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توارِیخ-۲
سلیمان رب سے حکمت مانگتا ہے

سلیمان1 بن داؤد مضبوطحکومتکی ہو ربگئی۔ اُس کا خدا اُس
کے ساتھ تھا، اور وہ اُس طاقتکی بڑھاتا رہا۔

سلیماندنایک2 تمامنے اسرائیل کو پاساپنے بُلایا۔ اُن میں ہزار ہزار
اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسر، قاضی، بزرگتمام اور کنبوں سرپرستکے
شامل تھے۔ 3 پھر سلیمان اُن کے ساتھ ِجبعون کی اُس پہاڑی پر گیا جہاں
الله کا ملاقات کا خیمہ تھا، وہی ربجو کے خادم موسٰی نے یگستان ر
میں بنوایا تھا۔ 4 عہد کا صندوق اُس میں نہیں تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے
یَت قِر یعریم سے یروشلم لا ایککر خیمے میں رکھ دیا تھا جو اُس وہاںنے
اُس کے لئے تیار کر رکھا تھا۔ لیکن5 پیتل کی جو قربان گاہ بضلی ایل بن
اُوری بن حور نے بنائی تھی وہ اب تک ِجبعون میں رب کے خیمے کے
منے سا تھی۔ اب سلیمان اور اسرائیل اُس کے منے سا جمع ہوئے تاکہ رب
یافتمرضیکی در کریں۔ ربوہاں6 سلیمانحضورکے پیتلنے اُسکی
قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانیاں1,000 چڑھائیں۔

اُسی7 ربرات سلیمان پر ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا” دل کیا چاہتا ہے؟
مجھے دےبتا تو مَیں پوریخواہشتیری کروں “گا۔ سلیمان8 جوابنے
دیا، تُو” میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کر چکا ہے، اور اب تُو نے اُس
کی جگہ تختمجھے پر بٹھا دیا ہے۔ 9 تُو نے ایکمجھے ایسی قوم پر بادشاہ بنا
دیا ہے جو زمین خاککی کی طرح بےشمار ہے۔ رباےچنانچہ خدا،
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وہ وعدہ پورا کر جو تُو باپمیرےنے داؤد سے کیا ہے۔ مجھے10 حکمت
اور سمجھ عطا فرما تاکہ مَیں اِس قوم کی راہنمائی کر سکوں۔ کیونکہ کون
تیری اِس عظیم قوم انصافکا کر سکتا “ہے؟

11 الله نے سلیمان سے کہا، مَیں” خوش ہوں کہ تُو دل سے یہی کچھ
چاہتا ہے۔ تُو نے نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی ہلاکت
اور نہ عمر درازیکی بلـکہ حکمت اور سمجھ مانگی ہے تاکہ میری اُس قوم
انصافکا کر جسسکے پر مَیں نے تجھے بادشاہ بنا دیا ہے۔ 12 اِس لئے
تیریمَیں پوریدرخواستیہ کر اورحکمتتجھےکے سمجھ گا۔کروںعطا
ساتھ ساتھ مَیں تجھے اُتنا مال دولتو اور عزتاُتنی دوں گا جتنی نہ ماضی
میں کسی بادشاہ کو حاصل تھی، نہ مستقبل میں کبھی کسی کو حاصل
ہو “گی۔

اِس13 کے بعد سلیمان ِجبعون کی اُس پہاڑی سے جساُترا پر ملاقات
کا خیمہ تھا اور واپسیروشلم چلا گیا جہاں اسرائیلوہ حکومتپر کرتا تھا۔

سلیمان کی دولت
سلیمان14 کے 1,400 رتھ اور گھوڑے12,000 تھے۔ کچھ اُس نے

رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ یروشلم میں پاساپنے
رکھے۔ 15 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی
اور دیودار کی مغربلـکڑیقیمتی پہاڑینشیبیکے علاقے انجـیرتوتکی کی
سستی لـکڑی جیسی عام ہو گئی۔ 16 بادشاہ گھوڑےاپنے مصر قوےاور
یعنی کلـِکیہ درآمدسے تھا۔کرتا اُس تاجرکے اِن جگہوں پر جا اُنہیںکر خرید
تھے۔لاتے بادشاہ17 درآمدسےمصررتھکے تھے۔ہوتے رتھہر قیمتکی
چاندی ِسکے600کے اور گھوڑےہر چاندیقیمتکی ِسکے150کے
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تھی۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام ِحتّی اور اَرامی
تکبادشاہوں بھی پہنچاتے تھے۔

2
رب کے گھر کی تعمیر کی یاں تیار

پھر1 سلیمان لئےکےربنے اورگھر اپنے لئے محلشاہی بنانے کا حکم
دیا۔ 2 اِس کے لئے اُس نے 1,50,000 آدمیوں کی بھرتی کی۔ 80,000
کو اُس پہاڑینے کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالیں 70,000جبکہ افراد
کی داریذمہ یہ پتھر یروشلم لانا تھی۔ اِن سب پر سلیمان نے 3,600 نگران
مقرر کئے۔ اُس3 نے صور کے بادشاہ حیرام کو اطلاع دی، طرحجس”
میرےآپ باپ داؤد کو دیودار کی لـکڑی بھیجتے رہے جب وہ اپنے لئے
محل بنا رہے تھے اُسی طرح مجھے بھی دیودار لـکڑیکی بھیجیں۔ ایکمَیں4
گھر تعمیر کر کے اُسے رب اپنے خدا کے نام کے لئے مخصوص کرنا چاہتا
ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایسی جگہ ضرورتکی جسہے میں اُس کے حضور
خوشبودار بخور جلایا جائے، رب کے لئے مخصوص روٹیاں باقاعدگی سے
میز پر رکھی جائیں خاصاور موقعوں پر بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کی
جائیں یعنی ہر صبح و شام، سبت کے دن، نئے چاند کی عیدوں اور رب
ہمارے خدا کی دیگر مقررہ عیدوں پر۔ یہ اسرائیل کا فرضدائمی ہے۔

گھرجس5 کو مَیں بنانے کو ہوں وہ نہایت عظیم ہو گا، کیونکہ ہمارا
خدا دیگر تمام معبودوں کہیںسے عظیم ہے۔ لیکن6 کون اُس کے لئے ایسا
گھر بنا سکتا ہے جو اُس کے لائق ہو؟ بلندترین آسمان بھی اُس رہائشکی
کے لئے توہے۔چھوٹا میریپھر حیثیتکیا اُسکہہے کے لئے گھر بناؤں؟
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مَیں صرف ایسی جگہ بنا سکتا جسہوں میں اُس کے لئے قربانیاں چڑھائی
جا سکیں۔

7 پاسمیرےچنانچہ کسی ایسے سمجھ دار کاری گر کو بھیج دیں جو
مہارت پیتلچاندی،سونےسے اور لوہے کامکا ہو۔جانتا وہ نیلے، ارغوانی
رنگقرمزیاور کا بنانےکپڑا اور کاریکندہ ہو۔بھیاُستادکا شخصایسا
یروشلم اور یہوداہ میرےمیں اُن کاری گروں کا انچارج بنے میرےجنہیں
باپ داؤد نے کام پر لگایا ہے۔ 8 اِس کے علاوہ مجھے لبنان سے دیودار،
جونیپر اور دیگر قیمتی درختوں کی لـکڑی بھیج دیں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں
لوگکےآپکہ قسمعمدہ لـکڑہارےکے آپآدمیمیرےہیں۔ لوگوںکے
کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ 9 ہمیں بہت سی لـکڑی کی ضرورت ہو
گی، کیونکہ جو گھر مَیں بنانا چاہتا ہوں وہ بڑا اور شاندار ہو گا۔ آپ10
لـکڑہاروںکے کامکے 32,75,000مَیںمیںمعاوضےکے گرامکلو گندم،
27,00,000 کلو گرام 4,40,000َجو، لٹر َمے 4,40,000اور لٹر زیتون
کا تیل دوں “گا۔

بادشاہکےصور11 حیرام لـکھخطنے سلیمانکر رب”دیا،جوابکو
اپنی قوم کو پیار کرتا اِسہے، لئے اُس آپنے اُسکو کا بادشاہ بنایا ہے۔
رب12 اسرائیل کے خدا کی حمد ہو جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا
ہے کہ اُس نے داؤد بادشاہ کو اِتنا دانش مند بیٹا عطا کیا ہے۔ اُس کی
تمجید ہو کہ یہ عقل مند اور سمجھ دار بیٹا رب کے لئے گھر اور اپنے لئے
محل کرےتعمیر گا۔ مَیں13 آپ ایکپاسکے ماہر اور سمجھ دار کاری
گر بھیجکو دیتا جسہوں کا نام حیرام ابی ہے۔ اُس14 کی اسرائیلی ماں،
دان قبیلےکے کی اُسجبکہہے باپکا صور حیرامہے۔کا چاندی،سونے
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پیتل، لوہے، پتھر لـکڑیاور چیزیںکی بنانے مہارتمیں وہہے۔رکھتا نیلے،
ارغوانی اور رنگقرمزی کا کپڑا اور کتان باریککا کپڑا بنا سکتا ہے۔ وہ
ہر قسم کی کندہ کاری میں بھی ماہر ہے۔ جو بھی منصوبہ پیشاُسے کیا
جائے اُسے وہ پایہ تکتکمیل پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپآدمی کے آپاور کے
باپمعزز داؤد گروںکاریکے ملساتھکے کر گا۔کرےکام چنانچہ15
جس گندم، َجو، زیتون کے تیل اور َمے کا میرےذکر آقا نے کیا وہ اپنے
خادموں بھیجکو دیں۔ معاوضے16 میں آپہم کے لئے درکار درختوں کو
لبنان میں کٹوائیں گے اور اُن بیڑےکے باندھ کر سمندر کے یعے ذر یافا شہر
تک پہنچا دیں وہاںگے۔ آپسے اُنہیں یروشلم لے جا سکیں “گے۔

آبادمیںاسرائیلنےسلیمان17 کروائی۔شماریمردمکیغیرملـکیوںتمام
اُس) باپکے داؤد نے بھی اُن کی مردم شماری کروائی (تھی۔ معلوم ہوا
کہ اسرائیل میں 1,53,600 غیرملـکی ہتے ر ہیں۔ 18 اِن میں سے اُس نے
80,000 میںکانوںپہاڑیکو لگایا تاکہ وہ نکالیںپتھر افراد70,000جبکہ
کی داریذمہ یہ پتھر یروشلم لانا تھی۔ اِن سب پر سلیمان نے 3,600 نگران
مقرر کئے۔

3
رب کے گھر کی تعمیر

سلیمان1 ربنے کے گھر کو یروشلم پہاڑیکی یاہ مور پر تعمیر کیا۔ اُس
کا باپ داؤد یہ مقام مقرر کر چکا تھا۔ یہیں جہاں پہلے اُرنان یعنی ارَوناہ
یبوسی اپنا اناج گاہتا ربتھا داؤد پر ظاہر ہوا تھا۔ 2 تعمیر کا یہ کام سلیمان
حکومتکی کے چوتھے سال دوسرےکے ماہ اور اُس دوسرےکے شروعدن ہوا۔
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مکان3 کی فٹ90لمبائی اور تھی۔فٹ30چوڑائی 4 منے ایکسا برآمدہ
بنایا گیا جو عمارت جتنا چوڑا یعنی فٹ30 اور فٹ30 اونچا تھا۔ اُس کی
اندرونی دیواروں پر اُس خالصنے سونا چڑھایا۔ بڑے5 ہال کی دیواروں
پر اُس نے اوپر سے لے کر تکنیچے جونیپر کی لـکڑی کے تختے لگائے، پھر
تختوں خالصپر سونا منڈھوا کر اُنہیں کھجور درختوںکے اور زنجـیروں کی
تصویروں سے آراستہ کیا۔ سلیمان6 ربنے کے گھر کو جواہر سے بھی
سجایا۔ جو سونا استعمال ہوا وہ پروائم سے منگوایا گیا تھا۔ 7 سونا مکان، تمام
شہتیروں، دہلیزوں، دیواروں اور دروازوں پر منڈھا گیا۔ دیواروں پر کروبی
فرشتوں کی تصویریں بھی کندہ کی گئیں۔

مُقّدس ترین کمرا
عمارت8 کا سب سے اندرونی کمرا بنام مُقّدس ترین کمرا عمارت جیسا

چوڑا تھا۔فٹ30یعنی اُس کی لمبائی تھی۔فٹ30بھی کمرےاِس کی تمام
دیواروں پر 20,000 کلو گرام سے زائد سونا منڈھا گیا۔ 9 سونے کی کیلوں
کا ًوزن تقریبا 600 گرام تھا۔ بالاخانوں کی دیواروں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

10 پھر سلیمان نے کروبی فرشتوں کے دو مجسمے بنوائے مُقّدسجنہیں
ترین کمرے میں رکھا گیا۔ اُن پر بھی سونا چڑھایا گیا۔ جب11-13 دونوں
فرشتوں دوسرےایککو مُقّدسساتھکے کمرےترین میں کھڑا کیا گیا تو
اُن کے چار پَروں کی مل کر لمبائی فٹ30 تھی۔ ایکہر کے دو پَر تھے، اور
ہر پَر کی لمبائی فٹساتساتساڑھے تھی۔ مُقّدساُنہیں کمرےترین میں
دوسرےایکیوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے ایککا دوسرےپَر
کے پَر سے لگتا جبکہ دائیں اور بائیں طرف ہر ایک کا دوسرا پَر دیوار کے
ساتھ لگتا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے بڑے ہال کی طرف دیکھتے تھے۔
مُقّدس14 کمرےترین دروازےکے پر سلیمان باریکنے کتان سے بُنا ہوا
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پردہ لـگوایا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے سے سجا ہوا تھا،
اور اُس پر کروبی فرشتوں کی تصویریں تھیں۔

رب کے گھر کے دروازے پر دو ستون
سلیمان15 ستوندونے ڈھلوا دروازےکےگھرکےربکر منےکے سا

کئے۔کھڑے فٹ27ایکہر لمبا تھا، اور ایکہر ایکپر بالائی حصہ رکھا
جسگیا کی اونچائی ساڑھے فٹ7 تھی۔ 16 اِن بالائی حصوں کو زنجـیروں
سے سجایا گیا جن سے َسو انار لٹکے ہوئے تھے۔ دونوں17 ستونوں سلیمانکو
ربنے کے گھر دروازےکے کے دائیں اور بائیں طرف کھڑا کیا۔ ہنے د
ہاتھ ستونکے کا نام اُس نے ‘یکین’ اور بائیں ہاتھ ستونکے کا نام ‘بوعز’
رکھا۔

4
قربان گاہ اور سمندر نامی حوض

سلیمان1 پیتلنے قربانایککی بھیگاہ 30لمبائیکیجسبنوائی فٹ،
چوڑائی فٹ30 اور اونچائی فٹ15 تھی۔

2 اِس کے بعد اُس نے پیتل کا بڑا گول حوض ڈھلوایا جس کا ‘سمندر’نام رکھا گیا۔ اُس کی اونچائی 7ساڑھے فٹ، اُس کا فٹ15منہ چوڑا
اور اُس کا ًگھیرا تھا۔فٹ45تقریبا کنارےکےحوض3 نیچےکے بَیلوں کی
تھیں۔قطاریںدو ًفٹفی بَیل6تقریبا بَیلتھے۔ ملحوضاور ڈھالےکر گئے
تھے۔ حوض4 بَیلوںکو مجسموں12کے پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں کا رُخ شمال
کی تینطرف، کا مغربرُخ کی تینطرف، کا طرفکیجنوبرُخ اور تین
کا مشرقرُخ تھا۔طرفکی اُن تھے،طرفکیحوضحصےپچھلےکے اور
حوض اُن کے کندھوں پر پڑا تھا۔ حوض5 کا کنارہ پیالے بلـکہ سوسن کے
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پھول کی طرح باہر طرفکی مُڑا ہوا تھا۔ اُس کی ًدیوار تقریبا تین انچ موٹی
تھی، میںحوضاور پانی ًکے تقریبا 66,000 لٹر سما جاتے تھے۔

سلیمان6 نے باسن10 ڈھلوائے۔ پانچ ربکو کے گھر دائیںکے ہاتھ
اور پانچ کو اُس کے بائیں ہاتھ کھڑا کیا گیا۔ اِن باسنوں میں گوشت کے وہ
ٹکڑے دھوئے جاتے جنہیں بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر جلانا تھا۔
لیکن ‘سمندر’ نامی حوض اماموں کے استعمال کے لئے تھا۔ اُس میں وہ
نہاتے تھے۔

سونے کے شمع دان اور میزیں
سلیمان7 نے سونے کے 10 شمع دان مقررہ تفصیلات کے مطابق بنوا

کر رب کے گھر میں رکھ دیئے، پانچ کو دائیں طرف اور پانچ کو بائیں
طرف۔ بھیمیزیںدس8 بنا رکھیمیںگھرکےربکر گئیں، پانچ دائیںکو
اورطرف پانچ بائیںکو سلیمانعلاوہکےچیزوںاِنطرف۔ کےچھڑکاؤنے
سونے کے کٹورے100 بنوائے۔

صحن
9 پھر سلیمان نے وہ اندرونی صحن بنوایا جس میں صرف اماموں کو

داخل تھی۔اجازتکیہونے اُس نے بھیصحنبڑا اُس سمیتدروازوںکے
بنوایا۔ دروازوں کواڑوںکے پر پیتل چڑھایا گیا۔ 10 ‘سمندر’ حوضنامی کو
صحن مشرقجنوبکے میں رکھا گیا۔

اُس سامان کی فہرست جو حیرام نے تیار کیا
حیرام11 بیلچےباسن،نے اور بھیکٹورےکےچھڑکاؤ یوںبنائے۔ اُس

نے الله کے میںگھر وہ سارا مکملکام لئےکےجسکیا سلیمان بادشاہ نے
اُسے بُلایا تھا۔ اُس ذیلنے کی چیزیں :بنائیں
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12 دو ستون،
ستونوں پر لـگے پیالہ نما بالائی حصے،
بالائی حصوں پر لـگی زنجـیروں کا ڈیزائن،
زنجـیروں13 کے اوپر لـگے انار فی) بالائی حصہ 200 ،(عدد
ہتھ14 یاں، گاڑ
اِن پر کے پانی کے باسن،
بنامحوض15 سمندر،
اِسے اُٹھانے والے بَیل کے 12 مجسمے،
16 بالٹیاں، گوشتبیلچے، کے کانٹے۔
تمام سامان جو حیرام ابی نے سلیمان کے حکم پر رب کے گھر کے لئے

بنایا پیتل ڈھالسے پالشکر کیا گیا تھا۔ 17 بادشاہ نے اُسے وادٔی یردن میں
ُسکات حیرامجہاںتھیفونڈریایکوہاںڈھلوایا۔درمیانکےضرتاناور
نے گارے سے سانچے بنا کر ہر چیز ڈھال دی۔ 18 اِس سامان کے لئے
سلیمان بادشاہ نے اِتنا یادہ ز پیتل استعمال کیا کہ اُس کا کُل وزن معلوم نہ
ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان
19 الله کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے درِج ذیل سامان :بنوایا
سونے کی قربان گاہ،
کیسونے جنمیزیںوہ ربپر لئےکے پڑیروٹیاںمخصوص رہتی تھیں،
خالص20 سونے کے وہ شمع دان اور چراغ جن کو قواعد کے مطابق

مُقّدس کمرےترین کے منے سا جلنا تھا،
خالص21 سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان آراستہ تھے،
خالص سونے چراغکے اور بتی کو بجھانے کے اوزار،
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چراغ22 کو کترنے خالصکے سونے کے اوزار، چھڑکاؤ خالصکے
سونے کٹورےکے اور پیالے،

جلتے ہوئے کوئلے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مُقّدس کمرےترین بڑےاور ہال کے دروازے۔

5
تکمیلکیگھرکےرب1 پر سلیمان وہنے اورچاندیسونا باقی تمام قیمتی

ربچیزیں کے گھر خزانوںکے میں رکھوا دیں جو اُس باپکے داؤد نے
الله کے لئے مخصوص کی تھیں۔

عہد کا صندوق رب کے گھر میں لایا جاتا ہے
2 پھر سلیمان اسرائیلنے کے تمام بزرگوں اور قبیلوں اور کنبوں کے تمام

سرپرستوں کو پاساپنے یروشلم میں بُلایا، ربکیونکہ کے عہد کا صندوق
تکاب یروشلم کے اُس حصے میں تھا جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا
ہے۔ سلیمان چاہتا تھا کہ قوم نمائندےکے حاضر صندوقجبہوں کو
وہاں ربسے کے گھر میں پہنچایا جائے۔ 3 چنانچہ اسرائیل کے تمام مرد
سال ساتویںکے میں*مہینے بادشاہ پاسکے یروشلم میں اِسیہوئے۔جمع مہینے
میں یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔

جمعسبجب4 ہوئے تو ربلاوی صندوقکے کو اُٹھا کر رب5 کے
گھر میں لائے۔ اماموں کے ساتھ مل کر اُنہوں ملاقاتنے کے خیمے کو
بھی اُس کے تمام مُقّدس سامان سمیت رب کے گھر میں پہنچایا۔ 6 وہاں
صندوق کے منے سا سلیمان بادشاہ اور باقی تمام جمع اسرائیلیوںشدہ نے اِتنی
یاں بکر بھیڑ قربانگائےبَیلاور کئے کہ اُن تعدادکی نہیںگنی تھی۔سکتیجا
* 5:3 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر
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اماموں7 ربنے کے عہد کا صندوق پچھلے یعنی مُقّدس کمرےترین
میں لا فرشتوںکروبیکر پَروںکے نیچےکے فرشتوں8دیا۔رکھ کے پورےپَر
صندوق پر اُس کی اُٹھانے یوںکی پھیلےسمیتلـکڑ رہے۔ توبھی9 اُٹھانے کی
یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن سرےکے منے سا والے کمرےمُقّدسیعنی
سے نظر آتے تھے۔ لیکن وہ باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ تکآج وہ
وہیں ہیں۔موجود پتھرصرفمیںصندوق10 کی وہ تھیںتختیاںدو کوجن
موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا کے دامن میں اُس میں رکھ دیا تھا، اُس
وقت ربجب نے مصر سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا
تھا۔ 11 پھر کمرےمُقّدسامام نکلسے کر صحن میں آئے۔

امامجتنے تھےآئے آپاپنےنےسباُن صافپاککو کیا ہوا تھا، خواہ
وقتاُس اُن کے گروہ ربکی کے گھر میں ڈیوٹی تھی یا نہیں۔ یوں12 لاو
کے تمام گلوکار بھی حاضر تھے۔ اُن کے راہنما آسف، ہیمان اور یدوتون
اپنے بیٹوں اور رشتے داروں سمیت سب باریک کتان کے لباس پہنے ہوئے
قربان گاہ کے مشرق میں کھڑے تھے۔ وہ جھانجھ، ستار اور سرود بجا
رہے تھے، جبکہ اُن کے ساتھ 120 امام تُرم پھونک رہے تھے۔ 13 گانے
والے اور تُرم بجانے والے مل کر رب ستائشکی کر رہے تھے۔ تُرموں،
جھانجھوں اور باقی سازوں کے ساتھ اُنہوں نے بلند آواز سے رب کی تمجید
گیتمیں گایا، وہ” بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی “ہے۔

ربتب کا ایکگھر بادل سے بھر گیا۔ 14 امام رب کے گھر میں اپنی
خدمت انجام دےنہ سکے، کیونکہ الله کا گھر اُس کے جلال کے بادل
سے معمور ہو گیا تھا۔
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6
1 یہ دیکھ کر سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا ہے کہ مَیں گھنے

بادل اندھیرےکے میں رہوں گا۔ مَیں2 تیرےنے لئے عظیم سکونت گاہ
بنائی ایکہے، مقام تیریجو ابدی سکونت لائقکے “ہے۔

رب کے گھر کی مخصوصیت پر سلیمان کی تقریر
پھر3 بادشاہ نے مُڑ منےکےگھرکےربکر اسرائیلکھڑیسا پوریکی

جماعت طرفکی رُخ کیا۔ اُس نے اُنہیں دےبرکت کر کہا،
اسرائیلرب”4 کے خدا تعریفکی جسہو نے وہ وعدہ پورا کیا ہے

جو اُس باپمیرےنے داؤد سے کیا تھا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا، 5 جس’
مَیںدن اپنی قوم مصرکو نکالسے لایا اُس دن سے لے تکآجکر مَیں نے
نہ کبھی فرمایا کہ اسرائیلی قبیلوں کے کسی شہر میرےمیں نام کی تعظیم
میں گھر بنایا جائے، نہ کسی میریکو قوم اسرائیل پر حکومت کرنے کے
لئے مقرر کیا۔ لیکن6 اب مَیں نے یروشلم کو اپنے نام کی سکونت گاہ اور
داؤد کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ‘ہے۔

باپمیرے7 داؤد خواہشبڑیکی تھی ربکہ اسرائیل کے خدا کے
نام کی تعظیم میں بنائے۔گھر اعتراضنےربلیکن8 کیا، ہوںخوشمَیں’
کہ میرےتُو نام کی تعظیم میں گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، لیکن9 تُو نہیں بلـکہ
تیرا بیٹا ہی اُسے بنائے ‘گا۔

10 اور ربواقعی، نے اپنا وعدہ پورا کیا ربمَیںہے۔ وعدےکے کے
عین مطابق باپاپنے داؤد کی اسرائیلجگہ کا بادشاہ بن تختکر پر بیٹھ گیا
ہوں۔ اباور مَیں اسرائیلربنے کے خدا نامکے کی تعظیم میں بھیگھر
بنایا ہے۔ 11 اُس میں مَیں نے وہ صندوق رکھ دیا جسہے میں شریعت
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کی تختیاں پڑی ہیں، اُس عہد کی تختیاں ربجو نے اسرائیلیوں سے باندھا
“تھا۔

رب کے گھر کی مخصوصیت پر سلیمان کی دعا
12 پھر سلیمان اسرائیلنے جماعتپوریکی کے دیکھتے ربدیکھتے کی

قربان گاہ کے منے سا کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھائے۔
اُس13 نے اِس موقع کے لئے پیتل ایککا چبوترا بنوا کر اُسے بیرونی صحن
کے بیچ میں رکھوا دیا تھا۔ چبوترا ساڑھے فٹ7 لمبا، ساڑھے فٹ7 چوڑا
اور ساڑھے فٹ4 اونچا تھا۔ اب سلیمان اُس پر چڑھ کر پوری جماعت کے
دیکھتے جھکدیکھتے گیا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان طرفکی اُٹھا کر اُس14
نے دعا کی،
رباے” اسرائیل کے خدا، تجھ جیسا کوئی خدا نہیں ہے، نہ آسمان

اور نہ زمین پر۔ تُو اپنا وہ عہد قائم رکھتا جسےہے تُو نے اپنی قوم کے ساتھ
باندھا ہے اور اپنی مہربانی سباُن پر ظاہر کرتا ہے پورےجو دل تیریسے
راہ پر چلتے ہیں۔ 15 تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جوہے۔
بات تُو نے اپنے منہ باپمیرےسے سے کی وہ تُو نے اپنے ہاتھ آجسے ہی
پوری کی ہے۔ رباے16 اسرائیل کے ابخدا، اپنی دوسری بات بھی
پوری کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد تھی۔کیسے کیونکہ تُو باپمیرےنے
سے وعدہ کیا تھا، اگر’ تیری اولاد تیری طرح اپنے چال چلن پر دےدھیان
شریعتمیریکر میرےمطابقکے حضور چلتی رہے تو اسرائیل پر اُس کی
تکہمیشہحکومت قائم ‘گی۔رہے اسرائیلرباے17 ابخدا،کے براہِ
کرم اپنا یہ وعدہ پورا کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہے۔
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لیکن18 کیا الله زمینواقعی پر انسان گا؟کرےسکونتدرمیانکے نہیں،
تُو تو بلندترین آسمان میں بھی سما نہیں !سکتا تو پھر یہ مکان جو مَیں نے بنایا
طرحکسہے تیری سکونت گاہ بن سکتا ہے؟ میرےرباے19 خدا،
توبھی اپنے کیخادم اوردعا تیرےمَیںجبسنالتجا پکارتےحضور ہوئے
التماس کرتا ہوں 20 کہ براہِ کرم راتدن عمارتاِس کی نگرانی !کر کیونکہ
یہ وہ جگہ میںبارےکےجسہے تُو فرمایا،خودنے یہاں’ میرا سکونتنام
‘گا۔کرے چنانچہ اپنے خادم سنگزارشکی مَیںجو اِس مقام طرفکی
رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ جب21 ہم اِس مقام طرفکی رُخ کر کے دعا
کریں تو اپنے خادم اور اپنی قوم کی التجائیں سن۔ آسمان پر اپنے تخت سے
ہماری سن۔ جباور سنے گا ہمارےتو گناہوں معافکو !کر

