے چھوٹے قبیلے بن یمین
کا ہوں، اور میرا خاندان قبیلے سبمیں سے چھوٹا “ہے۔

ساؤلسموایل22 کو سمیتنوکر اُس ہال میں لے ضیافتمیںجسگیا ہو
رہی ًتھی۔ تقریبا 30 مہمان تھے، لیکن سموایل نے دونوں آدمیوں کو سب
سے عزت کی جگہ پر بٹھا دیا۔ 23 خانسامے کو اُس نے حکم دیا، اب”
گوشت کا وہ ٹکڑا لے آؤ جو مَیں نے دےتمہیں کر کہا تھا کہ الـگاُسے
رکھنا “ہے۔ 24 خانسامے نے قربانی کی ران لا کر اُسے ساؤل کے منے سا
رکھ دیا۔ سموایل بولا، یہ” آپ کے لئے محفوظ رکھا گیا ابہے۔ کھائیں،
کیونکہ دوسروں دعوتکو وقتدیتے مَیں نے آپگوشتیہ کے لئے اور
اِس موقع کے لئے الـگ کر لیا “تھا۔ چنانچہ ساؤل نے اُس دن سموایل کے
ساتھ کھانا کھایا۔

ضیافت25 بعدکے پہاڑیوہ سے اُتر کر واپسشہر آئے، اور سموایل اپنے
گھر کی چھت پر ساؤل سے بات چیت کرنے لگا۔ 26 اگلے دن جب پَو
پھٹنے لـگی تو سموایل نیچےنے ساؤلسے کو چھتجو پر سو رہا تھا آواز !اُٹھیں”دی، آپمَیں رُخصتکو جاگساؤل“کروں۔ اُٹھا اور ملوہ کر روانہ
ہوئے۔ وہجب27 شہر کنارےکے پر پہنچے تو سموایل ساؤلنے سے اپنے”کہا، نوکر کو آگے نوکرجب“بھیجیں۔ چلا گیا تو سموایل ٹھہر”بولا، جائیں،
کیونکہ آپمجھے کو الله ایککا پیغام سنانا “ہے۔

10

ساؤل مسحکو کیا جاتا ہے
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1 پھر سموایل نے ُکپّی لے ساؤلکر سرکے پر زیتون کا تیل ُنڈیل ا دیا اور
اُسے بوسہ دے کر کہا، رب” آپنے کو خاصاپنی ملـکیت پر راہنما
مقرر کیا ہے۔ پاسمیرے2 سے چلے جانے کے بعد آپجب بن یمین کی
سرحد کے شہر ضلضخ قریبکے راخل کی قبر پاسکے سے گزریں گے تو
ملاقاتکیآپ آدمیوںدو گے،کہیںسےآپوہگی۔ہوسے گدھیاںجو’
آپ ڈھونڈنے گئے ملوہ گئی ہیں۔ آپاباور باپکے گدھیوں کی نہیں
بلـکہ آپ کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ طرحکسمَیں اپنے
بیٹے کا پتا ‘کروں؟

آپ3 آگے جا کر تبور بلوطکے درختکے پاسکے پہنچیں وہاںگے۔
تین آدمی آپ سے ملیں گے جو الله کی عبادت کرنے کے لئے بیت ایل جا
رہے ہوں ایکگے۔ پاسکے تین چھوٹی یاں، بکر دوسرے پاسکے تین
روٹیاں اور تیسرے کے پاس َمے کی مشک ہو گی۔ 4 وہ آپ کو سلام
کہہ کر دو روٹیاں دیں گے۔ اُن کی یہ روٹیاں قبول کریں۔

اِس5 آپبعدکے الله جائیںِجبعہکے فلستیوںجہاںگے ہے۔چوکیکی
شہر میں داخل آپوقتہوتے ملاقاتکی نبیوں جلوسایککے سے ہو
گی جو وقتاُس پہاڑی کی قربان گاہ سے اُتر رہا ہو گا۔ اُن کے آگے آگے
ستار، دف، بانسریاں اور سرود بجانے والے چلیں گے، اور وہ نبوّت کی
حالت میں ہوں گے۔ رب6 کا آپروح پر بھی نازل ہو گا، آپاور اُن کے
ساتھ نبوّت کریں گے۔ شخصفرقآپوقتاُس میں تبدیل ہو جائیں گے۔

یہجب7 تمام نشان وجود میں آئیں گے تو وہ کچھ کریں آپجو ذہنکے
میں آ جائے، کیونکہ آپالله ساتھکے ہو گا۔ 8 میرےپھر ِجلجالآگے چلے
جائیں۔ مَیں بھی آؤں گا اور وہاں بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں
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پیش کروں گا۔ لیکن آپ ساتکو دن میرا انتظار کرنا ہے۔ پھر مَیں آ کر
آپ کو بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنا “ہے۔

ساؤل9 روانہ ہونے کے لئے سموایل پاسکے سے مُڑا تو الله نے اُس کا
دل تبدیل کر دیا۔ جن نشانوں کی بھی پیش گوئی سموایل نے کی تھی وہ
اُسی پوریدن ہوئی۔ ساؤلجب10 اور اُس کا نوکر ِجبعہ پہنچے تو وہاں اُن
ملاقاتکی مذکورہ نبیوں جلوسکے سے ہوئی۔ الله کا روح ساؤل پر نازل
ہوا، اور وہ اُن کے درمیان نبوّت کرنے لگا۔ 11 لوگکچھ وہاں تھے جو
بچـپن اُسسے واقفسے تھے۔ ساؤل یوںکو نبیوں درمیانکے نبوّت کرتے
دیکھہوئے کر میںآپسوہ کہنے قیس”لـگے، بیٹےکے ساتھکے کیا ہوا؟ کیا
ساؤل بھیکو نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟ ایک12 مقامی آدمی جوابنے
دیا، کون” اِن باپکا “ہے؟ بعد میں یہ محاورہ بن گیا، کیا” ساؤل کو بھی
نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟

13 نبوّت کرنے کے اختتام پر ساؤل پہاڑی پر چڑھ گیا جہاں قربان گاہ
تھی۔ ساؤلجب14 نوکر سمیت وہاں پہنچا تو اُس کے چچا نے پوچھا، آپ”
ہم”دیا،جوابنےساؤل“تھے؟کہاں کےڈھونڈنےکوگدھیوںشدہگم
لئے نکلے تھے۔ لیکن جب وہ نہ ملیں تو ہم سموایل پاسکے “گئے۔ 15 چچا
بولا، اچھا؟” اُس آپنے کو کیا “بتایا؟ ساؤل16 جوابنے دیا، خیر،”
اُس نے کہا کہ ملگدھیاں گئی لیکن“ہیں۔ جو کچھ سموایل نے بادشاہ
بننے بارےکے میں بتایا تھا اُس کا ذکر اُس نے نہ کیا۔

ساؤل بادشاہ بن جاتا ہے
دیرکچھ17 سموایلبعدکے عوامنے بُلاکو حضورکےربمیںمِصفاہکر

جمع کیا۔ اُس18 نے کہا، اسرائیلرب” کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ اسرائیل
نکالسےمصرکو لایا۔ مَیں تمہیںنے مصریوں اور اُن تمام سلطنتوں سے بچایا
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جو تم پر ظلم کر رہی تھیں۔ لیکن19 گو مَیں تمہیںنے تمہاری تمام مصیبتوں
تنگیوںاور سے چھٹکارا توبھیدیا تم اپنےنے مستردکوخدا دیا۔کر کیونکہ
تم نے اصرار کیا کہ ہم پر بادشاہ مقرر !کرو اب اپنے اپنے قبیلوں اور
خاندانوں ترتیبکی ربمطابقکے کے کھڑےحضور ہو “۔‘جاؤ

یہ20 کہہ سموایلکر نے تمام قبیلوں ربکو کے پیشحضور کیا۔ قرعہ
ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے کو چنا گیا۔ 21 پھر سموایل بننے یمین کے قبیلے
خاندانوںسارےکے ربکو کے پیشحضور مطریکیا۔ خاندانکے کو
چنا گیا۔ یوں قرعہ لتے ڈا لتے ڈا قیسبنساؤل کو چنا گیا۔ ساؤلجبلیکن
کو ڈھونڈا گیا تو غائبوہ تھا۔

اُنہوں22 یافتسےربنے در کیا”کیا، پہنچیہاںساؤل چکا رب“ہے؟
جوابنے دیا، وہ” سامان بیچکے چھپمیں گیا “ہے۔ لوگکچھ23 دوڑ
کر اُسے سامان میں سے نکال کر عوام پاسکے لے آئے۔ جب وہ لوگوں
میں کھڑا ہوا تو اِتنا لمبا تھا کہ باقی صرفلوگسب اُس کے تککندھوں
آتے تھے۔

سموایل24 نے کہا، یہ” آدمی دیکھو ربجسے نے چن لیا ہے۔ عوام
میں اُس جیسا کوئی نہیں “!ہے لوگتمام خوشی مارےکے بادشاہ” زندہ
“!باد کا نعرہ لگاتے رہے۔ سموایل25 نے بادشاہ کے حقوق تفصیل سے
سنائے۔ اُس کتابکچھسبنے میں لـکھ دیا اور رباُسے میںمقدِسکے
محفوظ رکھا۔ پھر اُس نے عوام رُخصتکو کر دیا۔

ساؤل26 بھی اپنے گھر چلا گیا جو ِجبعہ میں تھا۔ کچھ فوجی اُس کے
ساتھ چلے جن کے دلوں کو الله نے چھو دیا تھا۔ لیکن27 ایسے لوگشریر
بھی تھے جنہوں اُسنے مذاقکا اُڑا کر بھلا”پوچھا، ہمیںطرحکسیہ بچا
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سکتا “ہے؟ وہ اُسے حقیر تھےجانتے اور پیشتحفےاُسے لئےکےکرنے بھی
تیار نہ ہوئے۔ لیکن ساؤل اُن کی باتیں نظرانداز کر خاموشکے ہی رہا۔

11
ساؤل عمونیوں پر فتح پاتا ہے

کچھ1 دیر بعدکے عمونی ناحسبادشاہ نے اپنی فوج لے یبیسکر ِجلعاد
یبیسکیا۔محاصرہکا تمامکے افراد ساتھہمارے”کی،گزارشسےاُسنے
معاہدہ کریں تو ہم آپآئندہ تابعکے رہیں “گے۔ ناحس2 جوابنے ٹھیک”دیا، لیکنہے، شرطاِس پر مَیںکہ ایکہر کی دہنی آنکھ نکال کر تمام
اسرائیل کی کروںبےعزتی “!گا یبیس3 بزرگوںکے درخواستنے ایکہمیں”کی، ہفتے مہلتکی دیجئے تاکہ ہم اپنے قاصدوں کو اسرائیل کی ہر
جگہ بھیجیں۔ اگر کوئی ہمیں بچانے کے لئے نہ آئے تو ہم ہتھیار ڈال کر
شہر آپکو کے حوالے کر دیں “گے۔

4 قاصد ساؤل کے شہر ِجبعہ بھی پہنچ گئے۔ جب مقامی لوگوں نے اُن
کا پیغام سنا تو پورا پھوٹشہر پھوٹ کر رونے لگا۔ اُس5 وقت ساؤل اپنے
بَیلوں کو کھیتوں واپسسے لا رہا تھا۔ اُس نے پوچھا، کیا” ہوا لوگہے؟
کیوں رو رہے “ہیں؟ اُسے قاصدوں کا پیغام سنایا گیا۔ تب6 ساؤل پر الله
کا روح نازل ہوا، اور سختاُسے غصہ آیا۔ اُس7 نے بَیلوں کا جوڑا لے کر
ٹکڑےٹکڑےاُنہیں کر دیا۔ پھر قاصدوں کو ٹکڑےیہ پکڑا کر اُس نے اُنہیں
یہ دےپیغام کر اسرائیل کی ہر جگہ بھیج دیا، جو” ساؤل اور سموایل کے
پیچھے چل عمونیوںکر لڑنےسے نہیں جائے اُسگا ٹکڑےطرحاِسیبَیلکے
ٹکڑے کر دیئے جائیں “!گے
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یہ لوگوںکرسنخبر سبکےسباورگئی،ہوطاریدہشتکیربپر
ایک دل ہو کر عمونیوں سے لڑنے کے لئے نکلے۔ بزق8 کے قریب ساؤل
نے فوج کا جائزہ لیا۔ یہوداہ کے 30,000 افراد تھے اور باقی قبیلوں کے
۔3,00,000

اُنہوں9 یبیسنے ِجلعاد قاصدوںکے بھیجواپسکو دوپہرکل”بتایا،کر
سے پہلے آپپہلے کو بچا لیا جائے “گا۔ وہاں باشندےکے یہ خبر سن کر
خوشبہت ہوئے۔ اُنہوں10 نے عمونیوں کو اطلاع دی، کل” ہم ہتھیار
ڈال کر شہر دروازےکے کھول دیں گے۔ پھر وہ کچھ کریں جو آپ کو
ٹھیک “لـگے۔

اگلے11 ساؤلسویرےصبحدن فوجنے تینکو میںحصوں تقسیم کیا۔
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اُنہوں نے تین سمتوں سے دشمن کی
لشکرگاہ پر حملہ کیا۔ دوپہر تک اُنہوں نے عمونیوں کو مار مار کر ختم کر
دیا۔ لوگبہتتھوڑےجو بچ گئے وہ یوں تتر بتر ہو گئے کہ بھیدو اکٹھے نہ
رہے۔

ساؤل کی دوبارہ تصدیق
فتح12 کے لوگبعد سموایل پاسکے آ کر کہنے لـگے، لوگوہ” کہاں

ہیں جنہوں اعتراضنے کیا ساؤلکہ ہم حکومتپر اُنہیںکرے؟ لے آئیں
تاکہ ہم اُنہیں مار “دیں۔ لیکن13 ساؤل روکاُنہیںنے دیا۔ اُس نے کہا،
آجنہیں،” تو بھیکسیہم بھائی کو دیںنہیںموتسزائے اِسکیونکہگے،
دن رب نے اسرائیل کو رِہائی بخشی “!ہے 14 پھر سموایل نے اعلان آؤ،”کیا، ہم ِجلجال جا کر دوبارہ اِس کی تصدیق کریں کہ ساؤل ہمارا بادشاہ
“ہے۔
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15 چنانچہ تمام لوگوں ِجلجالنے جا ربکر کے حضور اِس کی تصدیق
کی کہ ساؤل ہمارا بادشاہ ہے۔ اِس کے بعد اُنہوں نے رب کے حضور
سلامتی کی پیشقربانیاں کر کے بڑا جشن منایا۔

12
سموایل کی الوداعی تقریر

سموایلتب1 تمام اسرائیل مخاطبسے مَیں”ہوا، کیآپنے باتہر مان
کر آپ پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب2 یہی آپ کے آگے آگے چل کر آپ
کی کرےراہنمائی گا۔ مَیں خود بوڑھا ہوں، میرےاور بال سفید ہو گئے
ہیں میرےجبکہ آپبیٹے درمیانکے ہی ہتے ر ہیں۔ مَیں جوانی سے لے کر
آپتکآج کی راہنمائی کرتا آیا ہوں۔ اب3 مَیں حاضر ہوں۔ اگر مجھ سے
غلطیکوئی ہوئی ربتوہے اور اُس مسحکے کئے ہوئے بادشاہ کے منے سا
اِس کی گواہی دیں۔ کیا مَیں کسینے بَیلکا یا لُوٹگدھا لیا؟ کیا مَیں نے
کسی سے غلط فائدہ اُٹھایا یا کسی پر ظلم کیا؟ کیا مَیں نے کبھی کسی سے
رشوت لے غلطکر فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو مجھے !بتائیں پھر سبمَیں
واپسکچھ کر دوں “گا۔

اجتماع4 جوابنے دیا، آپنہ” نے ہم غلطسے فائدہ اُٹھایا، نہ ہم پر
ظلم کیا آپہے۔ کبھینے رشوتبھی نہیں “لی۔ سموایل5 بولا، ربآج”
اور اُس کا مسح کیا ہوا بادشاہ گواہ ہیں آپکہ کو مجھ پر الزام لگانے کا
کوئی سبب نہ “ملا۔ عوام نے کہا، جی،” ایسا ہی “ہے۔ سموایل6 نے
بات جاری رکھی، رب” خود موسٰی اور ہارون کو اسرائیل کے راہنما
بنا کر آپ باپکے دادا کو مصر سے نکال لایا۔ اب7 یہاں رب کے تخِت
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عدالت کے منے کھڑےسا ہو جائیں تو آپمَیں کو اُن تمام بھلائیوں کی یاد
دلاؤں گا ربجو آپنے آپاور باپکے دادا سے کی ہیں۔

آپ8 اولادکیاُسمصریجبآیا۔مصریعقوبباپکا لـگےدبانےکو
تو اُنہوں نے چیختے چلّاتے رب سے مدد مانگی۔ تب اُس نے موسٰی اور
ہارون بھیجکو دیا تاکہ پوریوہ قوم کو مصر نکالسے کر یہاں ملـکاِس
میں لائیں۔ لیکن9 جلد ہی وہ رب اپنے خدا کو بھول گئے، اِس لئے اُس
اُنہیںنے دشمن کے حوالے کر دیا۔ کبھی حصور شہر کے بادشاہ کا کمانڈر
سیسرا اُن سے لڑا، کبھی فلستی اور موآبکبھی کا بادشاہ۔ 10 ہر آپدفعہ
باپکے دادا نے چیختے ربچلّاتے مددسے مانگی اور اقرار کیا، ہم’ نے
گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم ربنے ترککو کر کے بعل اور عستارات کے
بُتوں کی پوجا کی ابلیکنہے۔ ہمیں دشمنوں سے !بچا پھر تیریصرفہم
کریںخدمتہی ‘گے۔ 11 اور ہر رببار کسینے نہ کسی بھیجکو دیا،
کبھی جدعون، کبھی برق، کبھی اِفتاح اور کبھی سموایل کو۔ اُن آدمیوں
کی معرفت الله آپنے کو ارد گرد کے تمام دشمنوں سے بچایا، اور ملـک
میں امن و امان قائم ہو گیا۔

لیکن12 جب عمونی ناحسبادشاہ آپ سے لڑنے آیا تو پاسمیرےآپ
آ کر تقاضا کرنے لـگے کہ ہمارا اپنا بادشاہ ہو جو ہم پر حکومت کرے،
حالانکہ آپ جانتے تھے کہ رب ہمارا خدا ہمارا بادشاہ ہے۔ اب13 وہ
بادشاہ دیکھیں مانگآپجسے آپنےرب!تھےرہے پوریخواہشکی
کر کے اُسے آپ پر مقرر کیا ہے۔ 14 ربچنانچہ خوفکا مانیں، اُس کی
خدمت کریں اور اُس کی سرکشسنیں۔ ہو کر اُس کے احکام خلافکی
متورزی کرنا۔ آپاگر آپاور کا رببادشاہ سے وفادار رہیں گے تو وہ



12:15سموئیل-۱ xxxii 12:24سموئیل-۱

آپ ساتھکے ہو گا۔ لیکن15 آپاگر اُس کے تابع نہ رہیں سرکشاور ہو
کر اُس کے احکام ورزیخلافکی کریں تو آپوہ کرےمخالفتکی گا،
طرحجس اُس آپنے باپکے دادا کی مخالفتبھی کی۔

کھڑےاب16 ہو کر دیکھیں ربکہ کیا کرنے والا ہے۔ آپوہ کی
آنکھوں کے منے سا ہی بڑا گا۔کرےمعجزہ وقتاِس17 کیگندم کٹائی کا
موسم گوہے۔ اِن دنوں بارشمیں نہیں لیکنہوتی، مَیں کروںدعا گا ربتو
گرجتے بادل بارشاور بھیجے گا۔ آپتب جان لیں گے آپکہ نے بادشاہ
کا تقاضا کرتے ربہوئے نزدیککے باتبُریکتنی کی “ہے۔

سموایل18 نے پکار کر رب سے دعا کی، اور اُس دن رب نے گرجتے
بادل اور بارش بھیج دی۔ یہ دیکھ کر اجتماع سخت گھبرا کر سموایل اور
رب سے ڈرنے لگا۔ سب19 نے سموایل التماسسے کی، رب” اپنے خدا
سے دعا کر سفارشہماریکے کریں تاکہ ہم مر نہ جائیں۔ کیونکہ بادشاہ
کا تقاضا کرنے سے ہم نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا “ہے۔

سموایل20 لوگوںنے کو دےتسلی کر کہا، آپبےشکڈریں۔مت”
سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آئندہ خیال رکھیں کہ آپ رب سے دُور نہ ہو
جائیں بُتوںبےمعنی21کریں۔خدمتکیاُسسےدلپورےبلـکہ پیچھےکے
پڑنا۔مت نہ فائدےوہ باعثکا ہیں، آپنہ کو بچا ہیں۔سکتے اُن کی کوئی
نہیںحیثیت ہے۔ اپنےرب22 نامعظیم کی اپنیخاطر قوم چھوڑےنہیںکو
گا، اُسکیونکہ آپنے اپنیکو قوم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تکجہاں23
میرا تعلق ہے، مَیں اِس ربمیں کا گناہ نہیں کروں گا آپکہ سفارشکی
کرنے سے باز آؤں۔ اور آئندہ بھی مَیں آپ کو اچھے اور صحیح راستے کی
تعلیم دیتا رہوں گا۔ لیکن24 دھیان ربسے خوفکا مانیں پورےاور دل
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اور وفاداری سے اُس خدمتکی کریں۔ یاد رہے کہ اُس آپنے کے لئے
کتنے عظیم کام ہیں۔کئے لیکن25 غلطآپاگر کام کرنے پر ُلے ت رہیں آپتو
اپنے سمیتبادشاہ دنیا میں مٹسے جائیں “گے۔

