
1:1سموئیل-۲ i 1:10سموئیل-۲

سموئیل-۲
داؤد کو ساؤل اور یونتن کی موت کی خبر ملتی ہے

عمالیقیوںداؤدجب1 شکستکو دینے واپسسے آیا تو ساؤل بادشاہ مر
تھا۔چکا وہ ابھی دو ِصقلاجدنہی میں ٹھہرا تھا 2 ایککہ آدمی ساؤل کی
لشکرگاہ سے پہنچا۔ دُکھ کے اظہار کے لئے اُس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ
کر اپنے سر خاکپر ڈال رکھی تھی۔ داؤد پاسکے آ کر بڑےوہ احترام
کے ساتھ اُس کے منے جھکسا گیا۔ 3 داؤد نے پوچھا، آپ” کہاں سے
آئے “ہیں؟ آدمی جوابنے دیا، مَیں” بال بال بچ کر اسرائیلی لشکرگاہ سے
آیا “ہوں۔ داؤد4 نے پوچھا، بتائیں،” حالات کیسے “ہیں؟ اُس نے بہتہمارے”بتایا، سے آدمی میںجنگمیداِن کام آئے۔ بھاگباقی گئے ہیں۔
ساؤل اور اُس کا بیٹا یونتن ہلاکبھی ہو گئے “ہیں۔

5 داؤد نے سوال کیا، آپ” کو کیسے معلوم ہوا کہ ساؤل اور یونتن
مر گئے “ہیں؟ جوان6 جوابنے دیا، اتفاق” سے مَیں ِجلبوعہ کے پہاڑی
سلسلے پر سے گزر رہا تھا۔ وہاں مجھے ساؤل نظر آیا۔ نیزےوہ کا سہارا لے
کر کھڑا تھا۔ دشمن کے رتھ اور ًگھڑسوار تقریبا اُسے پکڑنے ہی والے تھے
7 کہ اُس نے مُڑ کر مجھے دیکھا اور اپنے پاس بُلایا۔ مَیں نے کہا، جی،’
‘ہوں۔حاضرمَیں اُس8 پوچھا،نے مَیں‘ہو؟کونتم’ دیا،جوابنے مَیں’
عمالیقی ‘ہوں۔ 9 پھر اُس نے مجھے حکم دیا، آؤ’ اور مجھے مار !ڈالو کیونکہ
گو مَیں زندہ ہوں میری جان نکل رہی ‘ہے۔ 10 چنانچہ مَیں نے اُسے مار
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دیا، کیونکہ مَیں جانتا تھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ پھر مَیں اُس
کا تاج اور بازوبند لے کر مالـکاپنے پاسکے یہاں لے آیا “ہوں۔

11 سبیہ کچھ سن کر داؤد اور اُس کے تمام لوگوں نے غم مارےکے
کپڑےاپنے پھاڑ لئے۔ 12 تکشام اُنہوں نے رو رو کر اور روزہ رکھ کر
ساؤل، اُس کے بیٹے یونتن اور رب کے اُن باقی لوگوں کا ماتم کیا مارےجو
گئے تھے۔

داؤد13 اُسنے جوان سے جو اُن موتکی کی خبر لایا تھا پوچھا، آپ”
کہاں اُس“ہیں؟کے مَیں”دیا،جوابنے ہوںعمالیقی اجنبیجو طورکے
آپپر میںملـککے داؤد14“ہوں۔رہتا کئےمسحکےربنےآپ”بولا،
ہوئے بادشاہ قتلکو “کی؟کیسےجرأتکیکرنے اُس15 نے کسیاپنے
جوان کو بُلا کر حکم دیا، اِسے” مار وقتاُسی“!ڈالو جوان عمالیقینے کو
مار ڈالا۔ 16 داؤد نے کہا، آپ” نے آپاپنے کو خود مجرم ٹھہرایا ہے،
آپکیونکہ نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ مَیں ربنے کے مسح کئے
ہوئے بادشاہ کو مار دیا “ہے۔

ساؤل اور یونتن پر ماتم کا گیت
17 پھر داؤد ساؤلنے اور یونتن پر ماتم گایا۔گیتکا اُس18 ہدایتنے

دی کہ یہوداہ کے باشندےتمام یہ گیت یاد گیتکریں۔ کا نام کمان’ کا
‘گیت ہے اور یاشر’ ‘کتابکی میں درج گیتہے۔ یہ ہے،

شانتیری!اسرائیلاےہائے،”19 تیریشوکتو بلندیوں ماریپر گئی
ہے۔ تیرےہائے، طرحکسسورمے گر گئے !ہیں
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جات20 میں جا کر یہ خبر مت سنانا۔ اسقلون کی گلیوں میں اِس کا
اعلان مت کرنا، ورنہ فلستیوں کی بیٹیاں خوشی منائیں گی، نامختونوں کی
بیٹیاں فتح نعرےکے لگائیں گی۔

اے21 ِجلبوعہ کے پہاڑیاے!پہاڑو !ڈھلانو آئندہ تم پر اوسنہ پڑے،
نہ بارش برسے۔ کیونکہ سورماؤں کی ناپاکڈھال ہو گئی ابہے۔ سے
ساؤل کی ڈھال تیل مَل کر استعمال نہیں کی جائے گی۔

یونتن22 زبردستکمانکی تھی، ساؤل کی تلوار ہاتھخالیکبھی نہ لوٹی۔
اُن ہتھیاروںکے سے ہمیشہ دشمن کا خون ٹپکتا رہا، وہ سورماؤں کی چربی
سے چمکتے رہے۔

23 ساؤل اور یونتن کتنے پیارے اور مہربان !تھے جیتے جی وہ ایک
دوسرے کے قریب رہے، اور اب موت بھی اُنہیں الـگ نہ کر سکی۔ وہ
عقاب سے تیز اور ببر شیر طاقتسے ور تھے۔

اسرائیلاے24 کی !خواتین ساؤل کے لئے آنسو بہائیں۔ اُسیکیونکہ نے
آپ کو قرمزی رنگ کے شاندار کپڑوں سے ملبّس کیا، اُسی نے آپ کو
سونے یوراتکے ز سے آراستہ کیا۔

25 ہمارےہائے، سورمے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ اےہائے
اسرائیل، یونتن حالتمُردہ تیریمیں بلندیوں پر پڑا ہے۔

اے26 یونتن میرے بھائی، مَیں تیرے بارے میں کتنا دُکھی ہوں۔ تُو
مجھے کتنا عزیز تھا۔ تیری مجھ محبتسے انوکھی تھی، وہ عورتوں محبتکی
بھیسے انوکھی تھی۔

27 ہائے، ہمارے!ہائے طرحکسسورمے گر کر شہید ہو گئے ہیں۔
جنگ کے ہتھیار تباہ ہو گئے “ہیں۔
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2
داؤد یہوداہ کا بادشاہ بن جاتا ہے

اِس1 کے بعد داؤد ربنے یافتسے در کیا، کیا” مَیں یہوداہ کسیکے
شہر واپسمیں چلا رب“جاؤں؟ جوابنے دیا، واپسہاں،” “جا۔ داؤد
نے سوال کیا، کسمَیں” شہر میں رب“جاؤں؟ جوابنے دیا، حبرون”
“میں۔ 2 چنانچہ داؤد اپنی دو یوں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور نابال کی بیوہ ابی
جیل کرملی کے ساتھ حبرون میں جا بسا۔

3 داؤد نے اپنے آدمیوں کو بھی اُن کے سمیتخاندانوں حبرون اور گرد
نواحو آبادیوںکی منتقلمیں کر دیا۔ دنایک4 یہوداہ آدمیکے میںحبرون
آئے اور داؤد مسحکو کر کے اپنا بادشاہ بنا لیا۔

جب داؤد کو خبر مل گئی یبیسکہ ِجلعاد کے مردوں نے ساؤل کو
دفنا دیا ہے 5 تو اُس اُنہیںنے پیغام آپرب”بھیجا، اِسکو کے لئے برکت
دے آپکہ نے مالـکاپنے ساؤل دفنکو کر اُسکے پر مہربانی کی ہے۔
آپربمیںجواب6 پر اپنی مہربانی وفاداریاور کا اظہار مَیںکرے۔ بھی
عملنیکاِس کا گا۔دوںاجر اورمضبوطاب7 دلیر آپہوں۔ کا ساؤلآقا
فوتتو ہوا لیکنہے، یہوداہ قبیلےکے اُسمجھےنے کی چنجگہ لیا “ہے۔

اِشبوست اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے
8 اِتنے میں ساؤل کی فوج کے کمانڈر ابنیر بن نیر نے ساؤل کے بیٹے

اِشبوست کو محنائم میںشہر جالے بادشاہ9کر مقرر دیا۔کر ِجلعاد، یزرعیل،
آشر، افرائیم، بن یمین اور تمام اسرائیل اُس کے قبضے میں رہے۔ صرف10
یہوداہ کا قبیلہ داؤد کے ساتھ رہا۔ اِشبوست 40 سال کی عمر میں بادشاہ
بنا، اور اُس کی حکومت دو سال قائم رہی۔ 11 داؤد حبرون میں یہوداہ پر
ساتساڑھے حکومتسال کرتا رہا۔
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اسرائیل اور یہوداہ کے درمیان جنگ
دنایک12 ملازموںکےساؤلبناِشبوستابنیر ساتھکے محنائم نکلسے

کر ِجبعون آیا۔ 13 یہ دیکھ کر داؤد کی فوج یوآب بن یاہ ضرو کی راہنمائی
میں اُن سے لڑنے کے لئے نکلی۔ دونوں فوجوں کی ملاقات ِجبعون کے
تالاب پر ہوئی۔ ابنیر کی فوج تالاب کی اُرلی طرف رُک گئی اور یوآب
کی فوج پرلی طرف۔ 14 ابنیر یوآبنے سے کہا، ہمارےآؤ،” چند جوان
ہمارے منے دوسرےایکسا کا مقابلہ یوآب“کریں۔ ٹھیک”بولا، “ہے۔
15 چنانچہ ہر فوج نے بارہ جوانوں کو چن کر مقابلے کے لئے پیش کیا۔
اِشبوست اور بن یمین کے قبیلے کے بارہ جوان داؤد کے بارہ جوانوں کے
مقابلے کھڑےمیں ہو گئے۔ جب16 مقابلہ شروع ہوا تو ایکہر ایکنے
ہاتھ سے مخالفاپنے کے بالوں کو پکڑ دوسرےکر ہاتھ سے اپنی تلوار اُس
کے پیٹ میں گھونپ دی۔ سب کے سب ایک ساتھ مر گئے۔ بعد میں
ِجبعون کی اِس جگہ کا ِخلقتنام ہضوریم پڑ گیا۔

فوجوںدونوںپھر17 لڑائیسختنہایتدرمیانکے لڑتےگئی۔چھڑ لڑتے
ابنیر اور اُس کے مرد ہار گئے۔ یوآب18 کے دو بھائی ابی شے اور عساہیل
بھی لڑائی میں لےحصہ طرحکیغزالعساہیلتھے۔رہے تیز دوڑ تھا۔سکتا
جب19 ابنیر شکست کھا کر بھاگنے لگا تو عساہیل سیدھا اُس کے پیچھے پڑ
گیا اور نہ دائیں، نہ بائیں طرف ہٹا۔ 20 ابنیر نے پیچھے دیکھ کر پوچھا، کیا”
ہیآپ ہیں، اُس“عساہیل؟ مَیںجی،”دیا،جوابنے “ہوں۔ہی 21 ابنیر
بولا، دائیں” یا بائیں طرف ہٹ کر کسی اَور کو !پکڑیں جوانوں میں سے
کسی سے لڑ کر اُس کے ہتھیار اور زرہ بکتر “اُتاریں۔

لیکن عساہیل اُس تعاقبکا کرنے سے باز نہ آیا۔ 22 ابنیر نے اُسے آگاہ
کیا، میرےخبردار۔” پیچھے ہٹسے جائیں، آپورنہ کو مار دینے پر مجبور
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ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کے بھائی یوآب کو کس طرح منہ دکھاؤں “گا؟
توبھی23 عساہیل نے پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ دیکھ کر ابنیر نے نیزےاپنے کا
دستہ اِتنے زور سے اُس پیٹکے میں گھونپ دیا کہ اُس کا سرا دوسری
نکلطرف گیا۔ عساہیل وہیں گر کر جاں بحق ہو جسگیا۔ بھینے وہاں
سے گزر کر یہ دیکھا وہ وہیں رُک گیا۔

24 لیکن یوآب اور ابی شے ابنیر کا تعاقب کرتے رہے۔ جب سورج
ہونےغروب لگا تو پہاڑیایکوہ پہنچپاسکے نامکاجسگئے امّہ تھا۔ یہ
جیاح اُسمقابلکے راستے پاسکے مسافرجوہے ِجبعونکو یگستانسے ر
میں پہنچاتا ہے۔ بن25 یمین قبیلےکے لوگکے پہاڑیوہاں پر ابنیر پیچھےکے
جمع ہو کر دوبارہ لڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ 26 ابنیر نے یوآب کو آواز
دی، کیا” یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرےایکتکہمیشہ موتکو کے
گھاٹ اُتارتے جائیں؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسی حرکتیں صرف
تلخی پیدا کرتی ہیں؟ آپ کب اپنے مردوں کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے
اسرائیلی بھائیوں تعاقبکا کرنے سے باز “آئیں؟

یوآب27 قَسم،کیحیاتکیرب”دیا،جوابنے آپاگر لڑنے کا حکم
نہ دیتے لوگمیرےتو آج صبح ہی اپنے بھائیوں تعاقبکا کرنے سے باز آ
“جاتے۔ اُس28 نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے آدمی رُک کر دوسروں کا
تعاقب کرنے سے باز آئے۔ یوں لڑائی ختم ہو گئی۔

راتپوریاُس29 دورانکے ابنیر اور اُس کے آدمی چلتے گئے۔ یائے در
یردن کی وادی میں سے گزر کر اُنہوں نے یا در کو پار کیا اور پھر گہری
گھاٹی میں سے ہو کر محنائم پہنچ گئے۔

یوآب30 بھی ابنیر اور اُس کے لوگوں کو چھوڑ واپسکر چلا گیا۔ جب
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اُس نے اپنے آدمیوں کو جمع کر کے گنا تو معلوم ہوا عساہیلکہ کے علاوہ
داؤد کے 19 مارےآدمی گئے ہیں۔ اِس31 کے مقابلے میں ابنیر کے 360
ہلاکآدمی ہوئے بنسبتھے۔ یمین قبیلےکے کے تھے۔ یوآب32 اور اُس
کے ساتھیوں عساہیلنے لاشکی اُٹھا کر اُسے بیت لحم میں اُس باپکے
کی قبر میں دفن کیا۔ پھر اُسی رات اپنا سفر جاری رکھ کر وہ پَو پھٹتے وقت
حبرون پہنچ گئے۔

3
ساؤل1 کے بیٹے اِشبوست اور داؤد کے درمیان یہ جنگ بڑی دیر تک

لیکنرہی۔جاری آہستہ آہستہ داؤد زور پکڑتا گیا اِشبوستجبکہ طاقتکی
کم ہوتی گئی۔

داؤد کا خاندان حبرون میں
حبرون2 میں داؤد بعضکے بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام امنون تھا۔ اُس

کی ماں اخی نوعم یزرعیلی تھی۔ 3 کِلیابپھر پیدا ماںکیجسہوا نابال کی
بیوہ ابی جیل کرملی تھی۔ تیسرا بیٹا ابی سلوم تھا۔ اُس کی ماں معکہ تھی جو
بادشاہکےجسور تلمی کی بیٹی تھی۔ چوتھے4 نامکا ادونیاہ تھا۔ اُس ماںکی
حجیت تھی۔ پانچواں بیٹا صفطیاہ تھا۔ اُس کی ماں ابی طال تھی۔ 5 چھٹے کا
نام اِترعام تھا۔ اُس کی ماں ِعجلہ تھی۔ یہ چھ بیٹے حبرون میں پیدا ہوئے۔

ابنیر اِشبوست سے جھگڑتا ہے
جتنی6 اِشبوستتکدیر اور داؤد جنگدرمیانکے رہی، اُتنی تکدیر

ابنیر ساؤل کے گھرانے کا وفادار رہا۔
ایکلیکن7 اِشبوستدن ابنیر ناراضسے ہوا، کیونکہ ساؤلوہ مرحوم

ایککی داشتہ سے ہم بستر ہو گیا تھا۔ عورت کا نام رِصفہ بنت ایّاہ تھا۔
اِشبوست شکایتنے کی، آپ” باپمیرےنے کی داشتہ سے سلوکایسا
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کیوں “کیا؟ 8 بڑےابنیر غصے میں آ کر گرجا، کیا” مَیں یہوداہ کا *کُتا ہوں
مجھےآپکہ ایسا یہ رو باپکےآپمَیںتکآجہیں؟دکھاتے گھرانےکے
اور اُس کے رشتے داروں اور دوستوں کے لئے لڑتا رہا میریہوں۔ ہی وجہ
تکابآپسے داؤد کے ہاتھ سے بچے رہے ہیں۔ کیا یہ اِس کا معاوضہ
ہے؟ ایککیا ایسی عورت سببکے آپسے مجھے مجرم ٹھہرا رہے ہیں؟
9-10 الله مجھے سخت دےسزا اگر اب سے ہر ممکن کوشش نہ کروں کہ
پورےداؤد اسرائیل اور یہوداہ پر بادشاہ بن جائے، شمال میں دان سے لے
جنوبکر میں بیرسبع تک۔ ربآخر نے خود قَسم کھا کر داؤد سے وعدہ
کیا ہے مَیںکہ بادشاہی ساؤل کے گھرانے چھینسے کر تجھے دوں “گا۔

11 یہ سن اِشبوستکر ابنیر سے اِتنا ڈر گیا کہ مزید کچھ کہنے جرأتکی
جاتی رہی۔

ابنیر کے داؤد سے مذاکرات
12 ابنیر نے داؤد کو پیغام بھیجا، ملـک” کس کا ہے؟ میرے ساتھ

معاہدہ کر لیں تو پورےمَیں اسرائیل آپکو ساتھکے ملا دوں “گا۔
13 داؤد نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، مَیں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا

ہوں۔ ایکلیکن شرطہی پر، آپ ساؤل کی بیٹی میکل کو میریجو بیوی
میرےہے گھر پہنچائیں، ورنہ مَیں آپ سے نہیں ملوں “گا۔ 14 داؤد نے
اِشبوست پاسکے بھی قاصد بھیج کر تقاضا کیا، مجھے” میری بیوی میکل
جس سے شادی کرنے کے لئے مَیں نے َسو فلستیوں کو مارا واپس کر
گیا۔ماناِشبوست15“دیں۔ اُس نے حکم دیا میکلکہ اُسکو موجودہکے
شوہر فلطی ایل لَیسبن سے لے کر داؤد کو بھیجا جائے۔ لیکن16 فلطی
ایل اُسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتے روتے تکبحوریم اپنی بیوی کے
* 3:8 :کُتا لفظی :ترجمہ ُکتے کا سر
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پیچھے چلتا رہا۔ تب ابنیر نے اُس سے کہا، اب” !جاؤ واپس چلے “!جاؤ
تب واپسوہ چلا۔

17 ابنیر اسرائیلنے کے بزرگوں سے باتبھی کی، آپ” تو کافی دیر سے
ہتے چا ہیں کہ آپداؤد کا بادشاہ بن جائے۔ اب18 قدم اُٹھانے وقتکا آ
گیا !ہے ربکیونکہ نے داؤد سے وعدہ کیا ہے، اپنے’ خادم داؤد مَیںسے
اپنی اسرائیلقوم فلستیوںکو اور باقی تمام دشمنوں ہاتھکے بچاؤںسے “۔‘گا
19 باتیہی ابنیر نے بن یمین کے بزرگوں پاسکے جا کر بھی کی۔ اِس کے
بعد وہ حبرون میں داؤد پاسکے آیا تاکہ اُس کے منے اسرائیلسا اور بن یمین
بزرگوںکے کا پیشفیصلہ کرے۔

آدمیبیس20 ابنیر پہنچحبرونساتھکے گئے۔ اُن استقبالکا کر داؤدکے
ضیافتنے کی۔ 21 پھر ابنیر نے داؤد سے کہا، اب” مجھے اجازت دیں۔
مَیں اپنے آقا اور بادشاہ کے لئے تمام اسرائیل کو جمع کر لوں گا تاکہ آپوہ
ساتھکے باندھعہد آپکر کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ آپپھر ملـکپورےاُس
کریںحکومتپر آپطرحجسگے دلکا چاہتا “ہے۔ پھر داؤد نے ابنیر
کو سلامتی رُخصتسے کر دیا۔

ابنیر کو قتل کیا جاتا ہے
تھوڑی22 دیر کے بعد یوآب داؤد کے آدمیوں کے ساتھ کسی لڑائی سے

واپس آیا۔ اُن بہتپاسکے سا لُوٹا ہوا مال تھا۔ لیکن ابنیر حبرون میں داؤد
پاسکے نہیں تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے سلامتی رُخصتسے کر دیا تھا۔
یوآبجب23 اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تو اُسے اطلاع دی
گئی، ابنیر” بن نیر بادشاہ کے پاس تھا، اور بادشاہ نے اُسے سلامتی سے
رُخصت کر دیا “ہے۔ ًیوآب24 فورا بادشاہ پاسکے گیا اور بولا، آپ” نے
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یہ کیا کِیا جبہے؟ ابنیر آپ پاسکے آیا تو آپ نے اُسے کیوں سلامتی سے
رُخصت کیا؟ اب اُسے پکڑنے کا موقع جاتا رہا ہے۔ آپ25 تو اُسے جانتے
ہیں۔ حقیقت میں وہ اِس لئے آیا کہ آپ کو منوا کر آپ کے آنے جانے
اور باقی کاموں بارےکے معلوماتمیں حاصل “کرے۔

یوآب26 نے دربار نکلسے کر قاصدوں کو ابنیر پیچھےکے بھیج دیا۔ وہ
ابھی سفر کرتے کرتے سیرہ حوضکے پر سے گزر رہا تھا کہ قاصد اُس
پہنچپاسکے گئے۔ اُن دعوتکی پر وہ اُن واپسساتھکے گیا۔ لیکن بادشاہ
کو اِس کا علم نہ تھا۔ جب27 ابنیر دوبارہ حبرون میں داخل ہونے لگا تو
یوآب شہر دروازےکے میں اُس کا استقبال کر کے ایکاُسے طرف لے
گیا جیسے وہ اُس کے ساتھ کوئی باتخفیہ کرنا چاہتا ہو۔ اچانکلیکن
اُس نے اپنی تلوار کو میان سے کھینچ کر ابنیر پیٹکے میں گھونپ دیا۔
اِس یوآبطرح نے اپنے بھائی عساہیل کا بدلہ لے کر ابنیر کو مار ڈالا۔

جب28 داؤد کو اِس کی اطلاع ملی تو اُس نے اعلان کیا، مَیں” رب
کے منے سا قَسم کھاتا ہوں کہ بےقصور ہوں۔ میرا ابنیر موتکی میں ہاتھ
نہیں تھا۔ اِس ناتے سے مجھ پر اور میری بادشاہی پر کبھی بھی الزام نہ لگایا
جائے، 29 کیونکہ یوآب اور اُس کے باپ کا گھرانا قصوروار ہیں۔ رب
اُسے اور اُس باپکے کے گھرانے مناسبکو سزا ابدے۔ تکابدسے
اُس کی ہر نسل میں کوئی نہ کوئی ہو جسے ایسے لـگزخم جائیں جو بھر
نہ پائیں، کسی لـگکوڑھکو کسیجائے، کیبےساکھیوںکو مدد سے
مرموتغیرطبعیکوئیپڑے،چلنا جائے، مسلسلکیخوراککوکسییا
کمی “رہے۔ یوآبیوں30 اور اُس بھائیکے ابی شے نے اپنے بھائی عساہیل
کا بدلہ لیا۔ اُنہوں نے ابنیر کو اِس لئے قتل کیا کہ اُس نے عساہیل کو
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ِجبعون قریبکے موتوقتلڑتے گھاٹکے اُتار دیا تھا۔