22 اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے تیرییہاں قربان گاہ کے منے سا
لایا جائے حلفتاکہ اُٹھا کر کرےوعدہ کہ مَیں بےقصور ہوں 23 تو براہِ
کرم آسمان پر سے سن کر اپنے خادموں کا انصاف کر۔ قصوروار کو سزا
دے کر اُس کے اپنے سر پر وہ کچھ دےآنے جو اُس سے سرزد ہوا ہے،
اور بےقصور بےالزامکو دےقرار اور اُس بازیراستکی کا بدلہ دے۔

24 ہو سکتا ہے وقتکسی تیری قوم اسرائیل تیرا کرےگناہ اور نتیجے
منےکےدشمنمیں اسرائیلیاگرکھائے۔شکستسا لوٹپاستیرےآخرکار
آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر کے یہاں اِس گھر تیرےمیں حضور دعا اور
التماس یں کر 25 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر لینا۔سن اپنی اسرائیلقوم کا گناہ
معاف کر اُنہیںکے دوبارہ ملـکاُس واپسمیں لانا جو تُو نے اُنہیں اور اُن
باپکے دادا دےکو دیا تھا۔

26 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں کہ پڑےکال اور بڑی
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بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار اِس طرفکیگھر رُخ کر تیرےکے
نام کی تمجید یں کر اور تیری سزا باعثکے اپنا گناہ چھوڑ لوٹکر آئیں 27 تو
آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل کو
معاف کر، کیونکہ تُو ہی اُنہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس
پر بارشدوبارہ دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

28 ہو سکتا اسرائیلہے میں کال پڑ جائے، اناج کی کسیفصل بیماری،
ٹڈیوںپھپھوندی، یا متاثرسےکیڑوں ہو جائے، شہرکسیدشمنیا کا محاصرہ
کرے۔ جو بھی مصیبت یا بیماری ہو، 29 اگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری
قوم اُس کا سبب جان کر اپنے ہاتھوں کو اِس گھر طرفکی بڑھائے اور
تجھ التماسسے کرے 30 تو آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی یاد فر سن لینا۔
معافاُنہیں کر کے ایکہر کو اُس کی تمام حرکتوں کا بدلہ دے، کیونکہ
صرف تُو ہی ہر انسان دلکے کو جانتا ہے۔ 31 پھر جتنی دیر وہ ملـکاُس
میں زندگی گزاریں گے جو تُو باپہمارےنے دادا کو دیا تھا اُتنی دیر وہ تیرا
مانخوف تیریکر راہوں پر چلتے رہیں گے۔

32 آئندہ پردیسی بھی تیرے عظیم نام، تیری بڑی قدرت اور تیرے
زبردست کاموں سببکے آئیںسے گے اور اِس گھر طرفکی رُخ کر کے
اگرچہگے۔کریںدعا تیریوہ اسرائیلقوم ہوںنہیںکے آسمانتوبھی33گے
پر سے اُن کی یاد فر لینا۔سن درخواستبھیجو پیشوہ کریں پوریوہ کرنا
تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا نام جان کر تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی تیرا
مانیںخوف اور جان لیں کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی اُسہے تیرےپر
ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔

34 ہو سکتا تیریہے قوم ہدایتتیریمردکے مطابقکے دشمناپنے سے
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لڑنے لئےکے نکلیں۔ اگر تیرےوہ چنے ہوئے شہر اور طرفکیعمارتاُس
رُخ کر کے کریںدعا مَیںجو تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے تو35 آسمان
پر سے اُن کی دعا التماساور سن کر اُن انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

ہو36 سکتا وہہے تیرا گناہ ایسیکریں، حرکتیں تو ہوتیسرزدسےسبہم
رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو ہو کر اُنہیں دشمن کے حوالے دےکر
اُنہیںجو قید کر کسیکے دُوردراز یا ملـکقریبی میں جائے۔لے شاید37
وہ جلاوطنی میں توبہ کر کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ سے
التماس کریں، ہم’ گناہنے کیا غلطیسےہمہے، ہوئی ہمہے، بےدیننے
حرکتیں کی ‘ہیں۔

38 اگر وہ ایسا کر اپنیکے قید ملـککے میں پورےاپنے دل و جان سے
طرفتیریدوبارہ رجوع کریں اور طرفتیری باپسے دادا کو دیئے گئے
تیرےملـک، شہرہوئےچنے رُخطرفکیعمارتاُساور کریںدعاکےکر
جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے 39 تو آسمان پر تختاپنے سے اُن
کی دعا التماساور سن لینا۔ اُن کے حق انصافمیں قائم کرنا، اور اپنی قوم
گناہوںکے معافکو کر دینا۔ میرےاے40 تیریخدا، آنکھیں تیرےاور
کان اُن دعاؤں کے لئے کھلے رہیں جو اِس جگہ پر کی جاتی ہیں۔

اُٹھخدا،رباے41 کر اپنی آرام گاہ پاسکے آ، تُو اور عہد صندوقکا
قدرتتیریجو کا اظہار رباےہے۔ تیرےخدا، نجاتامام ملبّسسے
ہو جائیں، تیرےاور ایمان دار تیری بھلائی کی خوشی منائیں۔ رباے42
خدا، اپنے مسح کئے ہوئے خادم کو رد نہ کر بلـکہ اُس شفقت کو یاد کر
جو تُو نے اپنے خادم داؤد پر کی “ہے۔
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7
رب کے گھر کی مخصوصیت پر جشن

اِسکیسلیمان1 دعا اختتامکے آگپر آسماننے پر نازلسے ہو بھسمکر
والیہونے اور قربانیوںکیذبح بھسمکو ربساتھساتھدیا۔کر کا اُسگھر
جلالکے یوںسے معمور ہوا 2 کہ امام اُس میں داخل نہ ہو سکے۔ جب3
اسرائیلیوں نے دیکھا آسمانکہ پر نازلآگسے ہوئی ہے اور ربگھر کے
جلال معمورسے ہو گیا ہے تو وہ منہ جھکبلکے حمدکیربکر و ثنا کر
گیتکے گانے لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی “ہے۔

4-5 پھر بادشاہ اور تمام قوم نے رب کے حضور قربانیاں پیش کر کے
الله کے گھر کو مخصوص کیا۔ اِس سلسلے میں سلیمان نے 22,000
گائےبَیلوں اور یوں1,20,000 بھیڑبکر کو قربان کیا۔ امام6 اور لاوی اپنی
اپنی ذمہ یوں دار کے مطابق کھڑے تھے۔ لاوی اُن سازوں کو بجا رہے
تھے جو داؤد ستائشکیربنے کرنے کے لئے بنوائے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ
حمد کا گیتوہ گا رہے تھے جو اُنہوں نے داؤد سے سیکھا تھا، اُس” کی
ابدیشفقت یوں“ہے۔ لاو مقابلکے امام تُرم بجا تھےرہے جبکہ باقی تمام
کھڑےلوگ تھے۔ سلیمان7 نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں چڑھانے
کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ پیتل کی قربان گاہ اِتنی قربانیاں
پیش کرنے کے لئے چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم ہونے والی قربانیوں اور غلہ
کی نذروں کی تعداد بہت یادہ ز تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی بےشمار
قربانیوں کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

تکدنوں14عید8-9 منائی پہلےگئی۔ ہفتے میں سلیمان اور تمام اسرائیل
نے قربان گاہ کی مخصوصیت منائی دوسرےاور ہفتے میں یوں جھونپڑ کی
اِسعید۔ بہتمیںعید یادہ ہوئے۔شریکلوگز وہ علاقوںدُوردراز سے
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یروشلم آئے تھے، شمال میں حماتلبو سے لے جنوبکر میں تکوادیاُس
جو مصر کی سرحد تھی۔ آخری جماعتپوریدن نے اختتامی جشن منایا۔
یہ10 ساتویں ماہ دنویں23کے وقوع پذیر ہوا۔ اِس کے بعد سلیمان نے
اسرائیلیوں کو رُخصت کیا۔ سب شادمان اور دل خوشسے تھے ربکہ
نے داؤد، سلیمان اور اپنی قوم اسرائیل پر اِتنی مہربانی کی ہے۔

رب سلیمان سے ہم کلام ہوتا ہے
11 چنانچہ سلیمان نے رب کے گھر اور شاہی محل کو تکمیل تک

پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا وہ پورا ہوا۔ ایک12 رات رب
اُس پر ظاہر ہوا اور مَیں”کہا، نے تیری دعا کو سن کر طے کر لیا ہے کہ یہ گھر وہی جگہ ہو
جہاں تم مجھے پیشقربانیاں کر سکو۔ کبھیجب13 بارشمَیں کا سلسلہ
روکوں، لئےکےکرنےخرابفصلیںیا بھیجوںٹڈیاں یا اپنی میںقوم وبا پھیلنے
دوں 14 تو اگر میری قوم میرےجو نام سے کہلاتی ہے آپاپنے پستکو
اورکرے دعا کر طالبکیچہرےمیرےکے ہو اور اپنی راہوںشریر سے
باز آئے تو پھر مَیں آسمان پر سے اُس کی سن کر اُس کے گناہوں معافکو
کر دوں گا اور ملـک کو بحال کروں گا۔ اب15 سے جب بھی یہاں دعا
مانگی جائے تو میری آنکھیں کھلی رہیں گی میرےاور کان اُس پر دھیان
دیں گے۔ 16 کیونکہ مَیں نے اِس گھر کو چن مخصوصکر و مُقّدس کر
رکھا تاکہہے ناممیرا یہاںتکہمیشہ آنکھیںمیریرہے۔قائم ہمیشہدلاور
اِس میں حاضر رہیں گے۔ تکجہاں17 تیرا تعلق ہے، باپاپنے داؤد کی
میرےطرح حضور چلتا رہ۔ کیونکہ اگر میرےتُو تمام احکام اور ہدایات
پیرویکی کرتا رہے 18 تو مَیں تیری اسرائیل حکومتپر قائم رکھوں گا۔ پھر
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میرا وہ وعدہ قائم رہے گا جو مَیں تیرےنے باپ داؤد سے عہد باندھ کر
کیا تھا اسرائیلکہ پر تیری اولاد حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔

لیکن19 !خبردار اگر تُو مجھ سے دُور ہو میرےکر دیئے گئے احکام اور
ہدایات کرےترککو بلـکہ دیگر معبودوں رجوعطرفکی کر کے اُن کی
اسرائیلمَیںتو20کرےپرستشاورخدمت کو اُکھاڑسےجڑ ملـکاُسکر
دوںنکالسے گا مَیںجو اُننے یہصرفنہہے۔دیادےکو بلـکہ مَیں اِس
گھر بھیکو رد دوںکر گا مَیںجو نے اپنے نام کے لئے مخصوص مُقّدسو
کر لیا ہے۔ اُس وقت مَیں اسرائیل کو تمام اقوام میں مذاق اور لعن طعن
کا نشانہ بنا دوں گا۔ اِس21 شاندار گھر کی بُری حالت دیکھ کر یہاں سے
گزرنے والے تمام لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور وہ پوچھیں
گے، رب’ ملـکاِسنے اور اِس گھر سے سلوکایسا کیوں ‘کیا؟ تب22
جوابلوگ دیں گے، اِس’ لئے کہ ربگو اُن باپکے دادا کا خدا اُنہیں
مصر سے نکال کر یہاں لایا توبھی لوگیہ ترکاُسے کر کے دیگر معبودوں
چمٹسے گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن پرستشکی اور خدمت کرنے سے باز نہ
آئے اِس لئے اُس نے اُنہیں اِس مصیبتساری میں ڈال دیا “۔‘ہے

8
سلیمان کی مختلف مہمات

رب1 کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں 20 لـگسال گئے
تھے۔ 2 اِس کے بعد سلیمان نے وہ آبادیاں سرےنئے سے تعمیر کیں جو
حیرام نے دیدےاُسے تھیں۔ اِن میں اُس اسرائیلیوںنے کو بسا دیا۔

ایک3 فوجی مہم کے دوران اُس نے حمات ضوباہ پر حملہ کر کے اُس
پر قبضہ کر لیا۔ 4 اِس کے علاوہ اُس نے حمات کے علاقے میں گودام
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کے شہر بنائے۔ یگستان ر کے شہر تدمور میں اُس بہتنے تعمیریسا کام
کرایا بالائیطرحاِسیاور5-6 اور َحورونبیتنشیبی بعلاتاور میں بھی۔ اِن
شہروں لئےکے اُس سلیمانبنوائے۔دروازےوالےکنڈےاورفصیلنے
نے اپنے گوداموں کے لئے اور اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو رکھنے کے لئے
بھی شہر بنوائے۔

بھیکچھجو وہ یروشلم، لبنان یا اَورکسیکیسلطنتاپنی جگہ بنوانا چاہتا
تھا وہ اُس نے بنوایا۔ جن7-8 آدمیوں کی سلیمان نے بیگار پر بھرتی کی وہ
تھےنہیںاسرائیلی بلـکہ ِحتّی، اموری، فرِزّی، ِحوّی یبوسیاور کےکنعانیعنی
پہلے باشندوں کی وہ اولاد تھے جو باقی رہ گئے ملـکتھے۔ پر قبضہ کرتے
وقت اسرائیلی اِن قوموں پورےکو طور پر مٹا نہ سکے، اور تکآج اِن کی
اولاد کو اسرائیل کے لئے بےگار میں کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن9 سلیمان
اسرائیلیوںنے کو ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس کے فوجی اور
رتھوں فوجیوںکے افسرکے بن گئے، اور اُنہیں رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا
گیا۔ سلیمان10 تعمیریکے کام پر بھی 250 اسرائیلی مقرر تھے جو ضلعوں
پر مقرر افسروں کے تابع تھے۔ لوگیہ تعمیری کام کرنے والوں کی نگرانی
کرتے تھے۔

فرعون11 کی بیٹی یروشلم کے پرانے حصے بنام داؤد’ کا ‘شہر سے اُس
محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے اُس کے لئے تعمیر کیا تھا، کیونکہ
سلیمان نے کہا، لازم” ہے کہ میری اہلیہ اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے
محل میں نہ رہے۔ چونکہ رب کا صندوق یہاں سے گزرا ہے، اِس لئے یہ
مُقّدسجگہ “ہے۔

رب کے گھر میں خدمت کی ترتیب



توارِیخ-۲ 8:12 xxi توارِیخ-۲ 8:18

وقتاُس12 ہالبڑےکےگھرکےربکوربسلیمانسے منےکے سا
کی قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کرتا تھا۔ 13 جو کچھ بھی
موسٰی نے روزانہ کی قربانیوں کے متعلق فرمایا تھا اُس کے مطابق بادشاہ
قربانیاں چڑھاتا تھا۔ اِن میں وہ قربانیاں بھی شامل تھیں جو سبت کے دن،
نئے چاند کی عید پر اور سال بڑیتینکی عیدوں پر یعنی فسح کی عید، ہفتوں
یوںاورعیدکی عیدکیجھونپڑ اماموںنےسلیمان14تھیں۔جاتیکیپیشپر
مختلفکے گروہوں کو وہ ذمہ یاں دار سونپیں جو اُس باپکے داؤد نے
مقرر کی تھیں۔ یوں لاو کی ذمہ یاں دار بھی مقرر کی گئیں۔ اُن کی ایک
ذمہ ربداری کی حمد و ثنا کرنے میں پرستاروں کی راہنمائی کرنی تھی۔
نیز، اُنہیں روزانہ یاتکی ضرور مطابقکے اماموں کی مدد کرنی ربتھی۔
کے گھر دروازوںکے کی داریپہرا بھی یوں لاو خدمتایککی تھی۔ ہر
دروازے پر الـگایک گروہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ یہ بھی مردِ خدا داؤد
ہدایاتکی کے مطابق ہوا۔ 15 جو بھی حکم داؤد نے اماموں، یوں لاو اور
خزانوں متعلقکے دیا تھا وہ اُنہوں نے پورا کیا۔

یوں16 سلیمان کے تمام ربمنصوبے کے گھر کی بنیاد رکھنے سے لے
کر اُس کی پورےتکتکمیل ہوئے۔

بعد17 میں عصیونسلیمان جابر ایلاتاور گیا۔ یہ شہر ادوم ساحلکے پر
واقع تھے۔ وہاں18 حیرام بادشاہ نے اپنے جہاز اور تجربہ ملاحکار بھیجے
تاکہ وہ سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ مل کر جہازوں کو چلائیں۔ اُنہوں
نے اوفیر تک سفر کیا اور وہاں سے سلیمان کے لئے ً تقریبا 15,000 کلو
گرام سونا لے کر آئے۔

9
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے
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سلیمان1 شہرتکی سبا کی پہنچتکملـکہ اُسجبگئی۔ اُسنے کے
بارے میں سنا تو وہ سلیمان سے ملنے کے لئے روانہ ہوئی تاکہ اُسے مشکل
پہیلیاں پیش کر کے اُس دانشکی مندی جانچ لے۔ وہ بڑےنہایت قافلے
ساتھکے یروشلم اونٹکےجسپہنچی کثرتبلسان، کے سونے اور قیمتی
جواہر لدےسے ہوئے تھے۔

ملـکہ کی سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اُس نے اُس سے وہ تمام مشکل
سوالات پوچھے جو اُس ذہنکے میں تھے۔ سلیمان2 اُس کے ہر سوال کا
سکا۔دےجواب باتبھیکوئی اِتنی پیچیدہ نہیں تھی کہ وہ اُس مطلبکا
ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 3 سبا کی ملـکہ سلیمان کی حکمت اور اُس کے نئے
محل بہتسے متاثر ہوئی۔ اُس4 نے بادشاہ کی میزوں پر مختلفکے کھانے
دیکھے اور یہ کہ اُس ترتیبکسافسرکے سے اُس پر بٹھائے جاتے تھے۔
اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور ساقیوں کی شاندار
وردیوں پر بھی غور کیا۔ جب اُس نے اِن باتوں کے علاوہ بھسم ہونے والی
وہ قربانیاں بھی دیکھیں ربسلیمانجو کے میںگھر چڑھاتا تھا تو ملـکہ ہکا
بکا رہ گئی۔

5 وہ بول اُٹھی، واقعی،” جو کچھ مَیں نے اپنے ملـک میں آپ کے
شاہکاروں اور حکمت بارےکے میں سنا تھا وہ درست ہے۔ تکجب6
مَیں نے خود آ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا
تھا۔ لیکن حقیقت میں آپمجھے حکمتزبردستکی بارےکے میں آدھا
بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ اُن رپورٹوں کہیںسے یادہ ز ہے پہنچیتکمجھجو
تھیں۔ آپ7 لوگکے مبارککتنے آپ!ہیں افسرکے مبارککتنے ہیں جو
منےکےآپمسلسل ہتےکھڑےسا ر باتیںبھریدانشکیآپاور !ہیںسنتے
آپرب8 کے خدا کی تمجید جسہو آپنے کو پسند کر کے تختاپنے پر
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بٹھایا ربتاکہ اپنے کیخدا آپکریں۔حکومتخاطر کا اسرائیلخدا سے
محبت رکھتا اورہے، وہ اُسے تکابد قائم رکھنا چاہتا اِسیہے، لئے اُس نے
آپ کو اُن کا بادشاہ بنا دیا ہے انصافتاکہ بازیراستاور قائم “رکھیں۔

پھر9 ملـکہ ًکوسلیماننے 4,000تقریبا یادہبہتسونا،گرامکلو بلسانز
اور دےجواہر دیئے۔ پہلے کبھی بھی اُتنا بلسان اسرائیل میں نہیں لایا گیا
تھا جتنا وقتاُس سبا کی ملـکہ لائی۔

حیرام10 اور سلیمان کے آدمی اوفیر سے صرفنہ سونا لائے بلـکہ اُنہوں
لـکڑیقیمتینے اور لـکڑیقیمتیجتنی11پہنچائے۔تکاسرائیلبھیجواہر
اُن دنوں میں یہوداہ میں درآمد ہوئی اُتنی پہلے کبھی وہاں لائی نہیں گئی
تھی۔ لـکڑیاِس بادشاہسے اورگھرکےربنے محلاپنے لئےکے سیڑھیاں
بنوائیں۔ یہ موسیقاروں کے سرود اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال
ہوئی۔

سلیمان12 بادشاہ نے اپنی طرف سے سبا کی ملـکہ کو بہت سے تحفے
دیئے۔ یہ اُن چیزوں سے یادہ ز تھے جو ملـکہ ملـکاپنے سے اُس پاسکے
لائی تھی۔ جو بھی ملـکہ چاہتی تھی یا اُس نے مانگا وہ اُسے دیا گیا۔ پھر وہ
اپنے نوکر چاکروں اور افسروں کے ہمراہ اپنے واپسوطن چلی گئی۔

سلیمان کی دولت اور شہرت
13 جو سونا سلیمان کو سالانہ ملتا تھا اُس کا وزن ً تقریبا 23,000

کلو گرام تھا۔ 14 اِس میں ٹیکسوہ شامل نہیں تھے جو اُسے سوداگروں،
بادشاہوںعربتاجروں، اور ضلعوں افسروںکے سے ملتے تھے۔ یہ اُسے سونا
اور چاندی دیتے تھے۔

سلیمان15-16 بادشاہ نے بڑی200 اور 300 چھوٹی ڈھالیں بنوائیں۔ اُن
پر سونا منڈھا گیا۔ بڑیہر ڈھال کے لئے ً 7تقریبا کلو گرام سونا استعمال ہوا



توارِیخ-۲ 9:17 xxiv توارِیخ-۲ 9:26

اور ہر چھوٹی ڈھال کے لئے ساڑھے 3 کلو گرام۔ سلیمان نے اُنہیں لبنان’
کا ‘جنگل نامی محل محفوظمیں رکھا۔

17 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے ایکآراستہ بڑا تخت بنوایا
جس خالصپر سونا چڑھایا گیا۔ اُس18-19 کے ہر بازو کے ساتھ ببر شیر کا
مجسمہ تھا۔ تخت کچھ اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر چڑھ
کر اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف ہر پائے پر ببر شیر کا مجسمہ تھا۔
پاؤں کے لئے سونے کی چوکی بنائی گئی تھی۔ اِس قسم تختکا کسی اَور
سلطنت میں نہیں پایا جاتا تھا۔

سلیمان20 کے تمام پیالے سونے کے تھے، بلـکہ لبنان’ کا ‘جنگل نامی
محل میں تمام خالصبرتن سونے کے تھے۔ کوئی بھی چیز چاندی کی نہیں
تھی، کیونکہ سلیمان کے زمانے میں چاندی کی کوئی قدر نہیں تھی۔
21 بادشاہ کے اپنے بحری جہاز تھے جو حیرام کے بندوں کے ساتھ مل کر
مختلف جگہوں پر جاتے تھے۔ ہر تین سال بعدکے وہ سونے ہاتھیچاندی،
دانت، بندروں اور موروں لدےسے واپسہوئے آتے تھے۔

سلیمان22 دولتکی حکمتاور دنیا تمامکے بادشاہوں کہیںسے یادہ ز
تھی۔ 23 دنیا کے تمام بادشاہ اُس سے ملنے کوششکی کرتے رہے تاکہ وہ
حکمت سن لیں جو الله نے اُس دلکے میں ڈال دی تھی۔ سال24 بہ سال
میںدربارکےسلیمانبھیجو آتا یوںلاتا۔تحفہکوئینہکوئیوہ اُسے سونے
چاندی کے برتن، قیمتی لباس، ہتھیار، گھوڑےبلسان، اور خچر ملتے رہے۔

گھوڑوں25 اور رتھوں کو رکھنے کے لئے سلیمان تھان4,000کے تھے۔
اُس کے گھوڑے12,000 تھے۔ کچھ اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص
کئے گئے شہروں میں اور کچھ یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔ 26 سلیمان اُن
تمام بادشاہوں کا حکمران تھا جو یائے در فرات سے لے کر فلستیوں کے
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ملـک مصریکی حکومتتکسرحد تھے۔کرتے بادشاہ27 سرگرمیوںکی
چاندیباعثکے پتھر جیسی عام ہو گئی اور دیودار کی مغربلـکڑیقیمتی
کے نشیبی پہاڑی علاقے انجـیرتوتکی کی لـکڑیسستی جیسی عام ہو گئی۔
28 بادشاہ گھوڑےکے مصر اور دیگر کئی ملـکوں سے درآمد ہوتے تھے۔

سلیمان کی موت
29 سلیمان کی زندگی بارےکے میں مزید باتیں شروع سے لے کر آخر

تک ناتن’ نبی کی ‘تاریخ، َسیلا کے ہنے ر والے نبی اخیاہ کتابکی اخیاہ’
کی ‘نبوّت اور ُبعام یر بن نباط سے متعلق کتاب عِّدو’ غیب بین کی یائیں میں‘رو درج ہیں۔

سال40سلیمان30 اسرائیلپورےدورانکے حکومتپر اُسرہا۔کرتا
کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ وہجب31 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو
اُسے یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔
پھر اُس کا بیٹا تخترحبعام نشین ہوا۔

10
شمالی قبیلے الـگ ہو جاتے ہیں

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

رحبعام5 تینمجھے”دیا،جوابنے مہلتکیدن دیں، پھر میرےدوبارہ
پاس “آئیں۔ گئے۔چلےلوگچنانچہ پھر6 رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے
مشورہ کیا جو سلیمان کے جیتے جی بادشاہ کی خدمت کرتے رہے تھے۔
اُس نے آپ”پوچھا، کا کیا خیال مَیںہے؟ اِن لوگوں کو جوابکیا “دوں؟
بزرگوں7 نے جواب دیا، ہمارا” مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن سے مہربانی
پیشسے آ کر اُن سے سلوکاچھا کریں اور نرم جواب دیں۔ اگر آپ ایسا
یں کر تو وہ آپہمیشہ کے وفادار خادم بنے رہیں “گے۔

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

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

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

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

یوں19 اسرائیل کے شمالی قبیلے داؤد کے شاہی گھرانے الـگسے ہو
گئے اور تکآج اُس حکومتکی نہیں مانتے۔

11
رحبعام کو اسرائیل سے لڑنے کی اجازت نہیں ملتی

جب1 رحبعام یروشلم پہنچا تو اُس نے یہوداہ اور بن یمین کے قبیلوں
کے چیدہ چیدہ فوجیوں کو اسرائیل سے جنگ کرنے کے لئے بُلایا۔
1,80,000 مرد جمع ہوئے تاکہ رحبعام کے لئے اسرائیل پر دوبارہ قابو
پائیں۔ لیکن2 عین اُس وقت مردِ خدا سمعیاہ کو رب طرفکی سے پیغام
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ملا، یہوداہ”3 کے بادشاہ رحبعام بن سلیمان اور یہوداہ اور بن یمین کے تمام
افراد کو اطلاع دے، 4 رب’ فرماتا ہے کہ اپنے بھائیوں متجنگسے
کرنا۔ ایکہر اپنے اپنے واپسگھر چلا جائے، کیونکہ کچھجو ہوا وہہے
میرے حکم پر ہوا “۔‘ہے

تب ربوہ کی سن کر ُبعام یر سے لڑنے سے باز آئے۔
رحبعام کی قلعہ بندی

5 رحبعام کا دار الحکومت یروشلم رہا۔ یہوداہ میں اُس نے ذیل کے
شہروں کی قلعہ بندی :کی بیت6 لحم، عیطام، تقوع، بیت7 صور، سوکہ،
عدُلام، 8 جات، مریسہ، زیف، 9 ادورائیم، لـکیس، عزیقہ، 10 صُرعہ،
ایالون اور حبرون۔ یہوداہ اور بن یمین کے اِن قلعہ بند شہروں کو مضبوط11
کر کے رحبعام نے ہر شہر پر افسر مقرر کئے۔ اُن میں اُس نے خوراک،
زیتون تیلکے اور َمے کا ذخیرہ کر لیا 12 اور ساتھ ساتھ اُن میں ڈھالیں اور
نیزے بھی رکھے۔ طرحاِس اُس مضبوطبہتاُنہیںنے بنا کر یہوداہ اور بن
یمین پر محفوظحکومتاپنی کر لی۔

امام اور لاوی یہوداہ میں منتقل ہو جاتے ہیں
13 گو امام اور لاوی تمام اسرائیل میں بکھرے ہتے ر تھے توبھی اُنہوں