13
فلستیوں جنگسے

سال30ساؤل1 کا ہوا۔نشینتختجبتھا کےکرنےحکومتسالدو
بعد اُس2 فوجاپنینے کے لئے لئے۔چناسرائیلی3,000 لڑنےجنگ کے
قابل باقی آدمیوں اُسکو فارغنے فوجیوں2,000دیا۔کر مِکماسڈیوٹیکی
اور بیت ایل کے پہاڑی علاقے میں لگائی گئی جہاں ساؤل خود تھا۔ باقی
1,000 افراد یونتن پاسکے بن یمین کے شہر ِجبعہ میں تھے۔

ایک3 دن یونتن نے ِجبعہ کی فلستی چوکی پر حملہ کر کے اُسے شکست
دی۔ جلد ہی یہ دوسرےخبر فلستیوں تک پہنچ گئی۔ ساؤل ملـکنے
میںکونےکونےکے بھیجقاصد دیئے، اور وہ نرسنگا بجاتے لوگوںبجاتے
کو یونتن کی فتح سناتے گئے۔ 4 تمام اسرائیل میں خبر پھیل گئی، ساؤل”
نے ِجبعہ کی فلستی چوکی کو تباہ کر دیا ہے، اباور اسرائیل فلستیوں کی
نفرتخاص کا نشانہ بن گیا “ہے۔ ساؤل نے تمام مردوں کو فلستیوں سے
لڑنے کے لئے ِجلجال میں بُلایا۔

فلستی5 بھی اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔ اُن 30,000کے
6,000رتھ، پیادہبےشمارجیسےریتکیساحلاورگھڑسوار تھے۔فوجی
اُنہوں نے بیت آون کے مشرق میں مِکماس کے قریب اپنے خیمے لگائے۔
اسرائیلیوں6 نے دیکھا کہ خطرےبڑےہم میں آ گئے ہیں، اور دشمن ہم
بہتپر دباؤ ڈال رہا ہے تو پریشانی کے عالم میں کچھ غاروں اور دراڑوں میں
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پتھروںکچھاور درمیانکے قبروںیا کچھ7گئے۔چھپمیںحوضوںاور اِتنے
ڈر گئے کہ وہ یائے در یردن کو پار کر کے جد اور ِجلعاد کے علاقے میں
چلے گئے۔

ساؤل بےصبریکی
ساؤل تکاب ِجلجال میں تھا، لیکن جو آدمی اُس کے ساتھ رہے تھے

خوفوہ مارےکے تھرتھرا رہے تھے۔ سموایل8 ساؤلنے دیہدایتکو
تھی ساتکہ دن میرا انتظار کریں۔ ساتلیکن دن گزر گئے، اور سموایل نہ
ساؤلآیا۔ منتشرفوجیکے ساؤلتو9لـگےہونے بھسم”دیا،حکمنے ہونے
والی اور قربانیاںکیسلامتی “آؤ۔لے پھر اُس کیں۔پیشقربانیاںخودنے

10 وہ ابھی اِس کام فارغسے ہی ہوا تھا سموایلکہ پہنچ گیا۔ ساؤل اُسے
خوش آمدید کہنے کے لئے نکلا۔ لیکن11 سموایل نے پوچھا، آپ” نے کیا
“کِیا؟

ساؤل نے جواب دیا، لوگ” منتشر ہو رہے تھے، اور آپ وقت پر نہ
آئے۔ جب مَیں نے دیکھا کہ فلستی مِکماس کے قریب جمع ہو رہے ہیں
تو12 مَیں سوچا،نے فلستی’ ِجلجالیہاں میں آ مجھکر پر حملہ کرنے ہیں،کو
مَیںحالانکہ سےربابھینے نہیںدعا کی ہموہکہ پر مہربانی اِس‘کرے۔
لئے مَیں جرأتنے کر کے خود پیشقربانیاں “کیں۔

سموایل13 اپنےربنےآپ!تھیحرکتاحمقانہکیسییہ”بولا، خدا کا
حکم نہ ربمانا۔ آپتو آپاور کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل پر مقرر
کرنا چاہتا تھا۔ لیکن14 اب آپ کی بادشاہت قائم نہیں رہے گی۔ چونکہ
آپ نے اُس کی نہ سنی اِس لئے رب کسینے اَور کو چن کر اپنی قوم کا
راہنما مقرر کیا ایکہے، ایسے آدمی کو جو اُس سوچکی رکھے “گا۔

15 پھر سموایل ِجلجال سے چلا گیا۔
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کیجنگ یاں تیار
بچے اسرائیلیہوئے ساؤل پیچھےکے دشمن لڑنےسے گئے۔ ِجلجالوہ سے

روانہ ہو کر ِجبعہ پہنچ ساؤلجبگئے۔ نے وہاں فوج کا جائزہ لیا تو بس
600 افراد رہ گئے تھے۔ 16 ساؤل، یونتن اور اُن کی فوج بن یمین کے شہر
ِجبعہ ٹکمیں گئے جبکہ مِکماسفلستی پاسکے خیمہ زن تھے۔ کچھ17 دیر
کے بعد فلستیوں کے تین ملـکدستے کو لُوٹنے کے لئے ایکنکلے۔ سوعال
کے علاقے کے شہر عُفرہ کی طرف چل پڑا، 18 دوسرا بیت َحورون کی
طرف اور تیسرا اُس پہاڑی سلسلے طرفکی جہاں سے وادٔی ضبوعیم اور
یگستان ر دیکھا جا سکتا ہے۔

19 اُن دنوں پورےمیں ملـِک اسرائیل میں لوہار نہیں تھا، کیونکہ فلستی
نہیں ہتے چا تھے کہ اسرائیلی تلواریں نیزےیا بنائیں۔ 20 اپنے ہلوں، کدالوں،
یوں کلہاڑ یا درانتیوں کو تیز کروانے کے لئے تمام اسرائیلیوں کو فلستیوں
پاسکے جانا پڑتا تھا۔ 21 فلستی ہلوں، کدالوں، کانٹوں اور یوں کلہاڑ کو
تیز کرنے کے لئے اور آنکسوں ٹھیکنوککی کرنے کے لئے چاندی کے
ِسکے کی دو تہائی لیتے تھے۔ نتیجے22 میں اُس دن ساؤل اور یونتن کے سوا
بھیکسی اسرائیلی پاسکے تلوار یا نیزہ نہیں تھا۔

یونتن فلستیوں پر حملہ کرتا ہے
فلستیوں23 مِکماسنے درےکے پر قبضہ کر کے وہاں چوکی قائم تھی۔کی

14
یونتندنایک1 بردارسلاحجواناپنےنے طرفپرلیہمآؤ،”کہا،سے

فوجفلستیجہاںجائیں لیکن“ہے۔چوکیکی اُس نے باپاپنے اطلاعکو
نہ دی۔



14:2سموئیل-۱ xxxvi 14:12سموئیل-۱

ساؤل2 وقتاُس انار درختکے کے سائے میں بیٹھا تھا جو ِجبعہ کے
قریب کے مجرون میں تھا۔ 600 مرد اُس پاسکے تھے۔ 3 اخیاہ امام بھی
ساتھ تھا امامجو بالاپوشکا پہنے تھا۔ہوئے یکبوداخیاہ بھائیکے طوباخی
کا بیٹا تھا۔ اُس کا فینحاسدادا اور پردادا عیلی تھا، جو پرانے زمانے میں
َسیلا ربمیں کا امام تھا۔ کسی بھیکو معلوم نہ تھا کہ یونتن چلا گیا ہے۔

4-5 فلستی تکچوکی پہنچنے کے لئے یونتن تنگایکنے راستہ اختیار
کیا جو کڑاڑوںدو درمیانکے سے تھا۔گزرتا پہلے کا بوصیصنام تھا، اور وہ
شمال مِکماسمیں مقابلکے دوسرےتھا۔ کا نام سنہ تھا، اور میںجنوبوہ
ِجبع کے مقابل تھا۔ یونتن6 نے اپنے جوان سلاح بردار سے کہا، آؤ،” ہم
پرلی طرف جائیں جہاں اِن نامختونوں کی چوکی ہے۔ ہماریربشاید مدد
کرے، کیونکہ اُس نزدیککے فرقکوئی نہیں کہ ہم یادہ ز ہوں یا “کم۔
7 اُس کا سلاح بردار بولا، جو” ٹھیکآپکچھ سمجھتے ہیں، وہی کریں۔
ضرور جائیں۔ جو کچھ آپبھی کہیں گے، مَیں حاضر “ہوں۔ یونتن8 ٹھیک”بولا، ہے۔ پھر ہم یوں دشمنوں طرفکی ھتے بڑ جائیں گے، کہ ہم اُنہیں
صاف نظر آئیں۔ 9 اگر وہ ہمیں دیکھ کر پکاریں، رُک’ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں
مار دیں ‘!گے تو ہم اپنے منصوبے سے باز آ کر اُن پاسکے نہیں جائیں گے۔
لیکن10 اگر وہ پکاریں، پاسہمارےآؤ،’ آ ‘!جاؤ تو ہم ضرور اُن پاسکے
چڑھ جائیں گے۔ کیونکہ یہ اِس کا نشان ہو گا ہمارےاُنہیںربکہ قبضے
میں دےکر “گا۔

11 چنانچہ وہ چلتے چلتے فلستی چوکی کو نظر آئے۔ فلستی شور مچانے
دیکھو،”لـگے، اسرائیلی اپنے چھپنے بلوںکے نکلسے “!ہیںرہے چوکی12
کے فوجیوں نے دونوں کو چیلنج کیا، آؤ،” ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہیں
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سبق سکھائیں “گے۔ یہ سن کر یونتن نے اپنے سلاح بردار کو آواز دی،
میرےآؤ،” پیچھے !چلو رب نے اُنہیں اسرائیل کے حوالے کر دیا “ہے۔
دونوں13 ہاتھوںاپنے پیروںاور بلکے ھتے چڑ ھتے تکچوکیچڑ پہنچے۔جا
یونتنجب آگے آگے چل کر فلستیوں پاسکے پہنچ گیا تو وہ اُس کے منے سا
گرتے گئے۔ ساتھ ساتھ سلاح بردار پیچھے سے لوگوں کو مارتا گیا۔

اِس14 پہلے حملے کے دوران اُنہوں ًنے تقریبا 20 آدمیوں کو مار ڈالا۔
اُن کی لاشیں آدھ ایکڑ زمین پر بکھری پڑی تھیں۔ اچانک15 پوری فوج میں
پھیلدہشت گئی، صرفنہ لشکرگاہ بلـکہ میدانکھلے میں بھی۔ چوکی کے
مرد اور لُوٹنے والے دستے بھی تھرتھرانے لـگے۔ ساتھ ساتھ زلزلہ آیا۔ رب
نے تمام فلستی فوجیوں دلوںکے دہشتمیں پیدا کی۔

فلستیوںرب پر فتح دیتا ہے
ساؤل16 کے پہرےجو دار ِجبعہ دشمنسے حرکتوںکی پر غور کر رہے

تھے اُنہوں اچانکنے دیکھا کہ فلستی فوج میں ہل چل مچ گئی ہے، افرا
تفری کبھی اِس کبھیطرف، بڑھطرفاُس رہی ہے۔ ساؤل17 ًنے فورا
حکم دیا، فوجیوں” کو گن کر معلوم کرو کہ کون چلا گیا “ہے۔ معلوم
ہوا کہ یونتن اور اُس کا سلاح بردار موجود نہیں ہیں۔ ساؤل18 نے اخیاہ
کو حکم دیا، عہد” صندوقکا لے “آئیں۔ کیونکہ وہ اُن دنوں میں اسرائیلی
کیمپ میں تھا۔ لیکن19 ساؤل ابھی اخیاہ سے بات کر رہا تھا کہ فلستی
لشکرگاہ میں ہنگامہ اور بہتشور یادہ ز بڑھ گیا۔ ساؤل نے امام سے باتکوئی”کہا، نہیں، ہنے ر “دیں۔ 20 وہ 600اپنے افراد کو لے ًکر فورا دشمن
ٹوٹپر جبپڑا۔ پہنچتکاُن گئے تو معلوم ہوا کہ دوسرےایکفلستی کو
قتل کر رہے ہیں، اور طرفہر ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے۔
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فلستیوں21 نے کافی اسرائیلیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ اب
لوگیہ فلستیوں کو چھوڑ کر ساؤل اور یونتن کے پیچھے ہو لئے۔ 22 اِن کے
علاوہ جو اسرائیلی افرائیم پہاڑیکے علاقے میں اِدھر اُدھر چھپ گئے تھے،
اُنہیںجب خبر ملی کہ بھاگفلستی رہے ہیں تو وہ بھی اُن تعاقبکا کرنے
لـگے۔ 23 لڑتے لڑتے بیتجنگمیداِن تکآون پھیل گیا۔ اِس ربطرح
نے اُس دن اسرائیلیوں کو بچا لیا۔

ساؤل کی لعنتسمجھےبےسوچے
اُس24 دن سختاسرائیلی لڑائی میںمصیبتبڑیباعثکے تھے۔ اِس لئے

ساؤل قَسمنے کھا کر اُس”کہا، لعنتپر جو شام پہلےسے کھانا کھائے۔
پہلے مَیں اپنے دشمن سے انتقام لوں گا، پھر ہی سب کھا پی سکتے “ہیں۔
اِس وجہ سے کسی نے روٹی کو تکہاتھ نہ لگایا۔ پوری25 فوج جنگل
میں داخل ہوئی تو وہاں زمین پر شہد کے چھتے تھے۔ 26 لوگتمام جب اُن
پاسکے گزرےسے تو دیکھا کہ اُن سے ٹپکشہد رہا ہے۔ لیکن کسی
نے بھیتھوڑا لے کر نہجرأتکیکھانے کی، لعنتکیساؤلسبکیونکہ
سے ڈرتے تھے۔

یونتن27 لعنتکو کا علم نہ تھا، اِس لئے اُس اپنینے لاٹھی کا کسیسرا
چھتے میں ڈال کر اُسے چاٹ لیا۔ اُس کی آنکھیں ً چمکفورا اُٹھیں، اور وہ
تازہ دم ہو گیا۔ دیکھنےکسی28 یونتنکر کو باپکےآپ”بتایا، فوجنے
سے قَسم کھلا کر اعلان کیا ہے کہ اُس پر لعنت جو اِس دن کچھ کھائے۔
اِسی وجہ سے سبہم اِتنے نڈھال ہو گئے “ہیں۔ یونتن29 جوابنے باپمیرے”دیا، ملـکنے مصیبتکو میں ڈال دیا !ہے دیکھو، تھوڑےاِس
شہدسے کو میریسےچکھنے آنکھیں اُٹھیںچمککتنی اور مَیں کتنا تازہ دم
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ہو گیا۔ 30 بہتر ہوتا لوگہمارےکہ دشمن سے لُوٹے ہوئے مال میں سے
کچھ نہ کچھ لیتے۔کھا لیکن میںحالتاِس فلستیوںہم طرحکسکو یادہ ز
نقصان پہنچا سکتے “ہیں؟

31 اُس دن اسرائیلی فلستیوں کو مِکماس سے مار مار کر ایالون تک
پہنچ گئے۔ لیکن شام کے وقت وہ نہایت نڈھال ہو گئے تھے۔ 32 پھر وہ
لُوٹے ہوئے یوڑوں ر پر ٹوٹ پڑے۔ اُنہوں نے جلدی جلدی یوں، بھیڑبکر
گائےبَیلوں اور بچھڑوں کو ذبح کیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اُنہوں
نے خون صحیحکو طور سے نکلنے نہ دیا بلـکہ جانوروں کو زمین پر چھوڑ کر
گوشت سمیتخونکو کھانے لـگے۔

ساؤلنےکسی33 اطلاعکو ربلوگدیکھیں،”دی، گناہکا کر رہے
ہیں، کیونکہ گوشتوہ کھا رہے جسہیں تکابمیں خون “ہے۔ یہ
سن ساؤلکر پکار وفادارسےربآپ”اُٹھا، نہیں “!رہے پھر اُس ساتھنے
آدمیوںوالے کو حکم کوئی”دیا، بڑا پتھر لُڑھکا کر اِدھر !آئیںلے پھر34 تمام
آدمیوں پاسکے جا اُنہیںکر بتا دینا، جانوروںاپنے’ پاسمیرےکو آئیںلے
تاکہ اُنہیں پتھر پر ذبح کر کے کھائیں۔ آپورنہ خون آلودہ گوشت کھا کر
رب کا گناہ کریں “۔‘گے

سب مان گئے۔ اُس شام وہ ساؤل پاسکے آئے اور اپنے جانوروں کو
پتھر پر ذبح کیا۔ وہاں35 ساؤل نے پہلی دفعہ رب کی تعظیم میں قربان گاہ
بنائی۔

36 پھر اُس نے اعلان کیا، آئیں،” ہم ابھی اِسی رات فلستیوں کا تعاقب
کر کے اُن میں لُوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ ایک بھی نہ “بچے۔
فوجیوں نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، وہ کچھ کریں جو آپ کو مناسب
“لـگے۔ لیکن امام بولا، پہلے” ہم الله سے ہدایت “لیں۔ 37 چنانچہ ساؤل
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نے الله سے پوچھا، کیا” ہم فلستیوں کا تعاقب جاری رکھیں؟ کیا تُو اُنہیں
اسرائیل کے حوالے دےکر لیکن“گا؟ اِس مرتبہ الله جوابنے نہ دیا۔

یہ38 دیکھ ساؤلکر فوجنے تمامکے راہنماؤں کو بُلا کر کسی”کہا،
نے گناہ کیا ہے۔ معلوم کرنے کوششکی کریں کہ کون قصوروار ہے۔
رب39 حیاتکی کی قَسم جو اسرائیل نجاتکا دہندہ ہے، قصوروار کو
ً فورا وہخواہگی،جائےدیموتسزائے میرا بیٹا نہکیوںیونتن لیکن“ہو۔
خاموشسب رہے۔

تب40 ساؤل نے دوبارہ اعلان کیا، پوری” طرفایکفوج کھڑی ہو
جائے اور یونتن اور مَیں دوسری لوگوں“طرف۔ جوابنے دیا، آپجو”
لـگےمناسبکو وہ “کریں۔ پھر41 ساؤل اسرائیلربنے کے سےخدا دعا
کی، اے” رب، ہمیں دکھا کہ کون قصوروار “!ہے

جب قرعہ ڈالا گیا تو یونتن اور ساؤل کے گروہ کو قصوروار قرار دیا گیا
اور باقی فوج کو بےقصور۔ 42 پھر ساؤل نے حکم اب”دیا، قرعہ ڈال کر پتا
یں کر کہ مَیں قصوروار ہوں یا جب“یونتن۔ قرعہ ڈالا گیا تو یونتن قصوروار
ٹھہرا۔ ساؤل43 آپبتائیں،”پوچھا،نے نے کیا یونتن“کِیا؟ جوابنے مَیں”دیا، نے صرف تھوڑا سا شہد چکھ لیا جو میری لاٹھی سرےکے پر لگا
تھا۔ لیکن مَیں مرنے کے لئے تیار “ہوں۔ ساؤل44 نے کہا، یونتن،” الله
سختمجھے دےسزا اگر آپمَیں کو اِس کے لئے موتسزائے نہ “دوں۔
لیکن45 فوجیوں اعتراضنے کیا، یہ” باتکیسی ہے؟ یونتن ہی نے اپنے
حملےزبردست اسرائیلسے آجکو بچا لیا موتسزائےطرحکساُسےہے۔
دی جا سکتی ہے؟ کبھی !نہیں الله کی حیات کی قَسم، اُس ایککا بال
بھی بیکا نہیں ہو گا، کیونکہ آج اُس نے الله کی مدد سے فتح پائی “ہے۔
یوں فوجیوں نے یونتن موتکو سے بچا لیا۔
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ساؤلتب46 فلستیوںنے تعاقبکا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے گیا۔چلاگھر
فلستی بھی ملـکاپنے واپسمیں چلے گئے۔

ساؤل کی جنگیں
تختساؤلجب47 نشین ہوا تو ملـکوہ کے ارد گرد کے تمام دشمنوں

سے لڑا۔ اِن میں موآب، عمون، ادوم، ضوباہ کے بادشاہ اور فلستی شامل
تھے۔ اور جہاں بھی جنگ چھڑی وہاں اُس نے فتح پائی۔ 48 وہ نہایت
بہادر تھا۔ اُس نے عمالیقیوں کو بھی شکست دی اور یوں اسرائیل کو اُن
تمام دشمنوں سے بچا لیا جو بار ملـکبار لُوٹکی مار کرتے تھے۔

ساؤل کا خاندان
49 ساؤل کے تین بیٹے تھے، یونتن، اِسوی اور ملـکی شوع۔ اُس کی بڑی

بیٹی میرب اور چھوٹی بیٹی میکل تھی۔ بیوی50 کا نام اخی نوعم بنت اخی
تھا۔معض ساؤل فوجکی کا کمانڈر ابنیر تھا، ساؤلجو کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔
ساؤل51 قیسباپکا اور ابنیر باپکا نیر سگے بھائی تھے جن باپکا ابی
ایل تھا۔

ساؤل52 کے جیتے جی فلستیوں جنگسختسے جاری رہی۔ اِس لئے
بھیجب کوئی بہادر اور لڑنے قابلکے آدمی نظر آیا تو ساؤل نے اُسے اپنی
فوج میں بھرتی کر لیا۔

