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پَیدایش
دنیا کی تخلیق کا پہلا :دن روشنی

1 ابتدا میں الله نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تکابھی2 زمین ویران اور
خالی تھی۔ گہرےوہ پانی سے ڈھکی ہوئی جستھی کے اوپر اندھیرا ہی
اندھیرا تھا۔ الله کا روح پانی کے اوپر منڈلا رہا تھا۔

3 پھر الله نے کہا، روشنی” ہو “جائے تو روشنی پیدا ہو گئی۔ 4 الله نے
دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور اُس نے روشنی کو یکی تار الـگسے کر
دیا۔ 5 الله نے روشنی کو دن کا نام دیا اور یکی تار راتکو کا۔ شام ہوئی،
پھر صبح۔ یوں پہلا دن گزر گیا۔
دوسرا :دن آسمان

الله6 پانی”کہا،نے ایکدرمیانکے ایسا گنبد پیدا ہو سےجسجائے
نچلا پانی اوپر کے پانی الـگسے ہو “جائے۔ 7 ایسا ہی ہوا۔ الله ایکنے
ایسا گنبد جسبنایا سے نچلا پانی اوپر کے پانی الـگسے ہو گیا۔ 8 الله نے
گنبد کو آسمان کا نام دیا۔ شام ہوئی، پھر صبح۔ یوں دوسرا دن گزر گیا۔
تیسرا زمینخشک:دن پودےاور

9 الله نے کہا، جو” پانی آسمان نیچےکے ہے ایکوہ جگہ جمع ہو جائے
تاکہ دوسری طرف خشک جگہ نظر “آئے۔ ایسا ہی ہوا۔ 10 الله نے
جگہخشک زمینکو کا نام دیا اور جمع شدہ پانی کو سمندر کا۔ اور الله نے
دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ 11 پھر اُس نے کہا، زمین” یاول ہر پیدا کرے،
ایسے پودے جو بیج رکھتے ہوں اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی
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قسم بیجکے رکھتے “ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ زمین12 یاولنے ہر پیدا ایسےکی،
پودے جو اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے اور ایسے درخت جن پھلکے اپنی
اپنی قسم بیجکے رکھتے تھے۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ شام13 ہوئی،
پھر صبح۔ یوں تیسرا دن گزر گیا۔
چوتھا :دن سورج، چاند ستارےاور

14 الله نے کہا، آسمان” پر روشنیاں پیدا ہو جائیں تاکہ دن راتاور میں
امتیاز ہو اور اِسی مختلفطرح موسموں، دنوں اور سالوں میں بھی۔ آسمان15
کی یہ روشنیاں دنیا کو روشن “کریں۔ ایسا ہی ہوا۔ 16 الله نے دو بڑی
روشنیاں بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن پر حکومت کرنے کو اور چاند جو
چھوٹا راتتھا پر۔ اِن کے علاوہ اُس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اُس17 نے
اُنہیں آسمان پر رکھا تاکہ وہ دنیا روشنکو کریں، راتاوردن18 حکومتپر
کریں اور روشنی اور یکی تار میں امتیاز پیدا کریں۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا
ہے۔ شام19 ہوئی، پھر صبح۔ یوں چوتھا دن گزر گیا۔
پانچواں :دن پانی اور ہَوا کے جاندار

20 الله نے کہا، پانی” آبی جانداروں سے بھر جائے اور فضا پرندےمیں
الله21“پھریں۔اُڑتے بنائے،جانورسمندریبڑےبڑےنے پانی تمامکی دیگر
مخلوقات اور قسمہر کے پَر رکھنے والے بھیجاندار بنائے۔ الله نے دیکھا کہ
یہ اچھا ہے۔ اُس22 دیبرکتاُنہیںنے اور پھلو”کہا، پھولو اور تعداد میں
ھتے بڑ جاؤ۔ سمندر تم سے بھر جائے۔ اِسی پرندےطرح زمین پر تعداد میں
بڑھ “جائیں۔ شام23 ہوئی، پھر صبح۔ یوں پانچواں دن گزر گیا۔
چھٹا :دن زمین پر چلنے والے جانور اور انسان
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24 الله نے کہا، زمین” ہر قسم کے جاندار :کرےپیدا مویشی، رینگنے