نے رحبعام کا ساتھ دیا۔ 14 اپنی چراگاہوں اور ملـکیت کو چھوڑ کر وہ
یہوداہ اور یروشلم میں آباد ہوئے، کیونکہ ُبعام یر اور اُس بیٹوںکے اُنہیںنے
امام کی حیثیت ربسے کی خدمت کرنے روکسے دیا تھا۔ 15 اُن کی
جگہ اُس نے اپنے ذاتی امام مقرر کئے جو اونچی جگہوں پر کے مندروں
کو لتے سنبھا بکرےہوئے کے دیوتاؤں اور بچھڑے کے بُتوں کی خدمت
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کرتے تھے۔ یوں16 لاو کی طرح تمام قبیلوں بہتکے لوگایسےسے یہوداہ
میں منتقل ہوئے پورےجو دل اسرائیلربسے کے خدا طالبکے رہے
تھے۔ وہ یروشلم آئے ربتاکہ باپاپنے دادا کے خدا کو پیشقربانیاں کر
سکیں۔ 17 یہوداہ سلطنتکی ایسےنے لوگوں تقویتسے پائی۔ وہ رحبعام
بن سلیمان کے لئے تین تکسال مضبوطی کا سبب تھے، کیونکہ تین سال
تک یہوداہ داؤد اور سلیمان اچھےکے نمونے پر چلتا رہا۔

رحبعام کا خاندان
18 رحبعام کی شادی محلت سے ہوئی یریموتجو اور ابی خیل کی بیٹی

یریموتتھی۔ داؤد کا بیٹا اور ابی اِلیابخیل بن یسّی کی بیٹی تھی۔ محلت19
تینکے بیٹے یعوس، یاہ سمر اور زہم پیدا ہوئے۔ بعد20 میں رحبعام کی معکہ
بنت ابی سلوم شادیسے ہوئی۔ اِس رشتے سے چار بیٹے ابیاہ، عتّی، زیزا اور
سلومیت پیدا ہوئے۔ 21 رحبعام کی 18 یاں بیو اور 60 داشتائیں تھیں۔ اِن
کے 28کُل بیٹے بیٹیاں60اور پیدا لیکنہوئیں۔ بنتمعکہ ابی سلوم رحبعام
سبکو سے یادہ ز پیاری تھی۔ 22 اُس نے معکہ کے پہلوٹھے ابیاہ کو اُس
کے بھائیوں کا سربراہ بنا دیا اور مقرر کیا کہ یہ بیٹا میرے بعد بادشاہ بنے
گا۔ 23 رحبعام نے اپنے بیٹوں سے بڑی سمجھ داری کے سلوکساتھ کیا،
اُسکیونکہ الـگالـگاُنہیںنے کر یہوداہکے اور بن یمین پورےکے قبائلی
علاقے اور تمام قلعہ بند شہروں میں بسا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اُنہیں کثرت کی
خوراک اور یاں بیو مہیا کرتا رہا۔

12
مصر کی یہوداہ پر فتح
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جب1 رحبعام کی سلطنت زور پکڑ کر مضبوط ہو گئی تو اُس نے تمام
شریعتکیربسمیتاسرائیل ترککو دیا۔کر 2 اُن بےوفائیسےربکی
کا نتیجہ یہ نکلا کہ رحبعام کی حکومت کے پانچویں سال میں مصر کے
بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اُس3 کی بڑیبہتفوج تھی۔ 1,200
رتھوں 60,000علاوہکے اورگھڑسوار لبیا، ُسّکیوں ملـککے اور ایتھوپیا
پیادہبےشمارکے سپاہی تھے۔ یکے4 دیگرےبعد یہوداہ قلعہکے بند شہروں
پر قبضہ کرتے مصریکرتے بادشاہ تکیروشلم پہنچ گیا۔

تب5 سمعیاہ نبی رحبعام اور یہوداہ کے اُن بزرگوں کے پاس آیا جنہوں
سیسقنے کے آگے بھاگآگے کر یروشلم میں پناہ لی تھی۔ اُس نے اُن سے
فرماتارب”کہا، ہے، تم’ ترکمجھےنے کر دیا اِسہے، لئے تمہیںمَیںاب
ترک حوالےکےسیسقکےکر دوںکر یہ6“۔‘گا سنپیغام اوررحبعامکر
یہوداہ کے بزرگوں بڑینے انکساری کے ساتھ تسلیم کیا ربکہ ہی عادل
ہے۔ 7 اُن کی یہ عاجزی دیکھ ربکر نے سمعیاہ سے کہا، چونکہ” اُنہوں
ساریخاکبڑینے سے اپنا غلط یہ رو تسلیم کر لیا ہے اِس لئے مَیں اُنہیں
تباہ نہیں کروں گا بلـکہ جلد ہی اُنہیں رِہا کروں گا۔ غضبمیرا سیسق کے
یعے ذر یروشلم پر نازل نہیں ہو گا۔ لیکن8 وہ اِس قوم کو ضرور اپنے تابع کر
رکھے گا۔ تب وہ سمجھ لیں گے کہ میری خدمت کرنے اور ممالـکدیگر
کے بادشاہوں خدمتکی کرنے میں کیا فرق “ہے۔

9 مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کرتے وقت رب کے گھر
اور شاہی محل کے تمام لُوٹخزانے لئے۔ سونے کی وہ ڈھالیں بھی چھین
لی گئیں جو سلیمان نے بنوائی تھیں۔ 10 اِن کی جگہ رحبعام نے پیتل کی
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ڈھالیں بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں افسروںکے کے سپرد کیا جو محلشاہی
دروازےکے کی داریپہرا کرتے تھے۔ بھیجب11 رببادشاہ کے گھر
میں محافظتبجاتا یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ اُنہیں
پہرے داروں کمرےکے واپسمیں لے جاتے تھے۔

12 چونکہ رحبعام بڑینے انکساری سے اپنا غلط یہ رو تسلیم کیا اِس لئے
رب کا اُس پر غضب ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ پورے طور پر تباہ نہ ہوا۔ در
حقیقت یہوداہ تکابمیں کچھ نہ کچھ پایا جاتا تھا جو اچھا تھا۔

رحبعام کی موت
رحبعام13 سلطنتکی نے دوبارہ تقویت پائی، اور یروشلم میں رہ کر وہ

جاریحکومتاپنی رکھ سال41سکا۔ کی عمر میں تختوہ نشین ہوا تھا،
اور وہ سال17 بادشاہ رہا۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا، وہ شہر جسے
تمامنےرب میںقبیلوںاسرائیلی لیاچنسے تاکہ میںاُس اپنا نام قائم کرے۔
ماںکیاُس نعمہ زندگیاچھینےرحبعام14تھی۔عمونی نہ گزاری، کیونکہ
پورےوہ دل ربسے طالبکا نہ رہا تھا۔

15 باقی جو کچھ رحبعام حکومتکی کے دوران شروع سے لے کر آخر
تک ہوا اُس کا سمعیاہ نبی غیباور بین عِّدو کتابتاریخیکی میں بیان ہے۔
وہاں اُس کے نسب نامے کا ذکر بھی ہے۔ دونوں بادشاہوں رحبعام اور
ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے درمیان جنگ جاری رہی۔ جب16 رحبعام
مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس میںحصے دفنایا گیا
جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

13
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ
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1 ابیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر اّول کی حکومت کے ویں18 سال
میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وہ2 تین سال بادشاہ رہا، اور اُس کا الحکومتدار
یروشلم تھا۔ اُس کی ماں بنتمعکہ اُوری ایل ِجبعہ کی ہنے ر والی تھی۔

ایک دن ابیاہ اور ُبعام یر کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ 3 4,00,000
تجربہ فوجیوںکار جمعکو کر ابیاہکے ُبعام یر لڑنےسے کے لئے نکلا۔ ُبعام یر
8,00,000 تجربہ فوجیوںکار ساتھکے اُس صفمقابلکے آرا ہوا۔ 4 پھر
ابیاہ نے افرائیم کے پہاڑی علاقے کے پہاڑ صمریم پر چڑھ کر بلند آواز سے
پکارا،
ُبعام” یر اور تمام اسرائیلیو، باتمیری !سنیں 5 کیا آپ کو نہیں معلوم کہ

رب اسرائیل کے خدا نے داؤد نمکسے کا ابدی عہد باندھ کر اُسے اور
اُس کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل سلطنتکی عطا کی ہے؟ توبھی6
بنسلیمان داؤد ملازمکا ُبعام یر نباطبن مالـکاپنے اُٹھخلافکے باغیکر
ہو گیا۔ اُس7 کے ارد گرد بدمعاشکچھ جمع ہوئے اور رحبعام بن سلیمان
مخالفتکی لـگے۔کرنے وقتاُس جوانوہ اور ناتجربہ کار تھا، اِس لئے اُن
کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا۔

8 آپاباور واقعی سمجھتے ہیں کہ ربہم کی بادشاہی پر فتح پا سکتے
اُسیہیں، بادشاہی پر جو داؤد کی اولاد ہاتھکے میں آپہے۔ سمجھتے ہیں
بہتفوجکیآپکہ بڑیہی اورہے، کہ آپبچھڑےکےسونے ساتھکے
بُتوہیہیں، ُبعامجو یر کیآپنے پوجا لئےکے تیار لیکن9ہیں۔رکھےکر
آپ ربنے اماموںکے یعنی ہارون کی اولاد کو یوں ملـکسمیتلاو سے
نکال کر اُن کی لئےکےخدمتپجاریایسےجگہ مقرر جیسےکئے پرستبُت
قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ جو بھی چاہتا ہے کہ مخصوصاُسے کر کے
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امام بنایا جائے ایکصرفاُسے جوان بَیل ساتاور پیشمینڈھے کرنے
ضرورتکی ہے۔ یہ اِن نام نہاد خداؤں پجاریکا بننے کے لئے کافی ہے۔

لیکن10 تکجہاں ہمارا تعلق ہیربہے ہمارا خدا ہمہے۔ اُسےنے
ترک نہیں کیا۔ صرف ہارون کی اولاد ہی ہمارے امام ہیں۔ صرف یہ
اور ربلاوی خدمتکی کرتے ہیں۔ 11 یہی صبح شام اُسے بھسم ہونے
والی قربانیاں اور خوشبودار پیشبخور پاکہیں۔کرتے میز ربپر کے لئے
مخصوص روٹیاں رکھنا اور سونے کے شمع دان کے چراغ جلانا اِن ہی کی
داریذمہ رہی ہے۔ غرض، ربہم اپنے خدا ہدایاتکی پر عمل کرتے
ہیں آپجبکہ ترکاُسےنے کر دیا ہے۔ چنانچہ12 ہمارےالله ساتھ ہے۔
وہی ہمارا راہنما ہے، اور اُس کے امام تُرم بجا آپکر سے لڑنے کا اعلان
کریں گے۔ اسرائیل کے مردو، !خبردار رب اپنے باپ دادا کے خدا سے
مت لڑنا۔ جیتآپجنگیہ ہی نہیں “!سکتے

13 اِتنے میں ُبعام یر نے چپکے سے کچھ دستوں کو یہوداہ کی فوج کے
پیچھے بھیج دیا تاکہ تاکوہاں میں بیٹھ جائیں۔ یوں اُس کی فوج ایککا
حصہ یہوداہ کی فوج کے منے سا اور دوسرا حصہ اُس کے پیچھے تھا۔
اچانک14 یہوداہ کے فوجیوں کو پتا چلا کہ دشمن منے سا اور پیچھے سے
ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ چیختے چلّاتے ہوئے اُنہوں نے رب سے مدد
مانگی۔ اماموں نے اپنے تُرم بجائے 15 اور یہوداہ کے مردوں نے جنگ
کا نعرہ لگایا۔ جب اُن کی آوازیں بلند ہوئیں تو الله نے ُبعام یر اور تمام
اسرائیلیوں کو شکست دے کر ابیاہ اور یہوداہ کی فوج کے منے سا سے
بھگا دیا۔ اسرائیلی16 فرار ہوئے، لیکن الله نے اُنہیں یہوداہ کے حوالے کر



توارِیخ-۲ 13:17 xxxiv توارِیخ-۲ 14:4

دیا۔ 17 ابیاہ اور اُس کے لوگ اُنہیں بڑا نقصان پہنچا سکے۔ اسرائیل کے
5,00,000 تجربہ کار فوجی جنگمیداِن مارےمیں گئے۔ 18 اُس وقت
اسرائیل بڑیکی ہوئیبےعزتی جبکہ یہوداہ تقویتکو ملی۔ کیونکہ ربوہ
باپاپنے دادا کے خدا پر بھروسا رکھتے تھے۔

19 ابیاہ نے ُبعام یر کا تعاقب کرتے کرتے اُس سے تین شہر گرد و نواح
کی آبادیوں سمیت چھین لئے، بیت ایل، یسانہ اور عِفرون۔ 20 ابیاہ کے جیتے
جی ُبعام یر تقویتدوبارہ نہ پا سکا، تھوڑیاور دیر کے رببعد نے اُسے مار
دیا۔ اُس21 کے مقابلے میں ابیاہ طاقتکی بڑھتی گئی۔ اُس کی 14 یوں بیو
کے 22 بیٹے اور بیٹیاں16 پیدا ہوئیں۔

باقی22 جو کچھ ابیاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا
اور کہا، وہ عِّدو نبی کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

14
ابیاہجب1 مر کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے یروشلم حصےاُسکے

میں دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا آسا تخت نشین
ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
آسا حکومتکی ملـکتحتکے امنتکسال10میں و امان قائم رہا۔

2 آسا وہ کچھ کرتا رہا اُسربجو کے خدا نزدیککے اچھا ٹھیکاور تھا۔
اُس3 نے اجنبی معبودوں کی قربان گاہوں کو اونچی جگہوں مندروںکے
سمیت گرا کر دیوتاؤں کے لئے مخصوص کئے گئے ستونوں ٹکڑےٹکڑےکو
کر دیا دیوییسیرتاور اُسساتھساتھ4ڈالے۔کاٹکھمبےکے یہوداہنے
باشندوںکے دیہدایتکو کہ ربوہ باپاپنے دادا کے خدا طالبکے
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اورہوں اُس احکامکے تابعکے رہیں۔ یہوداہ5 تمامکے شہروں اُسسے نے
مندرکےجگہوںاونچیاورگاہیںقربانکیبخور دُور اُسچنانچہدیئے۔کر
حکومتکی دورانکے بادشاہی میں سکون رہا۔

امن6 امانو کے سالوںاِن دورانکے آسا یہوداہ میں شہروںکئی قلعہکی
بندی کر جنگسکا۔ کا خطرہ نہیں تھا، ربکیونکہ نے اُسے سکون مہیا
کیا۔ 7 بادشاہ نے یہوداہ کے باشندوں سے کہا، آئیں،” ہم اِن شہروں کی
قلعہ بندی !کریں ہم اِن کے ارد گرد فصیلیں بنا کر اُنہیں بُرجوں، دروازوں
اور کنڈوں سے مضبوط کریں۔ کیونکہ ہمارےملـکتکاب ہاتھ میں
ہے۔ چونکہ ربہم اپنے خدا طالبکے رہے ہیں اِس لئے اُس نے ہمیں
طرفچاروں صلح سلامتی مہیا کی “ہے۔ چنانچہ قلعہ بندی کا کام شروع
ہوا بلـکہ تکتکمیل پہنچ سکا۔

ایتھوپیا پر فتح
8 آسا ڈھالوںبڑیمیںفوجکی نیزوںاور لیسسے یہوداہ 3,00,000کے

افراد تھے۔ اِس کے علاوہ چھوٹی ڈھالوں اور کمانوں سے مسلح بن یمین کے
2,80,000 افراد سبتھے۔ تجربہ کار فوجی تھے۔

ایک9 دن ایتھوپیا کے بادشاہ زارح نے یہوداہ پر حملہ کیا۔ اُس کے
فوجیبےشمار تھے۔رتھ300اور ھتے بڑ ھتے بڑ وہ 10گیا۔پہنچتکمریسہ آسا
اُس کا مقابلہ لئےکےکرنے نکلا۔ وادٔی فوجیںدونوںمیںصفاتہ لڑنے کے
لئے صف آرا ہوئیں۔ 11 آسا ربنے اپنے خدا التماسسے کی، اے” رب،
صرف تُو ہی بےبسوں کو طاقت وروں کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتا
ہے۔ اے رب ہمارے خدا، ہماری مدد !کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسا
رکھتے ہیں۔ تیرا ہی نام لے کر ہم اِس بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے
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نکلے اےہیں۔ رب، تُو ہی ہمارا خدا ہے۔ ایسا نہ دےہونے کہ انسان
تیری مرضی ورزیخلافکی کرنے کامیابمیں ہو “جائے۔

تب12 رب نے آسا اور یہوداہ کے دیکھتے دیکھتے دشمن کو شکست
دی۔ ایتھوپیا کے فوجی فرار ہوئے، 13 اور آسا نے اپنے فوجیوں کے ساتھ
تکجرار اُن تعاقبکا کیا۔ دشمن کے اِتنے ہلاکافراد ہوئے کہ اُس کی
فوج بعد میں بحال نہ ہو ربسکی۔ خود اور اُس فوجکی دشمننے کو تباہ
کر دیا تھا۔ یہوداہ کے مردوں نے بہت سا مال لُوٹ لیا۔ 14 وہ جرار کے
ارد گرد کے شہروں پر بھی قبضہ کرنے کامیابمیں ہوئے، کیونکہ مقامی
لوگوں میں رب کی دہشت پھیل گئی تھی۔ نتیجے میں اِن شہروں سے بھی
بہت سا مال چھین لیا گیا۔ 15 اِس مہم کے دوران اُنہوں نے گلہ بانوں کی
گاہوںخیمہ پر بھی حملہ کیا اور اُن کثرتسے یاںکی بکر بھیڑ لُوٹاونٹاور
کر اپنے ساتھ یروشلم لے آئے۔

15
آسا رب سے عہد کی تجدید کرتا ہے

1 الله کا روح یاہ عزر بن عودید پر نازل ہوا، 2 اور وہ آسا سے ملنے کے
لئے نکلا اور کہا، اے” آسا اور یہوداہ اور بن یمین کے تمام باشندو، میری
بات تمہارےرب!سنو ساتھ ہے اگر اُسیتم ساتھکے رہو۔ اگر تم اُس کے
طالب رہو تو اُسے پا لو گے۔ لیکن جب بھی تم ترکاُسے کرو تو وہ تم ہی
کرےترککو گا۔ 3 لمبے تکعرصے اسرائیلی حقیقی خدا کے بغیر زندگی
گزارتے رہے۔ نہ کوئی امام تھا جو اُنہیں الله کی راہ سکھاتا، نہ شریعت۔
کبھیجبلیکن4 پھنسمیںمصیبتوہ جاتے تو اسرائیلربدوبارہ کے
خدا پاسکے لوٹ آتے۔ وہ اُسے تلاش کرتے اور نتیجے میں اُسے پا لیتے۔
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اُس5 میںزمانے سفر خطرناککرنا ہوتا تھا، امنکیونکہ امانو نہیںکہیں
تھا۔ ایک6 قوم دوسری قوم کے ساتھ ایکاور دوسرےشہر کے ساتھ لڑتا
رہتا تھا۔ اِس کے پیچھے الله کا ہاتھ تھا۔ وہی اُنہیں ہر قسم مصیبتکی میں
ڈالتا رہا۔ لیکن7 تکجہاں تمہارا تعلق مضبوطہے، ہو ہمتاور نہ ہارو۔
الله محنتتمہاریضرور کا دےاجر “گا۔

جب8 آسا نے عودید کے بیٹے یاہ عزر نبی پیشکی گوئی سنی تو اُس کا
بڑھحوصلہ گیا، اور اُس نے پورےاپنے علاقے کے بُتوںگھنونے کو دُور
میںاِسدیا۔کر یہوداہ یمینبناور علاوہکے افرائیم پہاڑیکے علاقے وہکے
جنتھےشاملشہر پر اُس قبضہنے کر لیا تھا۔ ساتھساتھ اُس قرباناُسنے
کروائیمرمتکیگاہ دروازےکےگھرکےربجو منےکے پھر9تھی۔سا
اُس نے یہوداہ اور بن یمین تمامکے لوگوں کو یروشلم بُلایا۔ اُن اسرائیلیوں کو
دعوتبھی ملی جو افرائیم، منسّی اور شمعون قبائلیکے علاقوں منتقلسے ہو
کر یہوداہ میں آباد ہوئے تھے۔ کیونکہ لوگبےشمار یہ دیکھ کر ربکہ
آسا کا خدا اُس کے ساتھ اسرائیلہے نکلسے کر یہوداہ میں جا بسے تھے۔

10 آسا بادشاہ کی حکومت کے ویں15 سال اور تیسرے مہینے میں
سب یروشلم میں جمع ہوئے۔ وہاں11 اُنہوں نے لُوٹے ہوئے مال میں سے
رب کو بَیل700 اور 7,000 یاں بھیڑبکر قربان کر دیں۔ اُنہوں12 نے عہد
باندھا، پورےہم’ دل و جان ربسے اپنے باپ دادا کے خدا طالبکے
رہیں گے۔ 13 اور جو رب اسرائیل کے خدا کا طالب نہیں رہے گا اُسے
سزائے موت دی جائے گی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا ‘عورت۔
بلند14 آواز اُنہوںسے قَسمنے کھا ربکر اپنیسے وفاداری کا اعلان کیا۔
ساتھ ساتھ تُرم اور نرسنگے بجتے رہے۔ یہ15 عہد تمام یہوداہ کے لئے خوشی
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باعثکا تھا، کیونکہ اُنہوں پورےنے دل قَسمسے کھا کر اُسے باندھا تھا۔
اور چونکہ وہ پورے دل سے خدا کے طالب تھے اِس لئے وہ اُسے پا بھی
سکے۔ نتیجے ربمیں اُنہیںنے امنطرفچاروں و امان مہیا کیا۔

16 آسا کی ماں معکہ بادشاہ کی ماں ہونے باعثکے بہت اثر و رسوخ
لیکنتھی۔رکھتی آسا یہنے عُہدہ ختم کر ماںجبدیا دیوییسیرتنے کا
گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا اور وادٔی
قدرون میں جلا دیا۔ افسوس17 کہ اُس نے اسرائیل کی اونچی جگہوں
مندروںکے کو دُور نہ کیا۔ توبھی آسا اپنے جیتے پورےجی دل ربسے کا
وفادار رہا۔ 18 چاندیسونا اور باقی جتنی چیزیں اُس باپکے اور اُس نے
رب کے لئے مخصوص کی تھیں سباُن کو ربوہ کے گھر میں لایا۔

19 آسا حکومتکی کے جنگتکسالویں35 دوبارہ نہ چھڑی۔
16

شام کے ساتھ آسا کا معاہدہ
1 آسا حکومتکی سالویں36کے میں اسرائیل کے بادشاہ بعشا نے

یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی قلعہ بندی کی۔ مقصد یہ تھا کہ نہ کوئی
یہوداہ ملـککے میں داخل ہو سکے، نہ کوئی وہاں نکلسے سکے۔

میںجواب2 آسا شامنے بادشاہکے بن ہدد پاسکے وفد جسبھیجا کا
الحکومتدار دمشق تھا۔ اُس ربنے کے گھر اور محلشاہی خزانوںکے
کی سونا چاندی وفد کے سپرد کر کے دمشق کے بادشاہ کو پیغام بھیجا،
آپمیرا”3 ساتھکے عہد باپمیرےطرحجسہے آپکا باپکے کے
ساتھ عہد گزارشتھا۔ ہے آپکہ چاندیسونے کا یہ تحفہ قبول کر کے
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اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ میرےوہ
ملـک نکلسے “جائے۔

بن4 متفقہدد ہوا۔ اُس نے اپنے فوجی افسروں اسرائیلکو شہروںکے
پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو اُنہوں نے عِیون، دان، ابیل مائم اور نفتالی
کے اُن تمام شہروں پر قبضہ کر لیا جن میں شاہی گودام تھے۔ جب5 بعشا
کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے رامہ کی بندیقلعہ کرنے سے باز آ کر اپنی یہ
مہم چھوڑ دی۔

6 پھر آسا بادشاہ نے یہوداہ کے تمام مردوں کی بھرتی کر کے اُنہیں رامہ
بھیج دیا تاکہ وہ اُن تمام پتھروں اور شہتیروں کو اُٹھا کر لے جائیں جن سے
بعشا بادشاہ رامہ کی قلعہ بندی کرنا چاہتا تھا۔ اِس سامان سے آسا نے ِجبع
اور مِصفاہ شہروں کی قلعہ بندی کی۔

آسا کے آخری سال اور موت
7 اُس وقت حنانی غیب بین یہوداہ کے بادشاہ آسا کو ملنے آیا۔ اُس نے

کہا، افسوس” کہ آپ نے رب اپنے خدا پر اعتماد نہ کیا بلـکہ اَرام کے
بادشاہ پر، اِسکیونکہ کا بُرا نتیجہ بادشاہکےشامربہے۔نکلا فوجکی کو
لئےکےکرنےحوالےکےآپ تیار موقعیہابلیکنتھا، جاتا 8ہے۔رہا کیا
آپ بھول گئے ہیں کہ ایتھوپیا اور لبیا کی کتنی بڑی فوج آپ سے لڑنے آئی
تھی؟ اُن کے کثرتساتھ کے رتھ اور گھڑسوار بھی تھے۔ لیکن اُس وقت
آپ ربنے پر اعتماد کیا، اور جواب میں اُس نے اُنہیں آپ کے حوالے
کر دیا۔ رب9 تو اپنی نظر پوری رُوئے زمین پر دوڑاتا رہتا ہے تاکہ اُن کی
وفاداریپوریجوکرےتقویت اُسسے سے لپٹے ہتے ر احمقانہکیآپہیں۔
حرکت کی وجہ آپسے ابکو سے متواتر تنگجنگیں کرتی رہیں “گی۔
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10 یہ سن کر آسا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ آپے سے باہر ہو کر اُس نے
حکم دیا کہ نبی کو گرفتار کر اُسکے پاؤںکے کاٹھ میں ٹھونکو۔ وقتاُس
سے آسا اپنی قوم کے کئی لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔

باقی11 جو کچھ شروع سے لے کر تکآخر آسا حکومتکی کے دوران
ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ و اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔
حکومت12 کے ویں39 سال میں اُس کے پاؤں کو بیماری لـگ گئی۔
گو اُس حالتبُریکی تھی توبھی اُس ربنے تلاشکو نہ کیا صرفبلـکہ
ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ گیا۔ حکومت13 کے ویں41 سال میں آسا مر کر
باپاپنے دادا سے ملا۔جا اُس14 نے یروشلم اُسکے میںحصے جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا ہے اپنے لئے چٹان میں قبر تراشی تھی۔ اب اُسے اِس میں
دفن کیا جنازےگیا۔ وقتکے لوگوں لاشنے پلنگایککو پر لٹا دیا جو
بلسان تیلکے مختلفاور قسم کے مرہموںخوشبودار سے ڈھانپا گیا تھا۔ پھر
اُس کے احترام میں لـکڑی زبردستکا ڈھیر جلایا گیا۔

17
یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط

1 آسا کے بعد اُس کا بیٹا یہوسفط تخت نشین ہوا۔ اُس نے یہوداہ کی
طاقت بڑھائی تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ 2 یہوداہ کے تمام قلعہ بند
شہروں میں اُس نے دستے بٹھائے۔ یہوداہ پورےکے قبائلی علاقے میں اُس
نے چوکیاں تیار کر رکھیں اور اِسی طرح افرائیم کے اُن شہروں میں بھی جو
اُس باپکے آسا اسرائیلنے چھینسے لئے تھے۔ یہوسفطرب3 ساتھکے
تھا، کیونکہ وہ داؤد کے نمونے پر چلتا تھا اور بعل دیوتاؤں پیچھےکے نہ لگا۔
اسرائیل4 کے بادشاہوں برعکسکے وہ اپنے باپ کے خدا کا طالب رہا
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اور اُس کے احکام پر عمل کرتا رہا۔ اِسی5 لئے رب نے یہوداہ پر یہوسفط
حکومتکی طاقتکو ور بنا لوگدیا۔ تمام یہوداہ سے آ کر اُسے تحفے دیتے
رہے، اور دولتبڑیاُسے ملی۔عزتاور راہوںکیرب6 پر چلتے چلتے اُسے
بڑا حوصلہ ہوا نتیجےاور میں اُس مندروںکےجگہوںاونچینے یسیرتاور
دیوی کھمبوںکے کو یہوداہ سے دُور کر دیا۔

حکومتاپنی7 تیسرےکے سال یہوسفطدورانکے نے اپنے ملازموں
کو یہوداہ کے تمام شہروں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں ربکو شریعتکی کی
تعلیم دیں۔ بنمیںافسروںاِن عبدیاہ،خیل، یاہ، ایلنتنیزکر اور شاملمیکایاہ
8تھے۔ اُن بناملاوی9ساتھکے سمعیاہ، نتنیاہ، زبدیاہ، سمیراموت،عساہیل،
یہونتن، ادونیاہ، طوبیاہ، اور طوب ادونیاہ تھے۔ اماموں کی طرف سے اِلی
سمع اور یہورام ساتھ گئے۔ شریعتکیرب9 کتابکی اپنے ساتھ لے کر اِن
آدمیوں نے یہوداہ میں شہر بہ شہر جا کر لوگوں کو تعلیم دی۔