15
تمام عمالیقیوں ہلاککو کرنے کا حکم

ایک1 دن سموایل نے ساؤل پاسکے آ کر اُس باتسے کی، رب” ہی
نے آپمجھے کو مسح کر کے اسرائیل پر مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب
رب کا پیغام سن !لیں رب2 الافواج فرماتا ہے، مَیں’ عمالیقیوں کا میری
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قوم نہیںسلوکساتھکے بھول سکتا۔ اسرائیلیجبوقتاُس مصر نکلسے
کنعانکر طرفکی سفر کر تھےرہے تو عمالیقیوں نے راستہ بند کر دیا تھا۔
وقتاب3 آ گیا ہے کہ تُو اُن پر حملہ سبکرے۔ کچھ تباہ کر میرےکے
حوالے کر دے۔ کچھ بھی بچنے نہ دے، بلـکہ تمام مردوں، عورتوں، بچوں
شیرخواروں سمیت، گائےبَیلوں، یوں، بھیڑبکر اونٹوں اور گدھوں موتکو
گھاٹکے “۔‘دےاُتار

4 ساؤل نے اپنے فوجیوں کو بُلا کر طلائم میں اُن کا جائزہ لیا۔ کُل
پیادے2,00,000 فوجی تھے، نیز یہوداہ کے 10,000 افراد۔ عمالیقیوں5
کے شہر پاسکے پہنچ کر وادیساؤل تاکمیں میں بیٹھ گیا۔ لیکن6 پہلے
اُس نے قینیوں کو خبر بھیجی، عمالیقیوں” الـگسے ہو کر اُن کے پاس
سے چلے جائیں، آپورنہ اُن کے ہلاکساتھ ہو جائیں گے۔ جبکیونکہ
اسرائیلی مصر سے نکل کر یگستان ر میں سفر کر رہے تھے تو آپ نے اُن پر
مہربانی کی “تھی۔

یہ خبر ملتے ہی قینی عمالیقیوں الـگسے ہو چلےکر گئے۔ ساؤلتب7 نے
عمالیقیوں پر حملہ کر اُنہیںکے یلہ حو سے لے مصرکر کی مشرقی سرحد ُشور
تک شکست دی۔ پوری8 قوم کو تلوار سے مارا گیا، صرف اُن کا بادشاہ
اجاج زندہ پکڑا گیا۔ ساؤل9 اور اُس کے فوجیوں نے اُسے زندہ چھوڑ دیا۔
اچھیسےسبطرحاِسی یوں، بھیڑبکر اوربچھڑوںتازےموٹےگائےبَیلوں،
چیدہ بھیڑ کے بچوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ جو بھی اچھا تھا بچ گیا، کیونکہ
اسرائیلیوں کا دل نہیں کرتا تھا تندرستکہ اور تازےموٹے جانوروں کو
ہلاک کریں۔ اُنہوں صرفنے اُن تمام کمزور جانوروں کو ختم کیا جن کی
قدر قیمتو نہ تھی۔

فرماں برداری قربانیوں سے اہم ہے
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10 پھر رب سموایل سے ہم کلام ہوا، 11 مجھے” دُکھ ہے کہ مَیں نے
ساؤل بادشاہکو بنا لیا اُسکیونکہہے، مجھنے دُورسے ہو کر میرا نہیںحکم
سموایل“مانا۔ کو اِتنا غصہ آیا کہ راتپوریوہ بلند آواز ربسے یادسے فر
کرتا رہا۔ اگلے12 دن وہ اُٹھ کر ساؤل سے ملنے گیا۔ کسی نے اُسے ساؤل”بتایا، کرمل چلا گیا۔ وہاں اپنے لئے یادگار کھڑا کر کے وہ آگے ِجلجال
چلا گیا “ہے۔ ِجلجالسموایلجب13 پہنچا تو ساؤل مبارک”کہا،نے !ہو
مَیں نے رب کا حکم پورا کر دیا “ہے۔ سموایل14 نے پوچھا، جانوروں”
کا یہ شور کہاں سے آ رہا یاںہے؟ بھیڑبکر ممیا رہی اور گائےبَیل ڈکرا رہے
عمالیقیوںیہ”دیا،جوابنےساؤل15“ہیں۔ لائےسےہاںکے ہیں۔گئے
فوجیوں سبنے سے اچھے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کو زندہ چھوڑ دیا
تاکہ آپرباُنہیں کے خدا قربانحضورکے لیکنکریں۔ ہم سبباقینے
ربکو کے حوالے کر کے مار “دیا۔

سموایل16 بولا، !خاموش” پہلے باتوہ لیںسن ربجو مجھےنے پچھلی
رات ساؤل“فرمائی۔ جوابنے “بتائیں۔”دیا، سموایل17 جب”کہا،نے
آپ تمام قوم کے راہنما بن گئے تو کمتریاحساِس کا شکار تھے۔ ربتوبھی
آپنے مسحکو کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا دیا۔ 18 اور اُس آپنے کو
بھیج کر حکم دیا، جا’ اور عمالیقیوں پورےکو طور ہلاکپر کر میرےکے
تکوقتاُسکر۔حوالے اِن شریر لوگوں سے لڑتا تکجبرہ کےسبوہ
مٹسب نہ ‘جائیں۔ مجھےاب19 بتائیں آپکہ ربنے کی کیوں نہ سنی؟
آپ لُوٹے مالہوئے پر ٹوٹکیوں پڑے؟ یہ ربتو نزدیککے گناہ “ہے۔

ساؤل20 اعتراضنے کیا، لیکن” مَیں نے ربضرور کی جسسنی۔
مقصد کے لئے رب مجھےنے بھیجا وہ مَیں نے پورا کر دیا ہے، کیونکہ مَیں
عمالیق اجاجبادشاہکے گرفتارکو کر یہاںکے لے آیا اور موتکوسبباقی



15:21سموئیل-۱ xliv 15:29سموئیل-۱

گھاٹکے اُتار کر رب کے حوالے کر دیا۔ میرے21 فوجی لُوٹے ہوئے
مال میں صرفسے سب سے اچھی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل چن کر لے
آئے، کیونکہ وہ اُنہیں یہاں ِجلجال آپربمیں کے خدا کے حضور قربان
کرنا ہتے چا “تھے۔

لیکن22 سموایل جوابنے دیا، رب” کو باتکیا یادہ ز پسند آپہے،
بھسمکی ہونے والی اور ذبح قربانیاںکی یا یہ آپکہ اُس کی سنتے ہیں؟ سننا
قربانی کہیںسے بہتر اور دھیان دینا مینڈھے کی چربی کہیںسے عمدہ ہے۔
دانیغیبسرکشی23 گناہکے کے برابر اورہے غرور بُت پرستی گناہکے سے
کم نہیں آپہوتا۔ ربنے کا حکم رد کیا اِسہے، لئے اُس آپنے کو رد
کر کے بادشاہ کا آپعُہدہ چھینسے لیا “ہے۔

تب24 ساؤل نے اقرار کیا، مجھ” سے گناہ ہوا ہے۔ مَیں نے آپ کی
ہدایت اور رب کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ مَیں نے لوگوں سے
ڈر کر اُن کی بات مان لی۔ لیکن25 اب مہربانی کر کے مجھے معاف کریں
میرےاور واپسساتھ آئیں تاکہ آپمَیں کی موجودگی ربمیں پرستشکی
“سکوں۔کر سموایللیکن26 آپمَیں”دیا،جوابنے نہیںواپسساتھکے
چلوں آپگا۔ ربنے کا کلام رد کیا ہے، اِس لئے رب آپنے کو رد
کر کے بادشاہ کا آپعُہدہ چھینسے لیا “ہے۔

سموایل27 مُڑ کر وہاں سے چلنے لگا، لیکن ساؤل نے اُس کے چوغے کا
دامن اِتنے زور سے پکڑ لیا کہ پھٹوہ اُسکر ہاتھکے میں رہ گیا۔ سموایل28
بولا، طرحجس” کپڑا پھٹ کر آپ کے ہاتھ میں رہ گیا بالکل اُسی طرح
رب نے آج ہی اسرائیل پر آپ کا اختیار آپ سے چھین کر کسی اَور کو
دے دیا ہے، شخصایسے کو آپجو سے کہیں بہتر ہے۔ 29 جو اسرائیل
کی شان شوکتو ہے وہ جھوٹنہ بولتا، نہ کبھی اپنی سوچ کو بدلتا ہے،
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کیونکہ وہ انسان نہیں باتایککہ کہہ کر بعد میں اُسے “بدلے۔
مَیںبےشک”کی،منتدوبارہنےساؤل30 گناہنے لیکنہے۔کیا براہِ

کرم کم از کم میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے منے سا تو میری عزت
میرےکریں۔ واپسساتھ آئیں تاکہ آپمَیں کی موجودگی آپربمیں کے
خدا پرستشکی کر “سکوں۔

تب31 سموایل مان گیا اور ساؤل کے ساتھ دوسروں پاسکے واپس آیا۔
ساؤل ربنے پرستشکی کی، 32 پھر سموایل نے اعلان کیا، عمالیق” کے
بادشاہ اجاج پاسمیرےکو لے اجاج“!آؤ اطمینان سے سموایل پاسکے
آیا، اُسکیونکہ موتبےشک”سوچا،نے ٹلخطرہکا گیا لیکن33“ہے۔
سموایل بولا، تیری” تلوار سے بےشمار مائیں اپنے بچوں سے محروم ہو گئی
ہیں۔ اب تیری ماں بھی بےاولاد ہو جائے “گی۔ یہ کہہ کر سموایل نے
وہیں ِجلجال ربمیں کے اجاجحضور کو تلوار ٹکڑےٹکڑےسے کر دیا۔

34 پھر وہ واپسرامہ چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر گیا جو ِجبعہ میں تھا۔
اِس35 کے بعد سموایل جیتے جی ساؤل سے کبھی نہ ملا، کیونکہ وہ ساؤل
کا ماتم کرتا رہا۔ لیکن رب کو دُکھ تھا کہ مَیں نے ساؤل کو اسرائیل پر
کیوں مقرر کیا۔

16
نئے بادشاہ داؤد کو مقرر کیا جاتا ہے

ایک1 دن رب سموایل سے ہم کلام ہوا، تُو” تککب ساؤل کا ماتم
کرے گا؟ مَیں نے تو اُسے رد کر کے بادشاہ کا عُہدہ اُس سے لے لیا ہے۔
اب مینڈھے سینگکا زیتون کے تیل سے بھر کر بیت لحم چلا جا۔ وہاں
ایک آدمی نامکاجسملسے یسّی مَیںکیونکہہے۔ اُسنے بیٹوںکے میں
ایکسے کو چن لیا ہے کہ وہ نیا بادشاہ بن “جائے۔ لیکن2 سموایل نے
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اعتراض طرحکسمَیں”کیا، جا سنیہساؤلہوں؟سکتا مارمجھےکر ڈالے
رب“گا۔ نے جواب دیا، ایک” جوان گائے اپنے ساتھ لے کر لوگوں
کو بتا دے کہ مَیں اِسے رب کے حضور قربان کرنے کے لئے آیا ہوں۔
3 یسّی کو دےدعوت کہ وہ قربانی کی ضیافت میں شریک ہو جائے۔
آگے مَیں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا مَیںہے۔ تجھے دکھاؤں گا بیٹےکسکہ
میرےکو لئے مسح کر چنکے لینا “ہے۔

مانسموایل4 بیتوہجبگیا۔ پہنچلحم گیا اُٹھے۔چونکلوگتو لرزتے
لرزتے شہر بزرگکے اُس سے ملنے آئے اور پوچھا، خیریت” تو ہے آپکہ
پاسہمارے آ گئے “ہیں؟ سموایل5 نے اُنہیں دےتسلی کر کہا، خیریت”
ربمَیںہے۔ پیشقربانیحضورکے کرنے کے لئے آیا ہوں۔ آپاپنے کو
لئےکےرب مخصوص کریںمُقّدسو اور قربانیساتھمیرےپھر ضیافتکی
شریکمیں ہو سموایل“جائیں۔ نے یسّی اور اُس کے بیٹوں کو دعوتبھی
دی اور اُنہیں آپاپنے مخصوصکو مُقّدسو کرنے کو کہا۔

جب6 یسّی اپنے بیٹوں سمیت قربانی ضیافتکی کے لئے آیا تو سموایل کی
نظر اِلیاب پر پڑی۔ اُس نے سوچا، بےشک” یہ وہ ہے جسے رب مسح
کر کے بادشاہ بنانا چاہتا “ہے۔ لیکن7 رب نے فرمایا، اِس” کی شکل و
صورت اور لمبے قد سے متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ مجھے نامنظور ہے۔ مَیں انسان
کی نظر نہیںسے دیکھتا۔ صورتظاہریانسانکیونکہ پر غور کر فیصلہکے
کرتا ہے ربجبکہ کو ایکہر کا صافصافدل نظر آتا “ہے۔

8 پھر یسّی نے دوسرےاپنے بیٹے ابی نداب کو بُلا کر سموایل کے منے سا
سے گزرنے دیا۔ سموایل بولا، نہیں،” رب نے اِسے بھی نہیں “چنا۔ اِس9
کے بعد یسّی تیسرےنے بیٹے سمّہ پیشکو کیا۔ لیکن یہ بھی نہیں چنا گیا
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تھا۔ 10 یوں یسّی نے اپنے سات بیٹوں کو ایک ایک کر کے سموایل کے
منے سا سے گزرنے دیا۔ اِن میں سے ربکوئی کا چنا ہوا بادشاہ نہ نکلا۔
11 آخرکار سموایل نے پوچھا، اِن” کے علاوہ کوئی اَور بیٹا تو نہیں “ہے؟
یسّی جوابنے دیا، سےسب” چھوٹا بیٹا ابھی باقی رہ گیا لیکنہے، وہ باہر
یوںمیںکھیتوں بھیڑبکر نگرانیکی کر سموایل“ہے۔رہا ًاُسے”کہا،نے فورا
بُلا لیں۔ اُس کے تکآنے ہم کھانے کے لئے نہیں بیٹھیں “گے۔

12 چنانچہ یسّی چھوٹے کو بُلا کر اندر لے آیا۔ یہ بیٹا گورا تھا۔ اُس کی
یفقابِلصورتوشکلاورصورتخوبآنکھیں تعر سموایلنےربتھی۔
کو بتایا، یہی” اُٹھہے۔ کر اِسے مسح “کر۔ سموایل13 تیلنے سے بھرا ہوا
مینڈھے سینگکا لے کر اُسے داؤد سرکے پر ُنڈیل ا بھائیسبدیا۔ موجود
تھے۔ اُسی ربوقت کا روح داؤد پر نازل ہوا اور اُس ساریکی عمر اُس پر
ٹھہرا رہا۔ پھر سموایل واپسرامہ چلا گیا۔

داؤد ساؤل بدروحکو سے آرام دلاتا ہے
ربلیکن14 روحکے ساؤلنے کو چھوڑ دیا تھا۔ اِس کے رببجائے

طرفکی ایکسے بُری روح اُسے دہشت زدہ کرنے لـگی۔ ایک15 دن
ساؤل کے ملازموں نے اُس سے کہا، الله” طرفکی ایکسے بُری روح
آپ کے دل میں دہشت پیدا کر رہی ہے۔ 16 ہمارا آقا اپنے خادموں کو
دےحکم کہ وہ کسی کو ڈھونڈ لائیں جو سرود بجا جبسکے۔ بھی الله
طرفکی سے یہ بُری روح آپ پر آئے تو وہ اپنا ساز بجا کر آپ کو سکون
دلائے “گا۔

ساؤل17 جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، ایسا ہی کرو۔ کسی کو بُلا لاؤ
جو ساز میںبجانے ماہر “ہو۔ ایک18 ملازم مَیں”بولا، ایکنے آدمی کو
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دیکھا ہے خوبجو بجا سکتا ہے۔ بیتوہ لحم کے ہنے ر والے یسّی کا بیٹا
ہے۔ وہ مہارتصرفنہ سے سرود بجا سکتا ہے بلـکہ بڑا جنگجو بھی ہے۔
یہ بھی اُس ایککی خوبی ہے کہ وہ ہر موقع پر سمجھ داری باتسے کر
سکتا ہے۔ اور بھیصورتخوبوہ ربہے۔ اُس کے ساتھ “ہے۔

ساؤل19 ًنے فورا اپنے قاصدوں کو یسّی پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع
دی، اپنے” بیٹے داؤد کو جو یوں بھیڑبکر کو سنبھالتا پاسمیرےہے بھیج
“دینا۔ 20 یہ سن کر یسّی نے روٹی، َمے کا مشکیزہ ایکاور جوان بکری
گدھے پر لاد کر داؤد کے حوالے کر دی اور اُسے ساؤل کے دربار بھیجمیں دیا۔

گیا۔ہوحاضرمیںخدمتکیساؤلداؤدطرحاِس21 وہ بادشاہ بہتکو
پسند آیا بلـکہ ساؤل کو اِتنا پیارا لگا کہ اُسے اپنا سلاح بردار بنا لیا۔ ساؤل22
نے یسّی کو اطلاع بھیجی، داؤد” مجھے بہت پسند آیا ہے، اِس لئے اُسے
مستقل طور خدمتمیریپر اجازتکیکرنے “دیں۔ بُریبھیجباور23
ساؤلروح پر آتی تو داؤد اپنا سرود بجانے ساؤلتبلگتا۔ سکونکو ملتا اور
بُری روح اُس پر سے دُور ہو جاتی۔

17
جالوتجاتی

فلستیوںدنایک1 اپنینے فوج کو یہوداہ کے شہر سوکہ قریبکے جمع
کیا۔ وہ اِفس دَمّیم میں خیمہ زن ہوئے جو سوکہ اور عزیقہ کے درمیان
ہے۔ جواب2 میں ساؤل نے اپنی فوج کو بُلا کر وادٔی ایلہ میں جمع کیا۔
وہاں اسرائیل کے جنگمرد کے لئے ترتیب کھڑےسے ہوئے۔ 3 یوں
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پہاڑیایکفلستی تھےکھڑےپر اور پہاڑیدوسریاسرائیلی پر۔ اُن بیچکے
میں وادی تھی۔

4 پھر فلستی صفوں جاتسے شہر کا پہلوان نکل کر اسرائیلیوں کے منے سا
کھڑا ہوا۔ اُس کا جالوتنام تھا اور وہ فٹ9 سے یادہ ز لمبا تھا۔ اُس5 نے
حفاظت کے لئے پیتل کی کئی چیزیں پہن رکھی :تھیں سر پر خود، دھڑ پر
زرہ بکتر 57جو وزنیگرامکلو تھا پنڈلیوںاور6 پر کندھوںبکتر۔ پیتلپر کی
شمشیر لٹکی ہوئی تھی۔ 7 جو نیزہ وہ پکڑ کر چل رہا تھا اُس کا کھڈیدستہ
کے شہتیر جیسا موٹا اور لمبا تھا، اور اُس کے لوہے نوککی کا وزن 7 کلو
گرام سے یادہ ز جالوتتھا۔ کے آگے ایکآگے آدمی اُس کی ڈھال اُٹھائے
چل رہا تھا۔

اسرائیلیجالوت8 منےکےصفوں رُکسا کر کیوںسبتم”گرجا، لڑنے
کے لئے صف آرا ہو گئے ہو؟ کیا مَیں فلستی نہیں ہوں جبکہ ساؤلصرفتم
کے نوکر چاکر ہو؟ ایکچلو، آدمی کو چن کر اُسے یہاں میرےنیچے پاس
بھیج دو۔ 9 اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے دےمار تو تمہارےہم غلام
بن جائیں گے۔ لیکن اگر مَیں اُس پر غالب آ کر اُسے مار ڈالوں تو ہمارےتم
غلام بن جاؤ گے۔ آج10 مَیں اسرائیلی صفوں کی بدنامی کر کے اُنہیں چیلنج
کرتا ہوں ایکمجھےکہ آدمی دو میرےجو ساتھ “لڑے۔ جالوت11 کی یہ
باتیں سن کر ساؤل اور تمام اسرائیلی گھبرا گئے، اور اُن پر دہشت طاری ہو
گئی۔

داؤد بھائیوں سے ملنے کے لئے فوج پاسکے جاتا ہے
12 اُس وقت داؤد کا باپ یسّی کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اُس کے کُل 8

بیٹے تھے، اور وہ اِفراتہ کے علاقے بیتکے لحم میں رہتا تھا۔ لیکن13 اُس
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کے تین سب بڑےسے بیٹے فلستیوں سے لڑنے کے لئے ساؤل کی فوج میں
بھرتی ہو گئے سبتھے۔ بڑےسے کا نام دوسرےاِلیاب، کا ندابابی اور
تیسرے کا تھا۔سمّہ داؤد14-15 سےسبتو بھائیچھوٹا تھا۔ کیدوسروںوہ
طرح ساؤلوقتپورا پاسکے نہ گزار سکا، باپاُسےکیونکہ یوںکی بھیڑبکر
کو لنے سنبھا کی دیداریذمہ گئی تھی۔ اِس لئے وہ آتا جاتا رہا۔ چنانچہ
وہ موجود نہیں تھا صبحدن40جالوتجب16 و اسرائیلیوںشام صفوںکی
کے منے کھڑےسا ہو کر اُنہیں چیلنج کرتا رہا۔

دنایک17 یسّی داؤدنے سے بیٹا،”کہا، اپنے بھائیوں کیمپپاسکے
میں جا کر اُن کا پتا کرو۔ بُھنے ہوئے اناج کے یہ 16 کلو گرام اور یہ دس
روٹیاں اپنے ساتھ لے کر جلدی جلدی اُدھر پہنچ جاؤ۔ 18 پنیر کی دسیہ
ٹکیاں اُن کے کپتان کو دے دینا۔ بھائیوں کا حال معلوم کر کے اُن کی
کوئی واپسچیز لے آؤ تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ ٹھیکوہ ہیں۔ 19 وہ
وادٔی ایلہ میں ساؤل اور اسرائیلی فوج ساتھکے فلستیوں سے لڑ رہے “ہیں۔
اگلے20 دن سویرےصبح داؤد نے یوڑ ر کو کسی اَور کے سپرد کر کے
سامان اُٹھایا اور یسّی کی ہدایت کے مطابق چلا گیا۔ جب وہ کیمپ کے
پاس پہنچ گیا تو اسرائیلی نعرےفوجی لگا لگا کر جنگمیداِن کے لئے نکل
رہے تھے۔ 21 وہ لڑنے کے لئے ترتیب کھڑےسے ہو گئے، اور دوسری
طرف فلستی بھیصفیں تیار ہوئیں۔ یہ22 دیکھ کر داؤد اپنینے چیزیں اُس
آدمی پاسکے دیںچھوڑ جو لشکر نگرانیکیسامانکے کر رہا تھا، بھاگپھر
کر جنگمیداِن میں بھائیوں سے ملنے چلا گیا۔