داؤد ابنیر کا ماتم کرتا ہے
31-32 داؤد یوآبنے اور اُس کے ساتھیوں کو حکم دیا، کپڑےاپنے”

پھاڑ دو اور ٹاٹ اوڑھ کر ابنیر کا ماتم جنازے“!کرو بندوبستکا حبرون
میں کیا گیا۔ داؤد جنازےخود عینکے پیچھے چلا۔ قبر پر بادشاہ اونچی آواز
سے رو پڑا، اور باقی لوگسب بھی رونے لـگے۔ 33 پھر داؤد نے ابنیر کے
بارے میں گیتماتمی گایا،

34 ہائے،” ابنیر کیوں بےدین کی طرح مارا گیا؟ تیرے ہاتھ بندھے
ہوئے نہ تیرےتھے، پاؤں زنجـیروں جکڑےمیں ہوئے نہ طرحجستھے۔
کوئی شریروں کے ہاتھ میں آ کر مر جاتا اُسیہے طرح ہلاکتُو “ہوا۔

تب لوگتمام مزید روئے۔ 35 داؤد جنازےنے کے دن روزہ رکھا۔
سب نے منت کی کہ وہ کچھ کھائے، لیکن اُس نے قَسم کھا کر کہا،
الله” سختمجھے دےسزا اگر مَیں سورج غروبکے ہونے سے پہلے روٹی
ایککا ٹکڑا بھی کھا “لوں۔ 36 بادشاہ کا یہ یہ رو لوگوں بہتکو پسند آیا۔
ویسے بھی داؤد کا ہر عمل لوگوں کو پسند آتا تھا۔ یوں37 تمام حاضرین بلـکہ
تمام اسرائیلیوں جاننے لیا کہ بادشاہ کا ابنیر قتلکو میںکرنے ہاتھ نہ تھا۔
38 داؤد نے اپنے یوں دربار سے کہا، کیا” آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آج
اسرائیل کا بڑا فوتسورما ہوا ہے؟ مجھے39 ابھی ابھی مسح کر کے بادشاہ
بنایا گیا ہے، اِس لئے میری اِتنی طاقت نہیں کہ یاہ ضرو کے اِن دو بیٹوں
یوآب اور ابی شے کنٹرولکو اُنہیںربکروں۔ اُن کی اِس حرکتشریر کی
مناسب “!دےسزا
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4
اِشبوست کو قتل کیا جاتا ہے

ساؤلجب1 اِشبوستبیٹےکے اطلاعکو ملی کہ ابنیر قتلمیںحبرونکو
کیا گیا ہے تو وہ ہمت ہار گیا، اور تمام اسرائیل سخت گھبرا گیا۔ اِشبوست2
کے دو آدمی تھے جن کے نام بعنہ اور یکاب ر تھے۔ جب کبھی اِشبوست
کے فوجی چھاپہ مارنے کے لئے نکلتے تو یہ دو بھائی اُن پر مقرر تھے۔ اُن کا
باپ رِمّون بن یمین قبائلیکے علاقے بیروتشہرکے کا ہنے ر والا بیروتتھا۔
بھی بن یمین میں شمار کیا جاتا ہے، 3 اگرچہ اُس کے باشندوں ہجرتکو کر
کے ِجتّیم میں بسنا پڑا جہاں وہ پردیسیتکآج حیثیتکی سے ہتے ر ہیں۔

یونتن4 ایککا بیٹا زندہ رہ گیا جستھا کا نام بوستمفی تھا۔ پانچ سال
کی عمر میں یزرعیل سے خبر آئی تھی کہ ساؤل اور یونتن مارے گئے ہیں۔
تب اُس کی آیا اُسے لے کر کہیں پناہ لینے کے لئے بھاگ گئی تھی۔ لیکن
جلدی کی وجہ بوستمفیسے گر کر لنگڑا ہو گیا تھا۔ وقتاُس اُسسے کی
دونوں ٹانگیں مفلوج تھیں۔

رِمّوندنایک5 بیروتی یکاببیٹےکے ر اور بعنہ دوپہر اِشبوستوقتکے
کے گھر گئے۔ گرمی عروج پر تھی، اِس لئے اِشبوست آرام کر رہا تھا۔
دونوں6-7 آدمی یہ پیشبہانہ کر کے گھر کے کمرےاندرونی میں گئے کہ
ہم اناجکچھ لے جانے کے لئے آئے اِشبوستجبہیں۔ کمرےکے میں
پہنچے تو وہ چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اُنہوں نے اُس پیٹکے
میں اوردیگھونپتلوار پھر اُس کاٹسرکا وہاںکر سلامتیسے نکلسے
آئے۔

پوری رات سفر کرتے کرتے وہ یائے در یردن کی وادی میں سے گزر
کر حبرون8 پہنچ گئے۔ وہاں اُنہوں نے داؤد کو اِشبوست کا سر دکھا کر
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کہا، یہ” دیکھیں، ساؤل کے بیٹے اِشبوست کا آپسر۔ کا دشمن ساؤل بار
بار آپ کو مار دینے کوششکی کرتا رہا، لیکن آج رب نے اُس سے اور
اُس کی اولاد آپسے کا بدلہ لیا “ہے۔

داؤد قاتلوں کو سزا دیتا ہے
لیکن9 داؤد جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی قَسم جس نے فدیہ

دے کر مجھے مصیبتہر سے بچایا ہے، آدمیجس10 مجھےنے وقتاُس
ِصقلاج میں ساؤل موتکی کی اطلاع دی وہ بھی سمجھتا تھا کہ مَیں داؤد
اچھیکو خبر پہنچا رہا لیکنہوں۔ مَیں نے اُسے پکڑ کر دےموتسزائے
دی۔ یہی تھا وہ اجر جو اُسے ایسی خبر پہنچانے عوضکے !ملا اب11 تم
شریر لوگوں اِسنے بڑھسے کر کیا۔ تم آدمیبےقصورنے اُسکو کے اپنے
میںگھر اُس کی اپنی چارپائی پر قتل کر دیا ہے۔ تو کیا فرضمیرا نہیں کہ تم
کو اِس قتل کی دےسزا کر ملـکتمہیں میں سے مٹا “دوں؟

داؤد12 دونوںنے مارکو دینے کا دیا۔حکم اُس ملازموںکے اُنہیںنے
مار کر اُن ہاتھوںکے اور پیروں کاٹکو ڈالا اور اُن کی لاشوں کو حبرون
تالابکے قریبکے کہیں لٹکا اِشبوستدیا۔ سرکے اُنہوںکو نے ابنیر کی
قبر میں دفنایا۔

5
داؤد پورے اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

1 اُس وقت اسرائیل کے تمام قبیلے حبرون میں داؤد پاسکے آئے اور
کہا، آپہم” ہی کی قوم آپاور ہی کے رشتے دار ہیں۔ ماضی2 میں بھی
ساؤلجب بادشاہ تھا آپتو ہی فوجی مہموں میں اسرائیل قیادتکی کرتے
رہے۔ اور رب آپنے سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تُو میری قوم اسرائیل کا
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چرواہا بن کر اُس پر کرےحکومت “گا۔ اسرائیلجب3 کے بزرگتمام
حبرون پہنچے تو داؤد بادشاہ ربنے کے حضور اُن کے ساتھ عہد باندھا،
اور اُنہوں نے اُسے مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا دیا۔

4 داؤد 30 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ اُس کی حکومت 40 سال
تک جاری رہی۔ پہلے5 ساتساڑھے سال صرفوہ یہوداہ کا بادشاہ تھا
اور اُس کا دار الحکومت حبرون رہا۔ باقی 33 سال وہ یروشلم میں رہ کر
یہوداہ اور اسرائیل دونوں حکومتپر کرتا رہا۔

داؤد یروشلم پر قبضہ کرتا ہے
6 بادشاہ بننے کے بعد داؤد اپنے فوجیوں کے ساتھ یروشلم گیا تاکہ اُس پر

حملہ یبوسیتکابوہاںکرے۔ آباد تھے۔ داؤد دیکھکو یبوسیوںکر نے
اُس کا مذاق اُڑایا، ہمارےآپ” شہر میں کبھی داخل نہیں ہو پائیں !گے
آپ کو روکنے کے لئے ہمارے لنگڑے اور اندھے کافی “ہیں۔ اُنہیں پورا
یقین تھا کہ داؤد شہر میں بھیکسی یقے طر نہیںسے آ سکے گا۔

توبھی7 داؤد قلعےکےصیوننے پر قبضہ کر لیا کلآججو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا ہے۔ دنجس8 اُنہوں نے شہر پر حملہ کیا اُس نے اعلان کیا، جو”
بھی یبوسیوں پر فتح پانا چاہے اُسے پانی سرنگکی میں سے گزر کر شہر میں
پڑےگھسنا گا تاکہ اُن لنگڑوں اور اندھوں مارےکو جن میریسے جان
نفرت کرتی “ہے۔ اِس لئے تکآج کہا جاتا ہے، لنگڑوں” اور اندھوں کو
گھر میں جانے اجازتکی “نہیں۔

9 یروشلم فتحپر پانے بعدکے میںقلعےداؤد ہنے لگا۔ر اُس اُسےنے داؤد’
کا ‘شہر قرار دیا اور اُس کے ارد گرد شہر کو بڑھانے لگا۔ یہ تعمیری کام
ارد گرد چبوتروںکے شروعسے ہوا اور ہوتے ہوتے تکقلعے پہنچ گیا۔
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یوں10 داؤد زور پکڑتا گیا، الافواجربکیونکہ اُس کے ساتھ تھا۔
داؤد کی ترقی

ایک11 دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد پاسکے وفد بھیجا۔ بڑھئی
اور راج بھی ساتھ تھے۔ اُن پاسکے دیودار کی لـکڑی تھی، اور اُنہوں نے
داؤد لئےکے محل بنا یوں12دیا۔ داؤد جاننے لیا اسرائیلمجھےنےربکہ
کا بادشاہ بنا کر میری بادشاہی اپنی قوم اسرائیل کی خاطر سرفراز کر دی
ہے۔

13 حبرون سے یروشلم میں منتقل ہونے کے بعد داؤد نے مزید یوں بیو
اور داشتاؤں شادیسے کی۔ نتیجے میں یروشلم میں اُس کے کئی بیٹے بیٹیاں
پیدا ہوئے۔ 14 جو بیٹے وہاں پیدا ہوئے وہ یہ :تھے سموع، سوباب، ناتن،
سلیمان، 15 اِبحار، اِلی سوع، نفج، یفیع، اِلی16 سمع، اِلیَدع اور اِلی فلط۔

فلستیوں پر فتح
جب17 فلستیوں کو اطلاع ملی کہ داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا

بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُنہوں نے اپنے فوجیوں کو اسرائیل میں بھیج دیا تاکہ
اُسے پکڑ لیں۔ لیکن داؤد کو پتا چل گیا، اور اُس ایکنے پہاڑی قلعے میں
پناہ لے لی۔

فلستیجب18 اسرائیل میں پہنچ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے 19 تو داؤد
ربنے یافتسے در کیا، کیا” مَیں فلستیوں پر حملہ کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر
فتح بخشے رب“گا؟ جوابنے دیا، ہاں،” اُن پر حملہ !کر مَیں اُنہیں ضرور
تیرے قبضے میں کر دوں “گا۔ 20 چنانچہ داؤد اپنے فوجیوں کو لے کر
بعل پراضیم گیا۔ وہاں اُس نے فلستیوں شکستکو دی۔ بعد میں اُس نے
گواہی دی، جتنے” زور سے بند ٹوٹکے جانے پر پانی اُس پھوٹسے نکلتا
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ہے اُتنے زور سے آج میرےرب دیکھتے دیکھتے دشمن کی صفوں میں سے
پھوٹ نکلا “ہے۔ چنانچہ اُس جگہ کا نام بعل پراضیم یعنی پھوٹ’ نکلنے کا
‘مالـک پڑ گیا۔ فلستی21 اپنے بُت چھوڑ بھاگکر گئے، اور وہ داؤد اور اُس
آدمیوںکے قبضےکے میں آ گئے۔

ایک22 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے۔ داؤدجب23 نے
یافتسےرب در کیا تو اُس اِس”دیا،جوابنے مرتبہ اُن کا متسامنا کرنا
بلـکہ اُن پیچھےکے جا کر بکا درختوںکے کے منے سا اُن پر حملہ کر۔ جب24
اُن درختوں چوٹیوںکی قدموںسے چاپکی دےسنائی تو !خبردار یہ اِس
کا اشارہ ہو گا ربکہ تیرےخود آگے آگے چل کر فلستیوں کو مارنے
کے لئے نکل آیا “ہے۔

25 داؤد نے ایسا ہی کیا اور نتیجے میں فلستیوں کو شکست دے کر
ِجبعون سے لے کر تکجزر اُن تعاقبکا کیا۔

6
داؤد عہد کا صندوق یروشلم میں لے آتا ہے

بارایک1 پھر داؤد اسرائیلنے آدمیوںچنیدہکے 30,000کیا۔جمعکو
افراد تھے۔ 2 اُن کے ساتھ مل کر وہ یہوداہ کے بعلہ پہنچ گیا تاکہ الله کا
صندوق اُٹھا کر یروشلم لے جائیں، وہی جسصندوق پر رب الافواج کے
نام کا ٹھپا لگا اورہے جہاں صندوقوہ کے اوپر فرشتوںکروبی درمیانکے
تخت نشین ہے۔ لوگوں3-4 نے الله صندوقکے پہاڑیکو پر واقع ندابابی
کے گھر نکالسے ایککر نئی بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور ندابابی کے دو
بیٹے عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم طرفکی لے جانے لـگے۔ اخیو گاڑی کے



6:5سموئیل-۲ xvii 6:13سموئیل-۲

آگے آگے 5 اور داؤد باقی تمام لوگوں کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا۔ ربسب
کے پورےحضور زور سے خوشی منانے اور گیت گانے لـگے۔ مختلف
ساز بھی بجائے جا رہے تھے۔ فضا ستاروں، سرودوں، دفوں، یوں *خنجر
اور جھانجھوں کی آوازوں سے گونج اُٹھی۔

وہ6 گندم ہنے ایککیگا جگہ پہنچپر مالـککےجسگئے کا نام نکون
تھا۔ وہاں اچانکبَیل بےقابو ہو گئے۔ عُّزہ جلدینے سے الله کا صندوق
پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اُسی7 لمحے رب کا غضب اُس پر نازل ہوا،
کیونکہ اُس نے الله صندوقکے کو چھونے جرأتکی کی تھی۔ وہیں الله
کے صندوق پاسکے ہی عُّزہ گر ہلاککر ہو گیا۔ 8 داؤد کو بڑا رنج ہوا
ربکہ غضبکا عُّزہ پر یوں ٹوٹ پڑا ہے۔ اُس وقت سے اُس جگہ کا نام
پرض عُّزہ یعنی عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

دناُس9 داؤد آیا۔خوفسےربکو اُس رب”سوچا،نے صندوقکا
پاسمیرےطرحکس پہنچ سکے “گا؟ 10 چنانچہ اُس نے فیصلہ کیا کہ
ربہم کا صندوق یروشلم نہیں لے جائیں گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم جاتی
کے گھر محفوظمیں رکھیں گے۔ وہاں11 وہ تین تکماہ پڑا رہا۔

اِن تین مہینوں کے دوران رب نے عوبید ادوم اور اُس کے پورے
گھرانے برکتکو دی۔ دنایک12 داؤد دیاطلاعکو سےجب”گئی،
الله عوبیدصندوقکا ادوم میںگھرکے وقتاُسہے اُسنےربسے کے
گھرانے اور اُس کی پوری ملـکیت برکتکو دی “ہے۔ یہ سن کر داؤد
عوبید ادوم کے گھر گیا اور خوشی مناتے ہوئے الله صندوقکے کو داؤد
کے شہر لے آیا۔ 13 چھ قدموں کے بعد داؤد ربنے کا صندوق اُٹھانے
* 6:5 یوں :خنجر عبرانی میں اِس سے مراد ُجھنُجھنے جیسا کوئی ساز ہے۔
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والوں روککو ایککر سانڈ اور ایک موٹا تازہ بچھڑا قربان کیا۔ جب14
جلوس آگے نکلا تو پورےداؤد زور ربساتھکے حضورکے ناچنے لگا۔ وہ
کتان بالاپوشکا پہنے تھا۔ہوئے خوشی15 نعرےکے لگا لگا کر اور نرسنگے
پھونکپھونک کر داؤد اور تمام رباسرائیلی صندوقکا یروشلم لے آئے۔

رب16 کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو داؤد کی بیوی میکل
بنت ساؤل کھڑکی میں جلوسسے کو دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ رب
کے حضور کودتا اور ناچتا ہوا نظر آیا تو میکل دلنے میں اُسے حقیر جانا۔

رب17 کا صندوق اُس تنبو کے درمیان میں رکھا گیا جو داؤد نے اُس
کے لئے لـگوایا تھا۔ پھر داؤد نے رب کے حضور بھسم ہونے والی اور
اِس18کیں۔پیشقربانیاںکیسلامتی اُسبعدکے قومنے الافواجربکو
کے نام دےبرکتسے کر 19 ہر اسرائیلی مرد اور عورت ایککو روٹی،
کھجور ایککی ٹکی اور کشمش ایککی دےٹکی دی۔ پھر لوگتمام
اپنے اپنے گھروں واپسکو چلے گئے۔

20 داؤد بھی اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان کو برکت دے کر سلام
کرے۔ وہ ابھی محل کے اندر نہیں پہنچا تھا کہ میکل نکل کر اُس سے ملنے
آئی۔ اُس ًنے طنزا واہ”کہا، اسرائیلآجواہ۔جی کا بادشاہ شانکتنی کے
ساتھ لوگوں کو نظر آیا !ہے اپنے لوگوں کی لونڈیوں کے منے سا ہی اُس نے
اپنے کپڑے اُتار دیئے، بالکل اُسی جسطرح طرح گنوار کرتے “ہیں۔
21 داؤد جوابنے دیا، مَیں” رب ہی کے حضور ناچ رہا تھا، جس نے
آپ باپکے اور اُس خاندانکے ترککو کر مجھےکے چن لیا اور اسرائیل
کا بادشاہ بنا دیا اُسیہے۔ کی تعظیم میں مَیں آئندہ بھی ناچوں گا۔ 22 ہاں،
مَیں اِس سے بھی یادہ ز ذلیل ہونے کے لئے تیار ہوں۔ تکجہاں لونڈیوں
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کا تعلق ہے، وہ عزتمیریضرور کریں “گی۔
23 جیتے میکلجی بےاولاد رہی۔

7
رب داؤد سے ابدی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے

1 داؤد بادشاہ سکون سے اپنے محل میں ہنے ر لگا، ربکیونکہ نے ارد
گرد کے دشمنوں کو اُس پر حملہ کرنے روکسے دیا تھا۔ ایک2 دن داؤد
ناتننے نبی باتسے مَیںدیکھیں،”کی، یہاں دیودار میںمحلکے ہوںرہتا
جبکہ الله کا تکابصندوق تنبو میں پڑا ہے۔ مناسبیہ نہیں “!ہے

ناتن3 نے بادشاہ کی حوصلہ افزائی کی، جو” کچھ بھی آپ کرنا ہتے چا
ہیں وہ آپربکریں۔ ساتھکے “ہے۔

لیکن4 ناتنربراتاُسی ہمسے کلام ہوا، میرے”5 خادم داؤد کے
پاس جا کر اُسے دےبتا ربکہ فرماتا ہے، کیا’ تُو میری رہائش کے لئے
مکان کرےتعمیر گا؟ ہرگز !نہیں تکآج6 مَیں کسی مکان میں نہیں رہا۔
جب سے مَیں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا اُس وقت سے مَیں خیمے
میں رہ کر بہجگہ جگہ پھرتا رہا ہوں۔ مَیںدورانجس7 تمام اسرائیلیوں کے
ساتھ اِدھر اُدھر پھرتا رہا مَیںکیا اسرائیلنے راہنماؤںاُنکے اِسکبھیسے
ناتے شکایتسے کی جنہیں مَیں نے اپنی قوم کی گلہ بانی کرنے کا حکم دیا
تھا؟ کیا مَیں نے اُن میں کسیسے سے کہا کہ تم میرےنے لئے دیودار کا
گھر کیوں نہیں ‘بنایا؟

میرےچنانچہ8 داؤدخادم کو بتا دے، الافواجرب’ فرماتا مَیںکہہے
ہی نے تجھے چراگاہ میں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے سے فارغ کر کے اپنی
قوم اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ جہاں9 بھی تُو نے قدم رکھا وہاں مَیں
تیرے ساتھ رہا تیرےہوں۔ دیکھتے دیکھتے مَیں تیرےنے تمام دشمنوں کو
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ہلاک کر دیا مَیںابہے۔ تیرا نام سرفراز دوںکر گا، وہ دنیا سےسبکے
آدمیوںعظیم ناموںکے کے برابر ہی ہو گا۔ اور10 مَیں اپنی قوم اسرائیل کے
لئے ایک وطن مہیا کروں پودےگا، کی طرح اُنہیں یوں لگا دوں گا کہ وہ
جڑ پکڑ محفوظکر رہیں گے اور نہیںبےچینکبھی ہوں قومیںبےدینگے۔
اُنہیں اُس طرح نہیں دبائیں ماضیطرحجسگی میں کیا کرتی تھیں، اُس11
وقت جبسے مَیں قوم پر قاضی مقرر کرتا تھا۔ تیرےمَیں دشمنوں کو تجھ
سے دُور رکھ امنتجھےکر و امان کروںعطا ربآجگا۔ فرماتا ہے مَیںکہ
تیرےہی لئے گھر بناؤں گا۔

جب12 تُو بوڑھا ہو کر کوچ کر جائے گا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ
کرےآرام گا تو مَیں تیری تیرےجگہ بیٹوں میں ایکسے کو تخت پر بٹھا
دوں گا۔ اُس کی بادشاہی کو مَیں مضبوط بنا دوں گا۔ میرےوہی13 نام
کے لئے گھر کرےتعمیر گا، اور مَیں اُس کی بادشاہی تختکا تکابد قائم
رکھوں گا۔ مَیں14 اُس باپکا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہو کبھیجبگا۔
اُس سے غلطی ہو گی تو مَیں اُسے یوں چھڑی سے سزا دوں جسگا طرح
باپانسانی اپنے بیٹے تربیتکی کرتا ہے۔ میریلیکن15 نظرِ اُسکبھیکرم
سے نہیں ہٹے گی۔ اُس کے ساتھ مَیں سلوکوہ نہیں کروں گا جو مَیں نے
ساؤل کے ساتھ کیا جب تیرےاُسے منے سا سے ہٹا دیا۔ 16 تیرا گھرانا اور
تیری بادشاہی میرےہمیشہ حضور قائم رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ مضبوط
رہے “۔‘گا

داؤد کی شکرگزاری
ناتن17 نے داؤد پاسکے جا کر اُسے سب کچھ سنایا ربجو نے اُسے

یا رو میں بتایا تھا۔ تب18 داؤد عہد کے صندوق پاسکے گیا اور رب کے
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حضور بیٹھ کر دعا کرنے لگا،
رباے” قادرِ مطلق، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان حیثیتکیا رکھتا

ہے کہ تُو مجھےنے تکیہاں پہنچایا ہے؟ 19 رباےاباور قادرِ مطلق،
تُو مجھے اَور بھی یادہ ز عطا کرنے کو ہے، کیونکہ تُو نے اپنے خادم کے
گھرانے کے مستقبل بارےکے میں بھی وعدہ کیا ہے۔ کیا تُو عام طور پر
انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ ہرگز !نہیں 20 لیکن مَیں مزید کیا
رباےکہوں؟ قادرِ مطلق، تُو تو اپنے خادم کو جانتا ہے۔ 21 تُو نے اپنے
فرمان کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ عظیم کام کر کے اپنے خادم
کو اطلاع دی ہے۔