والے اور جنگلی “جانور۔ ایسا ہی ہوا۔ 25 الله نے ہر قسم کے مویشی،
رینگنے والے اور جنگلی جانور بنائے۔ اُس نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔

26 الله نے کہا، ابآؤ” ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، وہ ہم سے
مشابہت رکھے۔ وہ تمام جانوروں پر حکومت کرے، سمندر کی مچھلیوں پر،
ہَوا پرندوںکے پر، مویشیوں پر، جانوروںجنگلی پر اور زمین پر تمامکے رینگنے
والے جانداروں “پر۔ یوں27 الله نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، الله کی
صورت پر۔ اُس نے اُنہیں مرد عورتاور بنایا۔ 28 الله نے اُنہیں برکت دی
اور کہا، پھلو” پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر جائے اور تم
اُس پر اختیار رکھو۔ سمندر کی مچھلیوں، ہَوا پرندوںکے اور زمین پر کے تمام
رینگنے والے جانداروں حکومتپر “کرو۔

29 الله نے اُن سے مزید کہا، تمام” بیج پودےدار اور پھل درختدار
تمہارے ہی ہیں۔ مَیں اُنہیں تم کو کھانے کے لئے دیتا ہوں۔ اِس30 طرح
مَیں تمام جانوروں کو کھانے کے لئے یالی ہر دیتا میںجسہوں۔ بھی جان
یہوہہے کھا سکتا زمینوہخواہہے، پر چلنے پھرنے والا جانور، ہَوا کا پرندہ
یا زمین پر رینگنے والا کیوں نہ “ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ 31 الله سبنے پر نظر کی
تو دیکھا کہ وہ بہت اچھا بن گیا ہے۔ شام ہوئی، پھر صبح۔ چھٹا دن گزر
گیا۔

2
ساتواں :دن آرام

یوں1 آسمان و زمین اور اُن کی تمام چیزوں تخلیقکی مکمل ہوئی۔ ساتویں2
دن الله کا سارا تکمیلکام کو پہنچا۔ اِس فارغسے ہو کر اُس نے آرام کیا۔
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3 الله ساتویںنے دن دیبرکتکو اور مخصوصاُسے مُقّدسو کیا۔ کیونکہ
اُس دن اُس نے اپنے تمام تخلیقی کام فارغسے ہو کر آرام کیا۔
آدم اور حوا

یہ4 آسمان و زمین تخلیقکی بیانکا ربجبہے۔ خدا آسماننے و زمین
کو بنایا 5 تو شروع میں یاں جھاڑ پودےاور نہیں اُگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ
الله بارشنے کا انتظام نہیں کیا تھا۔ اور ابھی انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ
زمین کی باڑیکھیتی کرتا۔ اِس6 کی بجائے زمین میں دُھندسے اُٹھ کر اُس
کی پوری سطح کو تر کرتی تھی۔ 7 پھر رب خدا نے زمین سے مٹی لے کر
انسان کو تشکیل دیا اور اُس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی
جان ہوا۔

رب8 خدا مشرقنے میں ملـِک عدن ایکمیں باغ لگایا۔ اُس میں اُس
نے اُس آدمی کو رکھا جسے اُس نے بنایا تھا۔ رب9 خدا کے حکم پر زمین
میں سے طرح طرح پھوٹدرختکے نکلے، ایسے درخت جو دیکھنے میں
اورکشدل کھانے کے لئے اچھے تھے۔ باغ بیچکے میں تھے۔درختدو
ایک کا پھل زندگی بخشتا تھا جبکہ دوسرے کا پھل اچھے اور بُرے کی
پہچان دلاتا تھا۔ عدن10 میں ایکسے یا در نکل کر باغ کی آب پاشی کرتا
تھا۔ وہاں سے بہہ کر وہ چار شاخوں میں تقسیم ہوا۔ 11-12 پہلی شاخ کا
نام فیسون ہے۔ وہ ملـِک یلہ حو گھیرےکو ہوئے بہتی خالصجہاںہے
سونا، ُگوگل کا گوند اور عقیِق *احمر پائے جاتے ہیں۔ دوسری13 کا نام
جیحون ہوئےگھیرےکوکوشجوہے بہتی ہے۔ تیسری14 کا نام دِجلہ
ہے جو اسور مشرقکے کو جاتی ہے اور چوتھی کا فراتنام ہے۔
* 2:11-12 عقیِق :احمر carnelian
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رب15 خدا پہلےنے آدمی کو باِغ میںعدن رکھا تاکہ وہ اُس باغکی بانی