وہ ابھی اُن کا حال پوچھ ہی رہا تھا 23 کہ جاتی جالوت معمول کے
مطابق فلستیوں کی صفوں سے نکل کر اسرائیلیوں کے منے سا وہی طنز کی
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باتیں بکنے لگا۔ داؤد نے بھی اُس کی باتیں سنیں۔ جالوت24 کو دیکھتے ہی
اسرائیلیوں کے کھڑےرونگٹے ہو گئے، اور بھاگوہ کر آپس25 میں کہنے
لـگے، کیا” آپ نے اِس آدمی کو ہماری طرف ھتے بڑ ہوئے دیکھا؟ سنیں
کہ ہماریطرحکسوہ بدنامی کر چیلنجہمیںکے کر رہا بادشاہہے۔ نے
اعلان کیا ہے کہ اِسےشخصجو اُسےدےمار بڑا اجر ملے شہزادیگا۔ سے
اُس کی شادی ہو گی، اور آئندہ اُس باپکے کے خاندان ٹیکسکو نہیں
پڑےدینا “گا۔

26 داؤد نے ساتھ والے فوجیوں سے پوچھا، کیا” کہہ رہے ہیں؟ اُس
آدمی کو کیا انعام ملے گا جو اِس فلستی کو مار کر ہماری قوم کی رُسوائی
کرےدُور گا؟ یہ نامختون فلستی کون ہے کہ زندہ خدا کی فوج کی بدنامی
کر کے اُسے “!کرےچیلنج لوگوں27 نے دوبارہ داؤد کو بتایا کہ بادشاہ
اُس آدمی کو دےکیا گا جالوتجو کو مار ڈالے گا۔

داؤدجب28 بڑےکے اِلیاببھائی نے داؤد کی باتیں سنیں تو اُسے غصہ
آیا اور وہ اُسے جھڑکنے لگا، تُو” کیوں آیا ہے؟ بیابان میں اپنی چند ایک
یوں بھیڑبکر کسکو پاسکے چھوڑ آیا ہے؟ مَیں تیری شوخی اور دل کی
ہوں۔جانتاخوبشرارت کاجنگصرفتُو تماشا دیکھنے آیا داؤد29“!ہے
نے پوچھا، مجھاب” سے کیا غلطی ہوئی؟ مَیں نے سوالصرفتو “پوچھا۔
30 وہ اُس سے مُڑ کسیکر اَور پاسکے گیا اور باتوہی پوچھنے لگا۔ وہی
جواب ملا۔

ہتھیار کا چناؤ
31 داؤد کی یہ باتیں سن کر کسی ساؤلنے کو اطلاع دی۔ ساؤل نے

ًاُسے فورا بُلایا۔ داؤد32 بادشاہنے اِسکوکسی”کہا،سے فلستی کی وجہ
ہمتسے نہیں ہارنا ہئے۔ چا مَیں اُس سے لڑوں “گا۔ ساؤل33 بولا، آپ؟”



17:34سموئیل-۱ lii 17:43سموئیل-۱

آپ جیسا کسلڑکا طرح اُس کا مقابلہ کر سکتا آپہے؟ تو ابھی بچے سے
ہو جبکہ وہ تجربہ کار جنگجو ہے جو جوانی سے ہتھیار استعمال کرتا “ہے۔آیا

لیکن34 داؤد نے اصرار کیا، مَیں” اپنے باپ کی یوں بھیڑبکر کی نگرانی
کرتا کبھیجبہوں۔ کوئی ببر شیر یا ریچھ یوڑ ر کا جانور چھین بھاگکر
جاتا 35 تو مَیں اُس کے پیچھے جاتا اور اُسے مار مار کر بھیڑ کو اُس کے منہ
سے چھڑا لیتا تھا۔ اگر شیر یا ریچھ جواب میں مجھ پر حملہ کرتا تو مَیں اُس
کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اُسے مار دیتا تھا۔ 36 اِس آپطرح کے خادم
نے کئی شیروں اور ریچھوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ نامختون بھی اُن کی طرح
ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اُس نے زندہ خدا کی فوج کی بدنامی کر کے
اُسے چیلنج کیا ہے۔ ربجس37 مجھےنے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچا
لیا ہے وہ مجھے اِس فلستی کے ہاتھ بھیسے بچائے “گا۔

ساؤل بولا، ٹھیک” جائیںہے، آپرباور ساتھکے “ہو۔ اُس38 نے
داؤد کو اپنا زرہ بکتر پیتلاور کا پہنایا۔خود پھر39 داؤد کیساؤلنے تلوار
باندھ کر چلنے کوششکی کی۔ لیکن اُسے بہت لـگمشکل رہا تھا۔ اُس
نے ساؤل سے کہا، مَیں” یہ چیزیں پہن کر نہیں لڑ سکتا، کیونکہ مَیں اِن کا
عادی نہیں “ہوں۔ اُنہیں اُتار کر 40 اُس نے ندی سے پانچ ِچکنے ِچکنے پتھر
چن اُنہیںکر اپنی چرواہے کی تھیلی میں ڈال لیا۔ پھر چرواہے کی اپنی لاٹھی
اور فلاخن پکڑ کر وہ فلستی سے لڑنے کے لئے اسرائیلی صفوں سے نکلا۔

داؤد کی فتح
جالوت41 داؤد بڑھا۔جانبکی ڈھال کو اُٹھانے والا اُس کے آگے آگے

چل رہا تھا۔ اُس42 حقارتنے آمیز نظروں سے داؤد کا جائزہ لیا، کیونکہ
وہ گورا اور صورتخوب نوجوان تھا۔ 43 وہ گرجا، کیا” مَیں کُتا ہوں کہ
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تُو لاٹھی لے کر میرا مقابلہ کرنے آیا “ہے؟ اپنے دیوتاؤں کے نام لے کر وہ
داؤد پر لعنت بھیج کر 44 چلّایا، اِدھر” آ تاکہ مَیں تیرا گوشت پرندوں اور
جنگلی جانوروں کو “کھلاؤں۔

45 داؤد نے جواب دیا، آپ” تلوار، نیزہ اور شمشیر لے کر میرا مقابلہ
کرنے آئے ہیں، لیکن مَیں رب الافواج کا نام لے کر آتا ہوں، اُسی کا نام
فوجاسرائیلیجو کا اُسینےآپکیونکہہے۔خدا چیلنجکو آج46ہے۔کیا
آپربہی میرےکو ہاتھ میں گا،دےکر اور آپمَیں سرکا قلم دوںکر
گا۔ اِسی دن مَیں فلستی فوجیوں کی لاشیں پرندوں اور جنگلی جانوروں کو
کھلا دوں تبگا۔ تمام دنیا جان لے گی اسرائیلکہ کا خدا ہے۔ سب47
جو یہاں موجود ہیں جان لیں گے ربکہ کو ہمیں بچانے کے لئے تلوار یا
نیزے نہیںضرورتکی ہوتی۔ وہ جنگہیخود کر رہا اورہے، آپوہی
ہمارےکو قبضے میں دےکر “گا۔

جالوت48 داؤد پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا، اور داؤد بھی اُس کی
طرف دوڑا۔ 49 چلتے چلتے اُس نے اپنی تھیلی سے پتھر نکالا اور اُسے فلاخن
میں رکھ کر زور سے چلایا۔ پتھر اُڑتا اُڑتا فلستی کے ماتھے پر جا لگا۔ وہ
کھوپڑی میں دھنس گیا، اور پہلوان منہ کے بل گر گیا۔ 50-51 یوں داؤد
فلاخن اور پتھر سے فلستی پر غالب آیا۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔
تب اُس نے جالوت کی طرف دوڑ کر اُسی کی تلوار میان سے کھینچ کر
فلستی کا کاٹسر ڈالا۔

جب فلستیوں نے دیکھا کہ ہمارا ہلاکپہلوان ہو گیا ہے تو بھاگوہ
نکلے۔ اسرائیل52 اور یہوداہ کے مرد فتح نعرےکے لگا لگا کر فلستیوں پر
ٹوٹ پڑے۔ اُن کا تعاقب کرتے کرتے جاتوہ اور عقرون کے دروازوں
تک پہنچ گئے۔ جو راستہ شعریم سے جات اور تکعقرون جاتا ہے اُس
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پر ہر طرف فلستیوں کی لاشیں نظر آئیں۔ 53 پھر اسرائیلیوں واپسنے آ کر
فلستیوں چھوڑیکی ہوئی لشکرگاہ لُوٹکو لیا۔

بعد54 میں جالوتداؤد کا سر یروشلم کو لے آیا۔ فلستی کے ہتھیار اُس
نے اپنے خیمے میں رکھ لئے۔

ساؤل داؤد خاندانکے کا پتا کرتا ہے
جالوتداؤدجب55 سے لڑنے گیا تو ساؤل فوجنے کے کمانڈر ابنیر سے

اِس”پوچھا، آدمیجوان باپکا کون “ہے؟ ابنیر جوابنے کیآپ”دیا،
بادشاہ56“نہیں۔معلوممجھےقَسم،کیحیات پھر”بولا، پتا یں جب57“!کر
داؤد فلستی سرکا قلم کر واپسکے آیا تو ابنیر اُسے بادشاہ پاسکے لایا۔ داؤد
ابھی جالوت کا سر اُٹھائے پھر رہا تھا۔ ساؤل58 نے پوچھا، آپ” باپکا
کون “ہے؟ داؤد جوابنے دیا، مَیں” بیت لحم کے ہنے ر آپوالے کے
خادم یسّی کا بیٹا “ہوں۔

18
داؤد اور یونتن کی دوستی

اِس1 گفتگو کے بعد داؤد ملاقاتکی بادشاہ کے بیٹے یونتن سے ہوئی۔
اُن ًمیں دوستیگہریفورا پیدا ہو گئی، اور یونتن داؤد اپنیکو جان کے برابر
عزیز رکھنے لگا۔ اُس2 دن سے ساؤل نے داؤد کو اپنے دربار میں رکھ لیا
اور اُسے باپ کے واپسگھر جانے نہ دیا۔ 3 اور یونتن نے داؤد سے عہد
باندھا، کیونکہ وہ داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔ 4 عہد کی
تصدیق کے لئے یونتن نے اپنا چوغہ اُتار کر اُسے اپنے زرہ بکتر، تلوار، کمان
اور سمیتپیٹی داؤد دیا۔دےکو
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جہاں5 بھی ساؤل نے داؤد کو لڑنے کے لئے بھیجا وہاں وہ کامیاب
ہوا۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُسے فوج کا بڑا افسر بنا دیا۔ یہ بات عوام اور
ساؤل افسروںکے کو پسند آئی۔

ساؤل داؤد سے حسد کرتا ہے
جب6 داؤد فلستیوں شکستکو دینے واپسسے آیا تو تمام شہروں سے

عورتیں نکل کر ساؤل بادشاہ سے ملنے آئیں۔ دف اور ساز بجاتے ہوئے وہ
خوشی کے گیت گا گا کر ناچنے لـگیں۔ 7 اور ناچتے ناچتے وہ گاتی ساؤل”رہیں، نے تو ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد دسنے “ہزار۔

بڑےساؤل8 غصے میں آ گیا، کیونکہ عورتوں کا گیت اُسے نہایت بُرا
لگا۔ اُس نے سوچا، اُن” کی نظر میں داؤد دسنے ہلاکہزار کئے جبکہ
مَیں صرفنے صرفابہزار۔ باتیہ رہ گئی ہے کہ اُسے بادشاہ مقرر
کیا “جائے۔ وقتاُس9 ساؤلسے داؤد کیشککو نظر سے دیکھنے لگا۔
اگلے10-11 دن الله نے دوبارہ ساؤل بُریپر روح آنے دی، اور وہ گھر کے
اندر وجد حالتکی میں آ گیا۔ داؤد معمول کے مطابق ساز بجانے لگا تاکہ
بادشاہ کو سکون ملے۔ ساؤل کے ہاتھ میں نیزہ اچانکتھا۔ اُس نے اُسے
پھینک داؤدکر دیوارکو لنےچھیدساتھکے لیکنکی۔کوششکیڈا داؤد
ہٹطرفایک کر بچ ایکنکلا۔ اَور دفعہ ایسا ہوا، لیکن داؤد پھر بچ گیا۔

12 یہ دیکھ کر ساؤل داؤد سے ڈرنے لگا، کیونکہ اُس نے جان لیا کہ
رب مجھے چھوڑ کر داؤد کا حامی بن گیا ہے۔ 13 آخرکار اُس نے داؤد کو
دربار سے دُور کر کے ہزار فوجیوں پر مقرر کر دیا۔ اِن آدمیوں کے ساتھ
مختلفداؤد جنگوں کے لئے نکلتا رہا۔ اور14 جو بھیکچھ وہ کرتا اُس میں
کامیاب رہتا، ربکیونکہ اُس ساتھکے تھا۔ ساؤلجب15 نے دیکھا کہ
داؤد کو کتنی یادہ ز کامیابی ہوئی ہے تو وہ اُس سے مزید ڈر گیا۔ لیکن16



18:17سموئیل-۱ lvi 18:23سموئیل-۱

اسرائیل اور یہوداہ لوگباقیکے داؤد محبتبہتسے رکھتے تھے، کیونکہ وہ
میںجنگہر وقتنکلتے سے لے کر واپسگھر تکوقتآتے اُن کے آگے
آگے چلتا تھا۔

داؤد ساؤل کا داماد بن جاتا ہے
ایک17 دن ساؤل نے داؤد باتسے کی، مَیں” اپنی بڑی بیٹی میرب کا

آپرشتہ کے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے ثابت یں کر آپکہ اچھے
فوجی ہیں، ربجو کی جنگوں خوبمیں حصہ “لے۔ لیکن دل ہی دل
میں ساؤل نے سوچا، خود” تو مَیں داؤد پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا، بہتر ہے کہ
وہ فلستیوں ہاتھوںکے مارا “جائے۔ لیکن18 داؤد اعتراضنے کیا، مَیں”
ہوںکون کہ بادشاہ کا داماد بنوں؟ اسرائیل میں میرےتو خاندان اور آبائی
کنبے کی حیثیتکوئی “نہیں۔

19 توبھی شادی کی یاں تیار کی گئیں۔ لیکن جب مقررہ وقت آ گیا تو
ساؤل میربنے ایکشادیکی اَور آدمی بنام عدری ایل محولاتی سے دی۔کروا

20 اِتنے میں ساؤل کی چھوٹی بیٹی میکل داؤد سے محبت کرنے لـگی۔
جب ساؤل کو اِس کی خبر ملی تو خوشوہ ہوا۔ اُس21 نے سوچا، اب”
مَیں بیٹی کا رشتہ اُس کے ساتھ باندھ کر اُسے یوں پھنسا دوں گا کہ وہ
فلستیوں سے لڑتے لڑتے مر جائے “گا۔ داؤد سے اُس نے کہا، آپآج”
کو میرا داماد بننے کا دوبارہ موقع ملے “گا۔

22 پھر اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ چپکے سے داؤد کو
بتائیں، آپسنیں،” بادشاہ کو پسند ہیں، اور اُس کے تمام افسر آپبھی کو
پیار آپہیں۔کرتے بادشاہضرور قبولکشپیشکی کر اُسکے دامادکا
بن “جائیں۔ لیکن23 داؤد اعتراضنے آپکیا”کیا، دانستکی میں بادشاہ
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کا داماد بننا باتسیچھوٹی مَیںہے؟ غریبتو آدمی ہوں، میریاور کوئی
حیثیت “نہیں۔

24 ملازموں نے بادشاہ کے پاس واپس جا کر اُسے داؤد کے الفاظ
بتائے۔ 25 ساؤل نے اُنہیں پھر داؤد کے پاس بھیج کر اُسے اطلاع بادشاہ”دی، مَہر کے لئے پیسے نہیں مانگتا بلـکہ یہ کہ آپ اُن کے دشمنوں سے
بدلہ لے کر 100 فلستیوں کو قتل کر ثبوتدیں۔ کے طور آپپر کو اُن کا
ختنہ کر کے ِجلد کا کٹا ہوا حصہ بادشاہ پاسکے پڑےلانا شرط“گا۔ کا
مقصد یہ تھا کہ داؤد فلستیوں ہاتھوںکے مارا جائے۔

داؤدجب26 یہکو ملیخبر تو آئی۔پسندکشپیشکیساؤلاُسے مقررہ
وقت سے پہلے اُس27 نے اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل کر 200 فلستیوں کو
مار دیا۔ لاشوں کا ختنہ کر کے وہ ِجلد کے کُل ٹکڑے200 بادشاہ کے
پاس لایا تاکہ بادشاہ کا داماد بنے۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُس کی شادی
میکل سے کروا دی۔

ساؤل28 کو ماننا پڑا ربکہ داؤد ساتھکے اورہے میریکہ بیٹی میکل
اُسے بہت پیار کرتی ہے۔ تب29 وہ داؤد سے اَور بھی ڈرنے لگا۔ اِس کے
بعد وہ جیتے داؤدجی دشمنکا بنا رہا۔ 30 اُن دنوں میں فلستی اسرائیلسردار
سے لڑتے رہے۔ بھیجبلیکن جنگوہ کے لئے نکلے تو داؤد ساؤل کے
باقی افسروں کی نسبت یادہ ز کامیاب ہوتا تھا۔ نتیجے میں اُس کی شہرت
ملـکپورے میں پھیل گئی۔

19
یونتن داؤد سفارشکی کرتا ہے

اب1 ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور تمام ملازموں صافکو بتایا کہ داؤد
ہلاککو کرنا لیکنہے۔ داؤد یونتن بہتکو پیارا تھا، اِس2 لئے اُس نے
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اُسے آگاہ کیا، میرا” باپ آپ کو مار دینے کے مواقع ڈھونڈ رہا ہے۔ کل
صبح خبردار رہیں۔ چھپکہیں کر میرا انتظار کریں۔ 3 پھر مَیں اپنے باپ
کے ساتھ شہر نکلسے آپکر قریبکے سے گزروں گا۔ وہاں مَیں اُن سے
آپ کا معاملہ چھیڑ کر معلوم کروں گا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ
بھی وہ کہیں آپمَیںگے کو بتا دوں “گا۔

4 اگلی جبصبح یونتن نے اپنے باپ باتسے کی تو اُس نے داؤد کی
سفارش کر بادشاہ”کہا،کے اپنے خادم داؤد کا گناہ نہ کریں، اُسکیونکہ
آپنے کا گناہ نہیں کیا بلـکہ ہمیشہ آپ کے لئے فائدہ مند رہا ہے۔ اُسی5
اپنینے جان میںخطرےکو ڈال کر فلستی کو مار ڈالا، رباور اُسنے
کے وسیلے سے تمام اسرائیل کو بڑی نجات بخشی۔ اُس آپوقت خود بھی
دیکھکچھسب توہوئے۔خوشکر گناہآپپھر بےقصورجیسےاُسکےکر
آدمی کو کیوں بلاوجہ مروانا ہتے چا “ہیں؟

6 یونتن کی باتیں سن کر ساؤل مان گیا۔ اُس نے وعدہ کیا، رب” کی
حیات کی قَسم، داؤد کو مارا نہیں جائے “گا۔ 7 بعد میں یونتن نے داؤد
کو بُلا کر اُسے سب کچھ بتایا، پھر اُسے ساؤل پاسکے لایا۔ تب داؤد پہلے
کی طرح بادشاہ خدمتکی کرنے لگا۔

ساؤل کا داؤد پر دوسرا حملہ
ایک8 بار جنگپھر چھڑ گئی، اور داؤد نکل کر فلستیوں سے لڑا۔ اِس

دفعہ بھی اُس نے اُنہیں یوں دیشکست کہ وہ فرار ہو گئے۔ ایکلیکن9
جبدن ساؤل اپنا پکڑےنیزہ گھر میں بیٹھا تھا تو الله کی بھیجی ہوئی بُری
روح اُس پر غالب آئی۔ اُس وقت داؤد سرود بجا رہا تھا۔ اچانک10 ساؤل
نیزےنے پھینککو کر داؤد کو دیوار ساتھکے چھید لنے ڈا کوششکی
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کی۔ لیکن ہٹطرفایکوہ گیا اور نیزہ اُس قریبکے سے گزر کر دیوار
دھنسمیں گیا۔ بھاگداؤد گیا اور راتاُس ساؤل ہاتھکے سے بچ گیا۔

ساؤل11 ًنے فورا اپنے آدمیوں کو داؤد کے گھر پاسکے بھیج دیا تاکہ
وہ مکان کی پہرا داری کر کے داؤد کو صبح وقتکے قتل کر دیں۔ لیکن
میکلبیویکیداؤد اُسنے آگاہکو یہاںہیکوراتآج”دیا،کر چلےسے
جائیں، ورنہ آپ نہیں بچـیں گے بلـکہ کل صبح ہی مار دیئے جائیں “گے۔
12 چنانچہ داؤد گھر کی کھڑکی میں سے نکلا، اور میکل نے اُترنے میں
اُس کی مدد تبکی۔ بھاگداؤد کر بچ گیا۔