رباے22 قادرِ مطلق، تُو کتنا عظیم !ہے تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔
ہم نے اپنے کانوں سنسے لیا ہے تیرےکہ سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔
23 دنیا میں کون سی قوم تیری اُمّت اسرائیل کی مانند ہے؟ تُو نے اِسی
ایک قوم کا دےفدیہ کر اُسے غلامی سے چھڑایا اور اپنی قوم بنا لیا۔ تُو نے
اسرائیل کے بڑےواسطے اور ناکہیبت کام کر کے اپنے نام کی شہرت
پھیلا دی۔ ہمیں مصر سے رِہا کر کے تُو نے قوموں اور اُن کے دیوتاؤں کو
ہمارے آگے نکالسے دیا۔ رب،اے24 تُو اسرائیل کو ہمیشہ کے لئے اپنی
قوم بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔ 25 رباےچنانچہ قادرِ مطلق، باتجو
تُو نے اپنے خادم اور اُس کے گھرانے بارےکے میں کی اُسےہے تکابد
قائم رکھ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ تب26 تیرا نام ابد تک مشہور رہے گا اور
لوگ تسلیم کریں گے الافواجربکہ اسرائیل کا خدا تیرےپھرہے۔ خادم
داؤد کا گھرانا تیرےبھی حضور قائم رہے گا۔
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رباے27 الافواج، اسرائیل کے خدا، تُو نے اپنے خادم کے کان کو
اِس بات کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو ہی نے فرمایا، تیرےمَیں’ لئے گھر
تعمیر کروں اِسیصرف‘گا۔ لئے تیرے خادم نے یوں تجھ سے دعا کرنے
جرأتکی کی ہے۔ رباے28 قادرِ مطلق، تُو ہی خدا ہے، اور تیری ہی
باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تُو نے اپنے خادم سے اِن اچھی چیزوں کا
وعدہ کیا ہے۔ اب29 اپنے خادم کے گھرانے برکتکو دینے پر راضی ہو
تاکہ وہ تیرےتکہمیشہ حضور قائم رہے۔ کیونکہ تُو ہی یہنے فرمایا ہے،
اور چونکہ رباےتُو قادرِ مطلق برکتنے دی اِسہے لئے تیرے خادم
کا گھرانا مبارکتکابد رہے “گا۔

8
داؤد کی جنگیں

1 پھر ایسا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں دےشکستکو کر اُنہیں اپنے
تابع کر لیا حکومتاور باگکی ڈور اُن ہاتھوںکے سے چھین لی۔

اُس2 نے موآبیوں پر بھی فتح پائی۔ موآبی قیدیوں کی قطار بنا کر اُس نے
اُنہیں زمین پر لٹا دیا۔ پھر رسّی کا ٹکڑا لے کر اُس نے قطار ناپکا لیا۔ جتنے
لوگ رسّی کی لمبائی میں آ گئے ایکوہ گروہ بن گئے۔ یوں داؤد نے لوگوں
کو گروہوں میں تقسیم کیا۔ پھر اُس نے گروہوں کے تین حصے بنا کر دو
سرکےحصوں قلم کئے ایکاور حصے کو زندہ لیکندیا۔چھوڑ قیدیجتنے
چھوٹ گئے وہ داؤد کے تابع رہ کر اُسے خراج دیتے رہے۔

3 داؤد نے شمالی شام کے شہر ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر بن رحوب
کو بھی ہرا دیا جب ہدد عزر یائے در فرات پر دوبارہ قابو پانے کے لئے



8:4سموئیل-۲ xxiii 8:14سموئیل-۲

نکل آیا تھا۔ 4 داؤد نے 1,700 گھڑسواروں اور 20,000 پیادہ سپاہیوں
کو گرفتار کر لیا۔ رتھوں کے 100 گھوڑوں کو اُس نے اپنے لئے محفوظ
رکھا، جبکہ باقیوں کی اُس کاٹکونچـیںنے دیں تاکہ وہ جنگآئندہ کے
لئے استعمال نہ ہو سکیں۔

جب5 دمشق کے باشندےاَرامی ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی مدد
کرنے آئے تو داؤد نے اُن کے 22,000 ہلاکافراد کر دیئے۔ 6 پھر اُس
دمشقنے کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اَرامی اُس کے تابع
ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔ جہاں بھی داؤد گیا ربوہاں نے اُسے
کامیابی بخشی۔ کیسونے7 ڈھالیںجو ہدد عزر افسروںکے پاسکے تھیں
اُنہیں داؤد یروشلم گیا۔لے ہدد8 عزر شہروںدوکے بطاہ اور بیروتی اُسسے
کثرتنے کا پیتل چھین لیا۔

حماتجب9 کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد ہددنے عزر کی
پوری فوج پر فتح پائی ہے 10 تو اُس نے اپنے بیٹے یورام کو داؤد پاسکے
بھیجا تاکہ اُسے سلام کہے۔ یورام نے داؤد کو ہدد عزر پر فتح کے لئے
مبارک باد دی، کیونکہ ہدد عزر تُوعی کا دشمن تھا، اور اُن کے درمیان
تھی۔رہیجنگ یورام داؤدنے کو چاندیسونے، پیتلاور بھیتحفےکے
کئے۔پیش داؤد11 لئےکےربچیزیںیہنے مخصوص بھیجہاںدیں۔کر
وہ دوسری قوموں پر غالب آیا وہاں کی سونا چاندی اُس ربنے کے لئے
مخصوص کر دی۔ 12 یوں ادوم، موآب، عمون، فلستیہ، عمالیق اور ضوباہ
کے بادشاہ ہدد عزر رحوببن کی ربچاندیسونا پیشکو کی گئی۔

جب13 داؤد نے نمک کی وادی میں ادومیوں پر فتح پائی تو اُس کی
شہرت مزید پھیل گئی۔ جنگاُس میں دشمن کے 18,000 ہلاکافراد
ہوئے۔ 14 داؤد نے ادوم کے پورے ملـک میں اپنی فوجی چوکیاں قائم
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کیں، اور تمام ادومی داؤد کے تابع ہو گئے۔ داؤد جہاں بھی ربجاتا اُس
کی مدد کر کے اُسے فتح بخشتا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
15 جتنی دیر پورےداؤد اسرائیل پر حکومت کرتا رہا اُتنی تکدیر اُس

نے دھیان دیا کہ قوم کے شخصایکہر انصافکو مل جائے۔ یوآب16
بن یاہ فوجضرو پر مقرر تھا۔ یہوسفط بن اخی لُود بادشاہ کا خاصمشیرِ تھا۔
صدوق17 بن طوباخی اور ـِکاخی مَل بن ابیاتر امام تھے۔ سرایاہ میرمنشی
تھا۔ 18 ِنایاہ ب بن یہویدع داؤد خاصکے دستے بنام یتی کر و فلیتی کا کپتان
تھا۔ داؤد کے بیٹے امام تھے۔

9
داؤد یونتن کے بیٹے پر مہربانی کرتا ہے

ایک1 دن داؤد پوچھنے لگا، کیا” ساؤل کے خاندان کا کوئی فرد بچ گیا
مَیںہے؟ یونتن کی خاطر اُس پر اپنی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا “ہوں۔

ایک2 آدمی کو بُلایا گیا جو ساؤل کے گھرانے کا ملازم تھا۔ اُس کا
نام ضیبا تھا۔ داؤد سوالنے آپکیا”کیا، ضیبا “ہیں؟ ضیبا جوابنے آپجی،”دیا، کا حاضرخادم “ہے۔ 3 بادشاہ یافتنے در کیا”کیا، ساؤل کے
خاندان کا کوئی فرد زندہ رہ گیا ہے؟ مَیں اُس پر الله کی مہربانی کا اظہار
کرنا چاہتا “ہوں۔ ضیبا نے یونتن”کہا، ایککا تکاببیٹا زندہ وہہے۔
دونوں ٹانگوں مفلوجسے “ہے۔ داؤد4 نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟ ضیبا
وہ”دیا،جوابنے لو میںدبار ایلعمیبنمکیر ہاںکے “ہے۔رہتا داؤد5
نے ًاُسے فورا دربار میں بُلا لیا۔
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یونتن6 جسکے بیٹے کا ذکر ضیبا نے کیا وہ مفی بوست تھا۔ جب اُسے
داؤد کے منے سا لایا گیا تو اُس نے منہ کے بل جھک کر اُس کی عزت
کی۔ داؤد نے کہا، مفی” “!بوست اُس نے جواب دیا، جی،” آپ کا
خادم حاضر “ہے۔ 7 داؤد بولا، ڈریں” مت۔ آج مَیں آپ باپکے یونتن
کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر آپکے پر اپنی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا
ابہوں۔ !سنیں مَیں آپ آپکو کے دادا ساؤل کی تمام واپسزمینیں کر
دیتا ہوں۔ اِس کے علاوہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ میرےروزانہ ساتھ کھانا
کھایا “کریں۔

بوستمفی8 بادشاہکرجھکدوبارہنے کی تعظیم ہوںکونمَیں”کی،
مُردہجیسےمجھآپکہ ُکتے پر ایسیکردےدھیان مہربانی “!فرمائیں داؤد9
ساؤلنے کے پرانے ملازم ضیبا کو بُلا کر ہدایتاُسے مَیں”دی، آپنے
مالـککے کے پوتے کو ساؤل اور اُس کے خاندان کی تمام دےملـکیت
ہے۔دی داریذمہکیآپاب10 یہ آپکہہے بیٹوںاپنے نوکروںاور کے
ساتھ اُس کے کھیتوں کو سنبھالیں تاکہ اُس کا خاندان زمینوں کی پیداوار
گزارہسے یہاںخودبوستمفیلیکنسکے۔کر رہ بیٹوںمیرےکر طرحکی
میرے ساتھ کھانا کرےکھایا “گا۔ ضیبا) کے 15 بیٹے اور 20 نوکر
۔(تھے

11 ضیبا جوابنے دیا، آپمَیں” خدمتکی میں حاضر ہوں۔ جو بھی
آپحکم دیں گے مَیں کرنے کے لئے تیار “ہوں۔ 12-13 اُس دن سے ضیبا
کے گھرانے تمامکے افراد بوستمفی ملازمکے ہو گئے۔ بوستمفی خود
جو دونوں ٹانگوں مفلوجسے تھا یروشلم رہائشمیں پذیر ہوا اور روزانہ داؤد
بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ اُس ایککا چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام
میکا تھا۔
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10
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

کچھ1 دیر بعدکے عمونیوں کا فوتبادشاہ ہوا، اور اُس کا بیٹا تختحنون
نشین ہوا۔ داؤد2 ناحس”سوچا،نے ہمیشہنے مجھ پر مہربانی کی تھی، اِس
لئے اب مَیں بھی اُس کے بیٹے حنون پر مہربانی کروں “گا۔ اُس باپنے کی
وفات افسوسکا کرنے کے لئے حنون پاسکے وفد بھیجا۔

داؤدجبلیکن عمونیوںسفیرکے پہنچمیںدربارکے گئے تو3 ملـکاُس
بزرگکے حنون بادشاہ میںکانکے منفی باتیں بھرنے کیا”لـگے، داؤد نے
آدمیوںاِن اِسصرفواقعیکو لئے بھیجا افسوسوہکہہے کےآپکےکر
باپ کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں صرفیہ بہانہ اصلہے۔ میں جاسوسیہ
ہیں ہمارےجو الحکومتدار بارےکے معلوماتمیں حاصل کرنا ہتے چا
ہیں تاکہ اُس پر قبضہ کر “سکیں۔ حنونچنانچہ4 داؤدنے آدمیوںکے کو
پکڑوا کر اُن کی داڑھیوں کا آدھا حصہ منڈوا دیا اور اُن لباسکے کو کمر
لےسے کاٹتکپاؤںکر میںحالتاِسیاُتروایا۔کر بادشاہ اُنہیںنے فارغ
کر دیا۔

جب5 داؤد کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے قاصدوں کو اُن سے
ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، یریحو” میں اُس وقت تک ٹھہرے
آپتکجبرہیں داڑھیاںکی دوبارہ بحال نہ ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی
داڑھیوں کی وجہ بڑیسے محسوسشرمندگی کر رہے تھے۔

عمونیوں سے جنگ
عمونیوں6 معلومخوبکو تھا کہ حرکتاِس ہمسے داؤد بندشمنکے

گئے ہیں۔ اِس لئے اُنہوں نے کرائے پر کئی جگہوں سے طلبفوجی کئے۔
بیت رحوب اور ضوباہ کے 20,000 اَرامی پیادہ سپاہی، معکہ کا بادشاہ
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1,000 فوجیوں سمیت اور ملـِک طوب کے 12,000 سپاہی اُن کی مدد
کرنے آئے۔ داؤدجب7 کو اِس کا علم ہوا تو اُس یوآبنے پوریکو فوج
کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ عمونی8 اپنے الحکومتدار
ربّہ سے نکل کر شہر دروازےکے کے منے سا ہی صف آرا ہوئے جبکہ
اُن کے اَرامی اتحادی ضوباہ اور رحوب ملـِک طوب اور معکہ کے مردوں
سمیت کچھ فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔

یوآبجب9 نے جان لیا کہ منے سا اور پیچھے طرفدونوں سے حملے کا
خطرہ ہے تو اُس نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے
اچھے فوجیوں کے ساتھ وہ خود شام کے سپاہیوں سے لڑنے کے لئے تیار
ہوا۔ باقی10 آدمیوں کو اُس نے اپنے بھائی ابی شے کے حوالے کر دیا تاکہ
عمونیوںوہ لڑیں۔سے دوسرےایک11 الـگسے ہونے یوآبپہلےسے نے
ابی شے سے اگر”کہا، شام فوجیکے مجھ غالبپر آنے لـگیں پاسمیرےتو
آ میریکر مدد کرنا۔ لیکن آپاگر عمونیوں پر قابو نہ پا سکیں تو مَیں آ آپکر
کی مدد کروں گا۔ !رکھیںحوصلہ12 دلیریہم سے اپنی قوم اور اپنے خدا
شہروںکے کے لئے لڑیں۔ رباور وہ کچھ دےہونے جو اُس کی نظر میں
ٹھیک “ہے۔

یوآب13 اپنینے فوج ساتھکے شام فوجیوںکے پر حملہ کیا تو وہ اُس کے
منے سا سے بھاگنے لـگے۔ 14 یہ دیکھ کر عمونی ابی شے سے فرار ہو کر شہر
میں داخل ہوئے۔ پھر یوآب عمونیوں سے لڑنے سے باز آیا اور یروشلم واپس
چلا گیا۔

شام کے خلاف جنگ
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شامجب15 فوجیوںکے بےعزتیکیشکستکو احساسکا ہوا تو وہ
دوبارہ جمع ہو گئے۔ ہدد16 عزر نے یائے فراتدر کے پار مسوپتامیہ میں
آباد اَرامیوں کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی مدد کریں۔ سبپھر حلام پہنچ گئے۔
ہدد عزر فوجکی پر مقرر سوبکافسر اُن کی راہنمائی کر رہا تھا۔ جب17
داؤد کو خبر ملی تو اُس اسرائیلنے تمامکے لڑنے قابلکے آدمیوں کو جمع
کیا اور یائے در یردن کو پار کر کے پہنچحلام گیا۔ شام کے صففوجی آرا
ہو کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے لـگے۔ لیکن18 اُنہیں مانشکستدوبارہ
کر فرار ہونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن رتھ700کے بانوں کے 40,000علاوہ پیادہ
ہوئے۔ہلاکسپاہی داؤد فوجنے سوبککمانڈرکے کو اِتنا زخمی کر دیا
کہ وہ جنگمیداِن ہلاکمیں ہو گیا۔

19 اَرامیجو بادشاہ پہلے ہدد عزر تابعکے تھے اُنہوں ابنے ہار مان کر
اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور اُن کے تابع ہو گئے۔ اُس وقت سے اَرامیوں
نے عمونیوں کی مدد کرنے کی جرأتپھر نہ کی۔

11
داؤد اور بت سبع

بہار1 موسمکا آ گیا، لئےکےجنگبادشاہجبوقتوہ نکلتے ہیں۔ داؤد
بادشاہ بھینے اپنے فوجیوں کو لڑنے کے لئے بھیج یوآبدیا۔ کی راہنمائی
میں اُس کے افسر اور پوری فوج عمونیوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے۔
وہ دشمن کو تباہ کر کے دار الحکومت ربّہ کا محاصرہ کرنے لـگے۔ داؤد
خود یروشلم میں رہا۔
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ایک2 دن وہ دوپہر وقتکے سو جبگیا۔ شام جاگوقتکے اُٹھا تو
محل چھتکی پرٹہلنے اچانکلگا۔ اُس کی عورتایکنظر پر پڑی جو اپنے
میںصحن نہا رہی تھی۔صورتخوبنہایتعورتتھی۔ داؤد3 کسینے
کو اُس بارےکے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیج واپسدیا۔ آ
کر اُس نے اطلاع دی، عورت” کا نام بت سبع ہے۔ وہ اِلی عام کی بیٹی
اور یاہ اُور ِحتّی کی بیوی “ہے۔ تب4 داؤد نے قاصدوں کو بت سبع کے
پاس بھیجا تاکہ اُسے محل میں لے عورتآئیں۔ آئی تو داؤد اُس سے ہم بستر
ہوا۔ پھر بت سبع اپنے واپسگھر چلی گئی۔ تھوڑی) دیر پہلے اُس نے
وہ رسم ادا کی جستھی کا ماہواریشریعتتقاضا کے بعد کرتی ہے تاکہ
عورت صافپاکدوبارہ ہو ۔(جائے

کچھ5 دیر بعدکے اُسے معلوم ہوا کہ بھاریپاؤںمیرا ہو گیا اُسہے۔ نے
داؤد اطلاعکو دی، میرا” پاؤں بھاری ہو گیا “ہے۔ یہ6 سنتے ہی داؤد نے
یوآب کو پیغام بھیجا، یاہ” اُور ِحتّی پاسمیرےکو بھیج یوآب“!دیں نے
اُسے بھیج دیا۔ یاہجب7 اُور دربار میں پہنچا تو داؤد نے اُس یوآبسے اور
فوج کا حال معلوم کیا اور پوچھا چلطرحکسجنگکہ رہی ہے؟

8 پھر اُس نے یاہ اُور کو اب”بتایا، اپنے جائیںگھر اور پاؤں دھو کر آرام
“کریں۔ یاہ اُور ابھی محل سے دُور نہیں گیا تھا ایککہ ملازم نے اُس کے
بھاگپیچھے کر اُسے بادشاہ دیا۔تحفہسےطرفکی لیکن9 یاہ اُور اپنے گھر
نہ گیا راتبلـکہ کے لئے بادشاہ محافظوںکے ساتھکے ٹھہرا رہا محلجو کے
دروازے پاسکے سوتے تھے۔

10 داؤد کو باتاِس کا پتا چلا تو اُس نے اگلے دن اُسے دوبارہ بُلایا۔
اُس نے باتکیا”پوچھا، آپہے؟ بڑیتو دُور سے آئے آپہیں۔ اپنے گھر
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کیوں نہ “گئے؟ 11 یاہ اُور نے جواب دیا، عہد” کا صندوق اور اسرائیل
اور یہوداہ کے فوجی یوں جھونپڑ میں رہ رہے ہیں۔ یوآب اور بادشاہ کے
افسر بھی کھلے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا مناسب ہے کہ مَیں
اپنے گھر جا کر آرام سے کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاؤں؟
ہرگز آپ!نہیں حیاتکی کی قَسم، مَیں کبھی ایسا نہیں کروں “گا۔

12 داؤد نے اُسے کہا، ایک” اَور دن یہاں ٹھہریں۔ کل مَیں آپ کو
واپس جانے دوں “گا۔ چنانچہ یاہ ایکاُور اَور دن یروشلم میں ٹھہرا رہا۔

شام13 وقتکے داؤد نے اُسے کھانے دعوتکی دی۔ اُس نے اُسے
اِتنی َمے پلائی کہ یاہ اُور نشے دُھتمیں ہو گیا، لیکن اِس مرتبہ بھی وہ اپنے
گھر نہ گیا بلـکہ دوبارہ محل میں محافظوں کے ساتھ سو گیا۔

داؤد یاہ اُور کو قتل کرواتا ہے
اگلے14 صبحدن داؤد یوآبنے لـکھخطکو کر یاہ اُور کے ہاتھ بھیج

دیا۔ اُس15 میں لـکھا یاہ”تھا، اُور میںصفاگلیسےسبکو کھڑا کریں،
جہاں لڑائی سب سختسے ہوتی ہے۔ اچانکپھر پیچھے ہٹطرفکی کر
اُسے چھوڑ دیں تاکہ دشمن اُسے مار “دے۔

16 یہ پڑھ یوآبکر نے یاہ اُور ایککو ایسی جگہ پر کھڑا جسکیا کے
بارے میں اُسے علم تھا کہ دشمن سبکے زبردستسے فوجی وہاں لڑتے
عمونیوںجب17ہیں۔ نکلسےشہرنے کر اُن پر حملہ کیا تو اسرائیلیکچھ شہید
ہوئے۔ یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل تھا۔

یوآب18 نے لڑائی کی پوری رپورٹ بھیج دی۔ 19 داؤد کو یہ پیغام
پہنچانے والے کو اُس نے بتایا، آپجب” بادشاہ کو تفصیل سے لڑائی
کا سارا سلسلہ سنائیں گے 20 تو ہو سکتا ہے وہ غصے ہو کر کہے، آپ’ شہر
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کے اِتنے قریب کیوں گئے؟ آپکیا کو معلوم نہ تھا کہ دشمن فصیل سے تیر
چلائیں گے؟ 21 آپکیا کو یاد نہیں کہ قدیم زمانے میں جدعون کے بیٹے ابی
ـِک مَل ساتھکے کیا تیبضہوا؟ شہر عورتایکمیں ہی اُسےنے مار ڈالا۔
اور وجہ یہ تھی کہ وہ قلعے کے اِتنے قریب آ گیا تھا عورتکہ دیوار پر سے
چکّی کا اوپر پاٹکا اُس پھینکپر سکی۔ شہر فصیلکی اِسکے قریبقدر
لڑنے کی ضرورتکیا ‘تھی؟ اگر آپبادشاہ پر الزاماتایسے لگائیں جوابتو
بسمیں اِتنا ہی کہہ دینا، یاہ’ اُور ِحتّی بھی مارا گیا “۔‘ہے

قاصد22 روانہ جبہوا۔ یروشلم پہنچا تو اُس نے داؤد یوآبکو کا پورا
پیغام سنا دیا، دشمن”23 ہم سے یادہ ز طاقت ور تھے۔ وہ شہر سے نکل کر
کھلے میدان میں ہم پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ہم نے اُن کا سامنا یوں کیا کہ
وہ پیچھے ہٹ گئے، بلـکہ ہم نے اُن کا تعاقب شہر تکدروازےکے کیا۔
لیکن24 افسوس کہ پھر کچھ تیرانداز ہم پر فصیل پر سے تیر برسانے لـگے۔
آپ کے کچھ خادم کھیت آئے اور یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل “ہے۔
داؤد25 یوآب”دیا،جوابنے کو بتا دینا یہکہ آپمعاملہ ہمتکو ہارنے
نہ جنگدے۔ تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی یہاں تلوار کا لقمہ ہو
جاتا ہے، کبھی پورےوہاں۔ عزم کے ساتھ شہر جنگسے جاری رکھ
کر اُسے تباہ کر دیں۔ یہ کہہ یوآبکر کی حوصلہ افزائی “کریں۔

بتجب26 سبع کو اطلاع ملی کہ یاہ اُور نہیں رہا تو اُس نے اُس کا
ماتم کیا۔ 27 ماتم وقتکا پورا ہوا تو داؤد نے اُسے اپنے گھر بُلا کر اُس سے
شادی کر لی۔ پھر اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔

لیکن داؤد کی ربحرکتیہ نہایتکو بُری لـگی۔
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12
ناتن داؤد کو مجرم ٹھہراتا ہے

رب1 نے ناتن نبی کو داؤد پاسکے بھیج دیا۔ بادشاہ پاسکے پہنچ
کر وہ کہنے لگا، کسی” شہر میں دو آدمی ہتے ر ایکتھے۔ امیر تھا، دوسرا
غریب۔ 2 امیر کی بہت یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل تھے، لیکن3 غریب کے
پاس کچھ نہیں تھا، صرف بھیڑ کی ننھی سی بچی جو اُس نے خرید رکھی
تھی۔ غریب اُس پرورشکی کرتا رہا، اور وہ گھر میں اُس کے بچوں کے
ساتھ بڑیساتھ ہوتی گئی۔ وہ اُس پلیٹکی سے کھاتی، اُس کے پیالے سے
پیتی راتاور اُسکو بازوؤںکے میں سو غرضجاتی۔ غریببھیڑ کے لئے
بیٹی کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک4 دن امیر کے ہاں مہمان آیا۔ جب
اُس کے لئے کھانا پکانا تھا تو امیر کا دل نہیں کرتا تھا کہ اپنے یوڑ ر میں سے
کسی جانور کو ذبح اِسکرے، لئے اُس غریبنے آدمی اُسسے ننھیکی
سی بھیڑ لے کر اُسے مہمان کے لئے تیار “کیا۔

5 یہ سن کر داؤد کو بڑا غصہ آیا۔ وہ پکارا، رب” حیاتکی کی قَسم،
آدمیجس نے یہ کیا وہ موتسزائے لائقکے ہے۔ لازم6 ہے کہ وہ بھیڑ
بچیکی غریبعوضکے کو بھیڑ کے بچےچار یہیدے۔ اُس مناسبکی
سزا ہے، کیونکہ اُس حرکتایسینے کر غریبکے ترسپر نہ “کھایا۔

ناتن7 نے داؤد سے کہا، آپ” ہی وہ آدمی !ہیں اسرائیلرب کا خدا
فرماتا ہے، مَیں’ مسحتجھےنے اسرائیلکےکر کا بادشاہ بنا دیا، مَیںاور ہی
نے تجھے ساؤل محفوظسے رکھا۔ ساؤل8 کا گھرانا اُس کی یوں بیو سمیت
مَیں دیا۔دےتجھےنے ہاں، پورا اسرائیل اور یہوداہ تحتتیرےبھی آ گئے
ہیں۔ اور اگر تیرےیہ لئے کم ہوتا تو مَیں تجھے مزید دینے کے لئے بھی تیار
ہوتا۔ اب9 مجھے بتا کہ تُو میرینے مرضی کو حقیر جان کر ایسی حرکت
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کیوں کی جسہے سے نفرتمجھے ہے؟ تُو نے یاہ اُور ِحتّی کو قتل کروا
کے اُس کی بیوی کو چھین لیا ہے۔ ہاں، تُو قاتل ہے، کیونکہ تُو نے حکم
دیا کہ یاہ اُور عمونیوںکو سے لڑتے لڑتے مروانا ہے۔ 10 چونکہ تُو مجھےنے
حقیر جان کر یاہ اُور ِحتّی بیویکی کو اُس سے چھین لیا اِس لئے آئندہ تلوار
تیرے گھرانے نہیںسے ہٹے ‘گی۔

رب11 فرماتا ہے، مَیں’ ہونے دوں گا تیرےکہ اپنے خاندان میں سے
مصیبت تجھ پر آئے تیرےگی۔ دیکھتے دیکھتے تیریمَیں یوں بیو کو تجھ سے
چھین کر تیرے قریب کے آدمی کے حوالے کر دوں گا، اور وہ علانیہ
اُن سے ہم بستر ہو گا۔ 12 تُو نے چپکے سے گناہ کیا، لیکن جو کچھ مَیں
جواب میں ہونے دوں گا وہ علانیہ پورےاور اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے
ہو “۔‘گا

تب13 داؤد نے اقرار کیا، مَیں” نے رب کا گناہ کیا “ہے۔ ناتن نے
جواب دیا، رب” آپنے معافکو کر دیا ہے اور آپ نہیں مریں گے۔
لیکن14 اِس حرکت آپسے ربنے کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع
فراہم کیا اِسہے، لئے بت سبع سے ہونے والا بیٹا مر جائے “گا۔

تب15 ناتن اپنے گھر چلا گیا۔
داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے

پھر رب نے بت سبع کے بیٹے کو چھو دیا، اور وہ سخت بیمار ہو گیا۔
16 داؤد نے الله سے التماس کی کہ بچے کو بچنے دے۔ روزہ رکھ کر وہ
رات فرشننگےوقتکے پر اُسبزرگکےگھر17لگا۔سونے اردکے گرد
کوششکھڑے کرتے رہے کہ فرشوہ اُٹھسے لیکنجائے، بےفائدہ۔
وہ اُن کے ساتھ کھانے کے لئے بھی تیار نہیں تھا۔
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دنساتویں18 فوتبیٹا ہو گیا۔ داؤد ملازموںکے اُسےنے خبر پہنچانے
جرأتکی نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے سوچا، جب” بچہ ابھی زندہ تھا تو ہم
اُسےنے اُسلیکنکی،کوششکیسمجھانے بھیایکہمارینے نہ سنی۔
اب اگر بچے موتکی کی خبر دیں تو خطرہ ہے کہ وہ کوئی نقصان دہ قدم
“اُٹھائے۔

لیکن19 داؤد نے دیکھا کہ ملازم دھیمی آواز دوسرےایکمیں سے
بات کر رہے ہیں۔ اُس نے پوچھا، کیا” بیٹا مر گیا اُنہوں“ہے؟ جوابنے
دیا، جی،” وہ مر گیا “ہے۔

20 یہ سن کر فرشداؤد پر سے اُٹھ گیا۔ وہ نہایا اور جسم کو خوشبودار
تیل سے مَل کپڑےصافکر پہن لئے۔ پھر اُس ربنے کے گھر میں جا
کر اُس پرستشکی کی۔ اِس کے بعد وہ محل واپسمیں گیا اور کھانا منگوا
کر کھایا۔ 21 اُس کے ملازم حیران ہوئے اور بولے، جب” بچہ زندہ تھا
تو آپ روزہ رکھ کر روتے ابرہے۔ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے تو آپ اُٹھ
کر دوبارہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ “ہے؟ 22 داؤد جوابنے تکجب”دیا، بچہ زندہ تھا تو مَیں روزہ رکھ کر روتا رہا۔ خیال یہ تھا کہ شاید
رب مجھ پر رحم کر کے اُسے زندہ چھوڑ دے۔ لیکن23 جب وہ کوچ کر
گیا ہے تو اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ کیا مَیں اِس سے اُسے واپس لا سکتا
ہوں؟ ہرگز مَیںدنایک!نہیں اُسہیخود پاسکے پہنچوں لیکنگا۔ اُس
کا واپسپاسمیرےیہاں آنا ناممکن “ہے۔

24 پھر داؤد بتبیویاپنینے سبع پاسکے جا کر اُسے دیتسلی اور اُس
سے ہم بستر ہوا۔ تب اُس ایککے اَور بیٹا پیدا ہوا۔ داؤد نے اُس کا نام
سلیمان یعنی امن پسند رکھا۔ یہ بچہ رب کو پیارا تھا، 25 اِس لئے اُس نے
ناتن نبی کی معرفت اطلاع دی کہ اُس کا نام یدیدیاہ یعنی رب’ کو ‘پیارا
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رکھا جائے۔
ربّہ شہر پر فتح

یوآبتکاب26 عمونی الحکومتدار ربّہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ پھر
وہ شہر ایککے بنامحصے شاہی’ ‘شہر پر قبضہ کامیابمیںکرنے ہو گیا۔
27 اُس نے داؤد کو اطلاع دی، مَیں” نے ربّہ پر حملہ کر کے اُس جگہ پر
قبضہ کر لیا ہے جہاں پانی دست یاب ہے۔ 28 چنانچہ اب فوج کے باقی
افراد کو لا کر خود شہر پر قبضہ کر لیں۔ لوگورنہ سمجھیں گے مَیںکہ ہی
شہر کا فاتح “ہوں۔

فوجداؤدچنانچہ29 باقیکے افراد کو لے کر ربّہ شہرجبپہنچا۔ پر حملہ
کیا تو وہ اُس قبضےکے میں آ گیا۔ داؤد30 حنوننے بادشاہ کا تاج اُس کے
سر سے اُتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے تاجاِسکے کا 34وزن کلو گرام
تھا، اور اُس قیمتبیشایکمیں جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر بہتسے
سا لُوٹا ہوا مال لے کر اُس31 باشندوںکے کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے
کی یاں، آر لوہے کدالیںکی اور یاں گئیںدیکلہاڑ تاکہ کریںمزدوریوہ
بھٹوںاور پر کریں۔کام باقیسلوکیہی شہروںعمونی باشندوںکے ساتھکے
بھی کیا گیا۔

جنگ کے اختتام پر پوریداؤد فوج کے ساتھ لوٹیروشلم آیا۔

13
تمر کی عصمت دری

داؤد1 کے بیٹے ابی سلوم بہنصورتخوبکی جستھی کا نام تمر تھا۔
اُس کا سوتیلا بھائی امنون تمر سے محبتشدید کرنے لگا۔ 2 وہ تمر کو اِتنی
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شدت سے ہنے چا لگا رنجشکہ باعثکے بیمار ہو گیا، کیونکہ تمر کنواری
تھی، اور امنون کو اُس قریبکے آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔

امنون3 ایککا دوست تھا جس کا نام یوندب تھا۔ وہ داؤد کے بھائی
ِسمعہ کا بیٹا تھا اور بڑا ذہین تھا۔ 4 اُس نے امنون سے پوچھا، بادشاہ” کے
بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟ روز بہ آپروز یادہ ز بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا
آپ مجھے نہیں بتائیں گے باتکہ کیا “ہے؟ امنون بولا، مَیں” ابی سلوم کی
بہن تمر سے شدید محبت کرتا “ہوں۔ یوندب5 نے اپنے دوست کو مشورہ
دیا، بستر” پر لیٹ جائیں اور ایسا ظاہر کریں یا گو بیمار ہیں۔ آپجب کے
آپوالد کا حال پوچھنے آئیں گے تو اُن درخواستسے کرنا، میری’ بہن تمر
آ کر مجھے مریضوں کا کھانا کھلائے۔ میرےوہ منے سا کھانا کرےتیار
تاکہ مَیں اُسے دیکھ کر اُس کے ہاتھ سے کھانا “۔‘کھاؤں

6 چنانچہ امنون نے بستر پر لیٹ کر بیمار ہونے کا بہانہ کیا۔ جب بادشاہ
اُس کا حال پوچھنے آیا تو امنون نے گزارش کی، میری” بہن تمر میرے
پاس آئے اور میرے منے سا مریضوں کا کھانا بنا کر مجھے اپنے ہاتھ سے
“کھلائے۔

7 داؤد نے تمر کو اطلاع دی، آپ” کا بھائی امنون بیمار ہے۔ اُس کے
پاس جا کر اُس کے لئے مریضوں کا کھانا تیار “کریں۔ 8 تمر امنوننے کے
پاس آ کر اُس کی موجودگی میں میدہ گوندھا اور کھانا تیار کر کے پکایا۔
امنون بستر پر لیٹا اُسے دیکھتا رہا۔ جب9 پککھانا گیا تو تمر نے اُسے امنون
پاسکے لا پیشکر کیا۔ لیکن اُس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اُس نے
حکم دیا، تمام” کمرےنوکر سے باہر نکل چلےسبجب“!جائیں گئے 10 تو
اُس نے تمر سے کہا، کھانے” میرےکو سونے کمرےکے میں لے آئیں
تاکہ آپمَیں ہاتھکے سے “سکوں۔کھا تمر کھانے کو لے کر سونے کے
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کمرے میں اپنے بھائی پاسکے آئی۔
جب11 وہ اُسے کھانا کھلانے لـگی تو امنون نے اُسے پکڑ کر کہا، آ”

میری میرےبہن، ساتھ ہم بستر “!ہو 12 وہ پکاری، میرےنہیں،” !بھائی
دریعصمتمیری نہ کریں۔ ایسا عمل اسرائیل میں منع ایسیہے۔ بےدین
متحرکت !کرنا 13 اور ایسی بےحرمتی کے بعد مَیں کہاں جاؤں؟ جہاں
آپتک کا تعلق ہے اسرائیل میں آپ کی بُری طرح بدنامی ہو جائے گی،
اور سب سمجھیں گے آپکہ نہایت شریر آدمی ہیں۔ آپ بادشاہ باتسے
کیوں نہیں ًکرتے؟ یقینا وہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے سے نہیں روکیں
“گے۔ لیکن14 امنون نے اُس کی نہ سنی بلـکہ اُسے پکڑ کر اُس عصمتکی
دری کی۔

لیکن15 اچانکپھر اُس نفرتسختمحبتکی میں بدل گئی۔ پہلے تو وہ
تمر سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن اب وہ اِس سے بڑھ کر اُس سے نفرت
کرنے لگا۔ اُس نے حکم دیا، اُٹھ،” دفع ہو “!جا 16 تمر نے التماس کی،
ہائے،” ایسا مت کرنا۔ اگر آپ مجھے نکالیں گے تو یہ پہلے گناہ سے یادہ ز
سنگین جرم ہو “گا۔ لیکن امنون اُس کی سننے کے لئے تیار نہ تھا۔ اُس17
نے اپنے نوکر کو بُلا کر حکم عورتاِس”دیا، یہاںکو نکالسے دو اور اِس
پیچھےکے دروازہ بند کر کنڈیکے “!لگاؤ 18 نوکر تمر کو باہر لے گیا اور پھر
اُس پیچھےکے دروازہ بند کر کنڈیکے لگا دی۔

ایکتمر لمبے بازوؤں فراکوالا پہنے ہوئے تھی۔ بادشاہ کی تمام کنواری
بیٹیاں لباسیہی پہنا کرتی تھیں۔ رنجشبڑی19 کے عالم میں اُس نے اپنا یہ
لباس پھاڑ کر اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر وہ چیختی
وہاںچلّاتی گئی۔چلیسے پہنچگھرجب20 گئی تو ابی سلوم اُسنے سے
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پوچھا، میری” بہن، کیا امنون آپنے سے یادتی ز کی خاموشابہے؟ ہو
جائیں۔ وہ تو آپ کا بھائی ہے۔ اِس معاملے کو حد سے یادہ ز اہمیت مت
“دینا۔ وقتاُس سے تمر اکیلی ہی اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں رہی۔

جب21 داؤد کو اِس واقعے کی خبر ملی تو اُسے سخت غصہ آیا۔ 22 ابی
سلوم نے امنون ایکسے بھی بات نہ کی۔ نہ اُس نے اُس پر کوئی الزام
لگایا، نہ باتاچھیکوئی کی، کیونکہ تمر دریعصمتکی کی وجہ سے وہ
اپنے بھائی نفرتسختسے کرنے لگا تھا۔

ابی سلوم کا انتقام
ابیگئے۔گزرسالدو23 بھیڑیںکیسلوم افرائیم قریبکے بعلکے حصور

میں لائی گئیں تاکہ اُن کے بال کترے جائیں۔ اِس موقع پر ابی سلوم نے
بادشاہ تمامکے بیٹوں دیدعوتکو ہوں۔شریکمیںضیافتوہاںوہکہ
24 وہ داؤد بادشاہ پاسکے بھی گیا اور کہا، اِن” دنوں میں مَیں اپنی بھیڑوں
کے بال کترا رہا ہوں۔ بادشاہ اور اُن کے افسروں کو بھی میرے ساتھ
خوشی منانے دعوتکی “ہے۔

لیکن25 داؤد نے انکار کیا، میرےنہیں،” بیٹے، سبہم تو نہیں آ سکتے۔
آپلوگاِتنے کے لئے بوجھ باعثکا بن جائیں ابی“گے۔ بہتسلوم اصرار
کرتا رہا، لیکن داؤد دعوتنے کو قبول نہ کیا بلـکہ اُسے دےبرکت کر
رُخصت کرنا چاہتا تھا۔

26 آخرکار ابی سلوم درخواستنے کی، اگر” ہمارےآپ ساتھ جا نہ
سکیں تو پھر کم از میرےکم بھائی امنون کو آنے “دیں۔ بادشاہ نے خاص”پوچھا، کر امنون کو “کیوں؟ لیکن27 ابی سلوم اِتنا زور دیتا رہا کہ داؤد
امنوننے کو باقی سمیتبیٹوں بعل حصور جانے دےاجازتکی دی۔
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ضیافت28 سے پہلے ابی سلوم نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، !سنیں”
امنونجب َمے پی پی ہوخوشکر جائے گا تو آپمَیں امنونکو کو مارنے
کا دوںحکم گا۔ آپپھر کو اُسے مار ڈالنا ڈریںہے۔ مت، کیونکہ مَیں ہی
آپنے کو یہ حکم دیا مضبوطہے۔ اور دلیر “!ہوں

ملازموں29 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے امنون کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر
بادشاہ دوسرےکے بیٹے اُٹھ کر اپنے خچروں پر سوار ہوئے بھاگاور گئے۔
وہ30 ابھی راستے میں تھےہی کہ افواہ تکداؤد ابی”پہنچی، سلوم آپنے
کے تمام بیٹوں قتلکو کر دیا ایکہے۔ بھی نہیں “بچا۔

بادشاہ31 اُٹھا اور کپڑےاپنے پھاڑ فرشکر لیٹپر گیا۔ اُس درباریکے
بھی دُکھ میں کپڑےاپنے پھاڑ پھاڑ کر اُس کھڑےپاسکے رہے۔ 32 پھر
داؤد کا بھتیجا یوندب بول اُٹھا، میرے” آقا، آپ نہ سوچیں کہ اُنہوں نے
تمام شہزادوں کو مار ڈالا صرفہے۔ امنون مر گیا ہو گا، کیونکہ جب
سے اُس نے تمر دریعصمتکی کی وقتاُس سے ابی سلوم کا یہی ارادہ
تھا۔ 33 لہٰذا اِس خبر کو اہمیتاِتنی نہ دیں کہ تمام ہلاکبیٹے ہوئے ہیں۔
امنونصرف مر گیا ہو “گا۔

34 اِتنے میں ابی سلوم فرار ہو گیا تھا۔ پھر یروشلم کی فصیل پر کھڑے
پہرے دار نے اچانک دیکھا کہ مغرب سے لوگوں کا بڑا گروہ شہر کی
بڑھطرف رہا پہاڑیوہہے۔ چلےمیںدامنکے آ تھے۔رہے یوندبتب35
نے بادشاہ سے کہا، لو،” بادشاہ کے بیٹے آ رہے آپطرحجسہیں، کے
خادم نے کہا “تھا۔ 36 وہ ابھی اپنی بات ختم کر ہی رہا تھا شہزادےکہ
اندر آئے خوباور رو پڑے۔ بادشاہ اور اُس کے افسر بھی رونے لـگے۔

بڑیداؤد37 تکدیر امنون کا ماتم کرتا رہا۔ لیکن ابی سلوم نے فرار ہو
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کر جسور کے بادشاہ تلمی بن عمی ہود پاسکے پناہ لی جو اُس کا نانا تھا۔
وہاں38 وہ تین تکسال رہا۔ 39 وقتایکپھر آ گیا کہ داؤد کا امنون کے
لئے دُکھ دُور ہو گیا، اور اُس کا ابی سلوم پر غصہ تھم گیا۔

14
یوآب ابی سلوم کی سفارش کرتا ہے

یوآب1 بن یاہ ضرو کو معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنے بیٹے ابی سلوم کو چاہتا
ہے، 2 اِس لئے اُس نے تقوع ایکسے دانش مند عورت کو بُلایا۔ یوآب
ہدایتاُسےنے ماتم”دی، بھریںروپکا آپجیسے دیر کسیسے کا ماتم
کر رہی ہوں۔ ماتم کپڑےکے پہن کر خوشبودار تیل مت لگانا۔ 3 بادشاہ
پاسکے جا کر اُس باتسے “کریں۔ یوآبپھر عورتنے لفظکو بہ لفظ
وہ کچھ سکھایا جو اُسے بادشاہ کو بتانا تھا۔

داؤد4 کے دربار میں آ عورتکر نے اوندھے جھکمنہ التماسکر میریبادشاہ،اے”کی، داؤد5“!کریںمدد یافتنے در کیا”کیا، مسئلہ “ہے؟
عورت جوابنے دیا، مَیں” بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ 6 اور
میرے دو بیٹے ایکتھے۔ دن وہ باہر کھیت دوسرےایکمیں سے اُلجھ
پڑے۔ اور چونکہ کوئی موجود نہیں تھا جو دونوں الـگکو کرتا اِس لئے
ایک دوسرےنے کو مار ڈالا۔ وقتاُس7 سے پورا خلافمیرےکنبہ
اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مَیں اپنے بیٹے کو اُن کے حوالے
وہکروں۔ ہیں،کہتے اُس’ بھائیاپنےنے مارکو دیا اِسہے، لئے ہم بدلے
میں اُسے موتسزائے دیں گے۔ اِس وارثطرح بھی نہیں رہے ‘گا۔ یوں
میریوہ اُمید کرنآخریکی کو ختم کرنا ہتے ہیں۔چا کیونکہ اگر میرا یہ بیٹا
بھی مر جائے میرےتو شوہر کا نام قائم نہیں رہے گا، اور اُس کا خاندان
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رُوئے زمین پر مٹسے جائے “گا۔ 8 بادشاہ عورتنے سے کہا، اپنے”
گھر چلی جائیں اور فکر نہ کریں۔ مَیں معاملہ حل کر دوں “گا۔

عورتلیکن9 گزارشنے کی، اے” بادشاہ، ڈر ہے لوگکہ پھر بھی
مجھے مجرم ٹھہرائیں گے میرےاگر بیٹے کو موتسزائے دینہ آپجائے۔
پر تو وہ الزام نہیں لگائیں “گے۔ 10 داؤد نے اصرار کیا، اگر” آپکوئی کو
کرےتنگ تو پاسمیرےاُسے لے آئیں۔ پھر وہ آئندہ آپ کو نہیں ستائے
“!گا عورت11 کو تسلی نہ ہوئی۔ اُس گزارشنے کی، اے” بادشاہ، براہِ
ربکرم اپنے خدا کی قَسم کھائیں کسیآپکہ موتبھیکو کا بدلہ نہیں
لینے دیں ورنہگے۔ نقصان میں اضافہ ہو گا اور میرا دوسرا بیٹا ہلاکبھی ہو
جائے “گا۔ داؤد جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی قَسم، آپ کے بیٹے
ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو “گا۔

12 پھر عورت باتاصل پر آ گئی، میرے” آقا، براہِ کرم اپنی خادمہ کو
ایک باتاَور کرنے اجازتکی “دیں۔ بادشاہ بولا، کریں” “بات۔ تب13
عورت نے کہا، آپ” خود کیوں الله کی قوم خلافکے ایسا ارادہ رکھتے
ہیں آپجسے ابھینے ابھی غلط قرار دیا آپہے؟ نے خود فرمایا ہے کہ
ٹھیکیہ نہیں، اور یوں آپ نے اپنے آپ کو ہی مجرم ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ
آپ نے اپنے بیٹے کو رد کر کے واپساُسے آنے نہیں دیا۔ بےشک14 ہم
سب وقتکسیکو مرنا زمینسبہمہے۔ پر ُنڈیلے ا گئے پانی کی مانند ہیں
جذبزمینجسے لیتیکر اورہے جو دوبارہ نہیںجمع کیا لیکنسکتا۔جا الله
ہماری زندگی بلاوجہکو مٹا نہیں دیتا بلـکہ ایسے منصوبے تیار رکھتا جنہے
کے یعے ذر شخصمردود بھی اُس واپسپاسکے آ سکے اور اُس سے دُور
نہ رہے۔ اے15 میرےبادشاہ آقا، مَیں وقتاِس اِس لئے آپ کے حضور
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آئی ہوں لوگمیرےکہ مجھے ڈرانے کوششکی کر رہے ہیں۔ مَیں نے
مَیںسوچا، بادشاہ باتسے کروںجرأتکیکرنے شایدگی، سنیںمیریوہ
16 اور مجھے اُس آدمی سے بچائیں جو مجھے میرےاور بیٹے کو اُس موروثی
زمین سے محروم رکھنا چاہتا ہے جو الله نے دیدےہمیں ہے۔ خیال17
یہ تھا کہ اگر بادشاہ معاملہ حل کر دیں تو پھر مجھے دوبارہ سکون ملے گا،
آپکیونکہ اچھی اور بُری باتوں کا امتیاز کرنے میں الله کے فرشتے جیسے
آپربہیں۔ کا آپخدا ساتھکے “ہو۔