وقتاُس10 یہوداہ ممالـکپڑوسیکے ربپر خوفکا گیا،چھا اُنہوںاور
یہوسفطنے جنگسے کرنے جرأتکی نہ کی۔ خراج11 کے طور پر اُسے
فلستیوں سے ہدیئے چاندیاور ملتی تھی، 7,700اُسےعربجبکہ مینڈھے
اور بکرے7,700 دیا کرتے تھے۔ یوں12 یہوسفط طاقتکی بڑھتی گئی۔
یہوداہ پرجگہوںکئیکی اُس قلعےنے اور شہرکےگودامشاہی تعمیر کئے۔
13 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے شہروں میں یاِت ضرور زندگی بڑےکے
ذخیرے جمع کئے اور یروشلم میں تجربہ کار فوجی رکھے۔

یہوسفط14 کی فوج کو کنبوں کے ترتیبمطابق دیا گیا تھا۔ یہوداہ کے
قبیلے کا کمانڈر عدنہ تھا۔ اُس تحتکے 3,00,000 تجربہ کار فوجی تھے۔
اُس15 کے علاوہ یوحنان جستھا تحتکے 2,80,000 افراد تھے 16 اور
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عمسیاہ بن زِکری جس کے تحت 2,00,000 افراد تھے۔ عمسیاہ نے اپنے
آپ کو رضاکارانہ طور پر رب خدمتکی کے لئے وقف کر دیا تھا۔ بن17
یمین قبیلےکے کا کمانڈر اِلیَدع تھا زبردستجو فوجی تھا۔ اُس کمانتحتکے
اور ڈھالوں لیسسے 2,00,000 فوجی تھے۔ اُس18 کے علاوہ یہوزبد تھا
جس کے مسلح1,80,000 آدمی تھے۔

فوجسب19 میں بادشاہ خدمتکی سرانجام دیتے تھے۔ اُن میں وہ فوجی
نہیں شمار کئے تھےجاتے جنہیں بادشاہ پورےنے یہوداہ قلعہکے بند شہروں
میں رکھا ہوا تھا۔

18

جھوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ
یہوسفطغرض1 دولتبڑیکو عزتاور حاصل ہوئی۔ اُس نے اپنے

پہلوٹھے شادیکی اسرائیل کے بادشاہ اباخی کی بیٹی سے کرائی۔
2 کچھ سال کے بعد وہ اخی اب سے ملنے کے لئے سامریہ گیا۔ اسرائیل

کے بادشاہ نے یہوسفط اور اُس کے ساتھیوں کے لئے بہت سی یاں بکر بھیڑ
اور گائےبَیل ذبح کئے۔ پھر اُس نے یہوسفط کو اپنے ساتھ رامات ِجلعاد
جنگسے کرنے پر اُکسایا۔ 3 اخی اب نے یہوسفط سے سوال کیا، کیا”
میرےآپ راماتساتھ ِجلعاد جائیں گے تاکہ اُس پر قبضہ اُس“کریں؟ نے
جواب دیا، جی” ضرور، ہم تو بھائی ہیں، میری قوم کو اپنی قوم !سمجھیں
آپہم کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے نکلیں گے۔ لیکن4 مہربانی کر کے
ربپہلے مرضیکی معلوم کر “لیں۔
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اسرائیل5 کے بادشاہ نے 400 نبیوں کو بُلا کر اُن سے پوچھا، کیا” ہم
رامات ِجلعاد پر حملہ کریں یا مَیں اِس ارادے سے باز “رہوں؟ نبیوں نے
کریں،جی،”دیا،جواب کیونکہ الله اُسے بادشاہ حوالےکے “گا۔دےکر

لیکن6 یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا” ربیہاں کا کوئی
یافتہمسےجسنہیںنبی در اسرائیل7“سکیں؟کر بادشاہکا ہاں،”بولا،
ایک تو ہے جس کے یعے ذر ہم رب کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔
لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں، کیونکہ بارےمیرےوہ میں بھیکبھی
اچھی پیش گوئی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ بُری پیش گوئیاں سناتا ہے۔ اُس
کا نام میکایاہ بن اِملہ یہوسفط“ہے۔ اعتراضنے کیا، بادشاہ” ایسی بات
نہ “!کہے تب8 اسرائیل کے بادشاہ نے کسی ملازم کو بُلا کر حکم میکایاہ”دیا، بن اِملہ ًکو پاسہمارےفورا پہنچا “!دینا

یہوسفطاوراباخی9 اپنے لباسشاہی پہنے سامریہہوئے دروازےکے
قریبکے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ ایسی کھلی جگہ تھی جہاں اناج
گاہا جاتا تھا۔ 400تمام نبی وہاں اُن کے منے سا پیشاپنی پیشگوئیاں کر
نبیایک10تھے۔رہے بنام بنِصدقیاہ اپنےنےکنعانہ لئے لوہے سینگکے
بنا اعلانکر رب”کیا، فرماتا کہہے اِن سینگوں سے تُو شام فوجیوںکے کو
مار مار ہلاککر دےکر “گا۔

دوسرے11 نبی بھی اِس قسم پیشکی گوئیاں کر رہے تھے، رامات”
ِجلعاد پر حملہ کریں، آپکیونکہ کامیابضرور ہو جائیں ربگے۔ شہر کو
آپ کے حوالے “گا۔دےکر

ملازمجس12 کو میکایاہ کو بُلانے کے لئے بھیجا گیا تھا اُس نے راستے
میں اُسے سمجھایا، دیکھیں،” باقی تمام نبی مل کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ
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کو کامیابی حاصل ہو آپگی۔ بھی ایسی ہی باتیں آپکریں، بھی فتح کی
پیش گوئی “!کریں لیکن13 میکایاہ اعتراضنے کیا، رب” حیاتکی کی
قَسم، مَیں بادشاہ صرفکو وہی کچھ بتاؤں گا جو میرا خدا فرمائے “گا۔

14 جب میکایاہ اخی اب کے منے سا کھڑا ہوا تو بادشاہ نے میکایاہ،”پوچھا، کیا ہم رامات ِجلعاد پر حملہ کریں یا مَیں اِس ارادے سے باز
“رہوں؟

میکایاہ اُس”دیا،جوابنے پر حملہ کریں، آپاُنہیںکیونکہ حوالےکے
کر دیا جائے گا، اور آپ کو کامیابی حاصل ہو “گی۔ 15 ناراضبادشاہ
ہوا، مجھے” کتنی آپدفعہ کو پڑےسمجھانا گا آپکہ قَسم کھا کر مجھے
رب کے نام صرفمیں وہ کچھ سنائیں حقیقتجو “ہے۔

تب16 میکایاہ نے جواب میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ بان سے
محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔ پھر رب مجھ سے ہم
کلام ہوا، اِن’ کا مالـککوئی نہیں ہے۔ ایکہر سلامتی سے اپنے گھر
واپس چلا “۔‘جائے

اسرائیل17 کے بادشاہ نے یہوسفط سے کہا، لو،” کیا مَیں آپنے کو
نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ میرے بارے میں بُری پیش گوئیاں “ہے؟کرتا

لیکن18 میکایاہ نے باتاپنی جاری رکھی، رب” کا فرمان !سنیں مَیں
نے رب کو اُس کے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ آسمان کی پوری فوج اُس کے
دائیں اور بائیں ہاتھ کھڑی تھی۔ رب19 نے پوچھا، کون’ اسرائیل کے
بادشاہ اباخی راماتکو ِجلعاد پر حملہ کرنے پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں
جا کر مر ایک‘جائے؟ نے یہ مشورہ دیا، دوسرے نے وہ۔ 20 آخرکار
ایک ربروح کے منے سا کھڑی ہوئی اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں
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رب‘گی۔ سوالنے کیا، ‘طرح؟کس’ روح21 جوابنے دیا، مَیں’ نکل
کر اُس تمامکے نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ بولیںہیجھوٹوہ رب‘گے۔
نے فرمایا، تُو’ کامیاب ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر اے22 بادشاہ، رب
آپنے آفتپر لانے کا فیصلہ کر لیا اِسہے، لئے اُس روحجھوٹینے کو
آپ کے اِن تمام نبیوں کے منہ میں ڈال دیا “ہے۔

تب23 ِصدقیاہ بن کنعانہ نے آگے بڑھ کر میکایاہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور
رب”بولا، مجھطرحکسروحکا نکلسے گیا تاکہ تجھ باتسے “کرے؟
24 میکایاہ جوابنے دیا، جس” آپدن کبھی کمرےاِس میں، کبھی
اُس کھسکمیں کر چھپنے کوششکی کریں گے اُس آپدن کو پتا چلے
“گا۔

تب25 اباخی بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر افسر امون
میرےاور بیٹے یوآس واپسپاسکے بھیج !دو اُنہیں26 بتا دینا، اِس’ آدمی
جیلکو میں ڈال میرےکر واپسسلامتصحیح تکآنے کم سے کم روٹی
اور پانی دیا “۔‘کریں 27 میکایاہ بولا، آپاگر” واپسسلامتصحیح آئیں تو
مطلب ہو گا باتمعرفتمیرینےربکہ نہیں “کی۔ پھر کھڑےساتھوہ
لوگوں مخاطبسے ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

اخی اب رامات کے قریب مر جاتا ہے
اِس28 بعدکے اسرائیل کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط

مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے لئےکے روانہ ہوئے۔ پہلےسےجنگ29
اخی اب یہوسفطنے سے کہا، مَیں” اپنا بھیس بدل کر جنگمیداِن میں
جاؤں گا۔ آپلیکن اپنا لباسشاہی نہ “اُتاریں۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ
بدلبھیساپنا کر بادشاہکےشام30آیا۔میںجنگمیداِن رتھوںنے پر مقرر
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افسروںاپنے کو حکم دیا بادشاہصرفاورصرف”تھا، پر حملہ کسیکریں۔
اَور متسے لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا “بڑا۔

لڑائیجب31 چھڑ گئی تو رتھوں یہوسفطافسرکے ٹوٹپر پڑے، کیونکہ
اُنہوں اسرائیلیہی”کہا،نے کا بادشاہ یہوسفطجبلیکن“!ہے مدد کے
لئے چلّا اُٹھا تو رب نے اُس کی سنی۔ اُس نے اُن کا دھیان یہوسفط سے
کھینچ لیا، 32 دشمنوںجبکیونکہ معلومکو ہوا کہ یہ اباخی بادشاہ نہیں
توہے وہ اُس تعاقبکا بازسےکرنے آئے۔ نشانہخاصنےکسیلیکن33
باندھے بغیر اپنا تیر توچلایا اباخیوہ ایسیکو جگہ جا زرہجہاںلگا بکتر کا
تھا۔جوڑ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم رتھ”دیا، کو موڑ مجھےکر میداِن
سےجنگ باہر لے !جاؤ لـگچوٹمجھے “ہے۔گئی لیکن34 اُسچونکہ
پورے دن شدید قسم کی لڑائی جاری رہی، اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ میں
ٹیک لگا دشمنکر مقابلکے غروبسورججبرہا۔کھڑا ہونے لگا تو وہ
مر گیا۔

19
لیکن1 یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط سلامتصحیح یروشلم اور اپنے محل میں

پہنچا۔ وقتاُس2 یاہو بن حنانی غیبجو بین تھا اُسے ملنے کے لئے نکلا اور
بادشاہ سے کہا، کیا” ٹھیکیہ ہے آپکہ شریر کی مدد آپکریں؟ کیوں
اُن کو پیار کرتے ہیں ربجو نفرتسے کرتے ہیں؟ یہ دیکھ ربکر کا
آپغضب پر نازل ہوا ہے۔ آپتوبھی3 میں اچھی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔
آپ دیوییسیرتنے کھمبوںکے ملـککو دُورسے کر اللهکے طالبکے
ہونے کا پکا ارادہ کر رکھا “ہے۔

یہوسفط قانونی کارروائی کی اصلاح کرتا ہے
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اِس4 کے بعد یہوسفط یروشلم میں رہا۔ ایکلیکن دن وہ دوبارہ نکلا۔
اِس بار اُس جنوبنے میں بیرسبع سے لے کر شمال میں افرائیم پہاڑیکے
پورےتکعلاقے یہوداہ کا دورہ کیا۔ ہر جگہ وہ لوگوں ربکو اُن کے
باپ دادا کے خدا پاسکے واپس لایا۔ 5 اُس نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند
شہروں میں قاضی بھی مقرر کئے۔ 6 اُنہیں سمجھاتے ہوئے اُس نے اپنی”کہا، روِش پر دھیان !دیں یاد رہے کہ آپ انسان کے جواب دہ نہیں
ہیں بلـکہ رب کے۔ آپوہی کے ساتھ ہو گا آپجب فیصلے کریں گے۔
چنانچہ7 الله مانخوفکا احتیاطکر لوگوںسے انصافکا کریں۔ کیونکہ
ربجہاں ہمارا خدا وہاںہے داریجانببےانصافی، خوریرشوتاور
ہو ہی نہیں “سکتی۔

8 یروشلم یہوسفطمیں یوں،کچھنے اماموںلاو اور سرپرستوںخاندانی کو
انصاف معاملےکسیمتعلقسےشریعتکیربدی۔داریذمہکیکرنے
یا یروشلم کے باشندوں کے درمیان جھگڑے کی صورت میں اُنہیں فیصلہ
کرنا تھا۔ یہوسفط9 نے اُنہیں سمجھاتے ہوئے کہا، رب” خوفکا مان
کر اپنی خدمت وفاداریکو پورےاور دل سے سرانجام دیں۔ آپ10 کے
بھائی شہروں سے آ آپکر منےکے سا کریںپیشجھگڑےاپنے آپتاکہگے
اُن کا فیصلہ آپکریں۔ قتلکو مقدموںکے کا فیصلہ پڑےکرنا گا۔ ایسے
معاملات بھی ہوں گے ربجو کی شریعت، کسی حکم، ہدایت یا اصول
تعلقسے رکھیں گے۔ بھیجو ہو، لازم ہے آپکہ اُنہیں سمجھائیں تاکہ وہ
رب کا گناہ نہ کریں۔ ورنہ اُس آپغضبکا آپاور بھائیوںکے پر نازل ہو
گا۔ آپاگر یہ کریں تو آپ بےقصور رہیں گے۔ 11 اماِم اعظم امریاہ رب
شریعتکی تعلقسے رکھنے معاملاتوالے حتمیکا گا۔کرےفیصلہ جو
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مقدمے بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں اُن کا حتمی فیصلہ یہوداہ کے قبیلے کا
سربراہ زبدیاہ بن عدالتگا۔کرےاسمٰعیل کا انتظام آپلاویمیںچلانے
کی مدد کریں ابگے۔ حوصلہ رکھ کر خدمتاپنی سرانجام دیں۔ بھیجو
صحیح کرےکام گا اُس کے ربساتھ ہو “گا۔

20
عمونیوں کا یہوداہ پر حملہ

کچھ1 دیر بعدکے موآبی، عمونی اور یہوسفطمعونیکچھ کرنےجنگسے
کے لئے نکلے۔ ایک2 قاصد نے آ کر بادشاہ کو اطلاع دی، ملـِک” ادوم
ایکسے بڑی فوج آپ سے لڑنے کے لئے آ رہی ہے۔ وہ بحـیرۂ مُردار کے
کنارےدوسرے سے بڑھتی بڑھتی اِس وقت حصصون تمر پہنچ چکی “ہے
حصصون) جدیعین کا دوسرا نام ۔(ہے

3 یہ سن کر یہوسفط گھبرا گیا۔ اُس نے رب سے راہنمائی مانگنے کا
فیصلہ کر اعلانکے کیا کہ تمام یہوداہ روزہ رکھے۔ یہوداہ4 تمامکے شہروں
لوگسے یروشلم آئے تاکہ مل کر مدد کے لئے رب سے دعا مانگیں۔ 5 وہ
جمعمیںصحننئےکےگھرکےرب یہوسفطاورہوئے منےنے سا آ کر 6 دعا
اے”کی، ہمارےرب، باپ دادا کے !خدا تُو ہی آسمان پر تخت نشین خدا
ہے، اور تُو ہی دنیا کے ممالـکتمام پر حکومت کرتا تیرےہے۔ ہاتھ میں
قدرت اور طاقت ہے۔ کوئی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارےاے7
خدا، تُو نے ملـکاِس کے پرانے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے
سے نکال دیا۔ ابراہیم تیرا دوست تھا، اور اُس کی اولاد کو تُو نے ملـکیہ
ہمیشہ کے لئے دیا۔دے اِس8 تیریمیں قوم آباد تیرےہوئی۔ نام کی تعظیم
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میں مقدِس بنا کر اُنہوں نے کہا، 9 جب’ بھی آفت ہم پر آئے تو ہم یہاں
تیرے حضور آ سکیں گے، چاہے جنگ، وبا، کال یا کوئی اَور سزا ہو۔
اگر ہم اُس وقت اِس گھر کے منے کھڑےسا ہو کر مدد کے لئے تجھے
پکاریں تو تُو ہماری سن کر ہمیں بچائے گا، کیونکہ عمارتاِس تیرےپر ہی
نام کا ٹھپا لگا ‘ہے۔

اب10 موآبعمون، ملـکپہاڑیاور سعیر حرکتوںکی جب!دیکھکو
اسرائیل مصر سے نکلا تو تُو نے اُسے اِن قوموں پر حملہ کرنے اور اِن کے
علاقے میں سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ اسرائیل کو متبادل راستہ
اختیار کرنا پڑا، کیونکہ اُسے ہلاکاِنہیں کرنے اجازتکی نہ ملی۔ اب11
یہکہدےدھیان بدلے میں کیا کر ہیں۔رہے یہ ہمیں اُس زمینموروثی سے
نکالنا ہتے چا ہیں جو تُو نے ہمیں دی تھی۔ ہمارےاے12 خدا، کیا تُو اُن
عدالتکی کرےنہیں گا؟ ہم تو بڑیاِس فوج مقابلےکے ہیں۔بےبسمیں
اِس کے حملے سے بچنے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہماری آنکھیں مدد
کے لئے تجھ پر لـگی “ہیں۔

13 یہوداہ کے تمام مرد، عورتیں اور بچے وہاں رب کے کھڑےحضور
رہے۔ ربتب14 کا ایکروح لاوی بنام یحزی ایل پر نازل ہوا جب وہ
جماعت درمیانکے کھڑا تھا۔ یہ آسفآدمی خاندانکے کا تھا، اور اُس کا
پورا ایلیحزینام بن یاہ بنزکر ِنایاہ ب بن ایلیعی بن متنیاہ تھا۔ اُس15 یہوداہ”کہا،نے اور یروشلم کے لوگو، باتمیری اے!سنیں آپبادشاہ، بھی اِس پر
ربدیں۔دھیان فرماتا ڈروکہہے اورمت، فوجبڑیاِس دیکھکو متکر
گھبرانا۔ کیونکہ جنگیہ تمہارا نہیں بلـکہ میرا معاملہ ہے۔ کل16 اُن کے
مقابلے کے لئے نکلو۔ وقتاُس وہ صیصدرۂ سے ہو بڑھطرفتمہاریکر
رہے ہوں گے۔ تمہارا اُن سے مقابلہ اُس وادی سرےکے پر ہو گا جہاں
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یروایل کا یگستان ر شروع ہوتا ہے۔ لیکن17 تمہیں لڑنے ضرورتکی نہیں
ہو بسگی۔ دشمن کے منے آ منے کھڑےسا ہو کر رُک جاؤ اور دیکھو کہ
رب کس طرح تمہیں چھٹکارا دے گا۔ لہٰذا مت ڈرو، اے یہوداہ اور
یروشلم، اُنکلکھاؤ۔متدہشتاور کا لئےکےکرنےسامنا نکلو، کیونکہ
تمہارےرب ساتھ ہو “گا۔

18 یہ سن کر یہوسفط منہ کے جھکبل گیا۔ یہوداہ اور یروشلم کے تمام
لوگوں بھینے اوندھے پرستشکیربکرجھکمنہ قِہاتپھر19کی۔ اور
قورح خاندانوںکے کھڑےلاویکچھکے ہو کر بلند آواز اسرائیلربسے
کے خدا کی حمد و ثنا کرنے لـگے۔

عمونیوں پر فتح
اگلے20 دن سویرےصبح یہوداہ کی فوج تقوع کے یگستان ر کے لئے

روانہ ہوئی۔ نکلتے وقت یہوسفط نے اُن کے منے سا کھڑے ہو کر یہوداہ”کہا، اور یروشلم کے مردو، میری بات !سنیں رب اپنے خدا پر بھروسا
رکھیں تو آپ قائم رہیں گے۔ اُس کے نبیوں کی باتوں کا یقین یں کر تو آپ
حاصلکامیابیکو ہو “گی۔ لوگوں21 سے مشورہ کر یہوسفطکے کچھنے
مردوں ربکو کی تعظیم گیتمیں گانے کے لئے مقرر لباسمُقّدسکیا۔
پہنے ہوئے وہ فوج کے آگے آگے چل کر حمد و ثنا کا گیتیہ گاتے ستائشکیرب”رہے، کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی “ہے۔

22 اُس وقت رب حملہ آور فوج کے مخالفوں کو کھڑا کر چکا تھا۔ اب
جب یہوداہ کے مرد حمد کے گیت گانے لـگے تو تاکوہ میں سے نکل
کر بڑھتی ہوئی فوج پر پڑےٹوٹ اور اُسے شکست دی۔ 23 پھر عمونیوں اور
موآبیوں ملنے ملـکپہاڑیکر سعیر مردوںکے پر حملہ کیا تاکہ اُنہیں مکمل
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طور پر ختم ہلاکیہجبدیں۔کر ہوئے تو عمونی اور دوسرےایکموآبی
موتکو گھاٹکے اُتارنے لـگے۔ 24 یہوداہ کے فوجیوں کو اِس کا علم
نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ اُس تکمقام پہنچ گئے جہاں سے یگستان ر نظر آتا
ہے۔ وہاں وہ دشمن تلاشکو کرنے لـگے، لیکن لاشیں ہی لاشیں زمین
پر بکھری نظر آئیں۔ ایک بھی دشمن نہیں بچا تھا۔ یہوسفط25 اور اُس کے
لوگوں کے لئے صرف دشمن کو لُوٹنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ کثرت کے
جانور، قسم قسم کا کپڑےسامان، اور کئی قیمتی چیزیں تھیں۔ اِتنا سامان
تھا کہ وہ میںوقتایکاُسے اُٹھا کر اپنے ساتھ لے نہیںجا تھے۔سکتے سارا
مال جمع کرنے میں تین دن لـگے۔

26 چوتھے دن وہ قریب کی ایک وادی میں جمع ہوئے تاکہ رب کی
تعریف کریں۔ وقتاُس وادیسے کا نام تعریف’ ‘وادیکی پڑ گیا۔ اِس27
کے بعد یہوداہ اور یروشلم کے تمام مرد یہوسفط کی راہنمائی میں خوشی
مناتے ہوئے یروشلم واپس آئے۔ ربکیونکہ نے اُنہیں دشمن شکستکی
خوشیسے کا سنہرا موقع عطا کیا تھا۔ 28 ستار، سرود اور تُرم بجاتے ہوئے
وہ یروشلم میں داخل ہوئے رباور کے گھر پاسکے جا پہنچے۔ جب29
ارد گرد ممالـککے نے سنا اسرائیلربطرحکسکہ دشمنوںکے سے لڑا
ہے تو اُن میں الله دہشتکی پھیل گئی۔ وقتاُس30 یہوسفطسے سکون
حکومتسے کر سکا، کیونکہ الله نے اُسے طرفچاروں ممالـککے کے
حملوں محفوظسے رکھا تھا۔

یہوسفط کے آخری سال اور موت
یہوسفط31 سال35 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 25

سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں عزوبہ بنت ِسلحی تھی۔ 32 وہ اپنے
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باپ آسا نمونےکے پر چلتا اور کچھوہ کرتا رہا پسندکوربجو تھا۔ لیکن33
اُس نے بھی اونچے مقاموں کے مندروں کو ختم نہ کیا، اور لوگوں کے دل
باپاپنے دادا کے خدا مائلطرفکی نہ ہوئے۔

34 باقی جو کچھ یہوسفط حکومتکی کے دوران ہوا وہ شروع سے لے
کر تکآخر یاہو بن حنانی کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ بعد میں سب شاہاِن’کچھ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج کیا گیا۔

35 بعد میں یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط نے اسرائیل کے بادشاہ یاہ اخز
سے اتحاد کیا، گو اُس کا یہ رو بےدینی کا تھا۔ دونوں36 ملنے کر تجارتی
جہازوں کا ایسا بیڑا بنوایا پہنچتکترسیسجو یہجبسکے۔ بندرگاہجہاز
عصیون جابر میں تیار ہوئے 37 تو مریسہ کا ہنے ر والا اِلی عزر بن دوداواہو
یہوسفطنے یاہآپچونکہ”کی،گوئیپیشخلافکے اخز متحدساتھکے
ہو گئے ہیں اِس لئے آپرب کا کام تباہ دےکر “!گا اور واقعی، یہ جہاز
کبھی اپنی منزِل مقصود ترسیس تک پہنچ نہ سکے، کیونکہ وہ پہلے ہی
ٹکڑےٹکڑے ہو گئے۔

21
یہوسفطجب1 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس

حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر
اُس کا بیٹا تختیہورام نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہورام
یہوسفط2 کے باقی بیٹے یاہ، عزر یحی ایل، یاہ، زکر یاہو، عزر میکائیل اور

سفطیاہ تھے۔ یہوسفط3 نے اُنہیں بہت سونا چاندی اور دیگر قیمتی چیزیں
دے کر یہوداہ کے قلعہ بند شہروں پر مقرر کیا تھا۔ لیکن یہورام کو اُس نے
پہلوٹھا ہونے باعثکے اپنا جانشین بنایا تھا۔ بادشاہ4 بننے یہوداہجببعدکے
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کی حکومت مضبوطی سے اُس کے ہاتھ میں تھی تو یہورام نے اپنے تمام
بھائیوں کو یہوداہ کے کچھ سمیتراہنماؤں قتل کر دیا۔

یہورام5 سال32 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر سال8
حکومتتک کرتا رہا۔ 6 اُس کی شادی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی
بیٹی ہوئیسے تھی، اور اسرائیلوہ بادشاہوںکے خاصاور اباخیکر کے
خاندان بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔
توبھی7 وہ داؤد کے گھرانے کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُس نے
داؤد سے عہد باندھ کر وعدہ کیا تھا کہ تیرا اور تیری اولاد کا چراغ ہمیشہ
تک جلتا رہے گا۔

یہورام8 حکومتکی دورانکے ادومیوں بغاوتنے کی اور یہوداہ کی
حکومت کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ تب9 یہورام اپنے افسروں اور
تمام رتھوں کو لے کر اُن پاسکے جنگجبپہنچا۔ چھڑ گئی تو ادومیوں
نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر مقرر افسروں کو گھیر لیا، لیکن رات کو
بادشاہ گھیرنے والوں کی صفوں کو توڑنے کامیابمیں ہو گیا۔ توبھی10
ملـِک تکآجادوم دوبارہ یہوداہ حکومتکی نہیںتحتکے وقتاُسیآیا۔
لِبناہ شہر سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ
یہورام ربنے باپاپنے دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا، تکیہاں11 کہ
اُس یہوداہنے پہاڑیکے میںعلاقے جگہوںاونچیکئی پر مندر بنوائے اور
یروشلم کے باشندوں ربکو سے بےوفا ہو جانے پر پورےاُکسایا۔ یہوداہ
کو وہ بُت پرستی غلطکی راہ پر لے آیا۔

تب12 یہورام الیاسکو نبی میںجسملاخطسے لـکھا تھا، آپرب”
باپکے داؤد کا خدا فرماتا ہے، تُو’ اپنے باپ یہوسفط اور اپنے دادا آسا
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بادشاہ اچھےکے نمونے پر نہیں چلا 13 بلـکہ اسرائیل بادشاہوںکے غلطکی
راہوں پر۔ بالکل اخی اب کے خاندان کی طرح تُو یروشلم پورےاور یہوداہ
کے باشندوں کو بُت پرستی کی راہ پر لایا ہے۔ اور تیرےیہ لئے کافی نہیں
تھا، بلـکہ تُو نے اپنے سگے بھائیوں کو بھی جو تجھ سے بہتر تھے قتل کر
دیا۔ اِس14 لئے تیریرب تیرےقوم، بیٹوں تیریاور یوں بیو پوریتیریکو
ملـکیت سمیت بڑی مصیبت میں لنے ڈا کو ہے۔ 15 تُو خود بیمار ہو جائے
میںزدکیمرضلاعلاجگا۔ آ بڑیتجھےکر تکلیفتکدیر آخرکارگی۔ہو
تیری یاں انتڑ جسم نکلیںسے “۔‘گی