میکل13 نے داؤد کی چارپائی پر بُت رکھ کر اُس کے سر پر یوں بکر کے
بال لگا دیئے اور باقی حصے پر کمبل بچھا دیا۔ ساؤلجب14 کے آدمی داؤد
کو پکڑنے کے لئے آئے تو میکل نے کہا، وہ” بیمار “ہے۔ فوجیوں15 نے
ساؤل کو اطلاع دی تو اُس نے اُنہیں حکم دیا، اُسے” چارپائی سمیت ہی
پاسمیرے لے آؤ تاکہ اُسے مار “دوں۔

جب16 وہ داؤد کو لے جانے کے لئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اُس
چارپائیکی پر بُت پڑا سرکےجسہے پر یوں بکر بالکے لـگے ہیں۔ ساؤل17
اپنینے بیٹی بہتکو تُو”جھڑکا، طرحاِسمجھےنے میرےکردےدھوکا
دشمن کی فرار ہونے میں مدد کیوں کی؟ تیری ہی وجہ سے وہ بچ “گیا۔
میکل نے جواب دیا، اُس” نے مجھے دھمکی دی کہ مَیں تجھے قتل کر
دوں گا اگر تُو فرار ہونے میریمیں مدد نہ “کرے۔

داؤد رامہ میں سموایل پاسکے
داؤدطرحاِس18 نکلا۔بچ وہ سموایلمیںرامہ پاسکے فرار ہوا اور اُسے

سب کچھ سنایا جو ساؤل نے اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر دونوں مل نیوتکر
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چلے گئے۔ وہاں وہ ٹھہرے۔ ساؤل19 کو اطلاع دی گئی، داؤد” رامہ
نیوتکے میں ٹھہرا ہوا “ہے۔ اُس20 ًنے فورا اپنے آدمیوں کو اُسے پکڑنے
لئےکے بھیج پہنچےوہجبدیا۔ تو دیکھا نبیوںکہ کا پورا وہاںگروہ نبوّت
کر رہا ہے، اور سموایل خود اُن کی راہنمائی کر رہا اُنہیںہے۔ دیکھتے ہی
الله کا روح ساؤل کے آدمیوں پر نازل ہوا، اور وہ بھی نبوّت کرنے لـگے۔
ساؤل21 کو اِس بات کی خبر ملی تو اُس نے مزید آدمیوں کو رامہ بھیج
دیا۔ لیکن وہ بھی وہاں پہنچتے ہی نبوّت کرنے لـگے۔ ساؤل تیسرینے بار
آدمیوں بھیجکو دیا، لیکن یہی کچھ اُن کے ساتھ بھی ہوا۔

22 آخر میں ساؤل خود رامہ کے لئے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ سیکو کے
حوضبڑے پر پہنچا۔ وہاں اُس نے لوگوں سے پوچھا، داؤد” اور سموایل
کہاں اُنہوں“ہیں؟ جوابنے دیا، رامہ” نیوتآبادیکی “میں۔

ساؤل23 ابھی نیوت نہیں پہنچا تھا کہ الله کا روح اُس پر بھی نازل ہوا،
اور وہ نبوّت کرتے نیوتکرتے پہنچ گیا۔ وہاں24 وہ اپنے کپڑوں کو اُتار
کر سموایل کے منے سا نبوّت کرتا رہا۔ نبوّت کرتے کرتے وہ زمین پر لیٹ
گیا اور پورےوہاں دن اور راتپوری پڑا اِسیرہا۔ وجہ سے یہ قول مشہور
ہوا، کیا” ساؤل کو بھی نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟

20
داؤد اور یونتن عہد ھتے باند ہیں

اب1 داؤد رامہ نیوتکے سے بھاگبھی گیا۔ چپکے سے وہ یونتن کے
پاس آیا اور مجھ”پوچھا، سے غلطیکیا ہوئی ہے؟ میرا کیا قصور مجھہے؟ سے
آپ باپکے خلافکے کیا جرم سرزد ہوا ہے کہ وہ قتلمجھے کرنا ہتے چا
“ہیں؟
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2 یونتن اعتراضنے کیا، یہ” کبھی نہیں ہو !سکتا آپ نہیں مریں گے۔
باپمیرا تو مجھے سبہمیشہ کچھ بتا دیتا ہے، باتخواہ بڑی ہو یا چھوٹی۔
تو پھر وہ ایسا کوئی منصوبہ مجھ سے کیوں آپچھپائے؟ کی باتیہ سراسر
غلط “ہے۔

لیکن3 داؤد قَسمنے کھا کر اصرار کیا، ظاہر” ہے آپکہ کو اِس کے
بارے میں علم آپنہیں۔ باپکے معلومصافکو ہے آپمَیںکہ پسندکو
ہوں۔ وہ تو سوچتے ہوں گے، یونتن’ کو باتاِس کا علم نہ ہو، ورنہ وہ دُکھ
محسوس کرے ‘گا۔ لیکن رب کی اور آپ کی جان کی قَسم، مَیں بڑے
میںخطرے ہوں، موتاور سے بچنا مشکل ہی “ہے۔

یونتن4 نے کہا، مجھے” بتائیں کہ مَیں کیا کروں تو مَیں اُسے کروں “گا۔
داؤدتب5 اپنانے عیدکیچاندنئےکل”کیا۔پیشمنصوبہ اورہے، بادشاہ
توقع یں کر گے کہ مَیں اُن کی ضیافت میں شریک ہوں۔ لیکن اِس مرتبہ
مجھے پرسوں شام تک باہر کھلے میدان میں چھپا ہنے ر کی اجازت دیں۔
6 آپاگر باپکے میرا پتا کریں تو اُنہیں کہہ دینا، داؤد’ بڑےنے زور سے
مجھ سے اپنے شہر بیت لحم کو جانے اجازتکی مانگی۔ اُسے بڑی جلدی
تھی، اُسکیونکہ کا پورا خاندان اپنی سالانہ قربانی چڑھانا ‘ہے۔چاہتا 7 اگر
آپ جوابباپکے دیں ٹھیککہ ہے تو پھر معلوم ہو گا کہ ٹلخطرہ گیا
لیکنہے۔ اگر بڑےوہ غصے میں آ جائیں تو یقین جانیں کہ وہ مجھے نقصان
پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 8 ِ براہ کرم مجھ پر مہربانی کر کے یاد رکھیں
آپکہ ربنے کے منے سا اپنے خادم سے عہد باندھا ہے۔ اگر مَیں واقعی
قصوروار ٹھہروں تو آپ خود مجھے مار ڈالیں۔ لیکن صورتکسی میں بھی
مجھے باپاپنے کے حوالے نہ “کریں۔

یونتن9 فکر”دیا،جوابنے نہ کبھیمَیںکریں، جبگا۔کروںنہیںایسا
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بھی مجھے اشارہ مل جائے کہ باپمیرا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا
ہے تو مَیں آپضرور ًکو فورا اطلاع دوں “گا۔ 10 داؤد نے پوچھا، اگر”
آپ باپکے غصے جوابمیں دیں تو کون مجھے خبر پہنچائے “گا؟

11 یونتن نے جواب میں کہا، آئیں” ہم نکل کر کھلے میدان میں
دونوں“جائیں۔ نکلے 12 تو یونتن نے داؤد سے کہا، اسرائیلرب” کے خدا
کی قَسم، پرسوں اِس تکوقت مَیں اپنے باپ سے بات معلوم کر لوں گا۔
اگر آپوہ بارےکے میں رکھےسوچاچھی اور آپمَیں اطلاعکو نہ دوں
13 تو رب مجھے سخت سزا دے۔ لیکن اگر مجھے پتا چلے کہ میرا باپ آپ
کو مار دینے پر تُلا ہوا ہے تو آپمَیں کو اِس کی اطلاع بھی دوں گا۔ اِس
صورت میں مَیں آپ کو نہیں روکوں گا بلـکہ آپ کو سلامتی سے جانے
دوں گا۔ رب اُسی آپطرح کے ساتھ جسہو طرح وہ میرےپہلے باپ
کے ساتھ تھا۔ لیکن14 درخواست ہے میرےکہ جیتے جی مجھ پر رب کی
سی مہربانی کریں تاکہ مَیں مر نہ جاؤں۔ خاندانمیرے15 پر بھی تکہمیشہ
مہربانی کریں۔ وہ کبھی بھی آپ کی مہربانی سے محروم نہ ہو جائے، اُس
وقت بھی ربجبنہیں آپنے کے تمام دشمنوں کو رُوئے زمین پر سے مٹا
دیا ہو “گا۔

یونتنچنانچہ16 باندھعہدسےداؤدنے کر داؤدرب”کہا، دشمنوںکے
سے بدلہ “لے۔ 17 وہ بولا، قَسم” کھائیں آپکہ یہ عہد اُتنے ارادےپختہ
سے قائم رکھیں مجھآپجتنیگے محبتسے “ہیں۔رکھتے یونتنکیونکہ داؤد
کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔

18 پھر یونتن نے اپنا پیشمنصوبہ کیا۔ کل” تو نئے چاند کی عید ہے۔
جلدی سے پتا چلے گا آپکہ نہیں آئے، آپکیونکہ کی کرسی خالی رہے
گی۔ 19 اِس لئے پرسوں شام کے وقت کھلے میدان میں وہاں چلے جائیں
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جہاں پہلے چھپ گئے تھے۔ پتھر کے ڈھیر کے قریب بیٹھ جائیں۔ 20 اُس
وقت مَیں گھر سے نکل کر تین تیر پتھر کے ڈھیر طرفکی چلاؤں گا یا گو
کسیمَیں چیز کو نشانہ بنا کر مشق کر رہا ہوں۔ 21 پھر مَیں لڑکے تیروںکو
کو لے آنے کے لئے بھیج دوں گا۔ اگر مَیں اُسے بتا دوں، تیر’ اُرلی طرف
پڑے ہیں، اُنہیں جا کر ‘آؤلے خوفآپتو کھائے بغیر چھپنے کی جگہ سے
نکل پاسمیرےکر آ سکیں حیاتکیربگے۔ کی قَسم، میںصورتاِس
کوئی نہیںخطرہ ہو گا۔ لیکن22 اگر مَیں لڑکے کو بتا دوں، تیر’ طرفپرلی
پڑے ‘ہیں آپتو ًکو ہجرتفورا پڑےکرنی خودربمیںصورتاِسگی۔
آپ یہاںکو بھیجسے رہا ہو گا۔ لیکن23 جو باتیں ہم آپسآجنے میں کی
ربہیں خود تکہمیشہ اِن کا گواہ “رہے۔

ساؤل کی داؤد سے علانیہ دشمنی
24 چنانچہ داؤد کھلے میدان میں چھپ گیا۔ نئے چاند کی عید آئی تو

بادشاہ ضیافت کے لئے بیٹھ گیا۔ معمول25 کے مطابق وہ دیوار پاسکے
بیٹھ گیا۔ ابنیر اُس ساتھکے بیٹھا تھا اور یونتن اُس لیکنمقابل۔کے داؤد کی
جگہ خالی رہی۔

26 اُس دن ساؤل نے بات نہ چھیڑی، کیونکہ اُس نے سوچا، داؤد”
کسی وجہ ناپاکسے ہو گیا ہو گا، اِس لئے نہیں “آیا۔

لیکن27 اگلے دن جب داؤد کی جگہ پھر خالی رہی تو ساؤل نے یونتن
سے پوچھا، یسّی” کا بیٹا نہ تو کل، نہ آج ضیافت شریکمیں ہوا ہے۔ کیا
وجہ “ہے؟ یونتن28 جوابنے داؤد”دیا، بڑےنے زور مجھسے بیتسے
لحم اجازتکیجانے مانگی۔ اُس29 کہا،نے مہربانی’ کر مجھےکے جانے
دیں، کیونکہ میرا قربانیخاصایکخاندان چڑھا رہا میرےاورہے، بھائی
نے مجھے آنے کا حکم دیا ہے۔ آپاگر کو منظور ہو تو براہِ کرم مجھے اپنے
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بھائیوں پاسکے جانے اجازتکی ‘دیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بادشاہ کی
ضیافت شریکمیں نہیں “ہوا۔

یہ30 سن ساؤلکر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ !زادےحرام”گرجا، مجھے
معلومخوب ہے کہ تُو داؤدنے کا ساتھ دیا شرمہے۔ باتکی تیرےہے،
لئے اور تیری ماں کے لئے۔ تکجب31 یسّی کا بیٹا زندہ تکتبہے نہ تُو
اور نہ تیری بادشاہت قائم رہے ابگی۔ جا، اُسے لے آ، کیونکہ اُسے مرنا
ہی “ہے۔

32 یونتن نے کہا، کیوں؟” اُس نے کیا کِیا جو سزائے موت کے لائق
“ہے؟ میںجواب33 ساؤل نے اپنا نیزہ زور یونتنسے پھینکطرفکی دیا
تاکہ اُسے مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر یونتن نے جان لیا کہ ساؤل داؤد کو قتل
کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ غصےبڑے34 کے عالم میں وہ کھڑا ہوا اور
چلا گیا۔ اُس دن اُس نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ اُسے بہت دُکھ تھا
کہ باپمیرا داؤد کی اِتنی بےعزتی کر رہا ہے۔

اگلے35 دن یونتن صبح وقتکے گھر نکلسے کر میدانکھلے میں اُس
جگہ آ گیا جہاں داؤد سے ملنا ایکتھا۔ لڑکا اُس کے ساتھ تھا۔ اُس36 نے
لڑکے کو طرفاُسچلو،”دیا،حکم بھاگنا شروع تیروںمَیںطرفجسکرو
چلاؤںکو گا تاکہ تجھے معلوم ہو کہ وہ کہاں “ہیں۔ چنانچہ لڑکا دوڑنے
لگا، اور یونتن نے تیر اِتنے زور سے چلایا کہ وہ اُس سے آگے کہیں دُور جا
لڑکاجب37گرا۔ تیر پہنچقریبکے گیا تو یونتن آوازنے تیر”دی، طرفپرلی
ہے۔ جلدی38 بھاگکرو، کر آگے نکلو اور نہ “!رُکو پھر لڑکا تیر کو اُٹھا
کر مالـکاپنے واپسپاسکے آ گیا۔ 39 وہ نہیں جانتا تھا کہ اِس کے پیچھے
کیا مقصد یونتنصرفہے۔ اور داؤد کو علم تھا۔

40 پھر یونتن کماننے اور تیروں کو لڑکے کے سپرد کر کے اُسے حکم دیا،
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جاؤ،” سامان لے کر شہر میں واپس چلے “جاؤ۔ 41 لڑکا چلا گیا تو داؤد
پتھر کے ڈھیر جنوبکے نکلسے کر یونتن پاسکے آیا۔ تین مرتبہ وہ یونتن
کے منے سا منہ دوسرےایکگیا۔جھکبلکے کو چوم خوبدونوںکر
خاصروئے، کر داؤد۔ 42 پھر یونتن بولا، سلامتی” سے !جائیں اور کبھی
وعدےوہ نہ بھولیں ہمجو قَسمکیربنے کھا دوسرےایککر کئےسے
ہیں۔ یہ عہد آپ کے میرےاور اور آپ کی اور میری اولاد کے درمیان
ہمیشہ قائم ربرہے۔ خود ہمارا گواہ “ہے۔

پھر داؤد روانہ ہوا، اور یونتن شہر واپسکو چلا گیا۔
21

نوبداؤد میں ـِکاخی مَل پاسکے ٹھہرتا ہے
1 نوبداؤد میں ـِکاخی مَل امام پاسکے گیا۔ ـِکاخی مَل کانپتے ہوئے

اُس سے ملنے کے لئے آیا اور پوچھا، آپ” اکیلے کیوں آئے ہیں؟ آپکوئی
“نہیں۔ساتھکے داؤد2 بادشاہ”دیا،جوابنے ذمہخاصایکمجھےنے
دیداری کاجسہے تکذکر بھیکوکسیہے۔منعکرنا اِس بارےکے
میں جاننا نہیں ہئے۔ چا مَیں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ فلاں فلاں
جگہ پر میرا انتظار کریں۔ اب3 مجھے ذرا بتائیں کہ کھانے کے لئے کیا مل
سکتا مجھےہے؟ پانچ دےروٹیاں دیں، یا جو کچھ آپبھی پاسکے “ہے۔

4 امام نے جواب دیا، میرے” پاس عام روٹی نہیں ہے۔ مَیں آپ کو
ربصرف کے لئے مخصوص شدہ دےروٹی سکتا شرطہوں۔ یہ ہے کہ
آپ کے آدمی پچھلے دنوں میں عورتوں سے ہم بستر نہ ہوئے “ہوں۔ داؤد5
نے اُسے دےتسلی کر کہا، فکر” نہ کریں۔ پہلے ہمیںطرحکی اِس مہم کے
دوران بھی عورتوں سے دُور رہنا پڑا میرےہے۔ فوجی عام مہموں کے لئے
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بھی آپاپنے پاککو رکھتے ہیں، تو اِس دفعہ وہ کہیں یادہ صافپاکز
“ہیں۔

6 پھر امام نے داؤد کو مخصوص شدہ روٹیاں دیں یعنی وہ روٹیاں جو
ملاقات کے خیمے ربمیں کے حضور رکھی جاتی تھیں اور اُسی دن تازہ
روٹیوں سے تبدیل ہوئی تھیں۔ 7 اُس وقت ساؤل کے چرواہوں کا ادومی
وہاںدوئیگانچارج تھا۔ مجبوریکسیوہ ربباعثکے حضورکے ٹھہرا
ہوا تھا۔ اُس کی موجودگی میں 8 داؤد نے ـِکاخی مَل سے پوچھا، کیا” آپ
پاسکے کوئی نیزہ یا تلوار ہے؟ مجھے بادشاہ کی مہم کے لئے اِتنی جلدی
سے نکلنا پڑا کہ اپنی تلوار یا کوئی اَور ہتھیار ساتھ لانے کے لئے فرصت “ملی۔نہ

ـِکاخی9 مَل جوابنے دیا، جی” ہے۔ وادٔی ایلہ آپمیں کے ہاتھوں
مارے گئے فلستی جالوتمرد کی پاسمیرےتلوار ہے۔ کپڑےایکوہ
میں لپٹی میرے بالاپوش کے پیچھے پڑی ہے۔ اگر آپ اُسے اپنے ساتھ لے
جانا چاہیں تو لے میرےجائیں۔ پاس کوئی اَور ہتھیار نہیں “ہے۔ داؤد
نے کہا، اِس” قسم کی تلوار کہیں اَور نہیں ملتی۔ دےمجھے “دیں۔

داؤد فلستی بادشاہ پاسکے
اُسی10 دن داؤد آگے نکلا تاکہ ساؤل سے بچ سکے۔ اسرائیل کو چھوڑ

کر وہ فلستی شہر جات کے بادشاہ اَکیس کے پاس گیا۔ لیکن11 اَکیس
کے ملازموں نے بادشاہ کو آگاہ کیا، کیا” یہ ملـک کا بادشاہ داؤد نہیں
اِسیہے؟ بارےکے میں ناچاسرائیلی گاتےگیتکر ہیں، ساؤل’ ہزارنے
ہلاک کئے جبکہ داؤد دسنے “۔‘ہزار

یہ12 سن داؤدکر گھبرا گیا جاتاور اَکیسبادشاہکے بہتسے ڈرنے
لگا۔ اچانک13 وہ پاگل آدمی کا روپ بھر کر اُن کے درمیان عجیب عجیب
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حرکتیں کرنے لگا۔ شہر کے دروازے کے پاس جا کر اُس نے اُس پر
بےتُکے نشانسے لگائے اور اپنی داڑھی پر رال ٹپکنے دی۔

14 یہ دیکھ اَکیسکر نے اپنے ملازموں کو جھڑکا، تم” اِس آدمی کو
میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ یہ پاگل ہے۔
15 پاسمیرےکیا پاگلوں کمیکی کہہے تم اِس میرےکو منے سا آئےلے
ہو تاکہ اِس طرح کی حرکتیں کرے؟ کیا مجھے ایسے مہمان کی ضرورت
“ہے؟

22
عدُلام کے غار موآباور میں

1 اِس طرح داؤد جات سے بچ نکلا اور عدُلام کے غار میں چھپ گیا۔
جب اُس کے بھائیوں اور باپ کے گھرانے کو اِس کی خبر ملی تو بیتوہ
لحم سے آ کر وہاں اُس کے ساتھ جا ملے۔ 2 لوگاَور بھی جلدی سے اُس
کے گرد جمع ہو گئے، ایسے جو مصیبتکسی میں پھنسے ہوئے تھے یا اپنا
قرض ادا نہیں کر تھےسکتے اور ایسے بھی جن تلخیدلکا سے بھرا ہوا تھا۔
ہوتے ہوتے ًداؤد تقریبا 400 افراد کا راہنما بن گیا۔

داؤد3 عدُلام روانہسے ہو موآبملـِککر کے شہر مِصفاہ گیا۔چلا اُس
موآبینے بادشاہ گزارشسے باپماںمیرے”کی، یہاںتکوقتاُسکو
پناہ دیں تکجب مجھے پتا نہ ہو کہ میرےالله لئے کیا ارادہ رکھتا “ہے۔
4 وہ اپنے ماں باپ کو بادشاہ پاسکے لے آیا، اور وہ اُتنی تکدیر وہاں
ٹھہرے جتنی دیر داؤد اپنے پہاڑی قلعے میں رہا۔

ایک5 دن جاد نبی نے داؤد سے کہا، یہاں” پہاڑی قلعے متمیں رہیں
بلـکہ دوبارہ یہوداہ کے علاقے میں واپس چلے “جائیں۔ داؤد اُس کی سن
حارتکر جنگلکے میں جا بسا۔
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نوبساؤل اماموںکے سے بدلہ لیتا ہے
ساؤل6 کو اطلاع دی گئی کہ داؤد اور اُس کے آدمی دوبارہ یہوداہ