18 یہ سب کچھ سن کر داؤد بول اُٹھا، اب” مجھے ایک بات بتائیں۔
اِس کا صحیح جواب “دیں۔ عورت نے جواب دیا، جی” میرے آقا،
بات “فرمایئے۔ داؤد نے پوچھا، کیا” یوآب آپنے سے یہ کام “کروایا؟
عورت19 پکاری، بادشاہ” کی حیات کی قَسم، جو کچھ بھی میرے آقا
فرماتے ہیں وہ نشانے لـگپر جاتا ہے، خواہ بندہ بائیں یا طرفدائیں ہٹنے
کوششکی کیوں نہ کرے۔ جی آپہاں، کے یوآبخادم نے آپمجھے
کے بھیجحضور دیا۔ اُس لفظمجھےنے بہ سبلفظ کچھ بتایا جو آپمجھے
عرضکو کرنا تھا، 20 کیونکہ آپوہ کو باتیہ راستبراہِ پیشنہیں کرنا
چاہتا تھا۔ میرےلیکن آقا کو الله کے فرشتے کی سی حکمت حاصل ہے۔
جو کچھ ملـکبھی میں وقوع میں آتا ہے اُس آپکا کو پتا چل جاتا “ہے۔

ابی سلوم کی واپسی
21 داؤد یوآبنے کو بُلا کر اُس سے کہا، ٹھیک” ہے، مَیں آپ کی

درخواست پوری کروں گا۔ جائیں، میرے بیٹے ابی سلوم کو واپس لے
“آئیں۔ یوآب22 اوندھے منہ جھک گیا اور بولا، رب” بادشاہ کو برکت
!دے میرے آقا، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ مَیں آپ کو منظور ہوں،
آپکیونکہ نے اپنے خادم درخواستکی کو پورا کیا “ہے۔ یوآب23 روانہ
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ہو کر چلاجسور گیا وہاںاور ابیسے سلوم لایا۔واپسکو وہجبلیکن24
یروشلم پہنچے تو بادشاہ نے حکم دیا، اُسے” اپنے گھر میں ہنے ر اجازتکی
ہے، لیکن وہ کبھی مجھے نظر نہ “آئے۔ چنانچہ ابی سلوم اپنے گھر میں
دوبارہ ہنے ر لگا، لیکن بادشاہ ملاقاتکبھیسے نہ ہو سکی۔

اسرائیلپورے25 میں ابی سلوم آدمیصورتخوبجیسا نہیں سبتھا۔
اُس تعریفخاصکی کرتے تھے، سرکیونکہ اُستکپاؤںکرلےسے میں
نقصکوئی نظر نہیں آتا تھا۔ سال26 میں ایکوہ ہی مرتبہ اپنے بال کٹواتا
تھا، کیونکہ اِتنے میں اُس بالکے حد سے یادہ ز وزنی ہو جاتے جبتھے۔
اُنہیں تولا جاتا تو اُن کا ًوزن تقریبا سوا دو کلو گرام ہوتا تھا۔ 27 ابی سلوم
تینکے بیٹے ایکاور بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام تمر تھا اور تھی۔صورتخوبنہایتوہ

28 دو سال گزر گئے، پھر بھی ابی سلوم کو بادشاہ سے ملنے اجازتکی نہ
ملی۔ پھر29 اُس یوآبنے بھیجیاطلاعکو کہ اُسوہ کرے۔سفارشکی
لیکن یوآب نے آنے سے انکار کیا۔ ابی سلوم نے اُسے دوبارہ بُلانے کی
کوشش کی، لیکن اِس بار بھی یوآب اُس پاسکے نہ آیا۔ تب30 ابی سلوم
نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، یوآبدیکھو،” کھیتمیرےکھیتکا سے
ملحق ہے، اور اُس میں َجو کی پکفصل رہی ہے۔ جاؤ، اُسے آگ لگا
“!دو نوکر گئے اور ایسا ہی کیا۔

لـگآگمیںکھیتجب31 گئی بھاگیوآبتو کر ابی سلوم پاسکے
آیا شکایتاور نوکروںکےآپ”کی، لگائیکیوںآگکوکھیتمیرےنے
“ہے؟ ابی32 سلوم جوابنے دیا، آپدیکھیں،” نہیں جبآئے مَیں نے
آپ کو بُلایا۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ بادشاہ پاسکے جا کر اُن سے
پوچھیں مجھےکہ کیوںسےجسور لایا گیا۔ بہتر ہوتا مَیںکہ وہیں ابرہتا۔
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بادشاہ مجھ سے ملیں یا اگر تکابوہ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو مجھے
موتسزائے “دیں۔

یوآب33 نے بادشاہ پاسکے جا کر اُسے یہ پیغام پہنچایا۔ پھر داؤد نے
اپنے بیٹے بُلایا۔کو ابی سلوم اندر آیا اور بادشاہ منےکے سا اوندھے جھکمنہ
گیا۔ پھر بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسہ دیا۔

15
ابی سلوم کی سازش

1 کچھ دیر کے بعد ابی سلوم نے رتھ اور گھوڑے خریدے اور ساتھ
محافظ50ساتھ بھی رکھے جو اُس کے آگے آگے دوڑیں۔ 2 روزانہ وہ صبح
سویرے اُٹھ کر شہر کے دروازے پر جاتا۔ جب کبھی کوئی شخص اِس
مقصد سے شہر میں داخل ہوتا کہ بادشاہ اُس کسیکے مقدمے کا فیصلہ
ابیتوکرے مخاطبسےاُسسلوم ہو “ہیں؟سےشہرکسآپ”پوچھتا،کر
اگر جوابوہ دیتا، مَیں” اسرائیل کے فلاں قبیلے سے “ہوں، 3 تو ابی سلوم
کہتا، بےشک” آپ اِس مقدمے کو جیت سکتے ہیں، لیکن !افسوس
بادشاہ کا کوئی بھی بندہ اِس پر صحیح دھیان دےنہیں “گا۔ 4 پھر باتوہ
جاری رکھتا، کاش” مَیں ہی ملـک پر اعلٰی قاضی مقرر کیا گیا !ہوتا پھر
لوگسب اپنے مقدمے مجھے پیش کر سکتے اور مَیں اُن کا انصافصحیح
کر “دیتا۔ 5 اور اگر کوئی قریب آ کر ابی سلوم کے منے سا جھکنے لگتا تو وہ
روکاُسے اُسکر گلےکو لگاتا اور بوسہ دیتا۔ یہ6 اُس کا اُن تمام اسرائیلیوں
کے سلوکساتھ تھا جو اپنے مقدمے بادشاہ پیشکو کرنے کے لئے آتے
تھے۔ یوں اُس اسرائیلیوںنے دلوںکے کو مائلطرفاپنی کر لیا۔
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7 یہ سلسلہ چار سال جاری ایکرہا۔ دن ابی سلوم نے داؤد باتسے
کی، مجھے” حبرون جانے اجازتکی دیجئے، کیونکہ مَیں ربنے ایسیسے
مَنت مانی لئےکےجسہے ضروری جاؤں۔حبرونکہہے 8 جبکیونکہ
مَیں جسور میں تھا تو مَیں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا تھا، اے’ رب، اگر
تُو مجھے یروشلم واپس لائے تو مَیں حبرون میں تیری پرستش کروں “۔‘گا
9 بادشاہ جوابنے دیا، ٹھیک” ہے۔ سلامتی سے “جائیں۔

10 لیکن حبرون پہنچ کر ابی سلوم نے خفیہ طور پر اپنے قاصدوں کو
اسرائیل کے تمام قبائلی علاقوں میں بھیج دیا۔ جہاں بھی وہ گئے اُنہوں نے
اعلان کیا، جوں” ہی نرسنگے کی آواز سبآپدےسنائی کو کہنا ابی’ہے، میںحبرونسلوم بنبادشاہ گیا ابی11“!‘ہے مہمان200ساتھکےسلوم
یروشلم حبرونسے آئے تھے۔ بےلوثوہ تھے، اور اُنہیں اِس بارےکے میں
علم ہی نہ تھا۔

حبرونجب12 میں قربانیاں چڑھائی جا رہی تھیں تو ابی سلوم نے داؤد
ایککے مشیر کو بُلایا ِجلوہجو کا ہنے ر والا تھا۔ اُس نامکا تُفلاخی جلونی
تھا۔ وہ آیا اور ابی سلوم کے ساتھ مل گیا۔ یوں ابی سلوم کے پیروکاروں میں
اضافہ ہوتا گیا اور اُس کی سازشیں زور پکڑنے لـگیں۔

داؤد یروشلم سے ہجرت کرتا ہے
ایک13 قاصد نے داؤد پاسکے پہنچ کر اُسے اطلاع دی، ابی” سلوم

آپ خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا ہے، اور تمام اسرائیل اُس کے لـگپیچھے گیا
داؤد14“ہے۔ ملازموںاپنےنے ًہمآؤ،”کہا،سے ہجرتفورا ورنہکریں،
ابی سلوم کے قبضے میں آ جائیں گے۔ جلدی کریں تاکہ ہم ً فورا روانہ ہو
کیونکہسکیں، کرےکوششوہ گا جلدیجتنیکہ یہاںسکےہو پہنچے۔
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نکلےسےشہروقتاُسہماگر توہوںنہ ہموہ آفتپر لا شہرکر باشندوںکے
کو مار “گا۔ڈالے بادشاہ15 ملازموںکے جوابنے بھیجو”دیا، فیصلہ
ہمارے آقا اور بادشاہ کریں ہم حاضر “ہیں۔

16 بادشاہ پورےاپنے خاندان ساتھکے روانہ داشتائیںدسصرفہوا۔
محل کو لنے سنبھا کے لئے پیچھے رہ گئیں۔ جب17 داؤد اپنے تمام لوگوں
کے ساتھ شہر کے آخری تکگھر پہنچا تو وہ رُک گیا۔ 18 اُس نے اپنے
تمام پیروکاروں کو آگے نکلنے دیا، پہلے شاہی دستے کریتی و فلیتی کو، پھر
اُن 600 جاتی آدمیوں کو جو اُس کے ساتھ جات سے یہاں آئے تھے اور
آخر میں باقی تمام لوگوں کو۔ فلستیجب19 جاتشہر کا آدمی اِتّی داؤد کے
منے سا سے گزرنے لگا تو بادشاہ اُس سے مخاطب ہوا، ہمارےآپ” ساتھ
کیوں جائیں؟ واپسنہیں، جائیںچلے اور نئے بادشاہ ساتھکے آپرہیں۔ تو
غیرملـکی ہیں اور اِس لئے اسرائیل میں ہتے ہیںر آپکہ جلاوطنکو کر دیا
گیا ہے۔ یہاںکوآپ20 تھوڑیآئے دیر ہوئی توہے، مناسبکیا آپکہہے
کو میریدوبارہ وجہ کبھیسے اِدھر کبھی اُدھر گھومنا پڑے؟ کیا پتا ہے
کہ مجھے کہاں کہاں جانا پڑے۔ اِس لئے واپس چلے جائیں، اور اپنے ہم
وطنوں کو بھی اپنے ساتھ لے آپربجائیں۔ پر اپنی مہربانی اور وفاداری
کا اظہار “کرے۔

لیکن21 اِتّی اعتراضنے میرے”کیا، ربآقا، اور بادشاہ کیحیاتکی
قَسم، مَیں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، خواہ مجھے اپنی جان بھی قربان
کرنی “پڑے۔ تب22 داؤد مان گیا۔ چلو،” پھر آگے “!نکلیں چنانچہ اِتّی
اپنے لوگوں اور اُن کے خاندانوں کے ساتھ آگے نکلا۔ 23 آخر میں داؤد نے
وادٔی قدرون کو پار کر کے یگستان ر کی طرف رُخ کیا۔ گرد و نواح کے
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لوگتمام بادشاہ کو اُس پیروکاروںکے سمیت روانہ ہوتے ہوئے دیکھ کر
پھوٹپھوٹ کر رونے لـگے۔

امامصدوق24 اور بھیلاویتمام داؤد ساتھکے شہر نکلسے آئے تھے۔
لاوی عہد کا صندوق اُٹھائے چل رہے تھے۔ اب اُنہوں نے اُسے شہر سے
باہر زمین پر رکھ دیا، اور ابیاتر وہاں قربانیاں چڑھانے لگا۔ لوگوں کے شہر
سے نکلنے پورےکے عرصے دورانکے وہ قربانیاں چڑھاتا رہا۔ 25 پھر داؤد
مخاطبسےصدوق الله”ہوا، واپسمیںشہرصندوقکا جائیں۔لے رباگر
کی نظرِ کرم مجھ پر ہوئی تو وہ کسی دن مجھے شہر واپسمیں لا کر عہد کے
صندوق اور اُس کی سکونت گاہ کو دوبارہ دیکھنے دےاجازتکی گا۔
لیکن26 اگر وہ فرمائے کہ تُو مجھے پسند نہیں ہے، تو مَیں یہ بھی برداشت
کرنے کے لئے تیار ہوں۔ میرےوہ ساتھ وہ کرےکچھ جو اُسے مناسب
لـگے۔

تکجہاں27 آپ کا تعلق ہے، اپنے بیٹے معضاخی کو ساتھ لے کر
صحیح سلامت شہر میں واپس چلے جائیں۔ ابیاتر اور اُس کا بیٹا یونتن بھی
ساتھ جائیں۔ 28 مَیں خود یگستان ر میں یائے در یردن کی اُس جگہ رُک
جاؤں گا جہاں ہم آسانی سے یا در کو پار کر سکیں گے۔ وہاں آپ مجھے
یروشلم حالاتکے بارےکے میں پیغام بھیج آپمَیںہیں۔سکتے انتظارکے
میں رہوں “گا۔

29 چنانچہ صدوق اور ابیاتر عہد کا صندوق شہر میں واپس لے جا کر
وہیں رہے۔ داؤد30 روتے روتے زیتون کے پہاڑ پر ھنے چڑ لگا۔ اُس کا سر
ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ باقی سب کے سر بھی ڈھانپے
ہوئے سبتھے، روتے روتے ھنے چڑ لـگے۔ 31 راستے میں داؤد کو اطلاع
دی گئی، اخی” تُفل بھی ابی سلوم کے ساتھ مل گیا “ہے۔ یہ سن کر داؤد
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نے دعا کی، اے” دےبخشرب، کہ اخی تُفل مشورےکے ناکام ہو
“جائیں۔

32 چلتے داؤدچلتے پہاڑ چوٹیکی پہنچپر اللهجہاںگیا پرستشکی جاتیکی
تھی۔ وہاں حوسی ارکی اُس سے ملنے آیا۔ اُس کپڑےکے پھٹے ہوئے تھے،
اور سر پر خاک تھی۔ 33 داؤد نے اُس سے کہا، اگر” آپ میرے ساتھ
جائیں تو آپ صرف بوجھ کا باعث بنیں گے۔ 34 بہتر ہے لوٹآپکہ کر
شہر میں جائیں اور ابی سلوم سے کہیں، اے’ بادشاہ، مَیں آپ خدمتکی
پہلےہوں۔حاضرمیں آپمَیں باپکے خدمتکی کرتا تھا، آپاباور ہی
‘گا۔کروںخدمتکی آپاگر یںایسا کر تُفلاخیآپتو ناکاممشورےکے
بنانے بڑیمیریمیں مدد کریں گے۔ اکیلےآپ35-36 نہیں ہوں دونوںگے۔
امام صدوق اور ابیاتر بھی یروشلم میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ دربار میں جو بھی
منصوبے باندھے جائیں گے وہ اُنہیں بتائیں۔ صدوق کا بیٹا معضاخی اور
ابیاتر کا بیٹا یونتن مجھے ہر پہنچائیںخبر گے، کیونکہ بھیوہ شہر ٹھہرےمیں
ہوئے “ہیں۔

داؤدتب37 واپسحوسیدوستکا گیا۔چلا وہ پہنچوقتاُس جبگیا
ابی سلوم یروشلم میں داخل ہو رہا تھا۔

16
ضیبا مفی بوست کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے

1 داؤد ابھی پہاڑ کی چوٹی سے کچھ آگے نکل گیا تھا کہ مفی بوست کا
ملازم اُسضیبا سے ملنے آیا۔ اُس پاسکے دو جنتھےگدھے پر ینیں کسیزِ
ہوئی تھیں۔ اُن 200پر 100کیکشمشروٹیاں، 100ٹکیاں، تازہ پھل اور
َمے مشکایککی لدی ہوئی تھی۔ 2 بادشاہ نے پوچھا، آپ” اِن چیزوں
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کے ساتھ کیا کرنا ہتے چا “ہیں؟ ضیبا جوابنے دیا، گدھے” بادشاہ کے
خاندان کے لئے ہیں، وہ اِن پر بیٹھ کر سفر کریں۔ روٹی اور پھل جوانوں کے
لئے ہیں، اور َمے اُن کے لئے جو یگستان ر میں چلتے تھکچلتے “جائیں۔
3 بادشاہ نے سوال کیا، آپ” کے پرانے مالـک کا پوتا مفی بوست کہاں
“ہے؟ ضیبا نے کہا، وہ” یروشلم میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے آجکہ
اسرائیلی مجھے بادشاہ بنا دیں گے، کیونکہ مَیں ساؤل کا پوتا “ہوں۔ 4 یہ سن
کر داؤد بولا، آج” ہی مفی بوست کی تمام ملـکیت آپ کے نام منتقل کی
جاتی “!ہے ضیبا آپمَیں”کہا،نے کے منے سا اپنے گھٹنے ٹیکتا ربہوں۔
کرے کہ مَیں اپنے آقا اور بادشاہ کا منظورِ نظر “رہوں۔

ِسمعی داؤد کو لعن طعن کرتا ہے
جب5 داؤد بادشاہ بحوریم قریبکے پہنچا ایکتو آدمی وہاں سے نکل

کر اُس پر لعنتیں بھیجنے لگا۔ آدمی کا نام ِسمعی بن جیرا تھا، اور وہ ساؤل کا
رشتے دار تھا۔ 6 وہ داؤد اور اُس افسروںکے پر پتھر بھی پھینکنے لگا، اگرچہ
داؤد بائیںکے اور دائیں ہاتھ اُس محافظکے اور بہترین چلفوجی تھے۔رہے
لعنت7 چیخِسمعیکرتےکرتے رہا دفعچل،”تھا، ہو !جا !بدمعاش!قاتل
یہ8 تیرا قصورہی تھا اورساؤلکہ اُس خاندانکا تباہ تجھےربابہوئے۔
ساؤلجو کی تختجگہ نشین ہو گیا اِسہے مناسبکی دےسزا رہا ہے۔
اُس تیرےنے بیٹے ابی سلوم کو تیری تختجگہ نشین کر کے تجھے تباہ کر
دیا قاتلہے۔ صحیحکو معاوضہ مل گیا “!ہے

9 ابی شے بن یاہ ضرو بادشاہ سے کہنے لگا، یہ” کیسا مُردہ کُتا ہے جو
میرے آقا بادشاہ پر لعنت کرے؟ مجھے اجازت دیں، تو مَیں جا کر اُس کا
سر قلم کر “دوں۔ لیکن10 بادشاہ روکاُسےنے آپمیرا”دیا، آپاور کے
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بھائی یوآب سے کیا واسطہ؟ نہیں، اُسے لعنت کرنے دیں۔ ہو سکتا ربہے
نے اُسے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر ہم کون ہیں کہ اُسے “روکیں۔
11 پھر داؤد تمام افسروں سے مخاطببھی ہوا، جبکہ” میرا اپنا بیٹا مجھے قتل
کرنے کوششکی کر رہا توہے ساؤل کا یہ رشتے دار ایسا کیوں نہ کرے؟
اِسے دو،چھوڑ اِسےنےربکیونکہ یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ربشاید12
مصیبتمیری لحاظکا کر کے ِسمعی کی برکتلعنتیں میں بدل “دے۔

داؤد13 اور اُس لوگوںکے نے رکھا۔جاریسفر قریبِسمعی پہاڑیکی
ڈھلان پر اُس کے برابر چلتے چلتے اُس پر لعنتیں بھیجتا اور پتھر اور مٹی کے
ڈھیلے پھینکتا رہا۔ ماندےتھکےسب14 یائے یردندر پہنچکو وہاںگئے۔
داؤد تازہ دم ہو گیا۔

ابی سلوم یروشلم میں
15 اِتنے میں ابی سلوم اپنے پیروکاروں کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا

تھا۔ اخی تُفل بھی اُن کے ساتھ مل گیا تھا۔ تھوڑی16 دیر کے بعد داؤد کا
دوست حوسی ارکی ابی سلوم کے دربار میں حاضر ہو کر پکارا، بادشاہ”
زندہ !باد بادشاہ زندہ “!باد 17 یہ سن کر ابی سلوم نے اُس ًسے طنزا وفاداریکیسییہ”کہا، ہے آپجو دوستاپنے داؤد کو دکھا رہے آپہیں؟
اپنے دوست کے ساتھ روانہ کیوں نہ “ہوئے؟ حوسی18 جوابنے جسنہیں،”دیا، آدمی ربکو اور تمام اسرائیلیوں نے مقرر کیا ہے، وہی میرا
مالـک ہے، اور اُسی کی خدمت میں مَیں حاضر رہوں گا۔ 19 دوسرے،
اگر کسی خدمتکی کرنی ہے تو کیا داؤد کے بیٹے خدمتکی مناسبکرنا
نہیں طرحجسہے؟ آپمَیں باپکے خدمتکی کرتا رہا اُسیہوں طرح
آپاب کروںخدمتکی “گا۔
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پھر20 ابی تُفلاخیسلوم مخاطبسے آگے”ہوا، کیا کرنا ہئے؟ مجھےچا اپنا
پیشمشورہ “کریں۔ 21 اخی تُفل جوابنے دیا، آپ” باپکے نے اپنی
کچھ داشتاؤں کو محل لنے سنبھا کے لئے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اُن کے ساتھ
ہم بستر ہو جائیں۔ پھر تمام اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا آپکہ نے اپنے
باپ کی ایسی بےعزتی کی ہے کہ صلح کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ
آپجوسبکر مضبوطہیںساتھکے “گے۔جائیںہو ابی22 مانسلوم گیا،
محلاور چھتکی پر اُس کے لئے خیمہ لگایا گیا۔ اُس میں اسرائیلپورےوہ
کے دیکھتے دیکھتے باپاپنے کی داشتاؤں سے ہم بستر ہوا۔

23 اُس وقت اخی تُفل کا ہر مشورہ الله کے فرمان جیسا مانا جاتا تھا۔
داؤد اور ابی سلوم دونوں یوں ہی اُس مشوروںکے کی قدر کرتے تھے۔

17
حوسی اور اخی تُفل

تُفلاخی1 ابینے سلوم ایککو اَور بھیمشورہ دیںاجازتمجھے”دیا۔
تو مَیں 12,000 فوجیوں کے ساتھ اِسی رات داؤد تعاقبکا کروں۔ مَیں2
اُس پر کروںحملہ وہجبگا تھکاماندہ وہتبہے۔بےدلاور گھبرا جائے
گا، اور اُس کے تمام بھاگفوجی جائیں ًگے۔ نتیجتا صرفمَیں بادشاہ ہی
کو مار دوں گا 3 اور باقی تمام لوگوں آپکو واپسپاسکے لاؤں گا۔ جو
آپآدمی پکڑنا ہتے چا ہیں اُس موتکی پر واپسسب آ جائیں گے۔ اور قوم
میں امن و امان قائم ہو جائے “گا۔