16 اُن دنوں ربمیں فلستیوںنے اور ایتھوپیا پڑوسکے میں ہنے ر والے
قبیلوںعرب یہورامکو پر حملہ گھسمیںیہوداہ17دی۔تحریککیکرنے
کر وہ یروشلم تک پہنچ گئے اور بادشاہ کے محل کو لُوٹنے میں کامیاب
ہوئے۔ تمام مال اسبابو کے علاوہ اُنہوں نے بادشاہ بیٹوںکے اور یوں بیو
کو بھی چھین سبصرفلیا۔ سے چھوٹا بیٹا یہوآخز یعنی یاہ اخز بچ نکلا۔

18 اِس کے بعد رب کا غضب بادشاہ پر نازل ہوا۔ اُسے لاعلاج بیماری
لـگ جسگئی سے اُس کی یاں انتڑ متاثر ہوئیں۔ 19 بادشاہ بہتحالتکی
خراب ہوتی گئی۔ دو سال کے بعد یاں انتڑ جسم سے نکل گئیں۔ یہورام
شدید درد حالتکی میں کوچ کر جنازےگیا۔ پر اُس کی قوم نے اُس کے
احترام میں لـکڑی کا بڑا ڈھیر نہ جلایا، گو اُنہوں نے یہ اُس باپکے دادا
کے لئے کیا تھا۔

کیسال32یہورام20 میںعمر بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ تکسال8کر
حکومت کرتا رہا فوتجبتھا۔ ہوا تو کسی افسوسبھیکو نہ ہوا۔ اُسے
یروشلم شہر کے اُس میںحصے دفن تو کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے،
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لیکن شاہی قبروں میں نہیں۔
22

یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز
1 یروشلم کے باشندوں نے یہورام کے سب سے چھوٹے بیٹے یاہ اخز کو

تخت پر بٹھا دیا۔ باقی تمام بیٹوں کو اُن لٹیروں نے قتل کیا تھا جو عربوں
ساتھکے شاہی لشکرگاہ گھسمیں آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہوداہ کے
بادشاہ یہورام کا بیٹا یاہ اخز بادشاہ بنا۔ 2 وہ سال22 کی عمر تختمیں نشین
ہوا اور یروشلم میں رہ ایککر سال بادشاہ رہا۔ اُس کی ماں عتلیاہ اسرائیل
کے بادشاہ عُمری کی پوتی تھی۔ 3 یاہ اخز بھی اباخی خاندانکے غلطکے
نمونے پر چل پڑا، کیونکہ اُس کی ماں اُسے بےدین راہوں پر چلنے پر اُبھارتی
رہی۔ باپ4 وفاتکی پر وہ اباخی مشورےکےگھرانےکے پر لگا۔چلنے
نتیجے میں اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ آخرکار لوگیہی اُس کی
ہلاکت سببکا بن گئے۔

5 اِن ہی مشورےکے پر وہ اسرائیل کے بادشاہ یورام بن اخی اب کے
ساتھ مل کر شام کے بادشاہ حزائیل سے لڑنے کے لئے نکلا۔ راماتجب
ِجلعاد توگئیچھڑجنگقریبکے یورام شام فوجیوںکے زخمیہاتھوںکے
ہوا 6 اور جنگمیداِن کو چھوڑ کر واپسیزرعیل آیا تاکہ زخم بھر جائیں۔
جب وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز بن یہورام اُس کا حال
پوچھنے کے لئے یزرعیل آیا۔ لیکن7 الله تھیمرضیکی کہ ملاقاتیہ یاہ اخز
کی ہلاکت کا باعث بنے۔ وہاں پہنچ کر وہ یورام کے ساتھ یاہو بن نِمسی
سے ملنے کے لئے نکلا، وہی یاہو ربجسے مسحنے کر کے اباخی کے
خاندان کو نیست و نابود کرنے کے لئے مخصوص کیا تھا۔ 8 اخی اب کے
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خاندان کی عدالت کرتے کرتے یاہو کی ملاقات یہوداہ کے کچھ افسروں
اور یاہ اخز بعضکے رشتے داروں سے ہوئی جو یاہ اخز خدمتکی میں اُس
ساتھکے قتلاِنہیںتھے۔آئے کر یاہو9کے یاہ اخز لگا۔ڈھونڈنےکو پتا چلا
کہ وہ سامریہ شہر چھپمیں گیا ہے۔ اُسے یاہو پاسکے لایا جسگیا نے
اُسے قتل کر دیا۔ توبھی عزتاُسے دفنساتھکے کیا گیا، لوگوںکیونکہ نے
کہا، آخر” وہ یہوسفط کا پوتا ہے پورےجو دل ربسے طالبکا “رہا۔
وقتاُس یاہ اخز کے خاندان میں کوئی نہ پایا گیا جو بادشاہ کا کام سنبھال
سکتا۔

عتلیاہ کی ظالمانہ حکومت
جب10 یاہ اخز کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو

وہ یہوداہ پورےکے شاہی خاندان کو قتل کرنے لـگی۔ لیکن11 یاہ اخز
کی سگی بہن یہوسبع نے یاہ اخز کے چھوٹے بیٹے یوآس کو چپکے سے اُن
شہزادوں میں نکالسے لیا قتلجنہیں کرنا تھا اور اُسے اُس کی دایہ ساتھکے
ایک میںسٹور چھپا میںجسدیا بستر وہاںتھے۔جاتےرکھےمحفوظوغیرہ
وہ عتلیاہ کی گرفت سے محفوظ رہا۔ یہوسبع یہویدع امام کی بیوی تھی۔
بعد12 یوآسمیں ربکو کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اُن کے ساتھ
اُن چھ سالوں دورانکے چھپا جبرہا عتلیاہ ملـکہ تھی۔

23
عتلیاہ کا انجام اور یوآس کی حکومت

1 عتلیاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں یہویدع نے جرأت کر کے
َسو َسو فوجیوں پر مقرر پانچ افسروں سے عہد باندھا۔ اُن کے نام یاہ عزر بن
بناسمٰعیلیروحام، یوحنان، یاہ بنعزر عوبید، بنمعسیاہ عدایاہ اور سافطاِلی
بن زِکری تھے۔ 2 اِن آدمیوں نے چپکے سے یہوداہ کے تمام شہروں میں سے
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گزر کر یوں لاو اور اسرائیلی خاندانوں کے سرپرستوں کو جمع کیا اور پھر اُن
کے ساتھ مل کر یروشلم آئے۔ 3 الله کے گھر میں پوری جماعت نے جوان
یوآسبادشاہ کے ساتھ عہد باندھا۔

یہویدع اُن مخاطبسے ہوا، ہمارے” بادشاہ کا بیٹا ہی ہم پر حکومت
کرے، کیونکہ رب نے مقرر کیا ہے کہ داؤد کی اولاد یہ ذمہ داری
اماموںآپدنکےسبتاگلےچنانچہ4سنبھالے۔ یوںاور میںلاو جتنےسے
ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو ایکجائیں۔ ربحصہ کے
گھر کے دروازوں پر پہرا دے، 5 دوسرا شاہی محل پر اور تیسرا بنیاد نامی
دروازے پر۔ باقی سب آدمی رب کے گھر کے صحنوں میں جمع ہو جائیں۔
خدمت6 کرنے والے اماموں اور یوں لاو کے سوا کوئی اَور رب کے گھر
میں داخل نہ صرفہو۔ یہی اندر جا سکتے ہیں، ربکیونکہ اُنہیںنے اِس
خدمت کے لئے مخصوص کیا لازمہے۔ ہے پوریکہ ربقوم ہدایاتکی
پر عمل کرے۔ باقی7 لاوی بادشاہ کے ارد گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں
پکڑےکو رکھیں اور جہاں بھی وہ جائے گھیرےاُسے رکھیں۔ جو بھی
رب کے گھر میں گھسنے کرےکوششکی اُسے مار “ڈالنا۔

لاوی8 اور یہوداہ کے اِن تمام مردوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے سبت کے
دن سب اپنے بندوں سمیت اُس پاسکے آئے، وہ بھی جن کی ڈیوٹی تھی
اور وہ بھی ابکیجن تھی۔چھٹی یہویدعکیونکہ خدمتنے والوںکرنے
میں کسیسے کو بھی جانے اجازتکی نہیں دی تھی۔ 9 امام نے َسو َسو
فوجیوں پر مقرر افسروں کو داؤد بادشاہ کے نیزےوہ اور چھوٹی اور بڑی
ڈھالیں دیں ربتکابجو کے گھر محفوظمیں رکھی ہوئی تھیں۔ 10 پھر
اُس نے فوجیوں کو بادشاہ کے ارد گرد کھڑا کیا۔ ہر ایک اپنے ہتھیار
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پکڑے تیار تھا۔ قربان گاہ اور رب کے گھر کے درمیان اُن کا دائرہ رب
کے کیگھر جنوبی دیوار سے لے کر اُس کی شمالی تکدیوار پھیلا ہوا تھا۔
11 پھر یوآسوہ کو باہر لائے اور اُس سرکے پر تاج رکھ کر اُسے قوانین کی
دےکتاب دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے اُسے مسح کیا
اور بلند آواز سے نعرہ لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد

12 لوگوں کا شور عتلیاہ تک پہنچا، کیونکہ سب دوڑ کر جمع ہو رہے
اور بادشاہ کی خوشی نعرےمیں لگا رہے تھے۔ ربوہ کے گھر صحنکے
میں اُن پاسکے آئی 13 تو کیا دیکھتی ہے کہ نیا دروازےبادشاہ قریبکے
اُس ستون پاسکے کھڑا جہاںہے بادشاہ رواج مطابقکے کھڑا ہوتا ہے،
اور وہ افسروں اور تُرم بجانے والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی ساتھ
تُرمکھڑی بجا بجا خوشیکر منا ساتھساتھہے۔رہی گلوکار اپنے ساز بجا کر
حمد گیتکے گانے میں راہنمائی کر رہے ہیں۔ رنجشعتلیاہ مارےکے
کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع14 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا جن کے
سپرد فوج کی گئی تھی اور اُنہیں حکم دیا، اُسے” باہر لے جائیں، کیونکہ
مناسب نہیں کہ اُسے رب کے گھر پاسکے مارا جائے۔ اور جو بھی اُس
کے پیچھے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔ 15 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر وہاں سے
باہر لے گئے اور اُسے گھوڑوں دروازےکے پر مار دیا جو شاہی محل کے
پاس تھا۔

16 پھر یہویدع نے قوم اور بادشاہ کے ساتھ مل کر رب سے عہد باندھ
کر وعدہ کیا کہ ربہم کی قوم رہیں گے۔ 17 اِس کے بعد سب بعل کے
مندر پڑےٹوٹپر اور اُسے اُسدیا۔ڈھا بُتوںاورگاہوںقربانکی ٹکڑےکو
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ٹکڑے کر کے اُنہوں نے بعل پجاریکے متان کو قربان گاہوں کے منے سا
ہی مار ڈالا۔

یہویدع18 اماموںنے اور یوں لاو کو ربدوبارہ کے گھر کو لنے سنبھا
کی ذمہ داری دی۔ داؤد نے اُنہیں خدمت کے لئے گروہوں میں تقسیم کیا
تھا۔ اُس ہدایاتکی کے مطابق اُن ہی کو خوشی مناتے اور گیت گاتے
ہوئے بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کرنی تھیں، جس طرح موسٰی کی
شریعت میں لـکھا ہے۔ رب19 کے گھر دروازوںکے پر یہویدع درباننے
کھڑے کئے تاکہ ایسے لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے کسیجو بھی
وجہ ناپاکسے ہوں۔

20 پھر وہ َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، اثر و رسوخ والوں، قوم کے
حکمرانوں اور باقی پوری اُمّت کے ہمراہ جلوس نکال کر بادشاہ کو بالائی
ہوسےدروازے میںمحلشاہیکر اُنہوںوہاںگیا۔لے بادشاہنے تختکو
پر بٹھا اور21دیا، تمام یوںرہی۔مناتیخوشیاُمّت یروشلم شہر ملا،سکونکو
کیونکہ عتلیاہ کو تلوار سے مار دیا گیا تھا۔

24
یوآس رب کے گھر کی مرمت کرواتا ہے

کیسال7یوآس1 میںعمر بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا
تھا۔سال40دورانیہ اُس ماںکی ِضبیاہ بیرسبع کی ہنے ر والی تھی۔ یہویدع2
کے جیتے یوآسجی وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ یہویدع3 اُسنے
شادیکی دو خواتین سے کرائی جن کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔

کچھ4 دیر کے بعد یوآس ربنے کے گھر مرمتکی کرانے کا فیصلہ
اماموں5کیا۔ یوںاور لاو پاساپنےکو بُلا اُسکر اُنہیںنے یہوداہ”دیا،حکم
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کے شہروں میں سے گزر کر تمام لوگوں سے پیسے جمع کریں تاکہ آپ سال
بہ سال اپنے خدا کے گھر مرمتکی ابکروائیں۔ جا کر جلدی “کریں۔
لیکن یوں لاو بڑینے دیر لگائی۔

تب6 بادشاہ نے اماِم اعظم یہویدع کو بُلا کر پوچھا، آپ” نے یوں لاو
سے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ وہ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم ربسے کے
گھر مرمتکی پیسےکے جمع کریں؟ یہ تو کوئی باتنئی نہیں ہے، کیونکہ
رب کا خادم موسٰی بھی ملاقات کا ٹھیکخیمہ رکھنے کے لئے اسرائیلی
جماعت سے ٹیکس لیتا رہا۔ آپ7 کو خود معلوم ہے کہ اُس بےدین
عورت عتلیاہ نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ رب کے گھر میں نقب لگا کر
رب کے لئے مخصوص ہدیئے چھین لئے اور بعل کے اپنے بُتوں خدمتکی
کے لئے استعمال کئے “تھے۔

8 بادشاہ کے حکم پر ایک صندوق بنوایا گیا جو باہر، رب کے گھر کے
صحن کے دروازے پر رکھا گیا۔ پورے9 یہوداہ اور یروشلم میں اعلان کیا
گیا ربکہ کے لئے ٹیکسوہ ادا کیا جسجائے کا خدا کے خادم موسٰی
نے یگستان ر میں اسرائیلیوں سے مطالبہ کیا تھا۔ 10 یہ سن کر تمام راہنما
بلـکہ پوری قوم خوش ہوئی۔ اپنے ربہدیئے کے گھر پاسکے لا کر وہ
اُنہیں صندوق میں لتے ڈا کبھیجبرہے۔ وہ بھر جاتا 11 تو لاوی اُسے اُٹھا
کر بادشاہ کے افسروں پاسکے لے جاتے۔ اگر اُس میں بہتواقعی پیسے
ہوتے تو بادشاہ کا میرمنشی اور اماِم اعظم ایککا افسر آ کر اُسے خالی کر
دیتے۔ پھر لاوی اُسے اُس کی واپسجگہ رکھ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ روزانہ
جاری رہا، اور بڑیبہتآخرکار رقم اکٹھی ہو گئی۔
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بادشاہ12 اور یہویدع پیسےیہ اُن داروںٹھیکے کو دیا تھےکرتے ربجو
کے گھر مرمتکی کرواتے تھے۔ یہ پیسے پتھر تراشنے والوں، بڑھئیوں اور
اُن کاری گروں اُجرتکی کے لئے صَرف ہوئے جو لوہے اور پیتل کا کام
تھے۔کرتے مرمتکیگھرکےرب13 نگرانوںکے محنتنے کامسے کیا،
اور اُن کے زیرِ نگرانی ترقی ہوتی گئی۔ آخر ربمیں کے گھر حالتکی پہلے
کی سی ہو گئی تھی بلـکہ اُنہوں نے اُسے مزید مضبوط بنا دیا۔ 14 کام کے
اختتام پر ٹھیکے دار باقی یوآسپیسے بادشاہ اور یہویدع پاسکے لائے۔ اِن
سے اُنہوں ربنے کے گھر خدمتکی کے لئے درکار پیالے، سونے اور
چاندی برتنکے اور دیگر چیزیںکئی قربانیاںجو چڑھانے کے لئے استعمال
ہوتی تھیں بنوائیں۔ یہویدع کے ربجیجیتے میںگھرکے باقاعدگی بھسمسے
ہونے والی پیشقربانیاں کی جاتی رہیں۔

15 یہویدع نہایت بوڑھا ہو گیا۔ 130 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا۔
16 اُسے یروشلم کے اُس حصے میں شاہی قبرستان میں دفنایا گیا جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا ہے، کیونکہ اُس اسرائیلنے میں الله اور اُس کے گھر کی
خدمتاچھی کی تھی۔

یوآس بادشاہ رب کو ترک کرتا ہے
یہویدع17 موتکی بعدکے یہوداہ یوآسبزرگکے پاسکے آ کر منہ کے

وقتاُسگئے۔جھکبل وہسے اُن مشوروںکے عملپر لگا۔کرنے اِس18
ایککا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اُن ملساتھکے ربکر باپاپنے کے خدا کے
گھر کو چھوڑ یسیرتکر دیوی کے کھمبوں اور بُتوں کی پوجا کرنے لگا۔
اِس گناہ کی اللهسےوجہ یہوداہغضبکا اور یروشلم پر نازل ہوا۔ اُس19 نے
اپنے نبیوں کو لوگوں پاسکے بھیجا تاکہ وہ اُنہیں سمجھا ربکر پاسکے
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واپس لیکنلائیں۔ بھیکوئی اُن باتکی سننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ پھر20 الله
کا روح یہویدع امام کے بیٹے یاہ زکر پر نازل ہوا، اور اُس نے قوم کے منے سا
کھڑے ہو کر کہا، الله” فرماتا ہے، ربتم’ کے احکام ورزیخلافکی
کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہو گی۔ چونکہ تم ربنے کو
ترک کر دیا اِسہے لئے اُس نے ترکتمہیں کر دیا “!‘ہے

جواب21 میں لوگوں نے یاہ زکر سازشخلافکے کر کے اُسے بادشاہ
کے حکم ربپر کے گھر میںصحنکے سنگسار دیا۔کر یوآسیوں22 بادشاہ
نے اُس مہربانی کا خیال نہ کیا جو یہویدع نے اُس پر کی تھی بلـکہ اُسے
نظرانداز کر کے اُس کے بیٹے کو قتل کیا۔ مرتے وقت یاہ زکر بولا، رب”
دےدھیان کر میرا بدلہ “!لے

اگلے23 سال کے آغاز میں شام یوآسفوجکی سے لڑنے آئی۔ یہوداہ میں
گھس اُنہوںکر نے یروشلم پر فتح پائی اور قوم تمامکے بزرگوں کو مار ڈالا۔
سارا لُوٹا ہوا مال دمشق کو بھیجا گیا جہاں بادشاہ تھا۔ 24 اگرچہ شام کی
فوج یہوداہ کی فوج کی نسبت بہت چھوٹی تھی توبھی رب نے اُسے فتح
بخشی۔ چونکہ یہوداہ ربنے اپنے باپ دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا
اِس لئے یوآس کو شام ہاتھوںکے سزا ملی۔ دورانکےجنگ25 یہوداہ کا
بادشاہ شدید زخمی ہوا۔ جب دشمن ملـکنے کو چھوڑ دیا تو یوآس کے
افسروں نے اُس سازشخلافکے کی۔ یہویدع امام کے بیٹے کے قتل کا
انتقام لے کر اُنہوں نے اُسے مار جبڈالا وہ بیمار حالت میں بستر پر پڑا تھا۔
بادشاہ کو یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا
ہے۔ لیکن شاہی قبرستان میں نہیں دفنایا گیا۔ سازش26 کرنے والوں کے
نام زبد اور یہوزبد تھے۔ پہلے کی ِسمعاتماں عمونی تھی دوسرےجبکہ کی
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ِسمریتماں موآبی تھی۔
یوآس27 کے بیٹوں، اُس خلافکے نبیوں کے فرمانوں اور الله کے گھر

مرمتکی بارےکے میں معلوماتمزید شاہان’ ہیں۔درجمیں‘کتابکی
یوآس کے بعد اُس کا بیٹا اَمَصیاہ تخت نشین ہوا۔

25
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 سال25اَمَصیاہ کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں اُس حکومتکی
کا دورانیہ 29 سال تھا۔ اُس کی ماں یہوعدان یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔
2 جو کچھ اَمَصیاہ نے کیا ربوہ کو پسند تھا، لیکن پورےوہ دل ربسے
پیرویکی نہیں کرتا تھا۔ اُسہیجوں3 پاؤںکے مضبوطی جمسے اُسگئے
نے اُن افسروں کو سزائے موت دی جنہوں باپنے کو قتل کر دیا تھا۔
لیکن4 اُن بیٹوںکے کو اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور شریعتموسوییوں کے
تابع جسرہا ربمیں فرماتا ہے، والدین” کو اُن کے بچوں کے جرائم کے
سبب سے موتسزائے نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن والدینکے کے جرائم
سببکے سے۔ اگر کسی کو سزائے موت دینی ہو تو اُس گناہ سببکے
سے جو اُس نے خود کیا “ہے۔

ادوم سے جنگ
5 اَمَصیاہ نے یہوداہ اور بن یمین کے قبیلوں کے تمام مردوں کو بُلا کر

اُنہیں خاندانوں ترتیبمطابقکے دیا۔ اُس نے ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں
پر افسر کئے۔مقرر بھیجتنے 20مرد یا اِس سالزائدسے تھےکے کیسباُن
بھرتی ہوئی۔ 3,00,000طرحاِس فوجی جمع بڑیسبہوئے۔ ڈھالوں اور
نیزوں لیسسے تھے۔ اِس6 کے علاوہ اَمَصیاہ اسرائیلنے 1,00,000کے
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تجربہ فوجیوںکار اُجرتکو پر بھرتی کیا تاکہ اُنہیںکریں۔مددمیںجنگوہ
اُس چاندینے ًکے تقریبا 3,400 کلو گرام دیئے۔

ایکلیکن7 مردِ خدا نے اَمَصیاہ پاسکے آ کر اُسے سمجھایا، بادشاہ”
سلامت، لازم ہے کہ یہ اسرائیلی فوجی آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے
لئے نہ نکلیں۔ ربکیونکہ اُن کے ساتھ نہیں ہے، وہ افرائیم کے کسی بھی
ہنے ر والے کے ساتھ نہیں ہے۔ 8 اگر آپ اُن کے ساتھ مل کر نکلیں تاکہ
مضبوطی سے دشمن سے لڑیں تو الله آپ کو دشمن کے منے سا دےگرا گا۔
کیونکہ الله کو آپ کی مدد کرنے اور آپ کو گرانے کی قدرت حاصل
“ہے۔ 9 اَمَصیاہ نے اعتراض کیا، لیکن” مَیں اسرائیلیوں کو چاندی کے
3,400 کلو گرام ادا کر چکا ہوں۔ اِن پیسوں کا کیا بنے “گا؟ مردِ خدا
نے جواب دیا، رب” آپ کو اِس سے کہیں یادہ ز عطا کر سکتا “ہے۔
10 چنانچہ اَمَصیاہ نے افرائیم سے آئے ہوئے تمام فوجیوں کو فارغ کر کے
بھیجواپس دیا، اور وہ یہوداہ ناراضبہتسے ہوئے۔ طیشبڑےایکہر
میں اپنے اپنے گھر چلا گیا۔

توبھی11 جرأتاَمَصیاہ کر جنگکے کے لئے نکلا۔ اپنی فوج نمککو
کی وادی میں لے جا کر اُس نے ادومیوں پر فتح پائی۔ اُن کے 10,000
مرد میداِن جنگ مارےمیں گئے۔ دشمن12 کے مزید 10,000 آدمیوں
کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہوداہ کے فوجیوں نے قیدیوں ایککو اونچی چٹان
کی چوٹی پر لے جا کر نیچے گرا دیا۔ اِس پاشپاشسبطرح ہو ہلاککر
ہوئے۔

13 اِتنے میں فارغ کئے گئے اسرائیلی فوجیوں نے سامریہ بیتاور َحورون
کے بیچ میں واقع یہوداہ کے شہروں پر حملہ کیا تھا۔ لڑتے لڑتے اُنہوں نے
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مردوں3,000 موتکو گھاٹکے اُتار دیا بہتاور سا لُوٹمال لیا تھا۔
اَمَصیاہ کی بُت پرستی

ادومیوں14 بعدکےدینےشکستکو اَمَصیاہ باشندوںکےسعیر بُتوںکے
لُوٹکو کر اپنے واپسگھر لایا۔ وہاں اُس نے اُنہیں کھڑا کیا اور اُن کے
منے سا اوندھے جھکمنہ اُنہیںکر پیشقربانیاں کیں۔ یہ15 دیکھ ربکر
اُس ناراضبہتسے ہوا۔ اُس ایکنے نبی کو اُس پاسکے جسبھیجا
نے کہا، تُو” اِن دیوتاؤں طرفکی کیوں رجوع کر رہا ہے؟ یہ تو اپنی قوم
تجھکو نجاتسے نہ دلا “سکے۔ اَمَصیاہ16 نبینے کاٹباتکی کر ہم”کہا، تجھےسےکبنے بادشاہ کا مشیر بنا دیا خاموش،ہے؟ تجھےورنہ مار
دیا جائے “گا۔ نبی خاموشنے ہو کر اِتنا ہی کہا، مجھے” معلوم ہے کہ
الله آپنے آپکو کی اِن حرکتوں کی وجہ سے اور اِس لئے آپکہ نے
میرا مشورہ قبول نہیں کیا تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا “ہے۔

اَمَصیاہ اسرائیل کے بادشاہ یوآس سے لڑتا ہے
17 ایک دن یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ

کرنے کے بعد یوآس بن یہوآخز بن یاہو کو پیغام بھیجا، آئیں،” ہم ایک
دوسرے کا مقابلہ “!کریں لیکن18 اسرائیل کے بادشاہ یوآس جوابنے
دیا، لبنان” میں ایک کانٹےدار جھاڑی نے دیودار ایککے درخت سے
بات کی، میرے’ بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ‘باندھو۔ لیکن اُسی وقت
لبنان کے جنگلی جانوروں نے اُس کے اوپر سے گزر کر اُسے پاؤں تلے کچل
ڈالا۔ 19 ادوم پر فتح پانے کے سبب سے آپ کا دل مغرور ہو کر مزید
شہرت حاصل کرنا چاہتا لیکنہے۔ میرا مشورہ ہے آپکہ اپنے گھر میں
مصیبتایسیآپرہیں۔ کو دعوتکیوں دیتے ہیں آپجو اور یہوداہ کی
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تباہی کا باعث بن “جائے؟ لیکن20 اَمَصیاہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا۔
الله اُسے اور اُس کی قوم کو اسرائیلیوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ
اُنہوں نے ادومیوں دیوتاؤںکے طرفکی رجوع کیا تھا۔

تب21 اسرائیل کا بادشاہ یوآس اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ آیا۔
شمسبیت پاسکے اُس کا یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔
اسرائیلی22 فوج نے یہوداہ فوجکی شکستکو دی، اور ایکہر اپنے اپنے
بھاگگھر گیا۔ اسرائیل23 کے یوآسبادشاہ نے یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ
یوآسبن بن یاہ اخز میںشمسبیتوہیںکو گرفتار لیا۔کر پھر وہ اُسے یروشلم
لایا اور فصیلکیشہر افرائیم دروازےکےکونےکرلےسےدروازےنامی
تک گرا دی۔ اِس کیحصے ًلمبائی تھی۔فٹ600تقریبا 24 جتنا بھی سونا،
چاندی اور قیمتی سامان رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں تھا
اُسے اُس پورےنے کا پورا چھین لیا۔ اُس وقت عوبید ربادوم کے گھر
کے خزانے سنبھالتا تھا۔ یوآس لُوٹا ہوا مال اور بعض یرغمالوں کو لے کر
واپسسامریہ چلا گیا۔

اَمَصیاہ کی موت
25 اسرائیل کے بادشاہ یوآس بن یہوآخز کی موت کے بعد یہوداہ کا

بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس مزید 15 سال جیتا رہا۔ 26 باقی جو کچھ اَمَصیاہ
حکومتکی دورانکے ہوا وہ شروع سے لے کر تکآخر شاہاِن’ اسرائیل
و ہے۔درجمیںکتابکی‘یہوداہ پیرویکیربوہسےجب27 سےکرنے
باز آیا اُس وقت لوگسے یروشلم میں اُس سازشخلافکے کرنے لـگے۔
آخرکار اُس نے فرار ہو لـکیسکر میں پناہ لی، لیکن سازش کرنے والوں
نے اپنے لوگوں کو اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کرنے میں
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کامیاب ہو گئے۔ اُس28 گھوڑےلاشکی پر اُٹھا کر یہوداہ کے شہر یروشلم
لائی گئی جہاں اُسے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔

26
یہوداہ کا بادشاہ یّاہ عُز

1 یہوداہ کے تمام لوگوں نے اَمَصیاہ کی جگہ اُس کے بیٹے یّاہ عُز تختکو
پر بٹھا دیا۔ اُس کی تھیسال16عمر اُسجب2 باپکا مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد یّاہ عُز ایلاتنے شہر پر قبضہ کر کے اُسے
دوبارہ یہوداہ کا حصہ بنا لیا۔ اُس نے شہر تعمیریبہتمیں کام کروایا۔

3 یّاہ عُز 16 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 52 سال
حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں یکولیاہ یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 4 اپنے
باپ اَمَصیاہ اُسطرحکی پسندکوربچلنچالکا تھا۔ 5 اماِم اعظم یاہ زکر
کے جیتے جی یّاہ عُز رب کا طالب رہا، کیونکہ یاہ زکر اُسے الله کا خوف
ماننے کی تعلیم دیتا تکجبرہا۔ رببادشاہ طالبکا رہا تکوقتاُس
الله اُسے کامیابی بخشتا رہا۔

6 یّاہ عُز نے فلستیوں سے جنگ کر کے جات، یبنہ اور اشدود کی
فصیلوں کو ڈھا دیا۔ دیگر کئی شہروں کو اُس نے نئے سرے سے تعمیر
کیا جو اشدود قریبکے اور فلستیوں کے باقی علاقے میں تھے۔ لیکن7 الله
فلستیوںصرفنہنے سے وقتلڑتے یّاہ عُز کی مدد کی بلـکہ بھیوقتاُس
جب جور بعل میں ہنے ر والے عربوں اور معونیوں جنگسے چھڑ گئی۔
عمونیوں8 کو یّاہ عُز کو خراج ادا کرنا پڑا، اور وہ اِتنا طاقت ور بنا کہ اُس
شہرتکی پھیلتکمصر گئی۔
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9 یروشلم میں یّاہ عُز نے کونے کے وادیدروازے، دروازےکے اور
فصیل کے موڑ پر مضبوط بُرج بنوائے۔ اُس10 نے بیابان میں بھی بُرج تعمیر
کئے اور ساتھ ساتھ پتھر کے حوضبےشمار تراشے، کیونکہ مغربی یہوداہ
کے نشیبی پہاڑی علاقے اور میدانی علاقے میں اُس بڑےبڑےکے یوڑ ر
چرتے تھے۔ بادشاہ کو کاشت کاری کا خاصکام پسند تھا۔ لوگبہت
پہاڑی علاقوں اور زرخیز وادیوں میں اُس کے کھیتوں اور انگور کے باغوں
کی نگرانی کرتے تھے۔

11 یّاہ عُز کی طاقت ور فوج تھی۔ بادشاہ کے اعلٰی افسر حننیاہ کی
راہنمائی میں میرمنشی یعی ایل نے افسر معسیاہ کے ساتھ فوج کی بھرتی کر
کے ترتیباُسے دیا تھا۔ 12 اِن دستوں پر کنبوں کے سرپرست2,600 مقرر
تھے۔ فوج13 جنگ3,07,500 لڑنے کے قابل مردوں پر مشتمل تھی۔
جنگ میں بادشاہ اُن پر پورا بھروسا کر سکتا تھا۔ 14 یّاہ عُز نے اپنے تمام
فوجیوں کو ڈھالوں، نیزوں، خودوں، زرہ بکتروں، کمانوں اور فلاخن کے
سامان مسلحسے کیا۔ اور15 یروشلم بُرجوںکے اور فصیل کونوںکے پر اُس
ایسینے مشینیں لگائیں جو تیر چلا سکتی بڑےبڑےاور پھینکپتھر تھیں۔سکتی

یّاہ عُز مغرور ہو جاتا ہے
غرض، الله کی مدد سے یّاہ عُز شہرتکی دُور تکدُور پھیل گئی، اور

اُس طاقتکی بڑھتی گئی۔
لیکن16 طاقتاِس نے اُسے مغرور کر دیا، اور نتیجے میں وہ غلط راہ پر

آ ربگیا۔ اپنے خدا کا بےوفا ہو کر ایکوہ ربدن کے گھر گھسمیں
گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ 17 لیکن اماِم اعظم یاہ عزر
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رب کے مزید 80 بہادر اماموں کو اپنے ساتھ لے کر اُس کے پیچھے پیچھے
گیا۔ اُنہوں18 نے بادشاہ یّاہ عُز کا سامنا کر مناسب”کہا،کے نہیں آپکہ
رب بخورکو پیشقربانیکی کریں۔ یہ ہارون اولادکی یعنی اماموں کی ذمہ
داری اِسجنہیںہے کے لئے مخصوص کیا گیا مقدِسہے۔ نکلسے جائیں،
آپکیونکہ الله سے بےوفا ہو گئے ہیں، آپاور کی ربحرکتیہ خدا کے
منے عزتسا نہیںباعثکا یّاہ19“گی۔بنے بخوردانعُز پکڑےکو بخور کو
پیش کرنے کو تھا اماموںکہ باتیںکی سن آگکر بگولا ہو اُسیلیکنگیا۔
لمحے اُس کے ماتھے پر پھوٹکوڑھ نکلا۔ 20 یہ دیکھ کر اماِم اعظم یاہ عزر
اور دیگر اماموں جلدیاُسےنے ربسے نکالسےگھرکے دیا۔ یّاہ عُز نے
خود بھی وہاں سے نکلنے کی جلدی کی، ربکیونکہ ہی نے اُسے سزا تھی۔دی

21 یّاہ عُز جیتے جی اِس بیماری سے شفا نہ پا سکا۔ اُسے علیٰحدہ گھر میں
رہنا پڑا، اور رباُسے کے داخلمیںگھر ہونے اجازتکی نہیں تھی۔ اُس
کے بیٹے یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور وہی اُمّت پر حکومت کرنے لگا۔

22 باقی جو کچھ یّاہ عُز کی حکومت کے دوران شروع سے لے کر آخر
تک ہوا آموصوہ کے بیٹے یسعیاہ نبی نے قلم بند کیا ہے۔ یّاہجب23 عُز مر
کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو بادشاہوںدوسرےسےوجہکیکوڑھاُسے
کے ساتھ نہیں دفنایا گیا بلـکہ قریب ایککے کھیت میں جو شاہی خاندان
کا تھا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیوتام نشین ہوا۔

27
یہوداہ کا بادشاہ یوتام
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1 یوتام 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16 سال
تک حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں یروسہ بنت صدوق تھی۔ 2 یوتام نے
وہ کچھ کیا ربجو کو پسند تھا۔ وہ باپاپنے یّاہ عُز کے نمونے پر چلتا رہا،
اگرچہ اُس نے کبھی بھی باپ کی ربطرح کے گھر گھسمیں جانے
کوششکی نہ کی۔ لیکن لوگعام اپنی غلط راہوں سے نہ ہٹے۔

یوتام3 ربنے کے گھر کا بالائی دروازہ تعمیر کیا۔ عوفل جسپہاڑی
ربپر کا گھر تھا اُس کی دیوار کو اُس بہتنے جگہوں مضبوطپر بنا دیا۔
4 یہوداہ کے پہاڑی علاقے میں اُس نے شہر تعمیر کئے اور جنگلی علاقوں
میں قلعے اور بُرج بنائے۔ عمونیجب5 بادشاہ کے جنگساتھ چھڑ گئی تو
اُس عمونیوںنے اُنہیںتکسالتیندی۔شکستکو اُسے خراجسالانہ کے
طور ًپر تقریبا 3,400 کلو گرام چاندی، 16,00,000 کلو گرام گندم اور
13,50,000 کلو گرام َجو ادا کرنا پڑا۔ یوں6 یوتام طاقتکی بڑھتی گئی۔
اور وجہ یہ تھی کہ ثابتوہ قدمی ربسے اپنے خدا کے حضور چلتا رہا۔

7 باقی جو کچھ یوتام کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ اسرائیل و
‘یہوداہ کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اُس میں اُس کی تمام جنگوں اور باقی
کاموں کا ذکر ہے۔ سال25وہ8 کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر
16 حکومتسال کرتا رہا۔ جب9 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو
اُسے یروشلم کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے دفنایا گیا۔ پھر
اُس کا بیٹا تختآخز نشین ہوا۔

28
یہوداہ کا بادشاہ آخز
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1 آخز 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16 سال
حکومت کرتا رہا۔ وہ باپاپنے داؤد کے نمونے پر نہ چلا بلـکہ وہ کچھ کرتا
رہا ناپسندکوربجو تھا۔ اُسکیونکہ2 اسرائیلنے بادشاہوںکے چالکا
چلن اپنایا۔ بعل کے بُت ڈھلوا کر 3 اُس نے نہ صرف وادٔی بن ہنوم میں
بُتوں کو پیشقربانیاں کیں بلـکہ اپنے بیٹوں کو بھی قربانی کے طور پر جلا
دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے گھنونے رسم و رواج ادا کرنے لگا جنہیں رب
نے اسرائیلیوں کے آگے ملـک سے نکال دیا تھا۔ 4 آخز بخور جلا کر اپنی
قربانیاں اونچے مقاموں، یوں پہاڑ چوٹیوںکی اور ہر درختگھنے کے سائے
میں چڑھاتا تھا۔

اِسی5 لئے رب اُس کے خدا نے اُسے شام کے بادشاہ کے حوالے کر
دیا۔ شام کی فوج نے اُسے شکست دی اور یہوداہ کے بہت سے لوگوں
قیدیکو بنا کر دمشق لے گئی۔ آخز اسرائیلکو کے بادشاہ فِقَح بن رملیاہ
کے حوالے بھی کر دیا جسگیا نے اُسے شدید نقصان پہنچایا۔ ایک6 ہی
دن میں یہوداہ کے 1,20,000 تجربہ کار فوجی شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ
اِس لئے ہوا کہ قوم ربنے اپنے باپ دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا۔
وقتاُس7 افرائیم کے قبیلے کے پہلوان زِکری نے آخز کے بیٹے معسیاہ، محل
کے انچارج عزری قام اور بادشاہ کے بعد سب سے اعلٰی افسر اِلقانہ کو مار
ڈالا۔ اسرائیلیوں8 یہوداہنے عورتیں2,00,000کی اور چھینبچے لئے اور
کثرت کا لُوٹمال کر سامریہ لے گئے۔

اسرائیل قیدیوں کو رِہا کر دیتا ہے
9 سامریہ ربمیں ایککا نبی بنام عودید رہتا تھا۔ جب اسرائیلی فوجی

واپسسےجنگمیداِن آئے تو عودید اُن سے ملنے کے لئے نکلا۔ اُس نے اُن
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سے کہا، آپربدیکھیں،” باپکے دادا کا خدا یہوداہ ناراضسے تھا،
اِس لئے اُس نے آپاُنہیں کے حوالے کر دیا۔ طیشلوگآپلیکن میں آ
کر اُن پر پڑےٹوٹیوں کہ اُن کا قتِل عام پہنچتکآسمان گیا ہے۔ لیکن10
یہ کافی نہیں آپابتھا۔ یہوداہ اور یروشلم بچےکے ہوؤں کو اپنے غلام بنانا
ہتے چا ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اُن سے اچھے ہیں؟ نہیں، آپ سے
رببھی اپنے خدا خلافکے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ باتمیریچنانچہ11
!سنیں اِن قیدیوں کو واپس کریں جو آپ نے اپنے بھائیوں سے چھین لئے
ہیں۔ ربکیونکہ آپغضبسختکا پر نازل ہونے والا “ہے۔

12 افرائیم قبیلےکے سرپرستوںکچھکے بھینے فوجیوں کا سامنا کیا۔ اُن
کے نام یاہ عزر بن یوحنان، برکیاہ بن مِسلّموت، یحِزقیاہ بن سلّوم اور عماسا بن
خدلی تھے۔ اُنہوں13 نے کہا، اِن” قیدیوں کو متیہاں لے آئیں، ورنہ ہم
منےکےرب آپکیاگے۔ٹھہریںقصوروارسا ہتے ہیںچا گناہوںاپنےہمکہ
میں اضافہ کریں؟ ہمارا قصور پہلے ہی بہت بڑا ہے۔ ہاں، رب اسرائیل پر
سخت غصے “ہے۔

تب14 فوجیوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر کے اُنہیں لُوٹے ہوئے مال
کے ساتھ بزرگوں اور پوری جماعت کے حوالے کر دیا۔ 15 مذکورہ چار
آدمیوں نے منے سا آ قیدیوںکر کو محفوظپاساپنے رکھا۔ لُوٹے مالہوئے
میں کپڑےسے نکال کر اُنہوں نے اُنہیں اُن میں تقسیم کیا جو برہنہ تھے۔
اِس کے بعد اُنہوں نے تمام قیدیوں کپڑےکو اور دےجوتے دیئے، اُنہیں
کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اُن کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ تھکاوٹجتنے
کی وجہ چلسے نہ تھےسکتے اُنہیں اُنہوں گدھوںنے پر بٹھایا، پھر چلتے چلتے
سب کو کھجور کے شہر یریحو تک پہنچایا جہاں اُن کے لوگاپنے تھے۔
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پھر وہ لوٹسامریہ آئے۔
آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے

16 اُس وقت آخز بادشاہ نے اسور کے بادشاہ التماسسے کی، ہماری”
مدد کرنے “آئیں۔ 17 کیونکہ ادومی یہوداہ گھسمیں کر کچھ لوگوں کو
گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ 18 ساتھ ساتھ فلستی مغربی یہوداہ
پہاڑینشیبیکے علاقے اور جنوبی تھےآئےگھسمیںعلاقے ذیلاور کے
شہروں پر قبضہ کر میںاُنکے ہنے بیت:تھےلـگےر ایالون،شمس، جدیروت،
نیز سوکہ، تِمنت اور ِجمزو گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ 19 اِس ربطرح
نے یہوداہ کو آخز کی وجہ سے زیر کر دیا، کیونکہ بادشاہ نے یہوداہ میں
بےلگام رَویبےراہ پھیلنے دی رباور سے اپنی بےوفائی صافکا اظہار
کیا تھا۔

20 اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر اپنی فوج لے ملـککر میں آیا، لیکن
آخز کی مدد کرنے کے بجائے اُس نے تنگاُسے کیا۔ 21 آخز ربنے کے
گھر، شاہی محل اور اپنے اعلٰی افسروں کے خزانوں کو لُوٹ کر سارا مال
اسور کے بادشاہ کو بھیج دیا، لیکن بےفائدہ۔ اِس سے اُسے صحیح مدد نہ
ملی۔

22 گو وہ مصیبتبڑیوقتاُس میں تھا ربتوبھی سے اَور دُور ہو گیا۔
23 وہ شام کے دیوتاؤں کو پیشقربانیاں کرنے لگا، کیونکہ اُس کا خیال
تھا کہ اِن ہی نے دیشکستمجھے ہے۔ اُس نے سوچا، شام” کے دیوتا
اپنے بادشاہوں کی مدد کرتے اب!ہیں سے مَیں اُنہیں پیشقربانیاں کروں
گا تاکہ وہ میری بھی مدد “کریں۔ لیکن یہ دیوتا بادشاہ آخز اور پوری قوم
کے لئے تباہی کا باعث بن گئے۔ 24 آخز نے حکم دیا کہ الله کے گھر کا
نکالسامانسارا ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا جائے۔ پھر اُس ربنے کے گھر
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دروازوںکے پر تالا لگا دیا۔ اُس کی اُسجگہ نے یروشلم کے کونے کونے
میں قربان گاہیں کھڑی کر دیں۔ ساتھ25 ساتھ اُس نے دیگر معبودوں کو
پیشقربانیاں کرنے کے لئے یہوداہ کے ہر شہر کی اونچی جگہوں پر مندر
تعمیر ایسیکئے۔ ربوہسےحرکتوں باپاپنے دادا کے خدا طیشکو دلاتا
رہا۔

باقی26 جو کچھ اُس حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا
وہ شروع سے لے کر تکآخر شاہاِن’ یہوداہ و ‘اسرائیل کتابکی میں درج
ہے۔ جب27 آخز مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم میں دفن
کیا گیا، لیکن قبرستانشاہی میں نہیں۔ پھر اُس کا بیٹا نشینتختِحزقیاہ ہوا۔

29
ِحزقیاہ بادشاہ رب کے گھر کو دوبارہ کھول دیتا ہے

جب1 ِحزقیاہ بادشاہ بنا تو اُس کی عمر 25 سال تھی۔ یروشلم میں رہ کر
وہ حکومتسال29 کرتا رہا۔ اُس کی ماں ابیاہ بنت یاہ زکر تھی۔

2 اپنے باپ داؤد کی طرح اُس نے ایسا کام کیا جو رب کو پسند تھا۔
اپنی3 حکومت پہلےکے سال کے پہلے مہینے میں اُس ربنے کے گھر کے
دروازوں کو کھول کر اُن مرمتکی کروائی۔ یوں4 لاو اور اماموں کو بُلا
کر اُس نے رباُنہیں کے گھر کے مشرقی صحن میں جمع کیا 5 اور کہا،
اے” یو، لاو میری بات !سنیں اپنے آپ خدمتکو کے لئے مخصوص

مُقّدسو کریں، رباور باپاپنے دادا کے خدا کے گھر مخصوصبھیکو
مُقّدسو کریں۔ ناپاکتمام چیزیں مقدِس سے !نکالیں باپہمارے6 دادا
بےوفا ہو کر وہ کچھ کرتے گئے ہمارےربجو خدا کو ناپسند تھا۔ اُنہوں
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نے اُسے چھوڑ دیا، اپنے منہ ربکو سکونتکی گاہ سے پھیر کر دوسری
منےکےگھرکےرب7پڑے۔چلطرف سا برآمدےوالے دروازوںکے پر
اُنہوں نے تالا لگا کر چراغوں کو بجھا دیا۔ نہ اسرائیل کے خدا کے لئے بخور
جلایا جاتا، نہ بھسم ہونے والی قربانیاں مقدِس میں پیش کی جاتی تھیں۔
اِسی8 وجہ سے رب کا غضب یہوداہ اور یروشلم پر نازل ہوا ہے۔ ہماری
حالت کو دیکھ لوگکر گھبرا گئے، اُن کے کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔
ہم دوسروں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گئے ہیں۔ آپ خود اِس کے گواہ
ہیں۔ ہماری9 بےوفائی کی وجہ سے ہمارے باپ تلوار کی زد میں آ کر
مارے گئے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور یاں بیو ہم سے چھین لی گئی ہیں۔
اسرائیلربمَیںابلیکن10 کے عہدساتھکےخدا باندھنا ہوںچاہتا تاکہ
اُس سختکا قہر ہم ٹلسے جائے۔ میرے11 اببیٹو، ُسستی نہ دکھائیں،
خادماپنےکرچنکوآپنےربکیونکہ بنایا اُسکوآپہے۔ حضورکے
کھڑے ہو کر اُس خدمتکی کرنے اور بخور جلانے کی ذمہ داری دی
گئی “ہے۔

12 پھر ذیل خدمتلاویکے کے لئے تیار :ہوئے
قِہات خاندانکے محتکا بن عماسی اور یوایل بن یاہ، عزر
مِراری خاندانکے قیسکا بن عبدی اور یاہ عزر بن یہلّل ایل،
جَیرسون خاندانکے کا یوآخ بن زِمّہ اور عدن بن یوآخ،
اِلی13 صفن خاندانکے ِسمریکا اور یعی ایل،
آسف خاندانکے کا یاہ زکر اور متنیاہ،
ہیمان14 خاندانکے کا یحی ایل اور ِسمعی،
یدوتون خاندانکے کا سمعیاہ اور عُزی ایل۔
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15 باقی یوں لاو کو بُلا کر اُنہوں نے اپنے آپ کو رب کی خدمت کے
لئے مخصوص مُقّدسو کیا۔ پھر وہ بادشاہ کے حکم ربمطابقکے کے گھر
صافپاککو کرنے لـگے۔ کام کرتے کرتے اُنہوں نے اِس کا خیال کیا
ربکچھسبکہ ہدایاتکی مطابقکے ہو رہا ہو۔ ربامام16 کے گھر
میں داخل ہوئے اور اُس میں سے ناپاکہر چیز نکال کر اُسے صحن میں
لائے۔ وہاں سے یوں لاو سبنے کچھ اُٹھا کر شہر سے باہر وادٔی قدرون
پھینکمیں دیا۔ بحالقدوسیتکیگھرکےرب17 کرنے کا پہلےکام مہینے
پہلےکے شروعدن ہوا، ایکاور ہفتے بعدکے وہ منے سا تکبرآمدےوالے
پہنچ ایکتھے۔گئے اَور پورےہفتہ گھر مخصوصکو مُقّدسو میںکرنے
لـگ گیا۔

پہلے مہینے کے ویں16 دن کام مکمل ہوا۔ 18 ِحزقیاہ بادشاہ پاسکے
جا کر اُنہوں نے کہا، ہم” ربنے پورےکے گھر پاککو صاف کر
دیا اِسہے۔ میں جانوروں کو جلانے کی قربان گاہ اُس سمیتسامانکے
اور وہ جسمیز ربپر کے لئے مخصوص روٹیاں رکھی جاتی ہیں اُس کے
سامان سمیت شامل ہے۔ 19 اور جتنی چیزیں آخز نے بےوفا بن کر اپنی
حکومت کے دوران رد کر دی تھیں اُن سب کو ہم نے ٹھیک کر کے
مخصوصدوبارہ مُقّدسو کر دیا ابہے۔ قربانکیربوہ گاہ کے منے پڑیسا “ہیں۔

رب کے گھر کی دوبارہ مخصوصیت
اگلے20 دن ِحزقیاہ بادشاہ سویرےصبح شہر کے تمام بزرگوں کو بُلا کر

اُن ربساتھکے کے گھر پاسکے گیا۔ جوانسات21 ساتبَیل، مینڈھے
اور بھیڑ بھسمبچےساتکے ہونے والی قربانی کے لئے میںصحن لائے گئے،



توارِیخ-۲ 29:22 lxxvii توارِیخ-۲ 29:29

بکرےساتنیز جنہیں گناہ کی قربانی کے طور پر شاہی خاندان، مقدِس اور
یہوداہ کے لئے پیش کرنا تھا۔ ِحزقیاہ نے ہارون کی اولاد یعنی اماموں کو
حکم دیا کہ اِن جانوروں قربانکیربکو گاہ پر چڑھائیں۔ پہلے22 بَیلوں کو
ذبح کیا گیا۔ اماموں نے اُن کا خون جمع کر کے اُسے قربان گاہ پر چھڑکا۔
اِس کے بعد مینڈھوں کو ذبح کیا گیا۔ اِس بار بھی اماموں نے اُن کا خون
قربان گاہ پر چھڑکا۔ بھیڑ بچوںکے خونکے ساتھکے بھی یہی کچھ کیا گیا۔
23 آخر میں گناہ کی قربانی کے لئے مخصوص بکروں کو بادشاہ اور جماعت
کے منے سا لایا گیا، اور اُنہوں نے اپنے ہاتھوں کو بکروں کے سروں پر رکھ
دیا۔ 24 پھر اماموں اُنہیںنے ذبح کر کے اُن کا خون گناہ کی قربانی کے طور
پر قربان گاہ پر چھڑکا تاکہ اسرائیل کا کفارہ دیا جائے۔ کیونکہ بادشاہ نے
حکم دیا تھا بھسمکہ والیہونے اور گناہ قربانیکی اسرائیلتمام لئےکے پیش
کی جائے۔

25 ِحزقیاہ نے یوں لاو کو جھانجھ، ستار اور سرود تھما کر اُنہیں رب
کے گھر میں کھڑا کیا۔ سب کچھ اُن ہدایات کے مطابق ہوا جو رب نے
داؤد بادشاہ، اُس کے غیب بین جاد اور ناتن نبی کی معرفت دی تھیں۔
لاوی26 اُن سازوں کھڑےساتھکے ہو گئے جو داؤد نے بنوائے تھے، اور
امام اپنے تُرموں کو تھامے اُن کے کھڑےساتھ ہوئے۔ 27 پھر ِحزقیاہ نے
حکم دیا بھسمکہ ہونے والی قربانی قربان گاہ پیشپر کی امامجبجائے۔
یہ کام کرنے لـگے تو لاوی رب تعریفکی میں گیت گانے لـگے۔ ساتھ
ساتھ تُرم اور داؤد بادشاہ کے بنوائے ہوئے ساز بجنے لـگے۔ تمام28 جماعت
اوندھے اورگاتےگیتلاویجبکہگئیجھکمنہ امام تُرم رہے۔بجاتے
یہ سلسلہ اِس قربانی کی تکتکمیل جاری رہا۔ اِس29 کے بعد ِحزقیاہ اور
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تمام حاضرین دوبارہ منہ کے بل جھک گئے۔ 30 بادشاہ اور بزرگوں نے
یوں لاو کو کہا، داؤد” غیبآسفاور بین کے زبور گا ربکر ستائشکی
“کریں۔ چنانچہ یوں لاو بڑینے خوشی حمدسے و ثنا گیتکے گائے۔ وہ
بھی اوندھے جھکمنہ گئے۔

31 پھر ِحزقیاہ لوگوں مخاطبسے آپآج”ہوا، نے آپاپنے ربکو کے
لئے وقف کر دیا ابہے۔ وہ ربکچھ کے گھر پاسکے لے آئیں آپجو
ذبح اور سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر کرنا ہتے چا لوگتب“ہیں۔ ذبح
اور سلامتی کی اپنی قربانیاں لے آئے۔ نیز، جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ
بھسم ہونے والی قربانیاں لایا۔ بھسمطرحاِس32 ہونے والی قربانی کے لئے
70 100بَیل، مینڈھے اور بھیڑ جمعبچے200کے کر پیشکوربکے کئے
گئے۔ 33 اُن کے علاوہ 600 بَیل اور 3,000 یاں بھیڑبکر رب کے گھر کے
لئے مخصوص کی گئیں۔ لیکن34 اِتنے جانوروں کھالوںکی کو اُتارنے کے
لئے امام کم تھے، اِس لئے یوں لاو کو اُن کی مدد کرنی پڑی۔ اِس کام کے
تکاختتام تکجببلـکہ مزید خدمتامام کے لئے تیار پاکاور نہیں ہو
لاویتھےگئے مدد اماموںرہے۔کرتے نسبتکی یادہ صافپاکلاویز
ہو گئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے یادہ ز لـگن سے اپنے آپ ربکو کے لئے
مخصوص مُقّدسو کیا تھا۔ بھسم35 ہونے والی قربانیوںبےشمار کے علاوہ
اماموں نے سلامتی قربانیوںکی کی چربی بھی جلائی۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے
َمے کی پیشنذریں کیں۔

ربیوں کے خدمتمیںگھر کا سرےنئے آغازسے ہوا۔ ِحزقیاہ36 اور
پوری قوم خوشینے منائی کہ الله نے کچھسبیہ اِتنی جلدی ہمیںسے مہیا
کیا ہے۔
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30
فسح کی عید کے لئے دعوت

1 ِحزقیاہ نے اسرائیل اور یہوداہ کی ہر جگہ اپنے قاصدوں کو بھیج کر
لوگوں ربکو کے گھر میں آنے دعوتکی دی، کیونکہ وہ اُن کے ساتھ
رب اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منانا چاہتا تھا۔ اُس نے
افرائیم اور منسّی قبیلوںکے کو دعوتبھی نامے بھیجے۔ 2 بادشاہ نے اپنے
افسروں اور یروشلم کی پوری جماعت کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یہ
دوسرےعید مہینے میں منائیں گے۔ عام3 طور پر یہ پہلے مہینے میں منائی جاتی
تھی، لیکن خدمتتکوقتاُس کے لئے تیار امام کافی نہیں تھے۔ کیونکہ
تکاب سب اپنے آپ پاککو صاف نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ تھی
لوگکہ اِتنی جلدی سے یروشلم میں جمع نہ ہو سکے۔ 4 اِن باتوں کے پیِش
نظر بادشاہ اور تمام حاضرین اِس پر متفق ہوئے فسحکہ کی ملتویعید کی
جائے۔ اُنہوں5 نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام اسرائیلیوں جنوبکو میں بیرسبع
سے لے کر شمال میں دعوتتکدان دیں سبگے۔ یروشلم آئیں تاکہ ہم
مل ربکر اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منائیں۔ اصل میں
یہ بڑیعید دیر ہدایاتسے مطابقکے نہیں منائی گئی تھی۔