میں پہنچ گئے ہیں۔ اُس وقت ساؤل اپنا نیزہ پکڑے جھاؤ کے اُس درخت
کے سائے میں بیٹھا تھا جو ِجبعہ کی پہاڑی پر تھا۔ ساؤل کے ارد گرد اُس
کے کھڑےملازم تھے۔ 7 وہ پکار اُٹھا، بن” یمین کے !مردو سنیں، کیا یسّی
کا بیٹا سبآپ کھیتکو اور انگور کے دےباغ گا؟ کیا وہ فوج آپمیں
کو ہزار ہزار اور َسو َسو افراد پر کرےمقرر گا؟ 8 لگتا ہے آپکہ اِس کی
اُمید رکھتے ہیں، آپورنہ سازشخلافمیرےیوں نہ کرتے۔ آپکیونکہ
میں سے کسی نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا میرےکہ اپنے بیٹے نے اِس آدمی
کے ساتھ عہد باندھا آپہے۔ کو میری فکر تک نہیں، ورنہ مجھے اطلاع
دیتے کہ یونتن میرےنے ملازم داؤد کو اُبھارا ہے کہ تاکمیریوہ میں
بیٹھ جائے۔ آجکیونکہ تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

دوئیگ9 ادومی ساؤل افسروںکے وہاںساتھکے ابتھا۔کھڑا بولوہ
مَیں”اُٹھا، یسّینے بیٹےکے کو ـِکاخیمیںنوبوہوقتاُسہے۔دیکھا مَل
بن طوباخی سے ملنے آیا۔ ـِکاخی10 مَل ربنے یافتسے در کیا کہ داؤد
کا اگلا قدم کیا ہو۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُسے سفر کے لئے کھانا اور فلستی
جالوتمرد کی تلوار بھی “دی۔

بادشاہ11 ًنے فورا ـِکاخی مَل بن اورطوباخی اُس باپکے پورےکے
خاندان کو بُلایا۔ سب نوب میں امام تھے۔ جب12 پہنچے تو ساؤل طوباخی”بولا، کے بیٹے، “سنیں۔ ـِکاخی مَل جوابنے دیا، میرےجی” آقا،
“حکم۔ ساؤل13 الزامنے لگا کر یسّینےآپ”کہا، کے بیٹے داؤد ساتھکے
خلافمیرے سازشیں کیوں کی ہیں؟ بتائیں، آپ نے اُسے روٹی اور تلوار
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کیوں آپدی؟ اللهنے یافتسے کیوںدر کیا داؤدکہ آگے کیا آپکرے؟
ہی کی مدد سے سرکشوہ ہو تاکمیریکر میں بیٹھ گیا ہے، کیونکہ آج
تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

14 ـِکاخی مَل بولا، لیکن” میرے آقا، کیا ملازموں میں سے کوئی اَور
آپ دامادکے داؤد جیسا ثابتوفادار ہوا وہہے؟ آپتو محافظکے دستے کا
کپتان آپاور کے گھرانے کا معزز ممبر ہے۔ 15 اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ
مَیں اُسنے کے لئے الله ہدایتسے مانگی۔ اِس معاملے میں بادشاہ مجھ اور
میرے خاندان پر الزام نہ لگائے۔ مَیں نے تو سازشکسی کا تکذکر نہیں
“سنا۔

16 لیکن بادشاہ بولا، اخی” ـِک، مَل تجھے اور تیرے باپ کے پورے
خاندان کو مرنا “ہے۔ اُس17 کھڑےساتھنے اپنے محافظوں کو حکم جا”دیا، اماموںکر کو مار دو، کیونکہ یہ بھی داؤد اتحادیکے ہیں۔ گو اِن کو
معلوم تھا کہ داؤد مجھ بھاگسے رہا ہے توبھی اِنہوں نے مجھے اطلاع نہ
“دی۔

لیکن محافظوں ربنے کے اماموں کو مار لنے ڈا سے انکار کیا۔ تب18
بادشاہ دوئیگنے ادومی کو حکم دیا، پھر” تم ہی اماموں کو مار “دو۔
دوئیگ نے اُن پاسکے جا کر اُن سب کو قتل کر دیا۔ کتان کا بالاپوش
پہننے والے 85کُل آدمی اُس مارےدن گئے۔ 19 پھر اُس نے جا اماموںکر
کے شہر نوب کے تمام باشندوں کو مار ڈالا۔ شہر کے مرد، عورتیں، بچے
شیرخواروں سمیت، گائےبَیل، گدھے اور یاں بکر بھیڑ سب اُس ہلاکدن
ہوئے۔

ایکصرف20 شخصہی بچ گیا، ابیاتر جو ـِکاخی مَل بن اخی طوب کا
بیٹا تھا۔ بھاگوہ کر داؤد پاسکے آیا 21 اور اُسے اطلاع دی کہ ساؤل
ربنے اماموںکے قتلکو کر دیا ہے۔ داؤد22 نے کہا، اُس” جبدن
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مَیں ادومیدوئیگنے وہاںکو دیکھا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ ساؤلضرور
کو خبر پہنچائے گا۔ یہ میرا ہی قصور ہے آپکہ باپکے کا پورا خاندان
ہلاک ہو گیا ہے۔ میرےاب23 ساتھ رہیں اور مت ڈریں۔ جو آپآدمی
کو قتل کرنا چاہتا ہے وہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتا میرےآپہے۔ ساتھ
رہ محفوظکر رہیں “گے۔

23
داؤد قعیلہ کو بچاتا ہے

دنایک1 داؤد کو خبر ملی کہ فلستی قعیلہ شہر پر حملہ کر کے ہنے گا کی
لُوٹاناجسےجگہوں ہیں۔رہے داؤد2 یافتسےربنے در کیا”کیا، مَیں
جا کر فلستیوں پر حملہ رب“کروں؟ جوابنے دیا، جا،” فلستیوں پر حملہ
کر کے قعیلہ کو “بچا۔

لیکن3 داؤد کے اعتراضآدمی کرنے لـگے، ہم” پہلے سے یہاں یہوداہ
میں لوگوں مخالفتکی سے ڈرتے ہمجبہیں۔ قعیلہ جا فلستیوںکر پر حملہ
کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے “گا؟ تب4 داؤد ربنے سے دوبارہ ہدایت
مانگی، اور دوبارہ اُسے یہی جواب ملا، قعیلہ” کو !جا مَیں فلستیوں کو
تیرے حوالے کر دوں “گا۔

5 چنانچہ داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ قعیلہ چلا گیا۔ اُس نے فلستیوں پر
حملہ کر اُنہیںکے دیشکستبڑی اور اُن یوںکی بھیڑبکر چھینکو کر قعیلہ
کے باشندوں کو بچایا۔ وہاں6 قعیلہ میں ابیاتر داؤد کے لوگوں میں شامل
ہوا۔ اُس پاسکے امام بالاپوشکا تھا۔

ساؤلجب7 کو خبر ملی کہ داؤد قعیلہ شہر میں ٹھہرا ہوا توہے اُس نے
سوچا، الله” نے میرےاُسے حوالے کر دیا ہے، ابکیونکہ وہ فصیل دار
شہر میں جا پھنسکر گیا “ہے۔ 8 وہ اپنی پوری فوج کو جمع کر جنگکے
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لئےکے یاں تیار کرنے لگا تاکہ اُتر کر قعیلہ کا داؤدمیںجسکرےمحاصرہ
تکاب ٹھہرا ہوا تھا۔

لیکن9 داؤد کو پتا چلا کہ ساؤل اُس خلافکے یاں تیار کر رہا ہے۔
اُس نے ابیاتر امام سے کہا، امام” بالاپوشکا لے آئیں تاکہ ہم رب سے
ہدایت “مانگیں۔ 10 پھر اُس نے دعا کی، اے” رب اسرائیل کے خدا،
مجھے ملیخبر قعیلہسےوجہمیریساؤلکہہے پر حملہ برباداُسےکےکر کرنا
چاہتا ہے۔ 11 کیا شہر باشندےکے مجھے ساؤل کے حوالے کر دیں گے؟
کیا ساؤل واقعی آئے اےگا؟ رب، اسرائیل کے خدا، اپنے خادم کو “!بتا
رب جوابنے دیا، ہاں،” وہ آئے “گا۔ 12 پھر داؤد نے مزید یافت در
کیا، کیا” شہر بزرگکے مجھے میرےاور لوگوں کو ساؤل کے حوالے کر
دیں رب“گے؟ نے کہا، ہاں،” وہ کر دیں “گے۔

13 لہٰذا داؤد ًاپنے آدمیوں600تقریبا قعیلہساتھکے چلاسے گیا اور اِدھر
اُدھر پھرنے لگا۔ جب ساؤل کو اطلاع ملی کہ داؤد قعیلہ سے نکل کر بچ
گیا ہے تو وہاں جانے سے باز آیا۔

یونتن داؤد سے ملتا ہے
اب14 داؤد بیابان پہاڑیکے قلعوں اور زیفدشِت پہاڑیکے علاقے

میں ہنے اُسمسلسلتوساؤللگا۔ر کھوجکا لگاتا لیکنرہا، الله داؤدہمیشہ
ساؤلکو ہاتھکے سے بچاتا رہا۔ داؤدجبدنایک15 حورِش قریبکے
تھا تو اُسے اطلاع ملی کہ ساؤل آپ ہلاککو کرنے کے لئے نکلا ہے۔
وقتاُس16 یونتن نے داؤد پاسکے آ کر اُس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ
الله پر بھروسا رکھے۔ اُس17 باپمیرےمت۔ڈریں”کہا،نے آپہاتھکا
تک نہیں پہنچے ایکگا۔ آپدن اسرائیلضرور کے بادشاہ بن جائیں گے،
اور میرا آپرُتبہ بعدکے ہی آئے گا۔ باپمیرا بھی حقیقتاِس خوبسے
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واقف “ہے۔ دونوں18 باندھا۔عہدحضورکےربنے پھر یونتن اپنے گھر
چلا گیا جبکہ داؤد وہاں حورِش میں ٹھہرا رہا۔

زیفداؤد میں بچ جاتا ہے
19 دشِت زیف میں آباد لوگکچھ ساؤل پاسکے آ گئے جو اُس وقت

ِجبعہ میں تھا۔ اُنہوں نے کہا، ہم” جانتے ہیں کہ داؤد کہاں چھپ گیا
وہہے۔ حورِش پہاڑیکے قلعوں میں پہاڑیاُسہے، جسپر کا نام حکیلہ
ہے اور جو یشیمون جنوبکے میں ہے۔ اے20 آپبھیجببادشاہ، کا
دل چاہے آئیں تو ہم اُسے پکڑ آپکر کے حوالے کر دیں “گے۔ ساؤل21
جوابنے دیا، آپرب” برکتکو بخشے آپکہ کو مجھ ترسپر آیا ہے۔
واپساب22 جا کر مزید یاں تیار کریں۔ پتا یں کر کہ وہ کہاں آتا جاتا ہے
کساور نے اُسے وہاں دیکھا ہے۔ کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت
چالاک ہے۔ 23 ہر جگہ کھوجکا لگائیں جہاں چھپوہ جاتا جبہے۔
آپ کو ساری تفصیلات معلوم ہوں میرےتو پاس آئیں۔ پھر مَیں آپ کے
پہنچوںوہاںساتھ گا۔ اگر وہ کہیںوہاںواقعی ہو تو مَیں اُسے ڈھونڈضرور
نکالوں گا، خواہ پورےمجھے یہوداہ کی چھان بین کیوں نہ کرنی “پڑے۔

زیف24-25 تھوڑیگئے۔چلےواپسآدمیکے دیر بھیساؤلبعدکے اپنی
فوج سمیت وہاں کے لئے نکلا۔ اُس وقت داؤد اور اُس لوگکے دشِت
معون میں یشیمون میںجنوبکے داؤدجبتھے۔ اطلاعکو ملی ساؤلکہ
اُس تعاقبکا کر رہا توہے یگستانوہ ر وہاںگیا،چلامیںجنوبمزیدکے
بڑیجہاں چٹان نظر آتی لیکنہے۔ ساؤل کو پتا چلا اور ًوہ فورا یگستان ر
میں داؤد پیچھےکے گیا۔
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26 چلتے چلتے ساؤل داؤد کے قریب ہی پہنچ گیا۔ آخرکار صرف ایک
پہاڑی اُن کے درمیان رہ گئی۔ ساؤل پہاڑی ایککے دامن میں تھا جبکہ
داؤد اپنے لوگوں سمیت دوسرے دامن میں بھاگتا ہوا بادشاہ سے بچنے کی
کوشش کر رہا تھا۔ ساؤل ابھی اُنہیں گھیر کر پکڑنے کو تھا 27 اچانککہ
قاصد ساؤل پاسکے پہنچا جس نے کہا، جلدی” !آئیں فلستی ہمارے
ملـک میں گھس آئے “ہیں۔ 28 ساؤل کو داؤد کو چھوڑنا پڑا، اور وہ
فلستیوں سے لڑنے گیا۔ اُس وقت سے پہاڑی کا نام علیٰحدگی” کی “چٹان
پڑ گیا۔

داؤد29 وہاں چلاسے گیا اور جدیعین پہاڑیکے قلعوں میں ہنے ر لگا۔
24

داؤد ساؤل قتلکو کرنے سے انکار کرتا ہے
ساؤلجب1 فلستیوں تعاقبکا کرنے واپسسے آیا تو اُسے خبر ملی کہ

یگستانکےجدیعینداؤد میںر ہے۔ وہ2 اسرائیلتمام 3,000کے چیدہ
فوجیوں کو لے کر پہاڑی یوں بکر کی چٹانوں کے لئے روانہ ہوا تاکہ داؤد
کو پکڑ لے۔

3 چلتے چلتے وہ بھیڑوں کے کچھ باڑوں سے گزرنے لـگے۔ ایکوہاں غار
کو دیکھ کر ساؤل اندر گیا تاکہ اپنی حاجت رفع کرے۔ اتفاق سے داؤد
اور اُس کے آدمی اُسی غار کے پچھلے حصے میں چھپے بیٹھے تھے۔ 4 داؤد
آدمیوںکے نے آہستہ اُسسے سے آپتونےرب”کہا، سے وعدہ کیا تیرےمَیں’تھا، دشمن تیرےکو حوالے کر دوں گا، اور تُو جو جی چاہے اُس
کے ساتھ کر سکے اب‘گا۔ یہ وقت آ گیا “!ہے داؤد رینگتے رینگتے آگے
ساؤل قریبکے پہنچ گیا۔ چپکے اُسسے ساؤلنے لباسکے کنارےکے
کا کاٹٹکڑا لیا اور واپسپھر آ گیا۔ لیکن5 جب اپنے لوگوں پاسکے پہنچا
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تو اُس کا ضمیر اُسے ملامت کرنے لگا۔ 6 اُس نے اپنے آدمیوں سے رب”کہا، کرےنہ مَیںکہ اپنے آقا کے ساتھ سلوکایسا کر ربکے مسحکے
کئے ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگاؤں۔ ربکیونکہ نے خود اُسے مسح کر کے
چن لیا “ہے۔ 7 یہ کہہ کر داؤد نے اُن کو سمجھایا اور اُنہیں ساؤل پر حملہ
کرنے روکسے دیا۔

تھوڑی دیر کے بعد ساؤل غار سے نکل کر آگے چلنے لگا۔ جب8 وہ کچھ
فاصلے پر تھا تو داؤد بھی نکلا اور پکار اُٹھا، اے” بادشاہ سلامت، اے
میرے “!آقا ساؤل نے پیچھے دیکھا تو داؤد منہ کے جھکبل کر 9 آپلوگجب”بولا، کو بتاتے ہیں کہ آپداؤد کو نقصان پہنچانے پر تُلا ہوا
ہے آپتو کیوں دھیان دیتے ہیں؟ آپآج10 اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے
ہیں کہ جھوٹیہ جھوٹہی ہے۔ غار آپمیں الله کی مرضی میرےسے
قبضے میں آ گئے میرےتھے۔ لوگوں نے زور دیا کہ آپمَیں کو مار دوں،
لیکن مَیں آپنے نہکو مَیںچھیڑا۔ بولا، بھیکبھیمَیں’ بادشاہ نقصانکو
نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ رب نے خود اُسے مسح کر کے چن لیا ‘ہے۔
میرے11 باپ، یہ دیکھیں میرےجو ہاتھ میں !ہے آپ لباسکے کا یہ
ٹکڑا مَیں کاٹ سکا، اور پھر بھی مَیں نے آپ ہلاککو نہ کیا۔ اب جان
لیں کہ نہ آپمَیں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ مَیں آپنے
کا گناہ کیا ہے۔ پھر بھی آپ میرا تعاقب کرتے ہوئے مجھے مار لنے ڈا کے
درپَے ہیں۔ رب12 خود کرےفیصلہ کسکہ سے غلطی ہو رہی ہے،
آپ سے یا مجھ سے۔ آپوہی سے میرا بدلہ لے۔ لیکن خود مَیں آپکبھی
پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا۔ 13 قدیم قول باتیہی بیان کرتا ہے، بدکاروں’ سے
بدکاری پیدا ہوتی میری‘ہے۔ نیت تو صاف ہے، اِس لئے مَیں کبھی ایسا
نہیں کروں گا۔ اسرائیل14 کا کسبادشاہ خلافکے نکل آیا جسہے؟
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کا تعاقب آپ کر رہے ہیں اُس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ وہ مُردہ کُتا یا
پِّسو ہے۔ہی رب15 منصفہمارا ہو۔ دونوںہموہی کا فیصلہ کرے۔ وہ
معاملےمیرے پر دھیان مجھےاورکرےباتمیںحقمیرےدے، بےالزام
ٹھہرا آپکر کے ہاتھ سے “بچائے۔

خاموشداؤد16 ہوا تو ساؤل نے پوچھا، میرےداؤد” بیٹے، آپکیا کی
آواز “ہے؟ اور پھوٹوہ پھوٹ کر رونے لگا۔ اُس17 نے کہا، آپ” مجھ
سے یادہ ز راست باز آپہیں۔ نے مجھ سے سلوکاچھا کیا جبکہ آپمَیں
سے سلوکبُرا کرتا رہا ہوں۔ آج18 آپ میرےنے ساتھ بھلائی کا ثبوت
دیا، کیونکہ آپمجھےنےربگو حوالےکے کر دیا آپتوبھیتھا مجھےنے
ہلاک نہ کیا۔ کسیجب19 کا دشمن اُس کے قبضے میں آ جاتا ہے تو وہ
اُسے جانے نہیں دیتا۔ لیکن آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپرب کو اُس مہربانی
کا دےاجر آپجو آجنے مجھ پر کی ہے۔ اب20 مَیں جانتا ہوں آپکہ
ضرور بادشاہ بن جائیں گے، اور کہ آپ کے یعے ذر اسرائیل کی بادشاہی
قائم رہے گی۔ 21 چنانچہ رب کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ نہ
میریآپ اولاد ہلاککو کریں گے، میرےنہ آبائی میںگھرانے سے میرا
نام مٹا دیں “گے۔

22 داؤد نے قَسم کھا کر ساؤل سے وعدہ کیا۔ پھر ساؤل اپنے گھر چلا
گیا جبکہ داؤد نے اپنے لوگوں کے ایکساتھ پہاڑی قلعے میں پناہ لے لی۔

25

سموایل موتکی
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1 اُن دنوں میں فوتسموایل ہوا۔ تمام اسرائیل رامہ جنازےمیں کے لئے
جمع ہوا۔ اُس کا ماتم کرتے ہوئے اُنہوں نے اُسے اُس کی خاندانی قبر میں
دفن کیا۔

نابال داؤد کی بےعزتی کرتا ہے
اُن دنوں میں داؤد دشِت فاران میں چلا گیا۔
معون2-4 کالبمیں خاندانکے ایککا آدمی رہتا جستھا کا نام نابال

تھا۔ نہایتوہ امیر تھا۔ کرمل قریبکے اُس بھیڑیں3,000کی 1,000اور
یاں بکر تھیں۔ بیوی کا نام ابی جیل تھا۔ وہ ذہین بھی تھی صورتخوباور
بھی۔ اُس مقابلےکے میں مزاجسختنابال اور کمینہ ایکتھا۔ نابالدن اپنی
بھیڑوں بالکے کترنے کے لئے کرمل آیا۔

داؤدجب کو ملیخبر تو5 اُس جوانوں10نے بھیجکو کر کرمل”کہا،
جا نابالکر ملیںسے اور اُسے میرا دیں۔سلام اُسے6 بتانا، آپالله’ یلکو طو
زندگی آپکرے۔عطا آپکی، کیخاندانکے ملـکیتتمامکیآپاور کی
سلامتی ہو۔ 7 سنا ہے بھیڑوںکہ بالکے کترنے وقتکا آ گیا کرملہے۔
میں آپ کے چرواہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اُس پورے عرصے میں
نہ اُنہیں ہماری طرف سے کوئی نقصان پہنچا، نہ کوئی چیز چوری ہوئی۔
8 اپنے لوگوں سے خود پوچھ !لیں وہ اِس کی تصدیق کریں گے۔ آج آپ
خوشی منا رہے ہیں، اِس لئے میرے جوانوں پر مہربانی کریں۔ جو آپکچھ
خوشی دےسے سکتے ہیں وہ اُنہیں اور اپنے بیٹے داؤد “۔‘دیںدےکو

داؤد9 کے آدمی نابال پاسکے گئے۔ اُسے داؤد کا دےسلام کر اُنہوں
اُسنے کا پیغام دیا اور جوابپھر کا انتظار کیا۔ لیکن10 نابال کرختنے
لہجے میں یہ”کہا، کونہے؟کونداؤد یسّیہے کا بیٹا؟ بہتکلآج سے
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ایسے ہیںغلام مالـکاپنےجو بھاگےسے مَیں11ہیں۔ہوئے اپنی روٹی، اپنا
پانی اور کترنے والوں کے لئے ذبح کیا گوشتگیا لے کر ایسے آوارہ پھرنے
والوں کو دےکیوں دوں؟ کیا پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے “ہیں۔