یہ4 مشورہ ابی سلوم اور اسرائیل کے تمام بزرگوں کو پسند آیا۔ تاہم5 ابی
سلوم نے کہا، پہلے” ہم حوسی ارکی سے بھی مشورہ لیں۔ کوئی اُسے بُلا
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“لائے۔ حوسی6 آیا تو ابی سلوم نے اُس کے منے سا اخی تُفل کا منصوبہ
بیان کر کے پوچھا، آپ” کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا ہئے، چا یا آپ
کی کوئی اَور رائے “ہے؟

حوسی7 جوابنے دیا، جو” مشورہ اخی تُفل نے دیا ہے وہ اِس دفعہ
ٹھیک نہیں۔ آپ8 تو اپنے والد اور اُن کے آدمیوں واقفسے ہیں۔ سبوہ
ماہر فوجی ہیں۔ وہ اُس ریچھنی شدتسیکی لڑیںسے سےجسگے اُس
بچےکے چھین لئے گئے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہئے چا آپکہ باپکا
تجربہ کار فوجی امکانہے۔ نہیں کہ راتوہ کو اپنے فوجیوں درمیانکے
گزارے گا۔ 9ً غالبا وہ اِس وقت بھی گہری کھائی یا کہیں اَور چھپ گیا
ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے نکل کر آپ کے دستوں پر کرےحملہ اور
ابتدا ہی آپمیں بہتتھوڑےکے افراد مر جائیں۔ پھر افواہ پھیل جائے گی
کہ ابی سلوم کے دستوں میں قتِل عام شروع ہو گیا ہے۔ 10 یہ سن آپکر
کے تمام افراد ڈر مارےکے بےدل ہو جائیں گے، خواہ وہ ببر شیر جیسے
بہادر کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ تمام اسرائیل جانتا ہے آپکہ کا باپ بہترین
فوجی ہے اور کہ اُس ساتھیکے بھی دلیر ہیں۔

یہ11 پیِش نظر رکھ آپمَیںکر ایککو اَور مشورہ دیتا شمالہوں۔ میں
دان سے لے جنوبکر میں تکبیرسبع لڑنے کے قابل تمام اسرائیلیوں کو
بُلائیں۔ اِتنے جمع کریں کہ وہ ساحل کی ریت کی مانند ہوں گے، اور آپ
خود اُن کے چلآگے کر لڑنے کے لئے نکلیں۔ 12 پھر ہم داؤد کھوجکا لگا
اُسکر پر اُسطرحاُسہمگے۔کریںحملہ پڑیںٹوٹپر اوسطرحجسگے
زمین پر گرتی ہلاکسبکےسبہے۔ ہو جائیں گے، اور نہ وہ اور نہ اُس
کے آدمی بچ پائیں گے۔ 13 اگر داؤد کسی شہر میں پناہ لے تو تمام اسرائیلی
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فصیل کے ساتھ رسّے لگا پورےکر شہر وادیکو میں گھسیٹ لے جائیں
گے۔ پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے “!گا

14 ابی سلوم اور تمام اسرائیلیوں نے کہا، حوسی” کا مشورہ اخی تُفل
بہترسےمشورےکے میںحقیقت“ہے۔ تُفلاخی کا کہیںمشورہ بہتر تھا،
ربلیکن نے اُسے ناکام ہونے دیا تاکہ ابی سلوم مصیبتکو میں ڈالے۔

داؤد کو ابی سلوم کا منصوبہ بتایا جاتا ہے
حوسی15 اورصدوقاماموںدونوںنے ابیاتر کو وہ منصوبہ بتایا اخیجو

تُفل نے ابی سلوم اور اسرائیل کے بزرگوں پیشکو کیا تھا۔ ساتھ ساتھ اُس
اُنہیںنے مشورےاپنے بھیمیںبارےکے آگاہ کیا۔ اُس16 اب”کہا،نے
ً فورا داؤد کو اطلاع دیں کہ صورتکسی میں بھی اِس رات کو یائے در
یردن کی اُس جگہ پر نہ گزاریں لوگجہاں یا در کو پار کرتے ہیں۔ لازم
ہے آجآپکہ ہی یا در کو عبور کر لیں، آپورنہ تمام سمیتساتھیوں برباد
ہو جائیں “گے۔

یونتن17 اور معضاخی یروشلم سے باہر کے چشمے عین راجل پاسکے
انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ شہر میں داخل ہو کر کسی کو نظر آنے
کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ایکتھے۔ نوکرانی شہر سے نکل آئی اور اُنہیں
حوسی کا پیغام دے دیا تاکہ وہ آگے نکل کر اُسے داؤد تک پہنچائیں۔
جوانایکلیکن18 اُنہیںنے دیکھا بھاگاور ابیکر سلوم اطلاعکو دی۔
جلدیجلدیدونوں وہاں چلےسے گئے ایکاور آدمی کے گھر چھپمیں
گئے جو بحوریم میں رہتا تھا۔ اُس کے صحن میں کنواں تھا۔ اُس میں وہ اُتر
گئے۔ آدمی19 کی بیوی نے کنوئیں کے منہ پر کپڑا بچھا کر اُس پر اناج کے
دانے بکھیر دیئے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہاں کنواں ہے۔



17:20سموئیل-۲ liv 17:28سموئیل-۲

ابی20 سلوم اُسسپاہیکے پہنچےمیںگھر پوچھنےسےعورتاور لـگے،
معضاخی” اور یونتن کہاں عورت“ہیں؟ جوابنے دیا، وہ” آگے نکل
چکے ہیں، کیونکہ ندیوہ کو پار کرنا ہتے چا “تھے۔ سپاہی دونوں آدمیوں
کا کھوج لگاتے تھکلگاتے گئے۔ آخرکار وہ خالی ہاتھ لوٹیروشلم گئے۔

نکلسےکنوئیںیونتناورمعضاخیتوگئےچلےجب21 کر داؤدسیدھے
بادشاہ کے پاس چلے گئے تاکہ اُسے پیغام سنائیں۔ اُنہوں نے کہا، لازم”
ہے کہ آپ یا در ًکو فورا پار یں “!کر پھر اُنہوں نے داؤد کو اخی تُفل کا
پورا منصوبہ بتایا۔ داؤد22 اور اُس کے تمام ساتھی جلد ہی روانہ ہوئے اور
اُسی رات یائے در یردن کو عبور کیا۔ پَو پھٹتے ایکوقت بھی پیچھے نہیں رہ
گیا تھا۔

جب23 اخی تُفل نے دیکھا کہ میرا مشورہ رد کیا گیا ہے تو وہ اپنے
گدھے پر ین کسزِ کر اپنے وطنی واپسشہر چلا گیا۔ وہاں اُس نے گھر
کے معاملاتتمام بندوبستکا کیا، پھر جا پھانسیکر لے لی۔ اُسے اُس کے
باپ کی قبر میں دفنایا گیا۔

جب24 داؤد محنائم پہنچ گیا تو ابی سلوم اسرائیلی فوج کے ساتھ یائے در
یردن کو پار کرنے لگا۔ 25 اُس نے عماسا کو فوج پر مقرر کیا تھا، کیونکہ
یوآب تو داؤد ساتھکے تھا۔ ایکعماسا اسماعیلی بنام اِترا کا بیٹا تھا۔ اُس کی
ماں ابی ناحسبنتجیل تھی، اور یوآبوہ کی ماں یاہ ضرو کی بہن تھی۔
ابی26 سلوم اور اُس ساتھیوںکے ملـِکنے ِجلعاد میں پڑاؤ ڈالا۔

داؤدجب27 محنائم پہنچا تو تین آدمیوں اُسنے استقبالکا کیا۔ بنسوبی
ناحس عمونیوں کے الحکومتدار ربّہ سے، مکیر بن ایلعمی لو دبار سے اور
برزلی ِجلعادی راجلیم سے آئے۔ تینوں28 نے داؤد اور اُس کے لوگوں کو
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بستر، باسن، مٹی کے برتن، گندم، َجو، میدہ، اناج کے بُھنے ہوئے دانے،
لوبیا، مسور، 29 شہد، یاںدہی، بکر بھیڑ اور گائے دودھکے کا پنیر مہیا کیا۔
کیونکہ اُنہوں نے سوچا، لوگیہ” یگستان ر میں چلتے چلتے ضرور بھوکے،
پیاسے اور ماندےتھکے ہو گئے ہوں “گے۔

18
جنگ کے لئے یاں تیار

1 داؤد نے اپنے فوجیوں کا معائنہ کر کے ہزار ہزار اور َسو َسو افراد پر
آدمی پھر2کئے۔مقرر اُس اُنہیںنے میںحصوںتین تقسیم حصےایککےکر
یوآبپر دوسرےکو، پر اُس کے بھائی ابی شے بن یاہ ضرو کو تیسرےاور
پر اِتّی جاتی کو مقرر کیا۔

اُس نے فوجیوں کو بتایا، مَیں” خود بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے
نکلوں “گا۔ لیکن3 اُنہوں اعتراضنے کیا، ایسا” نہ یں !کر اگر ہمیں بھاگنا
بھی پڑے یا ہمارا آدھا حصہ مارا بھی جائے تو ابی سلوم کے فوجیوں کے
لئے اِتنا کوئی فرق پڑےنہیں گا۔ وہ آپ ہی کو پکڑنا ہتے چا ہیں، کیونکہ
آپ اُن نزدیککے ہم میں 10,000سے افراد سے یادہ ز اہم ہیں۔ چنانچہ
بہتر ہے آپکہ شہر ہی میں رہیں اور وہاں حمایتہماریسے “کریں۔

4 بادشاہ جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، جو آپکچھ کو معقول لگتا ہے
وہی کروں “گا۔ وہ شہر دروازےکے پر کھڑا ہوا، اور تمام مرد َسو َسو اور
ہزار ہزار گروہوںکے میں اُس کے منے سا سے گزر کر باہر نکلے۔ 5 یوآب،
ابی شے اور اِتّی کو اُس نے حکم دیا، میری” خاطر جوان ابی سلوم سے نرمی
پیشسے “!آنا تمام فوجیوں تینوںنے کمانڈروں سے باتیہ سنی۔

ابی سلوم کی شکست



18:6سموئیل-۲ lvi 18:14سموئیل-۲

داؤد6 لوگکے کھلے میدان میں اسرائیلیوں سے لڑنے گئے۔ افرائیم کے
میںجنگل اُن کی ٹکر ہوئی، اور7 داؤد فوجیوںکے مخالفوںنے شکسِتکو
فاش دی۔ اُن 20,000کے ہلاکافراد ہوئے۔ پورےلڑائی8 میںجنگل
پھیلتی گئی۔ یہ جنگل اِتنا خطرناک تھا کہ اُس دن تلوار کی نسبت یادہ ز
لوگ اُس کی زد میں آ ہلاککر ہو گئے۔

اچانک9 داؤد کے کچھ فوجیوں کو ابی سلوم نظر آیا۔ وہ خچر پر سوار
بلوط درختبڑےایککے کے سائے میں سے گزرنے لگا تو اُس بالکے
درخت کی شاخوں میں اُلجھ گئے۔ اُس کا خچر آگے نکل گیا جبکہ ابی سلوم
آسمانوہیں زمینو درمیانکے لٹکا رہا۔ آدمیوںجن10 یہنے دیکھا اُن میں
یوآبایکسے پاسکے گیا اور اطلاع دی، مَیں” نے ابی سلوم کو دیکھا
ہے۔ بلوطوہ درختایککے میں لٹکا ہوا “ہے۔

یوآب11 پکارا، آپکیا” نے اُسے دیکھا؟ تو اُسے وہیں کیوں نہ مار دیا؟
پھر مَیں آپ کو انعام کے طور پر چاندی کے دس ِسکے اور ایک کمربند
دے “دیتا۔ 12 لیکن آدمی نے اعتراض کیا، اگر” آپ مجھے چاندی کے
بھیِسکےہزار مَیںتوبھیدیتے بادشاہ بیٹےکے ہمارےلگاتا۔نہہاتھکو سنتے
سنتے بادشاہ نے آپ، ابی شے اور اِتّی کو حکم دیا، میری’ خاطر ابی سلوم کو
نقصان نہ ‘پہنچائیں۔ اور13 اگر مَیں چپکے بھیسے اُسے قتل توبھیکرتا اِس
کی خبر کسی نہ وقتکسی بادشاہ کے تککانوں پہنچتی۔ کیونکہ کوئی
باتبھی بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر مجھے صورتاِس میں پکڑا جاتا
حمایتمیریآپتو نہ “کرتے۔

یوآب14 وقتمیرا”بولا، مزید اُس“کرو۔متضائع نیزےتیننے لے
ابیکر سلوم گھونپمیںدلکے ابھیوہجبدیئے درختمیںحالتزندہ
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سے لٹکا یوآبپھر15تھا۔ہوا برداروںسلاحدسکے ابینے سلوم کو گھیر
کر ہلاکاُسے کر دیا۔

یوآبتب16 نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے فوجی دوسروں کا تعاقب
کرنے سے باز آ کر واپس آ گئے۔ 17 باقی اسرائیلی اپنے اپنے گھر بھاگ
یوآبگئے۔ آدمیوںکے ابینے سلوم لاشکی گہرےایککو میںگڑھے
پھینک کر اُس پر پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔

18 کچھ دیر پہلے ابی سلوم اِس خیال سے بادشاہ کی وادی میں اپنی یاد
ایکمیں ستون کھڑا کر چکا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرا نام قائم
تکآجرکھے۔ یہ ابی’ سلوم کی ‘یادگار کہلاتا ہے۔

داؤد کو ابی سلوم کی موت کی خبر ملتی ہے
معضاخی19 بن صدوق یوآبنے درخواستسے کی، مجھے” دوڑ کر

بادشاہ کو خوش خبری سنانے دیں کہ رب نے اُسے دشمنوں سے بچا لیا
“ہے۔ لیکن20 یوآب نے انکار کیا، جو” پیغام آپ کو تکبادشاہ پہنچانا
ہے وہ اُس کے لئے خبریخوش نہیں ہے، کیونکہ اُس کا بیٹا مر گیا ہے۔
کسی اَور وقت مَیں ضرور آپ کو اُس کے پاس بھیج دوں گا، لیکن آج
“نہیں۔ اُس21 نے ایتھوپیا ایککے آدمی کو حکم دیا، جائیں” اور بادشاہ
کو “بتائیں۔ آدمی یوآب کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا اور پھر دوڑ کر
چلا گیا۔

لیکن22 خوشمعضاخی نہیں تھا۔ وہ اصرار کرتا رہا، کچھ” بھی ہو
مہربانیجائے، کر اُسمجھےکے پیچھےکے ایک“!دیںدوڑنے اَور یوآببار
نے اُسے روکنے کی کوشش کی، بیٹے،” آپ جانے کے لئے کیوں تڑپتے
ہیں؟ جو خبر پہنچانی ہے اُس کے لئے آپ کو انعام نہیں ملے “گا۔ اخی23
بھیکچھنہیں۔باتکوئی”دیا،جوابنےمعض مَیںجائے،ہو صورتہر
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میں دوڑ کر بادشاہ پاسکے جانا چاہتا یوآبتب“ہوں۔ نے اُسے جانے
دیا۔ معضاخی نے یائے در یردن کے کھلے میدان کا راستہ لیا، اِس لئے
وہ ایتھوپیا کے آدمی پہلےسے بادشاہ پاسکے پہنچ گیا۔

وقتاُس24 داؤد شہر کے باہر اور اندر والے دروازوں درمیانکے بیٹھا
انتظار کر رہا تھا۔ پہرےجب دروازےدار کے اوپر کی فصیل پر چڑھا تو
ایکاُسے تنہا آدمی نظر آیا جو دوڑتا ہوا اُن طرفکی آ رہا تھا۔ پہرے25 دار
نے دےآواز کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ داؤد بولا، اگر” اکیلا ہو تو ضرور
خبریخوش لے کر آ رہا ہو “گا۔ یہ آدمی بھاگتا بھاگتا قریب آ گیا، لیکن26
اِتنے پہرےمیں دار ایککو اَور آدمی نظر آیا جو شہر طرفکی دوڑتا ہوا
آ رہا تھا۔ اُس نے شہر دروازےکے کے دربان کو آواز دی، ایک” اَور
آدمی دوڑتا ہوا دےدکھائی رہا ہے۔ وہ بھی اکیلا ہی آ رہا “ہے۔ داؤد
نے کہا، وہ” بھی اچھی خبر لے کر آ رہا “ہے۔ 27 پہرےپھر دار لگتا”پکارا، ہے کہ پہلا آدمی معضاخی بن صدوق ہے، کیونکہ وہی یوں چلتا
“ہے۔ داؤد کو تسلی ہوئی، معضاخی” اچھا بندہ ہے۔ وہ ضرور اچھی
خبر لے کر آ رہا ہو “گا۔

28 دُور سے اخی معض نے بادشاہ کو آواز دی، بادشاہ” کی سلامتی
“!ہو وہ اوندھے منہ بادشاہ کے منے جھکسا کر بولا، آپرب” کے خدا
کی تمجید !ہو اُس نے آپ کو اُن لوگوں سے بچا لیا ہے میرےجو آقا اور
بادشاہ کھڑےاُٹھخلافکے ہوئے “تھے۔ داؤد29 نے پوچھا، اور” میرا
بیٹا ابی سلوم؟ کیا محفوظوہ “ہے؟ معضاخی جوابنے دیا، یوآبجب”
نے مجھے اور بادشاہ دوسرےکے خادم کو آپ پاسکے رُخصت کیا تو
اُس وقت بڑی افرا تفری تھی۔ مجھے تفصیل سے معلوم نہ ہوا کہ کیا ہو رہا
“ہے۔ 30 بادشاہ نے حکم دیا، طرفایک” ہو کھڑےپاسمیرےکر ہو
“!جائیں معضاخی نے ایسا ہی کیا۔
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31 پھر ایتھوپیا کا آدمی پہنچ گیا۔ اُس نے کہا، میرے” بادشاہ، میری
خوش خبری !سنیں آج رب آپنے کو اُن سب لوگوں نجاتسے دلائی
ہے آپجو کھڑےاُٹھخلافکے ہوئے “تھے۔ 32 بادشاہ سوالنے اور”کیا، میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا وہ محفوظ “ہے؟ ایتھوپیا کے آدمی جوابنے
دیا، میرے” طرحجسآقا، اُس کے ساتھ ہوا اُسہے، آپطرح کے تمام
دشمنوں کے ساتھ ہو جائے، اُن سب کے ساتھ جو آپ کو نقصان پہنچانا
ہتے چا “!ہیں

سنیہ33 بادشاہکر لرز اُٹھا۔ شہر اوپرکےدروازےکے فصیلکی ایکپر
کمرا ابتھا۔ بادشاہ روتے روتے سیڑھیوں پر ھنے چڑ لگا اور چیختے چلّاتے
کمرےاُس میں چلا گیا، میرےہائے” بیٹے ابی !سلوم میرے میرےبیٹے،
بیٹے ابی !سلوم کاش مَیں ہی تیری جگہ مر جاتا۔ ہائے ابی میرےسلوم،
میرےبیٹے، “!بیٹے

19
یوآب داؤد کو سمجھاتا ہے

یوآب1 کو اطلاع دی گئی، بادشاہ” روتے روتے ابی سلوم کا ماتم کر
رہا “ہے۔ جب2 فوجیوں کو خبر ملی کہ بادشاہ اپنے بیٹے کا ماتم کر رہا
فتحتوہے پانے پر اُن کافورخوشیساریکی گئی۔ہو طرفہر ماتم اور غم
کا سماں تھا۔ اُس3 دن داؤد کے آدمی چوریچوری شہر گھسمیں آئے،
ایسے لوگوں کی طرح جو میداِن جنگ سے فرار ہونے پر شرماتے ہوئے
چپکے سے شہر میں آ جاتے ہیں۔

4 بادشاہ ابھی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اپنے منہ کو ڈھانپ کر وہ چیختا
میرےہائے”رہا،چلّاتا بیٹے ابی !سلوم ابیہائے میرےبیٹے،میرےسلوم،
“!بیٹے تب5 یوآب اُس کے پاس جا کر اُسے سمجھانے لگا، آج” آپ کے
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خادموں نے آپصرفنہ کی جان بچائی ہے بلـکہ آپ کے بیٹوں، بیٹیوں،
یوں بیو اور داشتاؤں آپتوبھیبھی۔جانکی نے اُن کا منہ کالا کر دیا ہے۔
6 آپجو نفرتسے کرتے ہیں اُن محبتآپسے رکھتے ہیں جبکہ آپجو
سے پیار کرتے ہیں اُن نفرتآپسے کرتے ہیں۔ آپآج صافنے ظاہر
کر دیا ہے آپکہ کے کمانڈر اور آپدستے کی نظر میں حیثیتکوئی نہیں
رکھتے۔ مَیںآجہاں، جاننے لیا ابیاگرکہہے سلوم زندہ ہوتا خوشآپتو
ہوتے، باقیہمخواہ کیوںہلاکلوگتمام نہ ہو جاتے۔ اُٹھاب7 کر باہر
جائیں اور اپنے خادموں کی افزائیحوصلہ کیربکریں۔ قَسم، آپاگر باہر
نہ نکلیں گے تو ایکتکرات بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ پھر آپ پر
مصیبتایسی آئے گی آپجو کی جوانی سے لے آپتکآجکر پر نہیں آئی
“ہے۔

تب8 داؤد اُٹھا اور شہر دروازےکے پاسکے اُتر آیا۔ فوجیوںجب کو
بتایا گیا کہ بادشاہ شہر دروازےکے میں بیٹھا ہے تو اُسسبوہ کے منے سا
جمع ہوئے۔

داؤد یروشلم واپس آتا ہے
اِتنے میں اسرائیلی اپنے بھاگگھر گئے تھے۔ اسرائیل9 کے تمام قبیلوں

میں لوگ آپس میں بحث مباحثہ کرنے لـگے، داؤد” بادشاہ نے ہمیں
ہمارے دشمنوں سے بچایا، اور اُسی نے ہمیں فلستیوں کے ہاتھ سے آزاد کر
دیا۔ لیکن ابی سلوم کی وجہ سے ملـکوہ ہجرتسے کر گیا ہے۔ اب10
جب ابی سلوم جسے ہم نے مسح کر کے بادشاہ بنایا تھا مر گیا ہے تو آپ
بادشاہ واپسکو لانے کیوںسے جھجکتے “ہیں؟

11 داؤد صدوقنے اور ابیاتر اماموں معرفتکی یہوداہ کے بزرگوں کو
اطلاع باتیہ”دی، پہنچتکمجھ گئی تمامکہہے اسرائیل اپنے بادشاہ کا



19:12سموئیل-۲ lxi 19:19سموئیل-۲

استقبال کر کے اُسے محل واپسمیں لانا چاہتا ہے۔ تو آپپھر کیوں دیر کر
رہے ہیں؟ کیا آپ واپسمجھے لانے میں سب سے آخر میں آنا ہتے چا ہیں؟
میرےآپ12 قریبیمیرےبھائی، ہیں۔داررشتے تو آپپھر بادشاہ واپسکو
لانے میں آخر میں کیوں آ رہے “ہیں؟ اور13 ابی سلوم کمانڈرکے عماسا کو
اماموںدونوں داؤدنے کا یہ پیغام بھتیجےمیرےآپسنیں،”پہنچایا، ہیں،
اِس لئے اب آپسے یوآبہی کی میریجگہ فوج کے کمانڈر ہوں گے۔ الله
سختمجھے دےسزا اگر مَیں اپنا یہ وعدہ پورا نہ “کروں۔