6 بادشاہ کے حکم پر قاصد اسرائیل اور یہوداہ میں سے گزرے۔ ہر جگہ
اُنہوں لوگوںنے کو بادشاہ اور اُس افسروںکے خطکے پہنچا خطدیئے۔
میں لـکھا رباسرائیلیو،اے”تھا، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا واپسپاسکے
!آئیں پھر وہ بھی آپ پاسکے جو اسوری بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ نکلے
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ہیں واپس آئے گا۔ 7 اپنے باپ دادا اور بھائیوں کی طرح نہ بنیں جو رب
باپاپنے دادا کے خدا سے بےوفا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے
میںحالتایسیاُنہیں چھوڑ دیا اُنہیںبھینےجسکہ اُسدیکھا رونگٹےکے
کھڑے ہو آپگئے۔ اِسخود کے گواہ ہیں۔ 8 اُن اَڑےطرحکی نہ رہیں
بلـکہ رب کے تابع ہو جائیں۔ اُس کے مقدِس میں آئیں، جو اُس نے ہمیشہ
کے لئے مخصوص و مُقّدس کر دیا ہے۔ رب اپنے خدا کی خدمت کریں
تاکہ آپ اُس سختکے غضب کا نشانہ نہ رہیں۔ 9 اگر آپ رب پاسکے
لوٹ آئیں تو جنہوں آپنے کے بھائیوں اور اُن کے بال بچوں کو قید کر لیا
ہے وہ اُن پر رحم کر اُنہیںکے ملـکاِس واپسمیں آنے دیں گے۔ کیونکہ
آپرب کا خدا مہربان اور رحیم ہے۔ اگر آپ اُس پاسکے واپس آئیں تو
وہ اپنا آپمنہ سے پھیرےنہیں “گا۔

10 قاصد افرائیم اور منسّی پورےکے قبائلی علاقے میں گزرےسے اور
ہر شہر یہکو پیغام پہنچایا۔ پھر چلتے چلتے پہنچتکزبولونوہ لیکنگئے۔ اکثر
لوگ اُن سنباتکی پڑےہنسکر اور اُن مذاقکا اُڑانے لـگے۔ صرف11
آشر، منسّی اور زبولون کے ایکچند آدمی فروتنی کا اظہار کر مانکے گئے
اور یروشلم آئے۔ یہوداہ12 میں الله لوگوںنے دیتحریککو اُنہوںکہ نے
یک دلی سے اُس حکم پر عمل کیا جو بادشاہ اور بزرگوں ربنے فرمانکے
مطابقکے دیا تھا۔

ِحزقیاہ اور قوم فسح کی عید مناتے ہیں
دوسرے13 مہینے میں بہت یادہ لوگز بےخمیری روٹی کی عید منانے

کے لئے یروشلم پہنچے۔ پہلے14 اُنہوں نے شہر بُتوںسے کی تمام قربان گاہوں
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کو دُور کر دیا۔ بخور جلانے کی چھوٹی قربان گاہوں کو بھی اُنہوں نے
اُٹھا کر وادٔی قدرون پھینکمیں دیا۔ دوسرے15 مہینے کے ویں14 دن
فسح کے لیلوں کو ذبح کیا گیا۔ اماموں اور یوں لاو نے شرمندہ ہو کر اپنے
آپ خدمتکو کے لئے پاک صاف کر رکھا تھا، اور اب اُنہوں نے بھسم
ہونے والی قربانیوں ربکو کے پیشمیںگھر کیا۔ 16 خدمتوہ کے لئے
یوں کھڑے ہو جسگئے طرح مردِ خدا موسٰی کی شریعت میں فرمایا گیا
لاویہے۔ قربانیوں کا خون اماموں پاسکے لائے جنہوں نے اُسے قربان
گاہ پر چھڑکا۔

لیکن17 میںحاضرین بہتسے لوگوںسے نے آپاپنے صحیحکو طور پر
صافپاک نہیں کیا تھا۔ اُن کے لئے یوں لاو فسحنے کے لیلوں کو ذبح کیا
تاکہ اُن کی قربانیوں رببھیکو کے لئے مخصوص کیا جا سکے۔ خاص18
کر افرائیم، منسّی، زبولون اور اِشکار کے اکثر لوگوں نے آپاپنے صحیحکو
طور نہیںصافپاکپر کیا تھا۔ چنانچہ وہ فسح کے میںکھانے حالتاُس
شریکمیں نہ کاجسہوئے لیکنہے۔کرتیشریعتتقاضا ِحزقیاہ نے اُن
شفاعتکی کر کے دعا مہربانجورب”کی، ہے ایکہر کرےمعافکو
19 پورےجو دل ربسے باپاپنے دادا کے خدا طالبکا ہنے ر کا ارادہ
رکھتا ہے، خواہ اُسے مقدِس کے لئے درکار پاکیزگی حاصل نہ بھی “ہو۔
رب20 نے ِحزقیاہ کی دعا سن کر لوگوں کو بحال کر دیا۔

21 یروشلم میں جمع شدہ اسرائیلیوں نے بڑی خوشی سے سات دن تک
منائی۔عیدکیروٹیبےخمیری اماماورلاویدنہر اپنے ساز بجا بلندکر آواز
ربسے ستائشکی کرتے رہے۔ یوں22 لاو ربنے کی خدمت کرتے
بڑیوقت داریسمجھ دکھائی، اور ِحزقیاہ میںاِسنے اُن کی افزائیحوصلہ
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کی۔
پورے ہفتے کے دوران اسرائیلی رب کو سلامتی کی قربانیاں پیش کر

کے قربانی کا اپنا حصہ کھاتے اور رب اپنے باپ دادا کے خدا کی تمجید
کرتے رہے۔

اِس23 ہفتے کے بعد جماعتپوری نے فیصلہ کیا کہ عید کو ساتمزید
دن منایا جائے۔ اُنہوںچنانچہ خوشینے ایکسے اَور ہفتے دورانکے عید
منائی۔ یہوداہتب24 بادشاہکے ِحزقیاہ جماعتنے کے لئے بَیل1,000 اور
7,000 یاں بھیڑبکر پیش کیں جبکہ بزرگوں نے جماعت کے لئے 1,000
بَیل اور 10,000 یاں بھیڑبکر چڑھائیں۔ اِتنے میں بہتمزید سے اماموں نے
آپاپنے ربکو خدمتکی کے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا تھا۔

25 جتنے بھی آئے خوشیتھے منا رہے تھے، خواہ وہ یہوداہ باشندےکے
تھے، امام،خواہ اسرائیلیلاوی، اسرائیلیا اور میںیہوداہ ہنے ر پردیسیوالے
مہمان۔ 26 یروشلم میں بڑی شادمانی تھی، ایسیکیونکہ عید داؤد بادشاہ کے
بیٹے سلیمان کے زمانے سے لے تکوقتاُسکر یروشلم میں منائی نہیں گئی
تھی۔

عید27 اختتامکے پر اماموں اور یوں لاو ہوکھڑےنے قومکر برکتکو
دی۔ اور الله نے اُن کی سنی، اُن کی دعا آسمان پر اُس مُقّدسکی سکونت
تکگاہ پہنچی۔

31
پورے یہوداہ میں بُت پرستی کا خاتمہ

عید1 کے بعد جماعت کے تمام اسرائیلیوں نے یہوداہ کے شہروں میں جا
کر پتھر کے بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا، یسیرت دیوی کے کھمبوں کو
کاٹ ڈالا، اونچی جگہوں کے مندروں کو ڈھا دیا اور غلط قربان گاہوں
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کو ختم اُنہوںتکجبدیا۔کر یہنے کام یہوداہ، بن یمین، افرائیم اور منسّی
پورےکے علاقوں تکتکمیلمیں نہیں پہنچایا تھا اُنہوں نے آرام نہ کیا۔ اِس
کے بعد سبوہ اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔

رب کے گھر میں انتظام کی اصلاح
2 ِحزقیاہ نے اماموں اور یوں لاو کو دوبارہ خدمت کے ویسے ہی

گروہوں میں تقسیم کیا پہلےجیسے تھے۔ اُن کی ذمہ یاں دار بھسم ہونے والی
اور سلامتی کی قربانیاں ربچڑھانا، کے گھر مختلفمیں قسم خدماتکی
انجام دینا اور حمد و ثنا گیتکے گانا تھیں۔

3 جو جانور بادشاہ اپنی ملـکیت ربسے کے گھر کو دیتا رہا وہ بھسم
ہونے والی اُن قربانیوں کے لئے مقرر تھے جن کو رب کی شریعت کے
مطابق ہر صبح شام، سبت کے دن، نئے چاند کی عید اور دیگر عیدوں پر
رب کے گھر پیشمیں کی جاتی تھیں۔

4 ِحزقیاہ نے یروشلم کے باشندوں کو حکم دیا کہ اپنی ملـکیت میں سے
اماموں اور یوں لاو دیںکچھکو تاکہ وہ شریعتکیربوقتاپنا تکمیلکی
کے لئے وقف کر سکیں۔ 5 بادشاہ کا یہ اعلان سنتے ہی اسرائیلی فراخ دلی
سے غلہ، انگور کے رس، زیتون کے تیل، شہد اور کھیتوں کی باقی پیداوار
کا پہلا پھل رب کے گھر میں لائے۔ بہت کچھ اکٹھا ہوا، کیونکہ لوگوں
نے اپنی پیداوار کا پورا دسواں وہاںحصہ پہنچایا۔ 6 یہوداہ باقیکے شہروں
باشندےکے بھی ساتھ ہنے ر والے سمیتاسرائیلیوں اپنی پیداوار کا دسواں
لائے۔میںگھرکےربحصہ بھیجو یاںبَیل، بکر بھیڑ اور باقی اُنہوںچیزیں
اپنےربنے خدا لئےکے تھیںکیوقف جہاںپہنچیںمیںگھرکےربوہ
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لوگوں بڑےاُنہیںنے ڈھیر لگا کر اکٹھا کیا۔ جمعچیزیں7 کرنے یہکا سلسلہ
تیسرے مہینے میں شروع ہوا اور ساتویں مہینے میں اختتام کو پہنچا۔ جب8
ِحزقیاہ اور اُس کے افسروں نے آ کر دیکھا کہ کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی
ہیں تو اُنہوں ربنے اور اُس کی قوم اسرائیل مبارککو کہا۔

جب9 ِحزقیاہ نے اماموں اور یوں لاو سے اِن ڈھیروں کے بارے میں
پوچھا خاندانکےصدوقتو10 کا اماِم اعظم یاہ عزر جب”دیا،جوابنے
لوگسے اپنے ہدیئے یہاں لے آتے ہیں اُس وقت سے ہم جی بھر کر کھا
ہیںسکتے بلـکہ کافی کچھ بھیبچ جاتا ربکیونکہہے۔ اپنینے قوم کو اِتنی
برکت دی ہے کہ سبیہ کچھ باقی رہ گیا “ہے۔

تب11 ِحزقیاہ نے حکم دیا ربکہ کے گھر میں گودام بنائے جائیں۔
جب ایسا کیا گیا 12 تو رضاکارانہ ہدیئے، پیداوار کا دسواں حصہ اور رب
کے لئے مخصوص کئے گئے عطیات اُن میں رکھے گئے۔ کوننیاہ لاوی اِن
چیزوں کا انچارج بنا جبکہ اُس کا بھائی ِسمعی اُس کا مددگار مقرر ہوا۔
13 اماِم اعظم یاہ عزر رب کے گھر پورےکے انتظام کا انچارج تھا، اِس
لئے ِحزقیاہ بادشاہ اُسنے ملساتھکے نگراندسکر مقرر کئے جو کوننیاہ
اور ِسمعی خدمتتحتکے انجام دیں۔ اُن کے نام یحی ایل، یاہ، عزز نحت،
عساہیل، یریموت، یوزبد، اِلی ایل، اِسماکیاہ، محت اور ِنایاہ ب تھے۔

14 جو لاوی مشرقی دروازے کا دربان تھا اُس کا نام قورے بن یِمنہ
تھا۔ اب رباُسے کو رضاکارانہ طور پر دیئے گئے ہدیئے اور اُس کے لئے
مخصوص کئے گئے عطیے تقسیم کرنے کا نگران بنایا گیا۔ 15 عدن، من یمین،
یشوع، سمعیاہ، امریاہ اور سکنیاہ اُس کے مددگار تھے۔ اُن کی ذمہ داری
یوں لاو کے شہروں میں ہنے ر والے اماموں کو اُن کا حصہ دینا تھی۔ بڑی
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وفاداری سے وہ خیال رکھتے تھے خدمتکہ مختلفکے گروہوں کے تمام
اماموں کو وہ حصہ مل جائے جو اُن کا حق بنتا تھا، خواہ بڑےوہ تھے
یا چھوٹے۔ 16 جو اپنے گروہ کے ساتھ رب کے گھر میں خدمت کرتا تھا
اُسے اُس کا حصہ براہِ راست ملتا تھا۔ اِس سلسلے میں لاوی کے قبیلے کے
جتنے مردوں اور لڑکوں کی عمر تین سال یا اِس سے زائد تھی اُن فہرستکی
بنائی گئی۔ 17 اِن فہرستوں میں اماموں کو اُن کے کنبوں کے مطابق درج
کیا گیا۔ اِسی طرح 20 سال یا اِس سے زائد کے یوں لاو کو اُن ذمہ یوں دار
خدمتاور مطابقکے جو وہ اپنے گروہوں میں لتے سنبھا تھے فہرستوں میں
درج کیا گیا۔ خاندانوں18 کی عورتیں اور بیٹے بیٹیاں سمیتبچوںچھوٹے بھی
اِن فہرستوں میں درج تھیں۔ چونکہ اُن کے وفاداریمرد ربسے کے گھر
اِستھے،کرتےخدمتمیں لئے یہ سمجھےمُقّدسومخصوصبھیافراددیگر
باہرسےشہروںامامجو19تھے۔جاتے میںچراگاہوںاُن ہتے تھےر اُنہیںجو
ہارون کی اولاد کی حیثیت سے ملی تھیں اُنہیں بھی حصہ ملتا تھا۔ ہر شہر
کے لئے آدمی چنے گئے اماموںجو خاندانوںکے مردوںکے فہرستاور میں
درج تمام یوں لاو کو وہ حصہ دیا کریں جو اُن کا حق تھا۔

20 ِحزقیاہ بادشاہ نے حکم دیا پورےکہ یہوداہ میں ایسا ہی کیا جائے۔
اُس کا ربکام نزدیککے اچھا، منصفانہ اور وفادارانہ تھا۔ 21 جو کچھ
اُس نے الله کے گھر میں انتظام دوبارہ چلانے شریعتاور کو قائم کرنے
سلسلےکے میں کیا اُس کے لئے پورےوہ دل سے اپنے خدا طالبکا رہا۔
نتیجے میں اُسے کامیابی حاصل ہوئی۔

32
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اسوری یہوداہ میں گھس آتے ہیں
ِحزقیاہ1 تمامیہسےوفادارینے پہنچائے۔تکتکمیلمنصوبے ایکپھر

اسوردن کا فوجاپنیسنحیرببادشاہ ساتھکے آیاگھسمیںیہوداہ اور قلعہ
بند شہروں کا محاصرہ کرنے لگا تاکہ اُن پر قبضہ کرے۔ جب2 ِحزقیاہ کو
اطلاع ملی سنحیربکہ آ کر یروشلم پر حملہ کرنے یاںکی تیار کر رہا ہے 3 تو
اُس نے اپنے سرکاری اور فوجی افسروں سے مشورہ کیا۔ خیال پیشیہ کیا
گیا کہ یروشلم شہر باہرکے ملبےکوچشموںتمام بندسے متفقسبجائے۔کیا
ہو گئے، 4 اُنہوںکیونکہ نے اسور”کہا، کے بادشاہ یہاںکو آ کثرتکر کا
پانی کیوں بہت“ملے؟ آدمیسے جمع ہوئے اور مل چشموںکر کو ملبے سے
بند کر دیا۔ اُنہوں نے اُس زمین دوز نالے کا منہ بھی بند کر جسدیا کے
یعے ذر پانی شہر میں پہنچتا تھا۔

5 اِس کے علاوہ ِحزقیاہ نے بڑی محنت سے فصیل کے ٹوٹے پھوٹے
مرمتکیحصوں کروا اُسکر پر بُرج بنوائے۔ فصیل باہرکے اُس ایکنے
اَور چاردیواری تعمیر کی جبکہ یروشلم کے اُس حصے چبوترےکے مزید
مضبوط کروائے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اُس نے بڑی
مقدار میں ہتھیار اور ڈھالیں بنوائیں۔ 6 ِحزقیاہ لوگوںنے پر فوجی افسر مقرر
کئے۔

پھر اُس سبنے دروازےکو کے ساتھ چوکوالے پر اکٹھا کر کے
اُن کی حوصلہ افزائی کی، 7 مضبوط” اور دلیر !ہوں اسور کے بادشاہ اور
اُس کی بڑی فوج کو دیکھ متکر ڈریں، کیونکہ ہمارےطاقتجو ساتھ
وہہے نہیںحاصلاُسے ہے۔ اسور8 بادشاہکے کے لئے آدمیخاکیصرف
لڑ رہے ہیں جبکہ رب ہمارا ہمارےخدا ساتھ ہے۔ وہی ہماری مدد کر
ہمارےکے لئے لڑے “!گا ِحزقیاہ بادشاہ کے الفاظاِن لوگوںسے بڑیکی
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حوصلہ افزائی ہوئی۔
اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں

جب9 اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی پوری فوج کے ساتھ لـکیس کا
محاصرہ کر رہا تھا تو اُس نے وہاں سے یروشلم کو وفد بھیجا تاکہ یہوداہ
کے بادشاہ ِحزقیاہ اور یہوداہ کے تمام باشندوں کو پیغام پہنچائے،

10 شاہِ” سنحیرباسور فرماتے ہیں، تمہارا کسبھروسا چیز پر ہے کہ
محاصرےتم وقتکے یروشلم کو چھوڑنا نہیں ہتے؟ چا جب11 ِحزقیاہ کہتا
ہے، رب’ ہمارا خدا ہمیں اسور کے بادشاہ سے بچائے ‘گا تو وہ تمہیں غلط
راہ پر لا رہا اِسہے۔ یہصرفکا نتیجہ نکلے گا کہ تم بھوکے اور پیاسے مر
گے۔جاؤ ِحزقیاہ12 نے تو اِس کیخدا اُسکیونکہہے۔کیبےحرمتی نے
اُس کی اونچی جگہوں مندروںکے اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور
یروشلم سے کہا ہے ایککہ ہی قربان گاہ کے منے پرستشسا ایککریں،
ہی قربان گاہ پر قربانیاں چڑھائیں۔ 13 کیا تمہیں علم نہیں کہ مَیں میرےاور
باپ دادا نے ممالـکدیگر کی تمام قوموں ساتھکے کیا کچھ کیا؟ کیا اِن قوموں
کے دیوتا اپنے ملـکوں کو مجھ سے بچانے کے قابل رہے ہیں؟ ہرگز !نہیں
باپمیرے14 دادا نے سباِن کو تباہ کر دیا، اور بھیکوئی دیوتا اپنی قوم
کو مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر تمہارا دیوتا طرحکستمہیں مجھ سے بچائے
گا؟ 15 ِحزقیاہ فریبسے نہ !کھاؤ وہ اِس طرح تمہیں غلط راہ پر نہ لائے۔
اُس باتکی پر اعتماد مت کرنا، تکابکیونکہ کسی بھی قوم یا سلطنت
کا دیوتا اپنی قوم میرےکو یا میرے باپ دادا کے قبضے سے چھٹکارا نہ
دلا سکا۔ تو پھر تمہارا دیوتا میرےتمہیں قبضے طرحکسسے بچائے “گا؟
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ایسی16 باتیں کرتے سنحیربکرتے اسرائیلربافسرکے کے خدا اور
اُس کے خادم ِحزقیاہ پر کفر بکتے گئے۔

17 اسور کے بادشاہ نے وفد کے ہاتھ بھیخط میںجسبھیجا اُس نے
اسرائیلرب کے خدا اہانتکی میںخطکی۔ لـکھا تھا، طرحجس” دیگر
ممالـک کے دیوتا اپنی قوموں کو مجھ سے محفوظ نہ رکھ سکے اُسی طرح
ِحزقیاہ کا دیوتا بھی اپنی قوم میرےکو قبضے سے نہیں بچائے “گا۔

اسوری18 افسروں نے بلند آواز سے عبرانی زبان میں بادشاہ کا پیغام
فصیل یروشلمکھڑےپر تکباشندوںکے پہنچایا تاکہ ہراسوخوفمیںاُن
پھیل جائے اور یوں شہر پر قبضہ میںکرنے آسانی ہو جائے۔ 19 اِن افسروں
نے یروشلم کے خدا کا یوں تمسخر اُڑایا جیسا وہ دنیا کی دیگر قوموں کے
دیوتاؤں کا اُڑایا کرتے تھے، حالانکہ دیگر معبود صرف انسانی ہاتھوں پیداوارکی تھے۔

رب سنحیرب کو سزا دیتا ہے
20 پھر ِحزقیاہ بادشاہ آموصاور کے بیٹے یسعیاہ نبی نے چلّاتے ہوئے

آسمان پر تخت نشین خدا التماسسے کی۔ جواب21 میں رب نے یوں اسور
کی لشکرگاہ ایکمیں فرشتہ جسبھیجا تمامنے بہترین فوجیوں کو افسروں
اور موتسمیتکمانڈروں گھاٹکے اُتار دیا۔ سنحیربچنانچہ شرمندہ ہو
کر اپنے ملـک لوٹ گیا۔ وہاں ایک دن جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں
داخل ہوا تو اُس کے کچھ بیٹوں نے اُسے تلوار قتلسے کر دیا۔

22 اِس طرح رب نے ِحزقیاہ اور یروشلم کے باشندوں کو شاہِ اسور
سنحیرب سے چھٹکارا دلایا۔ اُس نے اُنہیں دوسری قوموں کے حملوں سے
بھی محفوظ رکھا، اور طرفچاروں امن و امان پھیل گیا۔ 23 لوگبےشمار
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یروشلم آئے تاکہ رب کو قربانیاں پیش کریں اور ِحزقیاہ بادشاہ کو قیمتی
تحفے دیں۔ وقتاُس سے تمام قومیں اُس کا بڑا احترام کرنے لـگیں۔

ِحزقیاہ کے آخری سال
24 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی۔ تب

اُس ربنے سے دعا کی، رباور اُسنے کی سن ایککر الٰہی نشان سے
اِس کی تصدیق کی۔ لیکن25 ِحزقیاہ مغرور ہوا، اور اُس نے اِس مہربانی
جوابمناسبکا نہ دیا۔ نتیجے ربمیں اُس سے اور یہوداہ اور یروشلم سے
ناراض ہوا۔ 26 پھر ِحزقیاہ اور یروشلم کے باشندوں نے پچھتا کر اپنا غرور
چھوڑ دیا، اِس لئے رب غضبکا ِحزقیاہ کے جیتے جی اُن پر نازل نہ ہوا۔

27 ِحزقیاہ کو بہت دولت اور عزت حاصل ہوئی، اور اُس نے اپنی
سونے چاندی، جواہر، بلسان کے قیمتی تیل، ڈھالوں اور باقی قیمتی چیزوں
کے لئے خاص خزانے بنوائے۔ 28 اُس نے غلہ، انگور کا رس اور
زیتون کا تیل محفوظ رکھنے کے لئے گودام تعمیر کئے اور اپنے گائےبَیلوں
اور یوں بھیڑبکر کو رکھنے کی بہت سی جگہیں بھی بنوا لیں۔ 29 اُس کے
گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر میں اضافہ ہوتا گیا، اور اُس نے کئی نئے شہروں
کی بنیاد رکھی، کیونکہ الله نے نہایتاُسے ہی امیر بنا دیا تھا۔ ِحزقیاہ30 ہی
چشمےجیحوننے کا منہ بند کر اُسکے کا سرنگپانی یعےکے مغربذر
طرفکی یروشلم کے اُس میںحصے پہنچایا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔
جو بھی کام اُس نے شروع کیا اُس میں وہ کامیاب رہا۔ ایک31 دن بابل
کے حکمرانوں نے اُس پاسکے وفد بھیجا تاکہ اُس الٰہی نشان بارےکے
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میں معلومات حاصل کریں جو یہوداہ میں ہوا تھا۔ اُس وقت الله نے اُسے
اکیلا چھوڑ دیا تاکہ اُس دلکے کی حالتحقیقی جانچ لے۔

باقی32 کچھجو ِحزقیاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور نیکجو کام اُس
نے کیا وہ آموص’ کے بیٹے یسعیاہ نبی کی یا ‘رو میں قلم بند ہے جو شاہاِن’
یہوداہ و ‘اسرائیل کتابکی میں درج ہے۔ وہجب33 مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا تو اُسے شاہی قبرستان ایککی اونچی جگہ پر دفنایا گیا۔ جب
جنازہ نکلا تو یہوداہ اور یروشلم کے تمام باشندوں نے اُس کا احترام کیا۔ پھر
اُس کا بیٹا تختمنسّی نشین ہوا۔

33
یہوداہ کا بادشاہ منسّی

1 سال12منسّی کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی
کا دورانیہ 55 سال تھا۔ 2 منسّی کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ اُس نے
اُن قوموں کے قابِل رسمگھن رواجو اپنا لئے ربجنہیں اسرائیلیوںنے کے
آگے سے نکال دیا تھا۔ اونچی3 جگہوں کے جن مندروں کو اُس باپکے
ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے سرےنئے سے تعمیر کیا۔ اُس بعلنے
دیوتاؤں کی قربان گاہیں بنوائیں یسیرتاور دیوی کے کھڑےکھمبے کئے۔
اِن کے علاوہ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو سجدہ کر کے
اُن خدمتکی کرتا تھا۔ اُس4 ربنے کے گھر میں بھی اپنی قربان گاہیں
کھڑی کیں، ربحالانکہ نے اِس مقام بارےکے میں فرمایا تھا، یروشلم”
میں میرا نام تکابد قائم رہے “گا۔ لیکن5 منسّی نے پروا نہ کی بلـکہ رب
کے گھر دونوںکے میںصحنوں آسمان پورےکے لشکر کے لئے قربان گاہیں
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بنوائیں۔ تکیہاں6 اُسکہ نے وادٔی بن ہنوم میں اپنے بیٹوں بھیکو قربان
کر دیا۔جلاکے دانیغیبجادوگری، اور گریافسوں کرنے علاوہکے وہ
مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنے والوں اور رمّالوں سے بھی مشورہ کرتا
تھا۔

اُسغرض بہتنے کچھ کیا ربجو ناپسندکو تھا اور دلایا۔طیشاُسے
دیوی7 کا بُت بنوا کر اُس نے اُسے الله کے میںگھر کھڑا کیا، ربحالانکہ
داؤدنے اور اُس بیٹےکے سلیمان سے اِس”تھا،کہا اورگھر اِس شہر یروشلم
میں جو مَیں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں چنسے لیا مَیںہے اپنا نام تکابد
گا۔رکھوںقائم 8 اگر احتیاطاسرائیلی میرےسے اُن تمام احکام ہدایاتاور
کی پیروی یں کر جو موسٰی نے شریعت میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی نہیں
ہونے دوں گا اسرائیلیوںکہ کو ملـکاُس جلاوطنسے کر دیا جائے جو
مَیں نے اُن کے باپ دادا کو عطا کیا “تھا۔ لیکن9 منسّی نے یہوداہ اور
یروشلم کے باشندوں کو ایسے غلط کام کرنے پر اُکسایا جو اُن قوموں سے
بھی سرزد نہیں ہوئے تھے ربجنہیں ملـکنے میں داخل وقتہوتے اُن
کے آگے سے تباہ کر دیا تھا۔

10 گو رب نے منسّی اور اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن اُنہوں نے پروا نہ
کی۔ ربتب11 اسورینے بادشاہ کے کمانڈروں کو یہوداہ پر حملہ کرنے
دیا۔ اُنہوں نے منسّی کو پکڑ کر اُس ناککی میں نکیل ڈالی اور اُسے پیتل
کی زنجـیروں میں جکڑ کر بابل لے گئے۔ جب12 وہ یوں مصیبت پھنسمیں
گیا تو ربمنسّی اپنے خدا غضبکا ٹھنڈا کرنے کوششکی کرنے لگا اور
آپاپنے کو باپاپنے دادا کے خدا کے پستحضور کر دیا۔

13 اور رب نے اُس کی التماس پر دھیان دے کر اُس کی سنی۔ اُسے
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یروشلم واپس لا کر اُس نے اُس حکومتکی بحال کر تبدی۔ منسّی نے
جان لیا ربکہ ہی خدا ہے۔