12 داؤد کے آدمی چلے گئے اور داؤد سبکو کچھ بتا دیا۔ تب13 داؤد
نے حکم دیا، اپنی” تلواریں باندھ سب“!لو نے اپنی تلواریں باندھ لیں۔ اُس
نے بھی ایسا کیا اور پھر 400 افراد کے ساتھ کرمل کے لئے روانہ ہوا۔ باقی
200 مرد سامان پاسکے رہے۔

ابی جیل داؤد کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے
14 اِتنے میں نابال ایککے نوکر اُسنے بیویکی کو اطلاع دی، داؤد”

نے یگستان ر میں سے اپنے قاصدوں کو نابال کے پاس بھیجا تاکہ اُسے
مبارک باد دیں۔ لیکن اُس جوابنے میں گرج کر اُنہیں گالیاں دی ہیں،
15 حالانکہ اُن لوگوں ہمارےکا سلوکساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہمہے۔ اکثر
یوڑوں ر کو چَرانے کے لئے اُن کے قریب پھرتے رہے، توبھی اُنہوں نے
ہمیں کبھی نقصان نہ پہنچایا، نہ کوئی چوریچیز کی۔ بھیجب16 ہم اُن
قریبکے تھے تو وہ راتدن چاردیواری کی طرح ہماری حفاظت کرتے
رہے۔ سوچاب17 لیں کہ کیا کِیا !جائے کیونکہ مالـکہمارا اور اُس کے
تمام گھر خطرےبڑےوالے میں ہیں۔ وہ خود اِتنا شریر ہے کہ اُس سے
بات کرنے کا کوئی فائدہ “نہیں۔

ہوجلدیجتنی18 سامانکچھنےجیلابیسکا اکٹھا 200میںجسکیا
روٹیاں، َمے کی دو مشکیں، کھانے کے لئے تیار کی گئی پانچ بھیڑیں، بُھنے
اناجہوئے کے 27ساڑھے کلو 100کیکشمشگرام، اور انجـیر 200کی
ٹکیاں شامل تھیں۔ سب کچھ گدھوں پر لاد کر 19 اُس نے اپنے نوکروں کو
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حکم دیا، میرے” آگے نکل جاؤ، تمہارےمَیں پیچھے پیچھے آؤں “گی۔ اپنے
شوہر کو اُس نے کچھ نہ بتایا۔ ابیجب20 جیل پہاڑ کی آڑ میں اُترنے لـگی
تو داؤد اپنے آدمیوں سمیت اُس کی طرف ھتے بڑ ہوئے نظر آیا۔ پھر اُن کی
ملاقات ہوئی۔ 21 داؤد تو ابھی بڑےتک غصے میں تھا، کیونکہ وہ سوچ
رہا تھا، اِس” آدمی کی مدد کرنے کا کیا فائدہ !تھا ہم یگستان ر میں اُس
یوڑوںکے ر کرتےحفاظتکی اوررہے اُس بھیکوئیکی چیز نہگم ہونے
توبھیدی۔ اُس ہمارینے نیکی ہماریمیںجوابکے بےعزتی کی ہے۔
22 الله مجھے سخت دےسزا اگر مَیں کل تکصبح اُس ایککے آدمی کو
بھی زندہ چھوڑ “!دوں

23-24 داؤد کو دیکھ کر ابی جیل جلدی سے گدھے پر سے اُتر کر اُس
کے منے سا منہ کے جھکبل گئی۔ اُس نے کہا، میرے” آقا، مجھے ہی
ٹھہرائیں۔قصوروار مہربانی کر اپنیکے خادمہ لنےکو بو دیں اور اُس باتکی
اُسمالـکمیرے25سنیں۔ نابالآدمیشریر پر یادہ دھیانز نہ اُسدیں۔ کے
نام احمقمطلبکا ہے اور وہ احمق۔ہیہے میریافسوس، اُن آدمیوں سے
ملاقات نہیں ہوئی آپجو پاسہمارےنے بھیجے تھے۔ ربلیکن26 کی
اور آپ حیاتکی کی قَسم، رب آپنے کو اپنے ہاتھوں سے بدلہ لینے اور
قاتل بننے سے بچایا ہے۔ اور کرےالله کہ جو آپبھی سے دشمنی رکھتے اور
آپ نقصانکو پہنچانا ہتے چا ہیں اُنہیں نابال سیکی سزا مل جائے۔ اب27
گزارش ہے کہ برکتجو ہمیں ملی اُسہے آپمیں شریکبھی ہوں۔ جو
آپچیزیں کی خادمہ لائی ہے اُنہیں قبول کر کے اُن جوانوں میں تقسیم کر
دیں میرےجو آقا کے پیچھے ہو لئے ہیں۔ 28 جو بھی غلطی ہوئی ہے اپنی
خادمہ معافکو ربکیجئے۔ میرےضرور آقا کا گھرانا تکہمیشہ قائم
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رکھے گا، ربآپکیونکہ دشمنوںکے سے لڑتے ہیں۔ آپوہ کو جیتے جی
غلطیاں کرنے سے بچائے رکھے۔ آپکوئیجب29 تعاقبکا کر آپکے
کو مار دینے کرےکوششکی آپربتو کا آپخدا کی جان جانداروں
کی تھیلی میں محفوظ رکھے گا۔ لیکن آپ کے دشمنوں کی جان وہ فلاخن
پتھرکے پھینکدُورطرحکی ہلاککر گا۔دےکر اپنےربجب30 تمام
پورےوعدے اسرائیلکوآپکےکر بادشاہکا دےبنا تو31گا ایسیکوئی
بات منے سا نہیں آئے گی جو ٹھوکر باعثکا میرےہو۔ آقا کا صافضمیر ہو
گا، آپکیونکہ بدلہ لے کر قاتل نہیں بنے ہوں گزارشگے۔ ہے جبکہ
آپرب کو دےکامیابی تو اپنی خادمہ کو بھی یاد “کریں۔

32 داؤد بہت خوش ہوا۔ رب” اسرائیل کے خدا تعریفکی جسہو
آپآجنے کو مجھ سے ملنے کے لئے بھیج دیا۔ آپ33 مبارکبصیرتکی
!ہے مبارکآپ ہیں، آپکیونکہ نے مجھے اِس دن اپنے ہاتھوں سے بدلہ
لے قاتلکر بننے روکسے دیا ہے۔ اسرائیلرب34 کے خدا جسقَسمکی
نے مجھے آپ کو نقصان پہنچانے روکسے دیا، کل صبح نابال کے تمام
ہلاکآدمی ہوتے آپاگر اِتنی جلدی سے مجھ سے ملنے نہ “آتیں۔

35 داؤد نے ابی جیل پیشکی کردہ چیزیں قبول کر کے اُسے رُخصت
کیا اور کہا، سلامتی” سے جائیں۔ مَیں نے آپ کی سنی اور آپ کی بات
منظور کر لی “ہے۔

نابالرب کو سزا دیتا ہے
جب36 ابی جیل اپنے گھر پہنچی تو دیکھا بہتکہ رونق ہے، کیونکہ

نابال بادشاہ ضیافتسیکی کر خوشیاںکے منا رہا تھا۔ چونکہ وہ نشے میں
دُھت تھا اِس لئے ابی جیل نے اُسے وقتاُس کچھ نہ بتایا۔
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37 اگلی صبح جب نابال ہوش میں آ گیا تو ابی جیل نے اُسے سب کچھ
کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی نابال کو دورہ پڑ گیا، اور وہ پتھر سا بن گیا۔ دس38
دن کے بعد رب نے اُسے مرنے دیا۔ جب39 داؤد کو نابال موتکی کی
توگئیملخبر وہ تعریفکیرب”پکارا، میرےنےجسہو لئے نابال سے
لڑ کر میری بےعزتی کا بدلہ لیا ہے۔ اُس کی مہربانی ہے کہ مَیں غلط کام
کرنے سے بچ گیا ہوں جبکہ نابال کی بُرائی اُس کے اپنے سر پر آ گئی “ہے۔

ابی جیل کی داؤد شادیسے
کچھ دیر کے بعد داؤد نے اپنے لوگوں کو ابی جیل پاسکے بھیجا تاکہ

وہ داؤد کی اُس کے ساتھ شادی کی درخواست پیش کریں۔ 40 چنانچہ
اُس کے ملازم کرمل میں ابی جیل پاسکے جا کر بولے، داؤد” نے ہمیں
شادی کا دےپیغام کر بھیجا “ہے۔ ابی41 کھڑیجیل ہوئی، پھر منہ کے
جھکبل کر بولی، مَیں” اُن خدمتکی میں حاضر ہوں۔ مَیں مالـکاپنے
خادموںکے پاؤںکے تکدھونے تیار “ہوں۔

42 جلدیوہ سے تیار ہوئی اور گدھے پر بیٹھ کر داؤد ملازموںکے کے
ساتھ روانہ ہوئی۔ پانچ نوکرانیاں اُس ساتھکے چلی گئیں۔ یوں ابی جیل داؤد
بیویکی بن گئی۔

اب43 داؤد کی دو یاں بیو تھیں، کیونکہ پہلے اُس کی شادی اخی نوعم
سے ہوئی تھی جو یزرعیل سے تھی۔ تکجہاں44 ساؤل کی بیٹی میکل کا
تعلق تھا ساؤل اُسےنے داؤد سے لے اُسکر کی فلطیشادیدوبارہ ایل بن
لَیس سے کروائی تھی جو جلّیم کا ہنے ر والا تھا۔

26
داؤد ساؤل دوسریکو بار بچنے دیتا ہے
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ایک1 دن زیفدشِت کے باشندےکچھ دوبارہ ِجبعہ میں ساؤل کے
پاس آ اُنہوںگئے۔ بادشاہنے ہیںجانتےہم”بتایا،کو چھپکہاںداؤدکہ
گیا ہے۔ وہ اُس پہاڑی پر ہے جو حکیلہ کہلاتی ہے اور یشیمون مقابلکے
“ہے۔ 2 یہ سن کر ساؤل اسرائیل کے 3,000 چیدہ فوجیوں کو لے کر
زیفدشِت میں گیا تاکہ داؤد کو ڈھونڈ نکالے۔ 3 پہاڑیحکیلہ پر یشیمون
مقابلکے وہ رُک گئے۔ جو راستہ پہاڑ پر سے گزرتا اُسہے پاسکے اُنہوں
نے لگایا۔کیمپاپنا داؤد یگستانوقتاُس ر چھپمیں گیا اُسےجبتھا۔
خبر ملی ساؤلکہ تعاقبمیرا کر رہا ہے 4 تو اُس نے اپنے لوگوں کو معلوم
لئےکےکرنے اُنہوںبھیجا۔ واپسنے آ بادشاہکہدیاطلاعاُسےکر واقعی
اپنی فوج سمیت یگستان ر میں پہنچ گیا ہے۔ 5 یہ سن کر داؤد خود نکل کر
چپکے سے اُس جگہ گیا جہاں ساؤل کیمپکا تھا۔ اُس کو معلوم ہوا کہ
ساؤل اور اُس کا کمانڈر ابنیر بن نیر کیمپ کے عین بیچ میں سو رہے ہیں
جبکہ باقی آدمی دائرہ بنا کر اُن کے ارد گرد سو رہے ہیں۔

6 دو مرد داؤد کے ساتھ تھے، ـِکاخی مَل ِحتّی اور ابی شے بن یاہ۔ ضرو
یاہ یوآبضرو بھائیکا تھا۔ داؤد میںکیمپساتھمیرےکون”پوچھا،نے
گھس کر ساؤل پاسکے جائے “گا؟ ابی شے جوابنے دیا، مَیں” ساتھ
سوئےآئے۔گھسمیںکیمپوقتکےراتدونوںچنانچہ7“گا۔جاؤں
ہوئے فوجیوں اور ابنیر سے گزر کر وہ تکساؤل پہنچ گئے جو زمین پر لیٹا
سو رہا تھا۔ اُس کا نیزہ سر قریبکے زمین میں گڑا ہوا تھا۔ 8 ابی شے نے
آہستہ داؤدسے آج”کہا،سے الله آپنے دشمنکے آپکو میںقبضےکے
کر دیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو مَیں اُسے اُس کے نیزےاپنے سے زمین کے
ساتھ چھید دوں۔ مَیں ایکاُسے ہی وار میں مار دوں دوسرےگا۔ وار کی
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ضرورت ہی نہیں ہو “گی۔
9 داؤد بولا، نہ” !کرو اُسے مت مارنا، کیونکہ جو رب کے مسح کئے

ہوئے خادم کو ہاتھ لگائے وہ ٹھہرےقصوروار گا۔ رب10 حیاتکی
کی ربقَسم، ساؤلخود موتکی کرےمقرر گا، خواہ وہ بوڑھا ہو کر مر
جائے، میںجنگخواہ لڑتے ہوئے۔ مجھےرب11 اِس محفوظسے رکھے
کہ مَیں اُس مسحکے کئے ہوئے خادم کو نقصان پہنچاؤں۔ نہیں، ہم کچھ
اَور کریں اُسگے۔ کا نیزہ اور پانی کی صراحی پکڑ لو۔ آؤ، ہم یہ چیزیں اپنے
ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاتے “ہیں۔ 12 چنانچہ وہ دونوں چیزیں اپنے
ساتھ لے کر چپکے سے چلے گئے۔ کیمپ میں کسی کو بھی پتا نہ چلا،
کوئی نہ جاگا۔ سب سوئے رہے، کیونکہ رب نے اُنہیں گہری نیند دیاُسلا تھا۔

13 داؤد وادی کو پار کر پہاڑیکے پر چڑھ گیا۔ جب ساؤل سے فاصلہ
کافی تھا 14 تو داؤد فوجنے اور ابنیر اونچیکو آواز سے پکار کر کہا، اے”
ابنیر، کیا آپ مجھے جواب نہیں دیں “گے؟ ابنیر پکارا، آپ” کون ہیں کہ
بادشاہ کو اِس طرح کی اونچی آواز “دیں؟ 15 داؤد ًنے طنزا جواب آپکیا”دیا، مرد نہیں ہیں؟ اور اسرائیل میں آپکون جیسا ہے؟ تو آپپھر نے
اپنے بادشاہ کیوںحفاظتصحیحکی نہ کوئیجبکی اُسے قتل کرنے کے
لئے کیمپ گھسمیں آیا؟ 16 آپجو نے کیا ٹھیکوہ نہیں ربہے۔ کی
حیات کی آپقَسم، آپاور کے آدمی موتسزائے لائقکے ہیں، کیونکہ
آپ نے مالـکاپنے حفاظتکی نہ کی، گو ربوہ مسحکا کیا ہوا بادشاہ
ہے۔ خود دیکھ لیں، جو نیزہ اور پانی کی صراحی بادشاہ کے سر پاسکے
تھے وہ کہاں “ہیں؟

لی۔پہچانآوازکیداؤدنےساؤلتب17 وہ میرے”پکارا، بیٹے داؤد، کیا
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کیآپ آواز “ہے؟ داؤد18 جوابنے جی،”دیا، بادشاہ میرےسلامت۔
آپآقا، تعاقبمیرا کیوں کر رہے ہیں؟ مَیں آپتو کا خادم ہوں۔ مَیں نے
کیا کِیا؟ مجھ سے کیا سرزدجرم ہوا ہے؟ گزارش19 کہہے میرا آقا اور بادشاہ
اپنے خادم باتکی سنے۔ اگر رب آپنے خلافمیرےکو اُکسایا ہو تو
میریوہ غلہ کی نذر قبول لیکنکرے۔ اگر انسان اِس پیچھےکے ہیں ربتو
کے منے سا اُن !لعنتپر اپنی حرکتوں اُنہوںسے میریمجھےنے موروثی زمین
نکالسے دیا ہے اور نتیجے میں ربمَیں کی قوم میں نہیں رہ حقیقتسکتا۔
میں وہ کہہ رہے ہیں، جاؤ،’ معبودوںدیگر کی پوجا ‘!کرو 20 ایسا نہ ہو کہ
وطنمَیں رباورسے دُورسےحضورکے مر اسرائیلجاؤں۔ کا بادشاہ پِّسو
کو ڈھونڈ لنے نکا کے لئے نکلکیوں آیا وہہے؟ تو پہاڑوں میں میرا شکار تیتر
کے شکار طرحکی کر رہے “ہیں۔

تب21 ساؤل نے اقرار کیا، مَیں” نے گناہ کیا ہے۔ داؤد میرے بیٹے،
واپس آئیں۔ اب سے مَیں آپ کو نقصان پہنچانے کوششکی نہیں کروں
گا، میریآجکیونکہ آپجان کی نظر میں قیمتی تھی۔ بڑیمَیں بےوقوفی کر
گیا ہوں، اور مجھ بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

داؤد22 میںجوابنے بادشاہ”کہا، کا نیزہ پاسمیرےیہاں آپہے۔
کا جوانکوئی آ کر اُسے جائے۔لے رب23 ہر شخصاُس کو اجر دیتا ہے
انصافجو کرتا اور وفادار رہتا ہے۔ آج رب آپنے میرےکو حوالے
کر دیا، لیکن مَیں نے اُس مسحکے کئے ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگانے سے
انکار میریاور24کیا۔ دعا میریآججانکیآپقیمتیجتنیکہہے میںنظر
تھی، اُتنی قیمتی میری جان رببھی کی نظر میں ہو۔ وہی مجھے مصیبتہر
سے بچائے “رکھے۔ ساؤل25 جوابنے دیا، میرے” بیٹے آپربداؤد،
برکتکو دے۔ آپآئندہ بڑیکو کامیابی حاصل ہو “گی۔
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اِس کے بعد داؤد نے اپنی راہ لی اور ساؤل اپنے گھر چلا گیا۔
27

داؤد اَکیسدوبارہ پاسکے
اِس1 تجربے بعدکے داؤد سوچنے اگر”لگا، مَیں یہیں ٹھہر جاؤں کسیتو

دن ساؤل مجھے مار ڈالے گا۔ بہتر ہے کہ اپنی حفاظت کے لئے فلستیوں
میںملـککے اسرائیلپورےساؤلتبجاؤں۔چلا میں لگانےکھوجمیرا
سے باز آئے گا، اور محفوظمَیں رہوں “گا۔ 2 چنانچہ وہ آدمیوں600اپنے
کو لے جاتکر کے اَکیسبادشاہ معوکبن پاسکے چلا گیا۔ 3 اُن کے
خاندان ساتھ تھے۔ داؤد کی دو یاں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور نابال کی بیوہ
ابی جیل کرملی بھی ساتھ تھیں۔ اَکیس نے اُنہیں جات شہر میں ہنے ر کی
اجازت دی۔ ساؤلجب4 کو خبر ملی کہ داؤد جاتنے میں پناہ لی ہے
تو وہ اُس کا کھوج لگانے سے باز آیا۔

ایک5 دن داؤد اَکیسنے باتسے کی، اگر” آپ کی نظرِ کرم مجھ پر
ہے تو دیہاتمجھے آبادیکسیکی میں ہنے ر اجازتکی دیں۔ ضرورتکیا
ہے کہ مَیں یہاں آپ کے ساتھ دار الحکومت میں “رہوں؟ اَکیس6 متفق
ہوا۔ اُس دن اُس نے اُسے ِصقلاج شہر دے دیا۔ یہ شہر اُس وقت سے
یہوداہ کے بادشاہوں کی ملـکیت میں رہا ہے۔ 7 ایکداؤد سال اور چار
مہینے ملـکفلستی میں ٹھہرا رہا۔

ِصقلاج8 سے داؤد اپنے آدمیوں کے مختلفساتھ جگہوں پر حملہ کرنے
کے لئے نکلتا رہا۔ کبھی وہ یوں جسور پر دھاوا لتے، بو کبھی یوں جرز یا
عمالیقیوں پر۔ یہ قبیلے قدیم زمانے سے یہوداہ جنوبکے میں ُشور اور مصر
کی سرحد تک ہتے ر تھے۔ جب9 بھی کوئی مقام داؤد کے قبضے میں آ
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جاتا تو وہ کسی بھی مرد یا عورت کو زندہ نہ ہنے ر دیتا لیکن یوں، بھیڑبکر
گائےبَیلوں، گدھوں، اونٹوں اور کپڑوں کو اپنے ساتھ ِصقلاج لے جاتا۔

بھیجب حملےکسیداؤد واپسسے آ کر اَکیسبادشاہ سے ملتا 10 تو وہ
پوچھتا، آپآج” کسنے پر چھاپہ “مارا؟ پھر داؤد جواب دیتا، یہوداہ”
کے جنوبی علاقے “پر، یا یرحمئیلیوں” کے جنوبی علاقے “پر، یا قینیوں”
جنوبیکے علاقے “پر۔ بھیجب11 آبادیکسیداؤد پر حملہ کرتا تو وہ تمام
باشندوں موتکو گھاٹکے اُتار دیتا اور نہ مرد، عورتنہ کو زندہ چھوڑ
جاتکر لاتا۔ کیونکہ اُس نے سوچا، ایسا” نہ ہو کہ فلستیوں کو پتا چلے
کہ مَیں اصل میں اسرائیلی آبادیوں پر حملہ نہیں کر “رہا۔

جتنا وقت داؤد نے فلستی ملـک میں گزارا وہ ایسا ہی کرتا رہا۔
اَکیس12 نے داؤد پر پورا بھروسا کیا، کیونکہ اُس نے سوچا، اب” داؤد
کو تکہمیشہ میری خدمت میں پڑےرہنا گا، کیونکہ ایسی حرکتوں سے
اُس کی اپنی قوم اُس سختسے متنفر ہو گئی “ہے۔