داؤدطرحاِس14 یہوداہ تمامکے دلوں سکا،جیتکو سبکےسباور
اُس لـگپیچھےکے گئے۔ اُنہوں نے اُسے پیغام بھیجا، واپس” آپآئیں، بھی
اور آپ کے لوگتمام “بھی۔ تب15 داؤد یروشلم واپس چلنے لگا۔ جب وہ
یائے در تکیردن پہنچا تو یہوداہ لوگکے ِجلجال میں آئے تاکہ اُس سے
ملیں اور اُسے یا در تککنارےدوسرےکے پہنچائیں۔

داؤد ِسمعی کو معاف کر دیتا ہے
بن16 یمینی شہر بحوریم کا ِسمعی بن جیرا بھاگبھی کر یہوداہ آدمیوںکے

ساتھکے داؤد سے ملنے آیا۔ بن17 یمین قبیلےکے ہزارکے آدمی اُس ساتھکے
تھے۔ ساؤل کا پرانا نوکر ضیبا بھی اپنے 15 بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت اُن
میں شامل تھا۔ بادشاہ یردنکے تککنارےکے پہنچنے پہلےسے پہلے 18 وہ
یاسےجلدی در عبورکو اُسکےکر پاسکے آئے تاکہ بادشاہ گھرانےکے
کو یا در کے دوسرے کنارے تک پہنچائیں اور ہر طرح سے بادشاہ کو
خوش رکھیں۔

داؤد یا در کو پار کرنے کو تھا کہ ِسمعی اوندھے منہ اُس کے منے سا گر
گیا۔ اُس19 التماسنے میرے”کی، آقا، معافمجھے کریں۔ یادتیجو ز مَیں
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نے اُس آپدن سے آپجبکی کو یروشلم کو چھوڑنا پڑا وہ یاد نہ کریں۔
براہِ کرم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مَیں20 نے جان لیا ہے کہ مجھ
سے بڑا جرم سرزد ہوا ہے، اِس لئے آج مَیں یوسف کے گھرانے کے تمام
افراد سے پہلے ہی اپنے آقا اور بادشاہ کے حضور آ گیا “ہوں۔

ابی21 بنشے یاہ ضرو بولا، ِسمعی” موتسزائے لائقکے !ہے اُس نے
رب مسحکے کئے ہوئے بادشاہ لعنتپر کی “ہے۔ لیکن22 داؤد نے اُسے
آپمیرا”ڈانٹا، آپاور یوآببھائیکے ساتھکے کیا ایسیواسطہ؟ باتوں سے
آپ اِس مخالفمیرےدن بن گئے !ہیں آج تو اسرائیل کسیمیں کو سزائے
موت دینے کا نہیں بلـکہ خوشی کا دن ہے۔ دیکھیں، اِس دن مَیں دوبارہ
اسرائیل کا بادشاہ بن گیا “!ہوں 23 پھر بادشاہ ِسمعی مخاطبسے ہوا، رب”
کی آپقَسم، نہیں مریں “گے۔

مفی بوست داؤد سے ملنے آتا ہے
ساؤل24 کا پوتا مفی بوست بھی بادشاہ سے ملنے آیا۔ اُس دن سے جب

داؤد کو یروشلم کو چھوڑنا پڑا جبتکآج وہ سلامتی واپسسے پہنچا مفی
بوست ماتم کی حالت میں رہا تھا۔ نہ اُس نے اپنے پاؤں نہ اپنے کپڑے
دھوئے تھے، نہ اپنی مونچھوں تھی۔کیچھانٹکانٹکی وہجب25 بادشاہ
سے ملنے کے لئے یروشلم سے نکلا تو بادشاہ نے اُس سے سوال کیا، مفی”
میرےآپبوست، ساتھ کیوں نہیں گئے “تھے؟

اُس26 جوابنے دیا، میرے” آقا اور بادشاہ، مَیں جانے کے لئے تیار
تھا، لیکن میرا نوکر ضیبا مجھے دےدھوکا کر اکیلا ہی چلا گیا۔ مَیں نے تو
اُسے بتایا تھا، میرے’ گدھے پر ین زِ کسو تاکہ مَیں بادشاہ کے ساتھ روانہ
ہو ‘سکوں۔ اور میرا جانے کا کوئی اَور وسیلہ تھا نہیں، کیونکہ مَیں دونوں
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ٹانگوں سے معذور ہوں۔ 27 ضیبا نے مجھ تہمتپر لگائی میرےلیکنہے۔
آقا اور بادشاہ الله کریںکچھوہیساتھمیرےہیں۔جیسےفرشتےکے آپجو
مناسبکو لـگے۔ میرے28 دادا پورےکے گھرانے ہلاکآپکو کر
سکتے تھے، لیکن پھر آپبھی عزتمیرینے کر کے اُن مہمانوں میں شامل
کر لیا جو آپروزانہ کی میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ میرا کیا حق ہے
مَیںکہ بادشاہ سے مزید اپیل “کروں۔

29 بادشاہ بولا، بساب” کریں۔ مَیں نے فیصلہ کر لیا ہے آپکہ کی
آپزمینیں اور ضیبا میں برابر تقسیم کی “جائیں۔ 30 بوستمفی جوابنے
دیا، کچھسبوہ” میرےلے۔لے لئے یہی کافی ہے میرےآجکہ آقا اور
بادشاہ سلامتی سے اپنے محل واپسمیں آ پہنچے “ہیں۔

داؤد اور برزلی
31 برزلی ِجلعادی راجلیم سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے ساتھ یائے در یردن

کو پار کر کے اُسے رُخصت کرے۔ 32 برزلی 80 سال کا تھا۔ محنائم میں
ہتے اُسیوقتر داؤدنے نوازیمہمانکی کی تھی، کیونکہ بہتوہ امیر تھا۔
اب33 داؤد نے برزلی کو دعوت دی، میرے” ساتھ یروشلم جا کر وہاں
!رہیں آپمَیں کا ہر طرح خیالسے رکھوں “گا۔

لیکن34 برزلی انکارنے میری”کیا، زندگی تھوڑےکے باقیدن مَیںہیں،
کیوں یروشلم میں بسوں؟جا میری35 اچھیمَیںنہہے۔سال80عمر بُریاور
چیزوں میں امتیاز کر سکتا، نہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ آتا ہے۔
گیت گانے والوں کی آوازیں بھی مجھ سے سنی نہیں جاتیں۔ میرےنہیں آقا
اور بادشاہ، اگر مَیں آپ کے ساتھ جاؤں تو آپ کے لئے صرف بوجھ کا
باعث ہوں گا۔ اِس36 ضرورتکی نہیں آپکہ مجھے اِس قسم کا معاوضہ
دیں۔ مَیں بس آپ کے ساتھ یائے در یردن کو پار کروں گا 37 اور پھر اگر
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اجازت ہو تو واپس چلا جاؤں گا۔ مَیں اپنے ہی شہر میں مرنا چاہتا ہوں،
باپماںمیرےجہاں کی قبر لیکنہے۔ میرا بیٹا آپکِمہام میںخدمتکی
حاضر ہے۔ آپوہ کے ساتھ چلا جائے تو آپ اُس کے لئے وہ کچھ کریں
آپجو مناسبکو “لـگے۔

38 داؤد جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، میرےکِمہام ساتھ جائے۔ اور
جو کچھ آپبھی چاہیں مَیںگے اُس کے لئے کروں گا۔ اگر کوئی کام ہے
جو آپمَیں کے لئے کر سکتا ہوں تو مَیں حاضر “ہوں۔

39 پھر داؤد نے اپنے ساتھیوں سمیت یا در کو عبور کیا۔ برزلی کو بوسہ
دے کر اُس نے اُسے برکت دی۔ برزلی اپنے شہر واپس چل پڑا 40 جبکہ
داؤد ِجلجال طرفکی بڑھ گیا۔ کِمہام بھی ساتھ گیا۔ اِس کے علاوہ یہوداہ
سبکے اور اسرائیل کے لوگآدھے اُس کے ساتھ چلے۔

اسرائیل اور یہوداہ آپس میں جھگڑتے ہیں
41 راستے میں اسرائیل کے مرد بادشاہ کے پاس آ کر شکایت کرنے

ہمارے”لـگے، بھائیوں یہوداہ لوگوںکے آپنے آپکو کے گھرانے اور
فوجیوں سمیت چوری چوری کیوں یائے در یردن کے تککنارےمغربی
پہنچایا؟ ٹھیکیہ نہیں “ہے۔

42 یہوداہ کے مردوں جوابنے دیا، بات” یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے
قریبی رشتے دار آپہیں۔ کو یہ دیکھ کر غصہ کیوں آ گیا ہے؟ نہ ہم نے
بادشاہ کا کھانا کھایا، نہ اُس سے کوئی تحفہ پایا “ہے۔

اسرائیلتوبھی43 مردوںکے اعتراضنے قبیلےدسہمارے”کیا، ہیں،
اِس لئے ہمارا بادشاہ کی خدمت کرنے دسکا گُنا یادہ ز حق ہے۔ تو پھر
ہمیںآپ پہلےتونےہمہیں؟جانتےکیوںحقیر اپنے بادشاہ واپسکو لانے
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باتکی لیکنرہا،جاریمباحثہبحثیوں“تھی۔کی یہوداہ کیمردوںکے
باتیں یادہ سختز تھیں۔

20
سبع داؤد کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوتا ہے

1 جھگڑنے والوں میں ایکسے بدمعاش تھا جس کا نام سبع بن بِکری
تھا۔ وہ بن یمینی تھا۔ اب اُس نے نرسنگا بجا کر اعلان کیا، نہ” ہمیں داؤد
میراثسے میں ملےکچھ گا، نہ یسّی کے بیٹے کچھسے ملنے کی اُمید اےہے۔
اسرائیل، ہر ایک اپنے گھر واپس چلا “!جائے تب2 تمام اسرائیلی داؤد
کو چھوڑ کر سبع بِکریبن لـگپیچھےکے صرفگئے۔ یہوداہ کے مرد اپنے
بادشاہ کے ساتھ لپٹے رہے اور اُسے یردن سے لے کر تکیروشلم پہنچایا۔

جب3 داؤد اپنے محل میں داخل ہوا تو اُس نے اُن دس داشتاؤں کا
بندوبست کرایا جن کو اُس نے محل کو لنے سنبھا کے لئے پیچھے چھوڑ دیا
تھا۔ رکھالـگمیںگھرخاصایکاُنہیںوہ کر یاتتمامکیاُن پوریضرور
کرتا لیکنرہا اُن ہمکبھیسے بستر نہ ہوا۔ وہ کہیں جا نہ سکیں، اور اُنہیں
زندگی آخریکے تکلمحے بیوہ سیکی زندگی گزارنی پڑی۔

4 پھر داؤد نے عماسا کو حکم دیا، یہوداہ” کے تمام فوجیوں میرےکو
پاس بُلا لائیں۔ تین دن اندرکے اندر اُن حاضرساتھکے ہو “جائیں۔ 5 عماسا
دنتینجبلیکنہوا۔روانہ لوٹبعدکے نہ تو6آیا ابیداؤد مخاطبسےشے
ہوا، آخر” میں سبع بِکریبن ہمیں ابی سلوم نسبتکی یادہ ز نقصان پہنچائے
گا۔ جلدی میرےکریں، دستوں کو لے کر اُس کا تعاقب کریں۔ ایسا نہ
ہو کہ وہ قلعہ بند شہروں کو قبضے میں لے لے اور یوں ہمارا بڑا نقصان ہو
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“جائے۔ تب7 یوآب کے سپاہی، بادشاہ کا دستہ کریتی و فلیتی اور تمام
ماہر فوجی یروشلم نکلسے کر سبع بن بِکری تعاقبکا کرنے لـگے۔

وہجب8 ِجبعون بڑیکی چٹان پاسکے پہنچے تو اُن ملاقاتکی عماسا
سے ہوئی جو تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ یوآب اپنا فوجی لباس پہنے
ہوئے تھا، اور اُس پر اُس نے کمر میں اپنی تلوار کی پیٹی باندھی ہوئی تھی۔
وہجباب عماسا سے ملنے گیا تو اُس نے اپنے بائیں ہاتھ تلوارسے چوریکو
چوری میان سے نکال لیا۔ 9 اُس نے سلام کر کے کہا، بھائی،” کیا سب
ٹھیک “ہے؟ اور پھر اپنے ہنے د ہاتھ سے عماسا کی داڑھی کو یوں پکڑ لیا
جیسے اُسے بوسہ دینا چاہتا ہو۔ 10 عماسا یوآبنے دوسرےکے ہاتھ میں
تلوار پر دھیان نہ دیا، اور اچانک یوآب نے اُسے اِتنے زور سے پیٹ میں
گھونپ دیا کہ اُس کی یاں انتڑ پھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ تلوار کو دوبارہ
استعمال کرنے ضرورتکی ہی نہیں تھی، کیونکہ ًعماسا فورا مر گیا۔

یوآبپھر اور ابی سبعشے تعاقبکا کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ یوآب11
ایککا فوجی عماسا لاشکی پاسکے کھڑا رہا اور گزرنے والے فوجیوں
کو آواز دیتا رہا، یوآبجو” اور داؤد کے ساتھ ہے یوآبوہ کے پیچھے ہو
“!لے لیکن12 جتنے وہاں گزرےسے وہ عماسا کا خون آلودہ اور تڑپتا ہوا
جسم دیکھ کر رُک جبگئے۔ آدمی نے دیکھا رکاوٹلاشکہ باعثکا
بن گئی ہے تو اُس نے اُسے راستے سے ہٹا کر کھیت میں گھسیٹ لیا اور
اُس پر کپڑا ڈال دیا۔ لاش13 غائبکے ہو جانے پر لوگسب یوآب کے
پیچھے چلے گئے اور سبع تعاقبکا کرنے لـگے۔

14 اِتنے میں پورےسبع اسرائیل سے گزرتے گزرتے شمال کے شہر ابیل
بیت معکہ تک پہنچ گیا تھا۔ بِکری کے خاندان کے تمام مرد بھی اُس کے
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پیچھے لـگ کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ یوآبتب15 اور اُس کے فوجی وہاں
پہنچ کر شہر کا محاصرہ کرنے لـگے۔ اُنہوں نے شہر کی باہر والی دیوار کے
ساتھساتھ مٹی کا بڑا تودہ لگایا اور اُس پر گزرسے کر اندر بڑیوالی تکدیوار
پہنچ گئے۔ وہاں وہ دیوار کی توڑ پھوڑ کرنے لـگے تاکہ وہ گر جائے۔

تب16 شہر ایککی دانش مند عورت نے فصیل یوآبسے کے لوگوں
کو آواز دی، !سنیں” یوآب کو یہاں بُلا لیں تاکہ مَیں اُس سے بات کر
“سکوں۔ یوآبجب17 دیوار پاسکے آیا عورتتو سوالنے کیا، آپکیا”
یوآب یوآب“ہیں؟ درخواستنےعورت“ہوں۔ہیمَیں”دیا،جوابنے
کی، ذرا” میری باتوں پر دھیان یوآب“دیں۔ بولا، ٹھیک” ہے، مَیں سن
رہا “ہوں۔ 18 عورتپھر نے پیشباتاپنی کی، پرانے” زمانے میں کہا
جاتا تھا کہ ابیل شہر سے مشورہ لو تو بات بنے گی۔ 19 دیکھیں، ہمارا شہر
اسرائیل سبکا سے یادہ ز امن پسند اور وفادار شہر ایکآپہے۔ ایسا شہر
تباہ کوششکیکرنے کر ہیںرہے جو اسرائیل’ ‘ماںکی آپہے۔کہلاتا
رب میراثکی کو ہڑپکیوں کر لینا ہتے چا “ہیں؟

یوآب20 جوابنے دیا، الله” کرےنہ آپمَیںکہ کے شہر ہڑپکو یا
آنےمیرے21کروں۔تباہ ایککا اَور افرائیمہے۔مقصد پہاڑیکے علاقے
ایککا آدمی داؤد بادشاہ اُٹھخلافکے کھڑا ہوا جسہے کا نام سبع بن
بِکری اُسےہے۔ ڈھونڈ ہیں۔رہے ہمارےاُسے کریںحوالے تو ہم شہر کو
چھوڑ کر چلے جائیں “گے۔

عورت نے کہا، ٹھیک” ہے، ہم دیوار پر سے اُس کا آپسر پاسکے
پھینک دیں “گے۔ اُس22 بیتابیلنے معکہ باشندوںکے باتسے کی اور
اُنہیںسےحکمتاپنی قائل کیا کہ ایسا ہی کرنا ہئے۔ اُنہوںچا سبعنے سرکا
قلم کر یوآبکے پھینکپاسکے دیا۔ یوآبتب نے نرسنگا بجا کر شہر کو
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چھوڑنے کا حکم دیا، اور تمام فوجی اپنے اپنے واپسگھر چلے یوآبگئے۔
خود یروشلم میں داؤد بادشاہ لوٹپاسکے گیا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
پورییوآب23 اسرائیلی فوج پر، ِنایاہ ب بن یہویدع شاہی دستے کریتی و فلیتی

پر 24 اور ادورام یوں بیگار پر مقرر تھا۔ یہوسفط بن اخی لُود بادشاہ کا مشیرِ
تھا۔خاص 25 میرمنشیِسوا تھا اورصدوقاور ابیاتر امام تھے۔ 26 یائیریعیرا
داؤد کا ذاتی امام تھا۔

21
ساؤل کے جرم کا کفارہ

داؤد1 حکومتکی دورانکے کال پڑ گیا جو تین جاریتکسال رہا۔
جب داؤد نے اِس کی یافتوجہ در کی ربتو جوابنے دیا، کال” اِس
لئے ختم نہیں ہو رہا کہ ساؤل ِجبعونیوںنے قتلکو کیا “تھا۔

تب2 بادشاہ ِجبعونیوںنے کو بُلا لیا تاکہ اُن باتسے اصلکرے۔ میں
وہ اسرائیلی نہیں بلـکہ یوں امور کا بچا تھے۔حصہکھچا ملـِک کنعان پر قبضہ
وقتکرتے اسرائیلیوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ آپہم ہلاککو
نہیں کریں لیکنگے۔ ساؤل اسرائیلنے اور یہوداہ کے لئے میںجوش آ کر
ہلاکاُنہیں کرنے کوششکی کی تھی۔

داؤد3 ِجبعونیوںنے سے مَیں”پوچھا، اُس یادتی ز کا طرحکسکفارہ
دے سکتا ہوں آپجو سے ہوئی آپمَیںہے؟ کے لئے کیا کروں آپتاکہ
دوبارہ اُس زمین کو برکت دیں جو رب نے ہمیں میراث میں دی “ہے؟
اُنہوں4 جوابنے دیا، جو” ساؤل ہمارےنے ہمارےاور خاندانوں کے
ساتھ کیا اُسہے کا ازالہ چاندیسونے نہیںسے کیا سکتا۔جا یہ مناسببھی
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نہیں کہ ہم اِس عوضکے کسی اسرائیلی کو مار “دیں۔ داؤد نے سوال
کیا، تو” پھر آپمَیں کے لئے کیا “کروں؟ ِجبعونیوں5 نے کہا، ساؤل” ہی
نے ہمیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہی ہمیں تباہ کرنا چاہتا تھا
تاکہ ہم اسرائیل کی کسی بھی جگہ قائم نہ رہ سکیں۔ اِس6 لئے ساؤل کی
اولاد میں مردوںساتسے ہمارےکو حوالے کر دیں۔ ہم رباُنہیں کے
چنے ہوئے بادشاہ ساؤل کے وطنی شہر ِجبعہ ربمیں کے پہاڑ پر موت کے
گھاٹ اُتار کر اُس کے حضور لٹکا “دیں۔

بادشاہ جوابنے مَیں”دیا، آپاُنہیں کے حوالے دوںکر “گا۔ یونتن7
کا بیٹا ساؤلبوستمفی کا پوتا تو لیکنتھا، بادشاہ اُسےنے نہ کیونکہچھیڑا،
اُس ربنے کی قَسم کھا کر یونتن سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں آپ کی اولاد
نقصانکبھیکو پہنچاؤںنہیں گا۔ اُسچنانچہ8 داشتہکیساؤلنے رِصفہ
بنت ایّاہ کے دو بیٹوں ارمونی اور بوستمفی کو اور اِس کے علاوہ ساؤل
کی میرببیٹی کے پانچ بیٹوں میربلیا۔چنکو برزلی محولاتی کے عدریبیٹے
ایل بیویکی تھی۔ 9 آدمیوںساتاِن داؤدکو ِجبعونیوںنے حوالےکے کر
دیا۔

ساتوں آدمیوں کو مذکورہ پہاڑ پر لایا گیا۔ وہاں ِجبعونیوں نے اُنہیں قتل
کر ربکے کے حضور لٹکا دیا۔ وہ ایکسب ہی دن مر گئے۔ اُس وقت
َجو کی فصل کی کٹائی شروع ہوئی تھی۔

تب10 رِصفہ بنت ایّاہ ساتوں لاشوں پاسکے گئی اور پتھر پر اپنے لئے
ٹاٹ کا کپڑا بچھا کر لاشوں کی حفاظت کرنے لـگی۔ دن کے وقت وہ
پرندوں کو بھگاتی اور رات وقتکے جنگلی جانوروں کو لاشوں سے دُور
رکھتی رہی۔ وہ بہار کے موسم میں فصل کی کٹائی کے پہلے دنوں سے لے
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کر تکوقتاُس ٹھہریوہاں بارشتکجبرہی نہ ہوئی۔
جب11 داؤد کو معلوم ہوا کہ ساؤل کی داشتہ رِصفہ نے کیا کِیا ہے

12-14 تو یبیسوہ ِجلعاد باشندوںکے پاسکے گیا اور اُن ساؤلسے اور اُس
کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو لے کر ساؤل قیسباپکے کی قبر میں دفنایا۔
جب) فلستیوں نے ِجلبوعہ پہاڑیکے علاقے میں اسرائیلیوں شکستکو
دی تھی تو اُنہوں نے ساؤل اور یونتن کی لاشوں کو بیت شان چوککے
میں لٹکا دیا تھا۔ یبیستب ِجلعاد کے وہاںچوریچوریآدمی آ کر لاشوں
کو پاساپنے لے (تھے۔گئے داؤد ِجبعہنے لاشوںساتلٹکیتکابمیں
کو بھی اُتار کر ضلع قیسمیں کی قبر میں دفنایا۔ ضلع بن یمین کے قبیلے کی
آبادی ہے۔

کچھسبجب داؤد کے حکم مطابقکے کیا گیا تھا ربتو ملـکنے کے
لئے دعائیں سن لیں۔

فلستیوں سے جنگیں
ایک15 اَور بار فلستیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔

داؤد فلستیوںسمیتفوجاپنی لڑنےسے لئےکے وہجبنکلا۔ لڑتا لڑتا نڈھال
ہو گیا تھا 16 ایکتو فلستی اُسنے پر حملہ جسکیا کا نام بنوباِشبی تھا۔ یہ
آدمی دیو قامت مرد رفا کی نسل سے تھا۔ اُس پاسکے نئی تلوار اور اِتنا لمبا
نیزہ تھا صرفکہ اُس کی پیتل نوککی کا ًوزن تقریبا ساڑھے 3 کلو گرام
تھا۔ لیکن17 ابی شے بن یاہ ضرو دوڑ کر داؤد کی مدد کرنے آیا اور فلستی
کو مار ڈالا۔ اِس کے بعد داؤد کے فوجیوں نے قَسم کھائی، آئندہ” آپ
لڑنے کے لئے ہمارے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہ ہو اسرائیلکہ کا چراغ
بجھ “جائے۔
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اِس18 کے بعد اسرائیلیوں جوبکو قریبکے بھی فلستیوں سے لڑنا پڑا۔
وہاں ِسبکی حوساتی نے قامتدیو مرد رفا کی اولاد میں ایکسے آدمی کو
مار جسڈالا کا سفنام تھا۔