14 اِس کے بعد اُس نے داؤد’ کے ‘شہر کی بیرونی فصیل نئے سرے
سے بنوائی۔ یہ فصیل جیحون چشمے مغربکے سے شروع ہوئی اور وادٔی
قدرون میں سے گزر کر مچھلی تکدروازےکے پہنچ گئی۔ اِس دیوار نے
رب کے گھر پوریکی پہاڑی بنام عوفل کا احاطہ کر لیا بہتاور بلند تھی۔
اِس کے علاوہ بادشاہ نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں پر فوجی افسر مقرر
کئے۔ اُس15 اجنبینے معبودوں کو ربسمیتبُت کے نکالسےگھر دیا۔
قربانجو گاہیں اُس ربنے پہاڑیکیگھرکے اور باقی یروشلم کھڑیمیں
کی تھیں اُنہیں بھی اُس نے ڈھا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ 16 پھر اُس
ربنے کی قربان گاہ کو سرےنئے سے تعمیر کر کے اُس پر سلامتی اور
قربانیاںکیشکرگزاری اُسساتھساتھچڑھائیں۔ یہوداہنے باشندوںکے سے
کہا اسرائیلربکہ کے خدا خدمتکی کریں۔ 17 لوگگو اِس کے بعد
بھی اونچی جگہوں پر اپنی پیشقربانیاں کرتے تھے، ابلیکن سے وہ اِنہیں
ربصرف اپنے خدا پیشکو کرتے تھے۔

18 باقی جو کچھ منسّی کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ اسرائیل
کی ‘تاریخ کتابکی میں درج وہاںہے۔ اُس کی اپنے خدا سے دعا بھی بیان
کی گئی ہے اور وہ باتیں بھی غیبجو بینوں اسرائیلربنے کے خدا کے
نام میں اُسے بتائی تھیں۔ غیب19 بینوں کتابکی میں بھی منسّی کی دعا بیان
کی گئی اورہے یہ کہ الله طرحکسنے اُس کی سنی۔ وہاں اُس کے تمام
گناہوں اور بےوفائی کا ذکر ہے، نیز اُن اونچی درجفہرستکیجگہوں ہے
جہاں اُس نے الله کے تابع ہو جانے پہلےسے مندر بنا دیوییسیرتکر کے
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کھمبے اور کھڑےبُت کئے تھے۔ جب20 منسّی مر کر اپنے باپ دادا سے
جا ملا تو اُسے اُس محلکے میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختامون نشین
ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
21 امون 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو سال تک یروشلم میں

حکومت کرتا رہا۔ 22 اپنے باپ منسّی کی طرح وہ ایسا غلط کام کرتا رہا
ربجو ناپسندکو تھا۔ جو بُت اُس باپکے نے بنوائے تھے اُن ہی کی پوجا
وہ کرتا اور اُن ہی کو قربانیاں پیش کرتا تھا۔ لیکن23 اُس میں اور منسّی
میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے آپاپنے ربکو کے منے پستسا نہ کیا بلـکہ اُس
کا قصور مزید سنگین ہوتا گیا۔ ایک24 دن امون کے کچھ افسروں نے اُس
سازشخلافکے کر اُسےکے محل قتلمیں کر دیا۔ لیکن25 اُمّت نے تمام
سازش کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون کی جگہ اُس کے بیٹے یوسیاہ بادشاہکو بنا دیا۔

34
یوسیاہ بادشاہ بُت پرستی کی مخالفت کرتا ہے

1 یوسیاہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر اُس کی
حکومت کا تھا۔سال31دورانیہ یوسیاہ2 وہ کچھ کرتا رہا ربجو پسندکو
تھا۔ وہ باپاپنے داؤد اچھےکے نمونے پر چلتا رہا اور اُس سے نہ دائیں، نہ
طرفبائیں ہٹا۔

3 اپنی حکومت کے آٹھویں سال میں وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کی
مرضی تلاش کرنے لگا، گو اُس وقت وہ جوان ہی تھا۔ اپنی حکومت
کے ویں12 سال میں وہ اونچی جگہوں کے یسیرتمندروں، دیوی کے
کھمبوں اور تمام تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں ملـکپورےکو سے دُور
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کرنے لگا۔ یوں تمام یروشلم اور یہوداہ اِن چیزوں پاکسے صاف ہو گیا۔
4 بادشاہ کے زیرِ نگرانی بعل دیوتاؤں کی قربان گاہوں کو ڈھا دیا گیا۔ بخور
کی جو قربان گاہیں اُن کے اوپر تھیں اُنہیں اُس ٹکڑےٹکڑےنے کر دیا۔
یسیرت دیوی کے کھمبوں اور تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں کو زمین پر
پٹخ کر اُس پیساُنہیںنے کر اُن کی قبروں پر بکھیر دیا جنہوں نے جیتے جی
اُن کو قربانیاں پیش کی تھیں۔ 5 بُت پرست یوں پجار کی ہڈیوں کو اُن کی
اپنی قربان گاہوں پر جلایا گیا۔ اِس طرح سے یوسیاہ نے یروشلم اور یہوداہ
صافپاککو کر دیا۔ یہ6-7 اُس نے صرفنہ یہوداہ بلـکہ منسّی، افرائیم،
شمعون اور نفتالی تک کے شہروں میں ارد گرد کے کھنڈرات سمیت بھی
کیا۔ اُس نے قربان گاہوں کو گرا یسیرتکر دیوی کے کھمبوں اور بُتوں
ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ِچکنا ُچور کر دیا۔ تمام اسرائیل کی بخور کی قربان
گاہوں کو اُس نے ڈھا دیا۔ اِس کے بعد وہ واپسیروشلم چلا گیا۔

رب کے گھر کی مرمت
8 اپنی حکومت کے ویں18 سال میں یوسیاہ نے سافن بن اصلیاہ،

یروشلم پر افسرمقرر معسیاہ اور بادشاہ کے یوآخخاصمشیرِ بن یوآخز ربکو
اپنے خدا کے گھر پاسکے بھیجا تاکہ اُس مرمتکی کروائیں۔ اُس وقت
ملـک رباور کے گھر صافپاککو کرنے کی مہم جاری تھی۔ 9 اماِم
اعظم ِخلقیاہ پاسکے جا کر اُنہوں نے اُسے وہ پیسے دیئے جو لاوی کے
دربانوں ربنے کے میںگھر جمع کئے تھے۔ یہ ہدیئے منسّی اور افرائیم کے
باشندوں، اسرائیل کے تمام بچے ہوئے لوگوں اور یہوداہ، بن یمین اور یروشلم
کے ہنے ر والوں طرفکی پیشسے کئے گئے تھے۔
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اب10 یہ پیسے اُن ٹھیکے داروں کے حوالے کر دیئے گئے ربجو کے
گھر مرمتکی کروا رہے تھے۔ اِن پیسوں سے ٹھیکے داروں نے اُن کاری
گروں اُجرتکی ادا کی ربجو کے گھر مرمتکی کر کے اُسے مضبوط
کر رہے تھے۔ کاری11 گروں اور تعمیر کرنے والوں نے اِن پیسوں سے
تراشے ہوئے پتھر اور شہتیروں لـکڑیکی بھی عمارتوںخریدی۔ میں شہتیروں
کو لنے بد ضرورتکی تھی، کیونکہ یہوداہ کے بادشاہوں نے اُن پر دھیان
نہیں دیا تھا، لہٰذا وہ گل گئے تھے۔ 12 اِن آدمیوں وفادارینے خدمتسے
سرانجام دی۔ لاویچار اِن کی نگرانی کرتے تھے جن یحتمیں اور عبدیاہ
مِراری کے خاندان کے تھے جبکہ یاہ زکر اور قِہاتمسُلّام کے خاندان کے
تھے۔ جتنے لاوی ساز بجانے میں ماہر تھے 13 وہ مزدوروں اور تمام دیگر
کاری گروں پر مقرر تھے۔ کچھ اَور لاوی منشی، نگران اور دربان تھے۔

رب کے گھر میں شریعت کی کتاب مل جاتی ہے
پیسےوہجب14 باہر لائے گئے ربجو کے میںگھر جمع ہوئے تھے تو

ِخلقیاہ کیشریعتکو کتابوہ ملی تھی۔دیمعرفتکیموسٰینےربجو
میرمنشیاُسے15 سافن دےکو اُسکر نے ربمجھے”کہا، کے میںگھر
شریعت کتابکی ملی “ہے۔ کتابسافنتب16 کو لے کر بادشاہ پاسکے
گیا اور اُسے اطلاع بھیجو”دی، آپداریذمہ ملازموںکے گئیدیکو
اُنہیں وہ اچھی طرح پورا کر رہے ہیں۔ اُنہوں17 ربنے کے میںگھر جمع
شدہ مرمتپیسے پر مقرر ٹھیکے داروں اور باقی کام کرنے والوں دےکو
“ہیں۔دیئے 18 پھر سافن بادشاہنے کو ِخلقیاہ”بتایا، کتابایکمجھےنے
دی کتاب“ہے۔ کھولکو کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس تلاوتکی
کرنے لگا۔
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باتیںکیکتاب19 سن بادشاہکر رنجیدہنے ہو کر پھاڑکپڑےاپنے لئے۔
اُس20 نے ِخلقیاہ، اخی قام بن سافن، عبدون بن میکاہ، میرمنشی سافن اور
اپنے خاص خادم عسایاہ کو بُلا کر اُنہیں حکم دیا، 21 جا” کر میری اور
اسرائیل اور یہوداہ کے بچے ہوئے افراد کی ربخاطر سے اِس کتاب میں
درج باتوں کے بارے میں یافت در کریں۔ رب کا جو غضب ہم پر نازل
ہونے والا ہے وہ نہایت سخت ہے، ہمارےکیونکہ باپ دادا نہ رب کے
فرمان کے تابع رہے، نہ ہدایاتاُن مطابقکے زندگی گزاری ہے کتابجو
میں درج کی گئی “ہیں۔

22 چنانچہ ِخلقیاہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے چند آدمیوں کے ساتھ خُلدہ
نبیہ کو ملنے گیا۔ خُلدہ کا شوہر سلّوم توقہتبن بن ربخسرہ کے گھر کے
کپڑے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے میں ہتے ر تھے۔ 23-24 خُلدہ
جواباُنہیںنے اسرائیلرب”دیا، کا خدا فرماتا آدمیجسکہہے تمہیںنے بھیجا اُسےہے
بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس شہر اور اِس کے باشندوں پر آفت نازل
کروں گا۔ وہ تمام پوریلعنتیں ہو جائیں گی جو بادشاہ کے پڑھیحضور گئی
کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ 25 کیونکہ میری قوم نے ترکمجھے کر کے
دیگر معبودوں پیشقربانیاںکو کی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بُت بنا کر مجھے
طیش دلایا ہے۔ میرا غضب اِس مقام پر نازل ہو جائے گا اور کبھی ختم
نہیں ہو ‘گا۔ لیکن26 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے جسجائیں آپنے کو
رب یافتسے در کرنے کے لئے بھیجا ہے اور اُسے بتا دیں اسرائیلربکہ
کا خدا فرماتا ہے، میری’ باتیں سن کر 27 تیرا دل نرم ہو گیا تجھےجبہے۔
پتا چلا کہ مَیں نے اِس مقام اور اِس کے باشندوں کے خلاف بات کی



توارِیخ-۲ 34:28 xcvii توارِیخ-۲ 34:33

ہے تو تُو نے آپاپنے کو الله کے منے پستسا کر دیا۔ تُو انکساریبڑینے
سے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور پھوٹپھوٹحضور کر
یا۔ رو رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر مَیں نے تیری سنی ہے۔ جب28 تُو
میرے کہنے پر مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا تو سلامتی سے دفن ہو
گا۔ آفتجو مَیں شہر اور اُس باشندوںکے پر نازل کروں گا وہ تُو خود نہیں
دیکھے “۔‘گا

افسر بادشاہ واپسپاسکے گئے اور اُسے خُلدہ جوابکا سنا دیا۔
یوسیاہ رب سے عہد باندھتا ہے

تب29 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو بُلا کر رب30 کے
گھر میں گیا۔ لوگسب چھوٹے سے لے تکبڑےکر اُس کے ساتھ گئے
یعنی یہوداہ کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور لاوی۔ وہاں پہنچ کر
جماعت کے منے سا عہد کی اُس پوری کتاب کی تلاوت کی گئی جو رب
کے گھر میں ملی تھی۔

31 پھر بادشاہ نے اپنے ستون کھڑےپاسکے ہو کر رب کے حضور
عہد باندھا اور وعدہ کیا، ربہم” کی پیروی یں کر گے، پورےہم دل و
جان اُسسے احکامکے پوریہدایاتاور کر کتاباِسکے درجمیں عہد
باتیںکی قائم “گے۔رکھیں یوسیاہ32 مطالبہنے کیا کہ یروشلم اور یہوداہ کے
باشندےتمام شریکمیںعہد یروشلمسےوقتاُسجائیں۔ہو باشندےکے
باپاپنے دادا کے خدا کے عہد ساتھکے لپٹے رہے۔

33 یوسیاہ اسرائیلنے ملـکپورےکے سے تمام گھنونے بُتوں کو دُور
کر دیا۔ اسرائیل کے تمام باشندوں کو اُس نے تاکید کی، رب” اپنے خدا
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خدمتکی “کریں۔ چنانچہ یوسیاہ کے جیتے جی ربوہ باپاپنے دادا کی
راہ سے دُور نہ ہوئے۔

35
یوسیاہ فسح کی عید مناتا ہے

1 پھر یوسیاہ نے رب کی تعظیم میں فسح کی عید منائی۔ پہلے مہینے کے
فسحدنویں14 کا لیلا ذبح کیا گیا۔ بادشاہ2 اماموںنے کامکو پر لگا کر
اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ ربوہ کے گھر میں اپنی خدمت اچھی طرح
انجام دیں۔ یوں3 لاو کو تمام اسرائیلیوں شریعتکو کی تعلیم دینے کی ذمہ
دیداری گئی تھی، اور ساتھ خدمتکیرباُنہیںساتھ کے لئے مخصوص
کیا گیا تھا۔ اُن سے یوسیاہ نے مُقّدس”کہا، صندوق کو اُس عمارت میں رکھیں جو اسرائیل کے بادشاہ
داؤد کے بیٹے سلیمان نے تعمیر کیا۔ اُسے اپنے کندھوں پر اُٹھا کر اِدھر
اُدھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلـکہ اب سے اپنا وقت رب اپنے
خدا اور اُس کی قوم اسرائیل کی خدمت میں صرف کریں۔ 4 اُن خاندانی
گروہوں کے خدمتمطابق کے لئے تیار رہیں جن ترتیبکی داؤد بادشاہ
اور اُس کے بیٹے سلیمان نے لـکھ کر مقرر کی تھی۔ 5 پھر مقدِس میں اُس
کھڑےجگہ ہو جائیں آپجو کے خاندانی گروہ کے لئے مقرر ہے اور اُن
خاندانوں کی مدد کریں جو قربانیاں چڑھانے کے لئے آتے ہیں اور جن کی
خدمت کرنے کی آپداریذمہ دیکو گئی ہے۔ 6 آپاپنے خدمتکو
کے لئے مخصوص کریں اور فسح کے لیلے ذبح کر کے اپنے ہم وطنوں کے
لئے معرفتکیموسٰینےربطرحجسکریںتیارطرحاِس حکم “تھا۔دیا
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7 عید کی خوشی میں یوسیاہ نے عید منانے والوں کو اپنی ملـکیت میں
سے 30,000 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے۔ یہ جانور فسح کی قربانی کے طور
پر چڑھائے گئے جبکہ بادشاہ کی طرف سے 3,000 بَیل دیگر قربانیوں کے
لئے استعمال ہوئے۔ 8 اِس کے علاوہ بادشاہ کے افسروں نے بھی اپنی
خوشی سے قوم، اماموں اور یوں لاو کو جانور دیئے۔ الله کے گھر سبکے
سے اعلٰی افسروں ِخلقیاہ، یاہ زکر اور یحی ایل نے دیگر اماموں کو فسح کی
قربانی کے لئے 2,600 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے، نیز 300 بَیل۔ اِسی9
طرح یوں لاو کے راہنماؤں نے دیگر یوں لاو کو فسح کی قربانی کے لئے
5,000 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے، نیز 500 بَیل۔ اُن میں سے تین بھائی بنام
کوننیاہ، سمعیاہ اور نتنی ایل تھے جبکہ دوسروں کے نام حسبیاہ، یعی ایل اور
یوزبد تھے۔ خدمتایکہرجب10 کے لئے تیار تھا تو امام اپنی اپنی جگہ پر
اور لاوی اپنے اپنے گروہوں کھڑےمطابقکے ہو طرحجسگئے بادشاہ
دیہدایتنے تھی۔ یوں11 لاو فسحنے کے لیلوں کو ذبح کر کے اُن کی
کھالیں اُتاریں جبکہ اماموں یوںنے لاو جانوروںسے کا خون لے کر قربان
گاہ پر چھڑکا۔ 12 جو کچھ بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے مقرر تھا اُسے
قوم مختلفکے خاندانوں کے لئے طرفایک رکھ دیا گیا تاکہ وہ اُسے بعد
قربانیکوربمیں پیشپرطورکے شریعتکیموسٰیطرحجسسکیں،کر
میں لـکھا ہے۔ بَیلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ فسح13 کے لیلوں کو
ہدایات کے آگمطابق پر بھونا گیا جبکہ باقی گوشت مختلفکو قسم کی
دیگوں میں اُبالا گیا۔ جوں ہی پکگوشت گیا تو یوں لاو نے اُسے جلدی
سے حاضرین میں تقسیم کیا۔ اِس14 کے بعد اُنہوں نے اپنے اور اماموں کے
لئے فسح کے لیلے تیار کئے، کیونکہ ہارون کی اولاد یعنی امام بھسم ہونے
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والی قربانیوں اور چربی کو چڑھانے مصروفتکراتمیں رہے۔
عید15 پورےکے آسفدوران خاندانکے کے گلوکار اپنی اپنی جگہ پر

کھڑے رہے، جس طرح داؤد، آسف، ہیمان اور بادشاہ کے غیب بین
یدوتون نے ہدایت دی تھی۔ دربان بھی رب کے گھر کے دروازوں پر
کھڑےمسلسل رہے۔ اُنہیں اپنی جگہوں کو چھوڑنے ضرورتکی بھی
نہیں تھی، کیونکہ باقی یوں لاو نے اُن کے لئے بھی فسح کے لیلے تیار کر
رکھے۔ 16 یوں اُس دن یوسیاہ کے حکم پر قربانیوں کے پورے انتظام کو
ترتیب دیا گیا تاکہ آئندہ فسح کی عید منائی جائے اور بھسم ہونے والی
ربقربانیاں کی قربان گاہ پیشپر کی جائیں۔

17 جمعمیںیروشلم اسرائیلیوںہوئے روٹیبےخمیریاورعیدکیفسحنے
کی ایکعید ہفتے کے دوران منائی۔ فسح18 کی عید اسرائیل میں سموایل
نبی کے زمانے سے لے کر اُس تکوقت اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔
اسرائیل کسیکے بھی بادشاہ نے اُسے یوں نہیں منایا طرحجستھا یوسیاہ
نے اُسے اُس وقت اماموں، یوں، لاو یروشلم اور تمام یہوداہ اور اسرائیل سے
آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر منائی۔ 19 یوسیاہ بادشاہ کی حکومت
کے سالویں18 میں پہلی ربدفعہ کی تعظیم میں ایسی عید منائی گئی۔

یوسیاہ کی موت
رب20 کے گھر کی بحالی کی تکمیل کے بعد ایک دن مصر کا بادشاہ

نکوہ یائے فراتدر پر کے کرکِمیسشہر کے لئے روانہ ہوا تاکہ وہاں دشمن
سے لڑے۔ لیکن راستے میں یوسیاہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا۔
21 نکوہ نے اپنے قاصدوں کو یوسیاہ پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع دی،
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اے” یہوداہ کے بادشاہ، میرا آپ سے کیا واسطہ؟ اِس وقت مَیں آپ پر
حملہ کرنے کے لئے نہیں نکلا بلـکہ اُس شاہی خاندان جسپر ساتھکے میرا
اللهہے۔جھگڑا نے فرمایا وہکروں۔جلدیمَیںکہہے ہے۔ساتھمیرےتو
چنانچہ اُس کا مقابلہ کرنے سے باز آئیں، ورنہ وہ آپ ہلاککو دےکر
“گا۔

لیکن22 یوسیاہ باز نہ آیا بلـکہ لڑنے کے لئے تیار ہوا۔ اُس نے نکوہ کی
بات نہ مانی گو الله نے اُسے اُس معرفتکی آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ بھیسوہ
بدل کر فرعون سے لڑنے کے لئے مجِّدو کے میدان میں پہنچا۔ لڑائیجب23
چھڑ گئی تو یوسیاہ تیروں سے زخمی ہوا، اور اُس نے اپنے ملازموں کو
حکم دیا، مجھے” یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ مَیں سخت زخمی ہو گیا “ہوں۔
لوگوں24 اُسےنے اُس کے اپنے رتھ پر سے اُٹھا کر اُس ایککے اَور رتھ میں
رکھا جو اُسے یروشلم لے گیا۔ لیکن اُس وفاتنے پائی، اور اُسے باپاپنے
دادا قبرستانخاندانیکے میں دفن کیا پورےگیا۔ یہوداہ اور یروشلم اُسنے
کا ماتم کیا۔

25 یرمیاہ نے یوسیاہ کی یاد میں ماتمی گیت لـکھے، اور آج تک گیت
گانے والے مرد و خواتین یوسیاہ کی یاد میں گیتماتمی گاتے ہیں، یہ پکا
دستور بن گیا ہے۔ گیتیہ نوحہ’ ‘کتابکی میں درج ہیں۔

26-27 باقی جو کچھ شروع سے لے کر تکآخر یوسیاہ کی حکومت کے
دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ کتابکی‘اسرائیلو میں بیان کیا گیا وہاںہے۔
اُس نیککے کاموں کا ذکر اورہے یہ کہ اُس شریعتطرحکسنے کے
احکام پر عمل کیا۔

36
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یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز
1 اُمّت نے یوسیاہ کے بیٹے یہوآخز باپکو تختکے پر بٹھا دیا۔ 2 یہوآخز

سال23 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا دورانیہ
تین ماہ تھا۔ 3 پھر مصر کے بادشاہ نے اُسے تخت سے اُتار دیا، اور ملـِک
یہوداہ ًکو تقریبا 3,400 کلو چاندیگرام اور 34 کلو گرام سونا خراج کے
طور پر ادا کرنا پڑا۔ مصر4 کے بادشاہ نے یہوآخز کے سگے بھائی اِلیاقیم کو
یہوداہ اور یروشلم کا نیا بادشاہ بنا کر اُس کا نام یقیم یہو میں بدل دیا۔ یہوآخز
کو وہ قید کر کے اپنے ساتھ مصر لے گیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یقیم یہو
5 یقیم یہو 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر وہ 11

حکومتتکسال کرتا رہا۔ اُس کا اُسربچلنچال کے خدا کو ناپسند
تھا۔ ایک6 بابلدن کے نبوکدنضر نے یہوداہ پر حملہ کیا اور یقیم یہو پیتلکو
کی زنجـیروں میں جکڑ کر بابل لے گیا۔ 7 نبوکدنضر رب کے گھر کی کئی
قیمتی چیزیں بھی چھین کر اپنے ساتھ بابل لے گیا اور وہاں اپنے مندر میں
رکھ دیں۔

8 باقی جو کچھ یقیم یہو کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ و
بیانیہوہاںہے۔درجمیںکتابکی‘اسرائیل کیا گیا اُسکہہے کیسینے
کیںحرکتیںگھنونی اور کہ کیا کچھ اُس ساتھکے ہوا۔ اُس بعدکے اُس کا
بیٹا یاکین تختیہو نشین ہوا۔

یاکین یہو کی حکومت
9 یاکین یہو 18 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی

حکومت کا دورانیہ تین ماہ اور دس دن تھا۔ اُس کا چال چلن رب کو
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ناپسند تھا۔ 10 بہار کے موسم میں نبوکدنضر بادشاہ نے حکم دیا کہ اُسے
گرفتار کر کے بابل لے جایا جائے۔ ساتھ ساتھ فوجیوں ربنے کے گھر
کی قیمتی چیزیں بھی چھین کر بابل پہنچائیں۔ یاکین یہو کی جگہ نبوکدنضر
نے یاکین یہو کے چچا ِصدقیاہ کو یہوداہ اور یروشلم کا بادشاہ بنا دیا۔

ِصدقیاہ بادشاہ اور یروشلم کی تباہی
11 ِصدقیاہ 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، اور یروشلم میں اُس کی

حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ 12 اُس کا چال ربچلن اُس کے خدا
کو ناپسند تھا۔ جب یرمیاہ نبی نے اُسے رب طرفکی سے آگاہ کیا تو اُس
نے آپاپنے کو نبی کے منے پستسا نہ کیا۔ 13 ِصدقیاہ کو الله قَسمکی کھا
کر نبوکدنضر بادشاہ کا وفادار ہنے ر کا وعدہ کرنا پڑا۔ توبھی وہ کچھ دیر کے
بعد سرکش ہو گیا۔ وہ اَڑ گیا، اور اُس کا دل اِتنا سخت ہو گیا کہ وہ رب
اسرائیل کے خدا طرفکی دوبارہ رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

لیکن14 یہوداہ کے راہنماؤں، اماموں اور قوم کی بےوفائی بھی بڑھتی
گئی۔ پڑوسی قوموں کے گھنونے رسم و رواج اپنا کر اُنہوں نے رب کے
گھر ناپاککو کر دیا، اُسگو نے یروشلم میں عمارتیہ اپنے لئے مخصوص
کی تھی۔

15 بار بار رب اُن باپکے دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کو اُن پاسکے
بھیج کر اُنہیں سمجھاتا رہا، کیونکہ اُسے اپنی قوم اور سکونت گاہ ترسپر آتا
تھا۔ لیکن16 لوگوں نے الله پیغمبروںکے مذاقکا اُڑایا، اُن کے پیغام حقیر
جانے اور نبیوں کی۔طعنلعنکو ربآخرکار غضبکا اُن پر نازل ہوا، اور
بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ اُس17 بابلنے کے بادشاہ نبوکدنضر کو اُن کے
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خلاف بھیجا تو دشمن یہوداہ کے جوانوں کو تلوار سے قتل کرنے کے لئے
مقدِس میں گھسنے بھیسے نہ کسیجھجکے۔ پر بھی رحم نہ کیا گیا، خواہ
جوان مرد یا جوان خاتون، بزرگخواہ یا عمر رسیدہ ربہو۔ سبنے کو
نبوکدنضر کے حوالے کر دیا۔ نبوکدنضر18 نے الله کے گھر کی تمام چیزیں
چھین لیں، خواہ وہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔ وہ رب کے گھر، بادشاہ اور اُس
کے اعلٰی افسروں تمامکے بھیخزانے بابل گیا۔لے فوجیوں19 ربنے کے
اورگھر تمام محلوں جلاکو کر یروشلم فصیلکی کو دیا۔گرا بھیجتنی قیمتی
چیزیں رہ گئی تھیں وہ تباہ ہوئیں۔ 20 اور جو تلوار سے بچ گئے تھے اُنہیں بابل
کا بادشاہ قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ وہاں اُنہیں اُس کی اور اُس
کی اولاد کرنیخدمتکی پڑی۔ اُن کی حالتیہ جاریتکوقتاُس رہی
فارسیتکجب قوم سلطنتکی شروع نہ ہوئی۔

21 یوں وہ کچھ پورا ہوا جس کی پیش گوئی رب نے یرمیاہ نبی کی
معرفت کی تھی، کیونکہ زمین کو آخرکار سبت کا وہ آرام مل گیا جو
بادشاہوں نے اُسے نہیں دیا طرحجستھا۔ نبی نے کہا ابتھا، زمین 70
تکسال تباہ اور ویران رہی۔

جلاوطنی سے واپسی
فارس22 کے حکومتکیخورسبادشاہ پہلےکے ربمیںسال وہنے

کچھ پورا ہونے پیشکیجسدیا اُسگوئی یرمیاہنے معرفتکی تھی۔کی
اُس خورسنے ذیلکو کا اعلان کرنے تحریککی دی۔ یہ اعلان زبانی
اور تحریری طور پر پوری بادشاہی میں کیا گیا۔

23 فارس” کا بادشاہ خورس فرماتا ہے، رب آسمان کے خدا نے دنیا
میرےممالـکتمامکے حوالے کر دیئے ہیں۔ اُس مجھےنے یہوداہ کے شہر
یروشلم میں اُس کے لئے گھر بنانے کی ذمہ داری دی آپہے۔ میں سے
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جتنے اُس کی قوم کے ہیں یروشلم کے لئے روانہ ہو آپربجائیں۔ کا خدا
آپ ساتھکے “ہو۔
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