28
1 اُن دنوں میں فلستی اسرائیل سے لڑنے کے لئے اپنی فوجیں جمع کرنے

اَکیسلـگے۔ نے داؤد سے باتبھی کی، توقع” ہے آپکہ اپنے فوجیوں
میرےسمیت ساتھ مل جنگکر کے لئے نکلیں “گے۔

2 داؤد جوابنے دیا، ابضرور۔” آپ خود دیکھیں گے آپکہ کا
خادم کیا کرنے کے قابل اَکیس“!ہے بولا، ٹھیک” ہے۔ پوری جنگ
محافظمیرےآپدورانکے ہوں “گے۔

ساؤل جادوگرنی طرفکی رجوع کرتا ہے



28:3سموئیل-۱ lxxxvi 28:12سموئیل-۱

انتقالسموایلوقتاُس3 کر چکا تھا، اسرائیلپورےاور اُسنے کا ماتم
کر کے اُسے اُس کے آبائی شہر رامہ میں دفنایا تھا۔

اُن دنوں میں اسرائیل میں مُردوں سے رابطہ کرنے والے اور غیب دان
نہیں تھے، کیونکہ ساؤل ملـکپورےاُنہیںنے نکالسے دیا تھا۔

فلستیوںاب4 اپنینے لشکرگاہ شونیم پاسکے لگائی ساؤلجبکہ تمامنے
اسرائیلیوں کو جمع کر کے ِجلبوعہ پاسکے اپنا کیمپ لگایا۔ فلستیوں5 کی
بڑی فوج دیکھ کر دہشتسختوہ لگا۔کھانے اُس6 ربنے ہدایتسے
حاصل کرنے کوششکی کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، نہ خواب، نہ
مُقّدس قرعہ لنے ڈا سے اور نہ نبیوں کی معرفت۔ تب7 ساؤل نے اپنے
ملازموں کو حکم دیا، میرے” لئے مُردوں سے رابطہ کرنے والی ڈھونڈو
تاکہ مَیں جا کر اُس معلوماتسے حاصل کر “لوں۔ ملازموں جوابنے
دیا، عین” دور میں عورتایسی “ہے۔

بھیسساؤل8 بدل کر دو آدمیوں کے ساتھ عین دور کے لئے روانہ ہوا۔
رات کے وقت وہ جادوگرنی کے پاس پہنچ گیا اور بولا، مُردوں” سے

رابطہ کر کے اُس روح کو پاتال سے بُلا جسدیں کا نام مَیں آپ کو بتاتا
“ہوں۔ جادوگرنی9 اعتراضنے کیا، آپکیا” مجھے مروانا ہتے چا آپہیں؟
کو پتا ہے ساؤلکہ دانوںغیبتمامنے اور مُردوں رابطہسے والوںکرنے
ملـککو میں سے مٹا دیا کیوںمجھےآپہے۔ پھنسانا ہتے چا “ہیں؟ تب10
ساؤل نے کہا، رب” حیاتکی کی قَسم، آپ کو یہ کرنے کے لئے سزا
نہیں ملے “گی۔ عورت11 نے پوچھا، کسمَیں” کو “بُلاؤں؟ ساؤل نے
جواب دیا، سموایل” کو بُلا “دیں۔

عورتسموایلجب12 کو نظر آیا تو وہ چیخ اُٹھی، آپ” مجھےنے کیوں
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دھوکا دیا؟ آپ تو ساؤل “!ہیں 13 ساؤل نے اُسے تسلی دے کر ڈریں”کہا، مت۔ بتائیں تو سہی، کیا دیکھ رہی عورت“ہیں؟ جوابنے ایکمجھے”دیا، روح نظر آ رہی ہے جو چڑھتی چڑھتی زمین میں سے نکل کر آ
رہی “ہے۔ ساؤل14 نے پوچھا، اُس” کی شکل صورتو کیسی “ہے؟
جادوگرنی نے کہا، چوغے” میں لپٹا ہوا بوڑھا آدمی “ہے۔

یہ سن کر ساؤل نے جان لیا کہ سموایل ہی ہے۔ وہ منہ کے بل زمین پر
جھک گیا۔ سموایل15 بولا، تُو” نے مجھے پاتال سے بُلوا کر مضطربکیوں
کر دیا ساؤل“ہے؟ جوابنے میںمصیبتبڑیمَیں”دیا، ہوں۔ فلستی مجھ
سے لڑ رہے ہیں، اور الله ترکمجھےنے کر دیا نہہے۔ وہ نبیوں معرفتکی
ہدایتمجھے دیتا خوابنہہے، یعے۔کے ذر اِس لئے مَیں آپنے کو بُلوایا
ہے آپتاکہ مجھے بتائیں کہ مَیں کیا “کروں۔

لیکن16 سموایل نے کہا، رب” خود ہی تجھے چھوڑ کر تیرا دشمن بن
گیا ہے تو پھر مجھ سے یافت در کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ رب17 اِس وقت
تیرے ساتھ وہ کچھ کر رہا پیشکیجسہے گوئی اُس معرفتمیرینے
تھی۔کی اُس تیرےنے ہاتھ بادشاہیسے چھین اَورکسیکر یعنی داؤد کو
ہے۔دیدے عمالیقیوںتجھےنےربجب18 پر اُس نازلغضبسختکا
کرنے کا حکم دیا تھا تو تُو اُسنے کی نہ تجھےابسنی۔ اِس کی سزا بھگتنی
پڑے گی۔ رب19 تجھے اسرائیل سمیت فلستیوں کے حوالے دےکر گا۔
کل ہی تُو تیرےاور بیٹے پاسمیرےیہاں پہنچیں پوریتیریربگے۔ فوج
بھی فلستیوں قبضےکے میں دےکر “گا۔

20 یہ سن کر ساؤل سخت گھبرا گیا، اور وہ گر کر زمین پر دراز ہو گیا۔
جسم کی پوری طاقت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اُس نے پورےپچھلے دن
راتاور روزہ رکھا تھا۔

جادوگرنیجب21 نے ساؤل پاسکے جا کر دیکھا کہ اُس کے رونگٹے
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کھڑے ہو گئے ہیں تو اُس نے کہا، جناب،” مَیں آپنے کا حکم مان کر
اپنی ڈالمیںخطرےجان دی۔ اب22 میریذرا بھی اجازتمجھےسنیں۔
دیں کہ مَیں آپ کو کچھ کھانا کھلاؤں تاکہ آپ تقویت پا کر واپس جا
“سکیں۔ ساؤللیکن23 انکارنے مَیں”کیا، اُستب“گا۔کھاؤںنہیںکچھ
آدمیوںکے عورتنے ساتھکے مل کر بہتاُسے سمجھایا، اور آخرکار اُس
نے اُن کی سنی۔ وہ زمین سے اُٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ 24 جادوگرنی کے
پاس موٹا تازہ بچھڑا تھا۔ اُسے اُس جلدینے سے ذبح کروا کر تیار کیا۔ اُس
نے کچھ آٹا بھی لے کر گوندھا اور اُس سے بےخمیری روٹی بنائی۔ 25 پھر
اُس نے کھانا ساؤل اور اُس کے ملازموں کے منے سا رکھ دیا، اور اُنہوں
نے کھایا۔ پھر وہ راتاُسی دوبارہ روانہ ہو گئے۔

29
فلستی داؤد کرتےہیںشکپر

فلستیوں1 نے اپنی فوجوں کو افیق پاسکے جمع کیا، جبکہ اسرائیلیوں
کی لشکرگاہ یزرعیل کے چشمے پاسکے تھی۔ 2 فلستی جنگسردار کے
لئے نکلنے لـگے۔ اُن کے پیچھے َسو َسو اور ہزار ہزار سپاہیوں کے گروہ ہو
لئے۔ آخر میں داؤد اور اُس کے آدمی اَکیسبھی کے ساتھ چلنے لـگے۔

3 یہ دیکھ کر فلستی کمانڈروں نے پوچھا، یہ” اسرائیلی کیوں ساتھ جا
رہے اَکیس“ہیں؟ جوابنے دیا، یہ” داؤد ہے، پہلےجو اسرائیلی بادشاہ
ساؤل کا فوجی افسر تھا اباور کافی دیر میرےسے ساتھ وہسےجبہے۔
ساؤل کو چھوڑ پاسمیرےکر آیا مَیںہے اُسنے نہیںعیبمیں “دیکھا۔

لیکن4 فلستی کمانڈر غصے سے اُسے”بولے، اُس بھیجواپسشہر دیں جو
آپ نے اُس کے لئے مقرر کیا !ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارےوہ ساتھ
نکل اچانککر ہم پر ہی حملہ کر دے۔ کیا مالـکاپنے سے صلح کرانے
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کا کوئی بہتر یقہ طر ہے کہ وہ مالـکاپنے ہمارےکو کٹے پیشسرہوئے
کرے؟ 5 کیا یہ وہی داؤد نہیں جس بارےکے میں اسرائیلی ناچتے ہوئے
گاتے تھے، ساؤل’ نے ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد دسنے “؟‘ہزار

اَکیسچنانچہ6 داؤدنے بُلاکو کر کیحیاتکیرب”کہا، آپقَسم،
دیانت دار ہیں، اور خواہشمیری تھی آپکہ اسرائیل سے لڑنے کے لئے
ساتھمیرے نکلیں، لـگےکرنےخدمتمیریآپسےجبکیونکہ مَیںہیں
آپنے میں عیب نہیں دیکھا۔ لیکن افسوس، آپ سرداروں کو پسند نہیں
ہیں۔ اِس7 لئے مہربانی کر کے سلامتی لوٹسے جائیں اور کچھ نہ کریں جو
اُنہیں بُرا “لـگے۔

8 داؤد نے پوچھا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اُس دن
سے مجھ نقصمیں پایا جبہے سے مَیں آپ کی خدمت کرنے لگا ہوں؟
مَیں مالـکاپنے اور بادشاہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لئے کیوں نہیں نکل
“سکتا؟

اَکیس9 جوابنے دیا، نزدیکمیرے” تو آپ الله کے فرشتے جیسے
اچھے ہیں۔ لیکن فلستی کمانڈر اِس بات پر بضد ہیں کہ آپ اسرائیل سے
لڑنے کے لئے ہمارے ساتھ نہ نکلیں۔ 10 چنانچہ کل سویرےصبح اُٹھ کر
اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو جانا۔ جب دن چڑھے تو دیر نہ کرنا بلـکہ
جلدی سے اپنے گھر چلے “جانا۔

داؤد11 اور اُس آدمیوںکے نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن سویرےصبحوہ
اُٹھ کر ملـکفلستی میں واپس چلے گئے جبکہ فلستی یزرعیل کے لئے روانہ
ہوئے۔

30
ِصقلاج کی تباہی اور داؤد کا بدلہ
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تیسرے1 جبدن داؤد ِصقلاج پہنچا تو دیکھا کہ شہر ستیاناسکا ہو
گیا ہے۔ اُن کی غیرموجودگی میں عمالیقیوں میںنجبدشِتنے آ ِصقلاجکر
پر بھی حملہ کیا تھا۔ شہر کو جلا کر 2 وہ تمام باشندوں کو چھوٹوں سے لے
کر تکبڑوں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن ہلاککوئی نہیں ہوا تھا بلـکہ
سبوہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ 3 جبچنانچہ داؤد اور اُس کے آدمی
واپس آئے تو دیکھا کہ شہر بھسم ہو گیا اورہے تمام بال چھنبچے ہیں۔گئے
4 پھوٹپھوٹوہ کر رونے لـگے، اِتنے روئے کہ آخرکار رونے سکتکی
ہی نہ رہی۔ داؤد5 کی دو یوں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور ابی جیل کرملی کو
بھی اسیر کر لیا گیا تھا۔

داؤد6 کی خطرےبڑےجان میں آ گئی، کیونکہ اُس کے مرد غم کے
مارے آپس میں اُسے سنگسار کرنے کی باتیں کرنے لـگے۔ کیونکہ بیٹے
بیٹیوں کے چھن جانے باعثکے سختسب رنجیدہ تھے۔ لیکن داؤد نے
رب اپنے خدا میں پناہ لے کر تقویت پائی۔ 7 اُس نے ابیاتر بن ـِکاخی مَل
کو حکم دیا، قرعہ” لنے ڈا کے لئے امام کا بالاپوش لے جب“آئیں۔ امام
بالاپوش لے آیا تو8 داؤد یافتسےربنے در کیا”کیا، لٹیروںمَیں تعاقبکا
کروں؟ کیا مَیں اُن کو جا لوں رب“گا؟ جوابنے دیا، اُن” تعاقبکا !کر
تُو اُنہیںصرفنہ جا لے گا بلـکہ اپنے لوگوں کو بچا بھی لے “گا۔ تب9-10
داؤد مردوں600اپنے ساتھکے ہوا۔روانہ چلتے چلتے وہ ندیبسور پاسکے
پہنچ گئے۔ 200 افراد اِتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ وہ وہیں رُک گئے۔ باقی
400 ندیمرد کو پار کر کے آگے بڑھے۔

11 راستے میں اُنہیں میدانکھلے مصریایکمیں آدمی ملا اور اُسے داؤد
کے پاس لا کر کچھ پانی پلایا اور کچھ روٹی، 12 انجـیر کی ٹکی کا ٹکڑا اور
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کشمش کی دو ٹکیاں کھلائیں۔ تب اُس کی جان میں جان آ گئی۔ اُسے
تین دن اور رات سے نہ کھانا، نہ پانی ملا تھا۔ 13 داؤد نے پوچھا، تمہارا”
مالـک کون ہے، اور تم کہاں کے “ہو؟ اُس جوابنے دیا، مصریمَیں”
غلام ہوں، ایکاور عمالیقی مالـکمیرا مَیںجبہے۔ سفر دورانکے بیمار
ہو گیا تو اُس نے مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ اب مَیں تین دن سے یہاں پڑا ہوں۔
پہلے14 ہم کریتیوںنے یعنی فلستیوں کے جنوبی علاقے اور پھر یہوداہ کے
علاقے پر حملہ کیا خاصتھا، کر یہوداہ حصےجنوبیکے پر کالبجہاں کی
اولاد آباد ہے۔ شہر ِصقلاج کو ہم بھسمنے کر دیا “تھا۔

داؤد15 سوالنے کیا”کیا، مجھےتم بتا سکتے ہو طرفکسلٹیرےیہکہ
پہلے”دیا،جوابنےمصری“ہیں؟گئے الله قَسمکی کھا کر کریںوعدہ کہ
مجھےآپ ہلاکنہ کریں گے، مالـکمیرےنہ کے کریںحوالے گے۔ پھر
مَیں آپ کو اُن کے پاس لے جاؤں “گا۔ 16 چنانچہ وہ داؤد کو عمالیقی
لٹیروں پاسکے لے گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیقی اِدھر اُدھر
بکھرے ہوئے بڑا جشن منا رہے ہیں۔ وہ طرفہر کھانا کھاتے اور َمے
پیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اُنہوںمالجو فلستیوںنے اور یہوداہ کے
علاقے لُوٹسے لیا تھا بہتوہ یادہ ز تھا۔

ابھیجبسویرےصبح17 تھوڑی روشنی تھی داؤد نے اُن پر حملہ کیا۔
لڑتے لڑتے اگلے دن کی شام ہو گئی۔ دشمن ہار گیا اور سب کے سب
ہلاک صرفہوئے۔ 400 جوان بچ گئے جو اونٹوں پر سوار ہو کر فرار ہو
گئے۔ داؤد18 کچھسبنے چھڑا لیا جو عمالیقیوں لُوٹنے لیا تھا۔ اُس کی
دو یاں بیو بھی سلامتصحیح مل گئیں۔ 19 نہ بچہ نہ بزرگ، نہ بیٹا نہ بیٹی،
نہ مال یا کوئی اَور لُوٹی ہوئی چیز رہی جو واپسداؤد نہ لایا۔ عمالیقیوں20
کے گائےبَیل اور یاں بکر بھیڑ داؤد کا حصہ بن گئیں، اور اُس کے لوگوں
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نے اُنہیں اپنے یوڑوں ر کے آگے ہانکآگے کر کہا، یہ” لُوٹے ہوئے مال
میں سے داؤد کا حصہ “ہے۔

غنیمتماِل کی تقسیم
جب21 داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو جو 200 آدمی

نڈھال ہونے باعثکے ندیبسور سے آگے نہ سکےجا بھیوہ اُن آملے۔سے
داؤد نے سلام کر کے اُن کا حال پوچھا۔ لیکن22 باقی آدمیوں میں کچھ
لوگشرارتی بڑبڑانے لـگے، ہمارےیہ” ساتھ لڑنے کے لئے آگے نہ نکلے،
اِس لئے اِنہیں لُوٹے مالہوئے کا پانےحصہ بسنہیں۔حقکا وہ اپنے بال
بچوں کو لے کر چلے “جائیں۔

لیکن23 داؤد نے انکار میرےنہیں،”کیا۔ بھائیو، متایسا !کرنا سبیہ
ربکچھ طرفکی سے اُسیہے۔ نے محفوظہمیں رکھ کر حملہ آور لٹیروں
پر فتح بخشی۔ 24 تو پھر آپہم طرحکسباتکی مانیں؟ جو پیچھے رہ کر
سامان کی حفاظت کر رہا تھا اُسے بھی اُتنا ہی ملے گا جتنا کہ اُسے جو
دشمن سے لڑنے گیا تھا۔ ہم سبیہ کچھ برابر برابر تقسیم کریں “گے۔

وقتاُس25 سے یہ اصول بن گیا۔ داؤد نے اِسے اسرائیلی قانون کا حصہ
بنا دیا جو تکآج جاری ہے۔ ِصقلاج26 واپس پہنچنے پر داؤد نے لُوٹے
ہوئے مال ایککا حصہ یہوداہ بزرگوںکے پاسکے بھیج دیا جو اُس کے
دوست تھے۔ ساتھ ساتھ اُس نے پیغام بھیجا، آپ” کے لئے یہ تحفہ رب
کے دشمنوں سے لُوٹ لیا گیا “ہے۔ 27 یہ تحفے اُس نے ذیل کے شہروں
بھیجمیں بیت:دیئے راماتایل، نجب، یتیر، عروعیر،28 ِسفموت، اِستموع،
29-31 رکل، حُرمہ، عتاکبورعسان، اور حبرون۔ اِس کے علاوہ اُس نے
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تحفے یرحمئیلیوں، قینیوں اور باقی اُن تمام شہروں کو بھیج دیئے جن میں وہ
کبھی ٹھہرا تھا۔

31
ساؤل اور اُس بیٹوںکے کا انجام

1 اِتنے میں فلستیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔
لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لـگے، لیکن بہت سے لوگ ِجلبوعہ کے
پہاڑی سلسلے پر شہید ہو گئے۔

2 پھر فلستی ساؤل اور اُس بیٹوںکے یونتن، ندابابی اور ملـکی شوع کے
پاس جا پہنچے۔ تینوں ہلاکبیٹے ہو گئے 3 جبکہ لڑائی ساؤل کے ارد گرد
تکعروج پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا نشانہ بن بُریکر طرح زخمی ہو
گیا۔ اُس4 نے سلاحاپنے بردار کو حکم اپنی”دیا، تلوار میان کھینچسے کر
مجھے مار ڈال، ورنہ یہ نامختون مجھے چھید بےعزتکر کریں “گے۔ لیکن
سلاح بردار نے انکار کیا، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل اپنی
تلوار لے کر خود اُس پر گر گیا۔

سلاحجب5 بردار نے دیکھا کہ مالـکمیرا مر گیا ہے تو وہ بھی اپنی
تلوار پر گر کر مر گیا۔ یوں6 اُس دن ساؤل، اُس کے تین بیٹے، اُس کا سلاح
بردار اور اُس کے تمام ہلاکآدمی ہو گئے۔

7 جب میداِن یزرعیل کے پار اور یائے در یردن کے پار ہنے ر والے
اسرائیلیوں کو خبر ملی کہ اسرائیلی فوج بھاگ گئی اور ساؤل اپنے بیٹوں
سمیت مارا گیا ہے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ بھاگکر نکلے، اور فلستی
چھوڑے ہوئے شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں بسنے لـگے۔
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اگلے8 دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ میداِن جنگ میں آ
گئے۔ جب اُنہیں ِجلبوعہ کے پہاڑی سلسلے پر ساؤل اور اُس کے تینوں بیٹے
مُردہ ملے 9 تو اُنہوں نے ساؤل کا سر کاٹ کر اُس کا زرہ بکتر اُتار لیا اور
قاصدوں کو ملـکپورےاپنے بھیجمیں کر اپنے بُتوں مندرکے میں اور اپنی
قوم فتحکو اطلاعکی ساؤل10دی۔ کا زرہ اُنہوںبکتر دیویعستاراتنے
محفوظمیںمندرکے کر لیا اور اُس لاشکی فصیلکیشانبیتکو سے لٹکا
دیا۔

یبیسجب11 ِجلعاد باشندوںکے کو ملیخبر فلستیوںکہ کیساؤلنے
لاش کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 تو شہر کے تمام لڑنے کے قابل آدمی بیت
شان کے لئے روانہ ہوئے۔ پوری رات چلتے ہوئے وہ شہر کے پاس پہنچ
گئے۔ ساؤل اور اُس کے بیٹوں کی لاشوں کو فصیل سے اُتار کر وہ اُنہیں
یبیس کو اُنہوںوہاںگئے۔لے لاشوںنے بھسمکو کر دیا اور13 بچی ہوئی
ہڈیوں کو شہر میں جھاؤ درختکے میںسائےکے دفنایا۔ اُنہوں نے روزہ
رکھ پورےکر تکہفتے اُن کا ماتم کیا۔
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