جوب19 ایکقریبکے اَور لڑائی چھڑ گئی۔ اِس کے بیتدوران لحم
اِلحنانکے یعرےبن اُرجیم نے جالوتجاتی موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔
جالوت کا نیزہ کھڈی کے شہتیر جیسا بڑا تھا۔ ایک20 اَور جاتدفعہ کے
پاس لڑائی ہوئی۔ فلستیوں ایککا فوجی جو رفا نسلکی کا بہتتھا لمبا تھا۔
اُس ہاتھوںکے اور پیروں کی اُنگلیاںچھچھ یعنی مل اُنگلیاں24کر تھیں۔
جب21 وہ اسرائیلیوں کا مذاق اُڑانے لگا تو داؤد کے بھائی ِسمعہ کے بیٹے
یونتن نے اُسے مار ڈالا۔ جات22 کے یہ دیو قامت مرد رفا کی اولاد تھے،
اور وہ داؤد اور اُس فوجیوںکے ہلاکہاتھوںکے ہوئے۔

22
داؤد کا گیت

ربدنجس1 نے داؤد کو تمام دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے بچایا
اُس دن بادشاہ گیتنے گایا،

میریرب”2 چٹان، میرا قلعہ اور نجاتمیرا دہندہ ہے۔
3 میرا میریخدا چٹان میںجسہے مَیں پناہ لیتا ہوں۔ میریوہ ڈھال،

میری نجات کا پہاڑ، میرا بلند حصار اور میری پناہ گاہ ہے۔ تُو میرا نجات
دہندہ ہے مجھےجو ظلم و تشدد سے بچاتا ہے۔

4 مَیں رب کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید !ہو تب وہ مجھے دشمنوں سے
چھٹکارا دیتا ہے۔

موت5 کی موجوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت سیلابکے میرےنے
دل طاریدہشتپر کی۔
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6 پاتال کے رّسوں نے مجھے جکڑ لیا، موت میرےنے راستے میں اپنے
پھندے ڈال دیئے۔

پھنسمیںمصیبتمَیںجب7 گیا تو مَیں پکارا۔کوربنے مَیں مددنے
کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی تو اُس نے اپنی سکونت گاہ میریسے آواز
میریسنی، چیخیں اُس پہنچتککانکے گئیں۔

زمینتب8 اُٹھیلرز اور تھرتھرانے لـگی، آسمان غضبکےرببنیادیںکی
کے منے سا کانپنے اور لنے جھو لـگیں۔

اُس9 ناککی سے دھواں نکل آیا، اُس کے منہ سے بھسم کرنے والے
شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔

آسمان10 کو جھکا کر وہ نازل جبہوا۔ اُتر آیا تو اُس کے پاؤں کے نیچے
اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

11 وہ کروبی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہَوا پَروںکے پر منڈلانے لگا۔
اُس12 اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بارشبنایا، کے کالے اور

گھنے بادل خیمے طرحکی اپنے ارد گرد لگائے۔
اُس13 کے حضور کی تیز روشنی سے شعلہ زن پھوٹکوئلے نکلے۔
آسمانرب14 سے کڑکنے لگا، الله تعالیٰ کی آواز گونج اُٹھی۔
اُس15 نے اپنے تیر چلا دیئے تو دشمن تتر بتر ہو گئے۔ اُس کی بجلی اِدھر

اُدھر گرتی گئی تو اُن میں ہل چل مچ گئی۔
ڈانٹانےرب16 تو وادیاںکیسمندر میںغصےوہجبہوئیں،ظاہر گرجا

تو اُس کے دم جھونکوںکے زمینسے کی بنیادیں نظر آئیں۔
بلندیوں17 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس نے مجھے پکڑ گہرےلیا، پانی میں

کھینچسے کر مجھے نکال لایا۔
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18 اُس نے میرےمجھے زبردست دشمن سے بچایا، اُن سے جو مجھ سے
نفرت کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ سکا۔

پھنسمیںمصیبتمَیںدنجس19 گیا اُس اُنہوںدن مجھنے پر حملہ کیا،
ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔

اُس20 تنگمجھےنے نکالسےجگہ کر دیا،چھٹکارا کیونکہ مجھوہ خوشسے تھا۔
بازیراستمیریمجھےرب21 کا اجر اِسہیں،صافہاتھمیرےہے۔دیتا لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔
22 راہوںکیربمَیںکیونکہ پر چلتا رہا بدیمَیںہوں، کر اپنےسےنے

خدا سے دُور نہیں ہوا۔
اُس23 تمامکے میرےاحکام منے سا مَیںہیں،رہے اُس فرمانوںکے سے

نہیں ہٹا۔
اُس24 کے منے سا ہی مَیں بےالزام رہا، گناہ کرنے سے باز رہا ہوں۔
اِس25 لئے رب بازیراستمیریمجھےنے کا اجر دیا، کیونکہ اُس کی

آنکھوں کے منے سا ہی ثابتصافپاکمَیں ہوا۔
اے26 الله، جو وفادار ہے اُس کے ساتھ سلوکتیرا وفاداری کا ہے،

جو بےالزام اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بےالزام ہے۔
27 پاکجو ہے اُس کے ساتھ تیرا پاکسلوک ہے۔ لیکن جو کج رَو

اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بھی رَویکج کا ہے۔
28 تُو پست حالوں نجاتکو دیتا ہے، اور تیری آنکھیں مغروروں پر لـگی

رہتی ہیں تاکہ اُنہیں پست کریں۔
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رب،اے29 تُو ہی میرا چراغ اندھیرےمیرےہیربہے، روشنکو
کرتا ہے۔

30 تیرےکیونکہ ساتھ مَیں فوجی دستے پر حملہ کر سکتا، اپنے خدا کے
ساتھ دیوار پھلانگکو سکتا ہوں۔

31 الله کی راہ کامل ربہے، کا خالصفرمان ہے۔ جو بھی اُس میں
پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔

32 ربکیونکہ کے کونسوا خدا ہمارےہے؟ خدا کے ہے؟چٹانکونسوا
33 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کاملکو کر دیتا ہے۔
34 میرےوہ پاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا، مجھے مضبوطی سے

میری بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔
35 میرےوہ ہاتھوں جنگکو کرنے تربیتکی دیتا میرےابہے۔

بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔
رب،اے36 تُو مجھےنے نجاتاپنی دیبخشڈھالکی تیریہے، نرمی

مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔
37 میرےتُو قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا اِسہے، لئے میرے ٹخنے نہیں

ڈگمگاتے۔
38 مَیں نے اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے اُنہیں کچل دیا، مَیں باز نہ آیا

تکجب وہ ختم نہ ہو گئے۔
مَیں39 اُنہیںنے تباہ کر پاشپاشیوںکے کر دیا کہ دوبارہ اُٹھ نہ سکے

بلـکہ گر میرےکر پاؤں پڑےتلے رہے۔
40 کیونکہ تُو نے جنگمجھے کرنے کے لئے قوت سے کمربستہ کر دیا،

تُو میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا جھکا دیا۔
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41 تُو نے میرے دشمنوں کو میرے منے سا سے بھگا دیا، اور مَیں نے
نفرت کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔

42 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے رہے، لیکن بچانے والا کوئی نہیں
تھا۔ ربوہ کو پکارتے لیکنرہے، اُس جوابنے نہ دیا۔

مَیں43 اُنہیںنے ُچور ُچور کر گردکے طرحکی ہَوا میں اُڑا دیا۔ مَیں نے
اُنہیں گلی میں مٹی طرحکی پاؤں تلے روند کر ریزہ ریزہ کر دیا۔

44 تُو میریمجھےنے قوم جھگڑوںکے سے بچا کر اقوام پر حکومتمیری
قائم رکھی قومجسہے۔ سے ناواقفمَیں تھا وہ خدمتمیری کرتی ہے۔

دبکپردیسی45 کر میری خوشامد کرتے ہیں۔ جوں ہی باتمَیں ہوںکرتا تو میریوہ سنتے ہیں۔
46 ہمتوہ ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آتے ہیں۔
رب47 زندہ میری!ہے چٹان کی تمجید میرے!ہو خدا کی تعظیم ہو جو

نجاتمیری کی چٹان ہے۔
وہی48 خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر دیتا
49 اور میرےمجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو میرےمجھے

مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے بچائے رکھتا ہے۔
اے50 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں تیرےگا، نام

یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔
51 کیونکہ رب اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ اپنے مسح کئے

ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد پر تکہمیشہ مہربان رہے “گا۔
23

داؤد کے آخری الفاظ
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1 درِج ذیل داؤد الفاظآخریکے :ہیں
داؤد” بن یسّی کا فرمان جسے الله نے سرفراز کیا، یعقوبجسے کے خدا

مسحنے کر کے بادشاہ بنا دیا تھا، جساور تعریفکی اسرائیل گیتکے
کرتے ہیں،

رب2 روحکے باتمعرفتمیرینے کی، اُس کا فرمان میری زبان پر
تھا۔

اسرائیل3 کے خدا اسرائیلفرمایا،نے مجھچٹانکی کلامہمسے ہوئی،
انصافجو’ حکومتسے کرتا ہے، جو الله مانخوفکا کر حکمرانی ہے،کرتا

4 کیصبحوہ روشنی کی مانند اُسہے، آفتابطلوِع کی بادلجبمانند
چھائے نہیں جبہوتے۔ اُس کی بارشکرنیں کے بعد زمین پر پڑتی ہیں تو
پھوٹپودے نکلتے ‘ہیں۔

5ً یقینا میرا اللهسےمضبوطیگھرانا اُسکیونکہہے،ساتھکے میرےنے
ابدیساتھ عہد باندھا ہے، ایسا جسعہد کا ہر پہلو منظم محفوظاور ہے۔
نجاتمیریوہ تکتکمیل پہنچائے گا اور میری ہر آرزو کرےپوری گا۔

لیکن6 یوںخارداربےدین مانندکیجھاڑ ہیں جو ہَوا سےجھونکوںکے
اِدھر اُدھر بکھر گئی ہیں۔ کانٹوں کی وجہ سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔

اُنہیںلوگ7 لوہے اوزارکے نیزےیا کے دستے جمعسے کر وہیںکے کے
وہیں جلا دیتے “ہیں۔

داؤد کے سورما
8 درِج ذیل داؤد سورماؤںکے فہرستکی ہے۔ تینجو یوآبافسر کے

بھائی ابی شے کے عین بعد آتے تھے اُن میں یوشیب بشیبت تحکمونی پہلے نمبر
پر آتا ایکتھا۔ بار اُس نے نیزےاپنے سے آدمیوں800 کو مار دیا۔
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9 اِن تین افسروں میں دوسریسے جگہ پر اِلی عزر بن دودو بن اخوحی آتا
جنگایکتھا۔ اُنہوںجبمیں نے فلستیوں کو چیلنج دیا تھا اور اسرائیلی
بعد میں پیچھے ہٹ گئے تو اِلی عزر داؤد کے ساتھ فلستیوں10 کا مقابلہ کرتا
رہا۔ اُس دن فلستیوںوہ کو مارتے مارتے تھکاِتنا گیاکہ آخرکار تلوار اُٹھا
نہ سکا بلـکہ ہاتھ تلوار کے ساتھ جم ربگیا۔ نے اُس معرفتکی بڑی فتح
بخشی۔ باقی لاشوںصرفدستے کو لُوٹنے کے لئے لوٹ آئے۔

11 اُس کے بعد تیسری جگہ پر سمّہ بن اجی ہراری آتا تھا۔ ایک مرتبہ
قریبکےلحیفلستی اسرائیلمیںکھیتکےمسور لڑخلافکے تھے۔رہے
اسرائیلی فوجی اُن کے منے سا بھاگنے لـگے، لیکن12 کھیتسمّہ درمیانکے
تک بڑھ گیا اور وہاں لڑتے لڑتے فلستیوں شکستکو ربدی۔ نے اُس
بڑیمعرفتکی فتح بخشی۔

ایک13-14 جنگاَور کے دوران داؤد عدُلام کے غار کے پہاڑی قلعے
میں تھا جبکہ فلستی فوج نے وادٔی رفائیم میں اپنی لشکرگاہ لگائی تھی۔ اُن
کے دستوں بیتنے لحم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ فصل کا موسم تھا۔ داؤد
تیسکے اعلٰی افسروں میں سے تین اُس سے ملنے آئے۔ 15 داؤد کو شدید
پیاس لـگی، اور وہ کہنے لگا، میرےکون” لئے بیت لحم دروازےکے پر
حوضکے سے کچھ پانی لائے “گا؟ 16 یہ سن کر تینوں افسر فلستیوں کی
لشکرگاہ پر حملہ کر کے اُس میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے بیت لحم کے
تکحوض پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے داؤد پاسکے لے
آئے۔ لیکن اُس نے پینے سے انکار کر دیا بلـکہ اُسے قربانی کے طور پر ُنڈیل ا
ربکر پیشکو کیا 17 اور بولا، رب” کرےنہ کہ مَیں یہ پانی پیوں۔ اگر
ایسا کرتا تو آدمیوںاُن خونکا پیتا جاناپنیجو پانیکرکھیلپر “ہیں۔لائے
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اِس لئے وہ اُسے پینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اِن تین سورماؤں زبردستکے کاموں
ایککی مثال ہے۔

یوآب18-19 بن یاہ ضرو کا بھائی ابی شے مذکورہ تین سورماؤں پر مقرر
ایکتھا۔ دفعہ اُس نے نیزےاپنے سے 300 آدمیوں کو مار ڈالا۔ تینوں
نسبتکی اُس کی عزتدُگنی کی جاتی تھی، لیکن وہ خود اُن میں گنا نہیں
جاتا تھا۔

20 ِنایاہ ب بن یہویدع زبردستبھی فوجی تھا۔ وہ قبضئیل کا ہنے ر والا تھا،
اور اُس بہتنے اپنیدفعہ موآبدکھائی۔مردانگی بڑےدوکے اُسسورما
ہلاکہاتھوںکے ایکہوئے۔ برفبہتجببار پڑ گئی تو اُس ایکنے
میںحوض اُتر ایککر ببر شیر کو مار ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک21
اَور موقع پر اُس کا ایکواسطہ قامتدیو مصری سے پڑا۔ مصری کے ہاتھ
میں نیزہ تھا جبکہ اُس پاسکے صرف لاٹھی تھی۔ لیکن ِنایاہ ب نے اُس پر
حملہ کر کے اُس کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور اُسے اُس کے اپنے ہتھیار
سے مار ڈالا۔ بہادریایسی22 دکھانے کی بنا پر ِنایاہ ب بن یہویدع مذکورہ تین
آدمیوں کے برابر ہوا۔مشہور افسروںتیس23 کے نسبتکیمردوںدیگر اُس
کی یادہ کیعزتز جاتی تھی، لیکن وہ تینمذکورہ آدمیوں میں گنا نہیں جاتا
تھا۔ داؤد نے اُسے اپنے محافظوں پر مقرر کیا۔

ذیل24 کے آدمی بادشاہ کے سورماؤں30 میں شامل تھے۔
یوآب کا بھائی عساہیل، بیت لحم کا اِلحنان بن دودو، 25 سمّہ حرودی،

اِلیقہ حرودی، خلِص26 فلطی، تقوع کا عیرا بن عقیس، عنتوت27 کا ابی
عزر، مبونی حوساتی، 28 ضلمون اخوحی، مَہری نطوفاتی، 29 حلِب بن بعنہ
نطوفاتی، بن یمینی شہر ِجبعہ کا اِتّی بن ریبی، 30 ِنایاہ ب فِرعاتونی، جعسنحلے
علبونابی31ہِّدی،کا 33-32برحومی،عزماوتعرباتی، اِلیَحبا بنیسعلبونی،
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یسین، یونتن بن سمّہ ہراری، اخی آم بن سرار ہراری، 34 اِلی فلط بن احسبی
اِلیمعکاتی، بنعام تُفلاخی فعریکرملی،حصرو35جلونی، اربی، ضوباہ36
کا اِجال بن ناتن، بانی جادی، ِصلق37 عمونی، یوآب بن یاہ ضرو کا سلاح
بردار نحری بیروتی، 38 عیرا اِتری، جریب اِتری 39 اور یاہ اُور ِحتّی۔ آدمیوں
کی کُل تعداد 37 تھی۔

24
داؤد کی مردم شماری

ایک1 بار پھر رب کو اسرائیل پر غصہ آیا، اور اُس نے داؤد کو اُنہیں
مصیبت میں لنے ڈا پر اُکسا کر اُس کے ذہن میں مردم شماری کرنے کا
خیال ڈال دیا۔

2 چنانچہ داؤد فوجنے کے یوآبکمانڈر کو حکم دیا، دان” سے لے کر
بیرسبع تک اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے گزرتے جنگہوئے کرنے
قابلکے مردوں کو گن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُن کی کُل تعداد کیا
“ہے۔ لیکن3 یوآب اعتراضنے کیا، اے” میرےبادشاہ آقا، ربکاش
آپ کا آپخدا کے دیکھتے دیکھتے فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھائے۔ لیکن
میرے آقا اور بادشاہ اُن کی مردم شماری کیوں کرنا ہتے چا “ہیں؟ لیکن4
یوآببادشاہ فوجاور افسروںبڑےکے اعتراضاتکے باوجودکے باتاپنی
پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ وہ دربار روانہسے ہو اسرائیلکر فہرستکیمردوںکے
تیار کرنے لـگے۔

5 یائے در یردن کو عبور کر کے اُنہوں نے عروعیر اور وادٔی ارنون کے
بیچ کے شہر میں شروع کیا۔ وہاں سے وہ جد اور یعزیر سے ہو کر 6 ِجلعاد
اور ِحتّیوں ملـککے کے تکقادسشہر پہنچے۔ پھر آگے ھتے بڑ ھتے بڑ وہ



24:7سموئیل-۲ lxxx 24:15سموئیل-۲

دان اور صیدا گردکے نواحو کے علاقے اور7 قلعہ بند شہر صور اور یوں ِحوّ
اور کنعانیوں کے تمام تکشہروں پہنچ گئے۔ آخرکار اُنہوں نے یہوداہ کے
جنوب کی شماریمردم تکبیرسبع کی۔

ملـکپورےیوں8 میں سفر کرتے کرتے مہینوں9وہ دنوں20اور کے
بعد یوآب9آئے۔واپسیروشلم بادشاہنے رپورٹپوریکیشماریمردمکو
میںاسرائیلکی۔پیش تلوار تھےافرادلاکھ8قابلکےچلانے یہوداہجبکہ
کے 5 لاکھ مرد تھے۔

ابلیکن10 داؤد کا ضمیر اُس ملامتکو کرنے لگا۔ اُس ربنے سے
دعا کی، مجھ” سنگینسے گناہ سرزد ہوا اےہے۔ ابرب، اپنے خادم کا
معافقصور کر۔ مجھ حماقتبڑیسے ہوئی “ہے۔

اگلے11 جبدن داؤد صبح وقتکے اُٹھا تو اُس غیبکے بین جاد نبی
ربکو طرفکی سے پیغام مل گیا، داؤد”12 پاسکے جا کر اُسے بتا تینتجھےرب’دینا، پیشسزائیں کرتا اِنہے۔ میں “۔‘لےچنایکسے جاد13
داؤد پاسکے گیا اور اُسے رب کا پیغام سنا دیا۔ اُس نے سوال کیا، آپ”
ترجیحکوسزاکس ہیں؟دیتے کال؟دورانکےسالساتمیںملـکاپنے
یا یہ کہ آپ کے دشمن آپ کو بھگا کر تین ماہ تک آپ کا تعاقب کرتے
رہیں؟ یا یہ آپکہ ملـککے میں تین تکدن وبا پھیل جائے؟ دھیان سے
اِس بارےکے میں سوچیں تاکہ مَیں آپاُسے جوابکا پہنچا جسسکوں
مجھےنے بھیجا “ہے۔

داؤد14 جوابنے دیا، ہائے،” مَیں کیا بہتمَیںکہوں؟ پریشان ہوں۔
لیکن آدمیوں میںہاتھکے پڑنے نسبتکی بہتر ہاتھکےہیربمَیںکہہے
میں پڑ جاؤں، کیونکہ اُس کا رحم عظیم “ہے۔

تب15 رب نے اسرائیل میں وبا پھیلنے دی۔ وہ اُسی صبح شروع ہوئی
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اور تین تکدن لوگوں موتکو گھاٹکے اُتارتی شمالگئی۔ میں دان سے
لے میںجنوبکر تکبیرسبع 70,000کُل ہلاکافراد ہوئے۔ لیکن16
جب وبا کا فرشتہ چلتے چلتے پہنچتکیروشلم گیا اور اُس پر ہاتھ اُٹھانے لگا تو
رب نے لوگوں مصیبتکی کو دیکھ ترسکر کھایا اور تباہ کرنے والے
فرشتے کو حکم دیا، بس” !کر اب باز “آ۔ اُس وقت رب کا فرشتہ وہاں
کھڑا تھا جہاں ارَوناہ یبوسی اپنا اناج گاہتا تھا۔

جب17 داؤد نے فرشتے کو لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا تو اُس نے
رب التماسسے کی، مَیں” ہی نے گناہ کیا ہے، یہ میرا ہی قصور ہے۔ اِن
بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ براہِ کرم اِن کو چھوڑ کر مجھے میرےاور
خاندان کو سزا “دے۔

اُسی18 دن جاد داؤد پاسکے آیا اور اُس سے کہا، ارَوناہ” یبوسی کی
ہنے کیگا پاسکےجگہ جا اُسکر قربانکیربپر گاہ بنا “لے۔ چنانچہ19
داؤد چڑھ کر ہنے گا کی جگہ کے پاس آیا جس طرح رب نے جاد کی
معرفت فرمایا تھا۔

ارَوناہجب20 بادشاہنے اور اُس یوںکے دربار طرفاپنیکو چڑھتا ہوا
دیکھا تو وہ نکل کر بادشاہ کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا۔ اُس21 نے
پوچھا، میرے” آقا اور پاسمیرےبادشاہ کیوں آ “گئے؟ داؤد جوابنے
آپمَیں”دیا، کی ہنے گا کی جگہ خریدنا ہوںچاہتا ربتاکہ کے لئے قربان
گاہ تعمیر کروں۔ کیونکہ یہ کرنے سے وبا رُک جائے “گی۔

22 ارَوناہ نے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، جو آپکچھ کو اچھا لـگے
اُسے لے کر چڑھائیں۔ یہ بَیل بھسم ہونے والی قربانی کے لئے حاضر ہیں۔
اور اناج کو ہنے گا اور بَیلوں کو جوتنے کا سامان قربان گاہ پر رکھ کر جلا
دیں۔ 23 بادشاہ سلامت، مَیں خوشی سے آپ کو یہ سب کچھ دے دیتا
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ہوں۔ دعا ہے ربآپکہ اپنے خدا کو پسند “آئیں۔
لیکن24 بادشاہ نے انکار کیا، نہیں،” مَیں ضرور ہر چیز قیمتپوریکی

اپنےربمَیںگا۔کروںادا ایسیکوخدا بھسمکوئی پیشقربانیوالیہونے
نہیں کروں گا جو مفتمجھے میں مل “جائے۔

چنانچہ داؤد سمیتبَیلوںنے ہنے گا کی چاندیجگہ ِسکوں50کے کے
عوض خرید لی۔ 25 اُس نے وہاں رب کی تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر
کے اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں ربتبچڑھائیں۔ نے
ملـک کے لئے دعا سن کر وبا روککو دیا۔



lxxxiii

مقّدسکتاِب
TheHolyBible inUrdu,UrduGeoVersion,UrduScript

Copyright©2019UrduGeoVersion
Language: ����� (Urdu)
This translation is made available to you under the terms of the Creative
CommonsAttribution-Noncommercial-NoDerivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
Youdonot sell thiswork for aprofit.
Youdonot change anyof thewords orpunctuationof the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2022-05-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 4May2022
1fad1a5f-0be2-546a-99c1-b08aa9c23046

http://www.ethnologue.org/language/urd
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	۲-سموئیل