ربلیکن16کرے۔حفاظتاور اُسےنےخدا آگاہ تجھے”کیا، درختہر
کا پھل کھانے اجازتکی ہے۔ درختجسلیکن17 کا پھل اچھے اور
بُرے کی پہچان دلاتا ہے اُس کا پھل کھانا منع ہے۔ اگر اُسے کھائے تو
ً مرےیقینا “گا۔

رب18 خدا اچھا”کہا،نے نہیں آدمیکہ اکیلا مَیںرہے۔ اُس کے لئے
مناسبایک مددگار بناتا “ہوں۔

رب19 خدا نے مٹی سے زمین پر چلنے پھرنے والے جانور اور ہَوا کے
پرندے بنائے ابتھے۔ وہ اُنہیں آدمی پاسکے لے آیا تاکہ معلوم ہو جائے
وہکہ اُن کے کیا کیا یوںگا۔رکھےنام ہر جانور ملنامسےطرفکیآدمکو
گیا۔ آدمی20 نے تمام مویشیوں، پرندوں اور زمین پر پھرنے والے جانداروں
کے نام رکھے۔ لیکن اُسے اپنے لئے مناسبکوئی مددگار نہ ملا۔

ربتب21 خدا اُسےنے ُسلا جبدیا۔ گہریوہ نیند سو رہا تھا تو اُس
نے اُس کی پسلیوں میں ایکسے نکال کر اُس کی جگہ گوشت بھر دیا۔
22 پسلی سے اُس عورتنے بنائی اور اُسے آدمی پاسکے لے آیا۔ 23 اُسے
دیکھ کر وہ پکار اُٹھا، !واہ” یہ تو جیسیمجھ ہی میریہے، ہڈیوں میں سے
میںگوشتمیرےاورہڈی اِسہے۔گوشتسے نارینامکا رکھا جائے
کیونکہ وہ نر نکالیسے “ہے۔گئی اِس24 لئے مرد اپنے باپماں کو چھوڑ
کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، اور وہ ایکدونوں ہو جاتے
ہیں۔ 25 دونوں، آدمی اور عورت ننگے تھے، لیکن یہ اُن کے لئے شرم کا
باعث نہیں تھا۔

3
گناہ کا آغاز
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زمینسانپ1 پر چلنے پھرنے والے اُن تمام جانوروں یادہسے چالاکز تھا

بنایانےخداربکوجن تھا۔ اُس کیا”پوچھا،سےعورتنے الله واقعینے
کہا کہ باغ کسیکے درختبھی کا پھل نہ “کھانا؟ عورت2 جوابنے
دیا، ہرگز” نہیں۔ ہم باغ کا ہر پھل کھا سکتے ہیں، صرف3 اُس درخت
پھلکے سے گریز کرنا باغجوہے بیچکے میں اللهہے۔ نے کہا اُسکہ کا
پھل نہ کھاؤ بلـکہ اُسے چھونا بھی نہیں، ورنہ ًتم یقینا مر جاؤ “گے۔ سانپ4
عورتنے سے کہا، تم” ہرگز نہ مروگے، 5 بلـکہ الله جانتا ہے جبکہ تم
اُس کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم الله کی مانند
ہو جاؤ گے، تم جو بھی اچھا اور بُرا ہے اُسے جان لو “گے۔

عورت6 درختنے پر غور کیا کہ کھانے کے لئے اچھا اور دیکھنے میں
بھی کشدل سبہے۔ سے دل فریب بات یہ کہ اُس سے سمجھ حاصل
ہو سکتی !ہے یہ سوچ کر اُس نے اُس کا پھل لے کر اُسے کھایا۔ پھر اُس
نے اپنے شوہر دےبھیکو دیا، کیونکہ وہ اُس ساتھکے تھا۔ اُس بھینے
کھا لیا۔ لیکن7 کھاتے ہی اُن کی آنکھیں کھل گئیں اور اُن کو معلوم ہوا
کہ ہم ننگے ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے انجـیر کے سیپتے کر لنگیاں بنا لیں۔

8 شام کے وقت جب ٹھنڈی ہَوا چلنے لـگی تو اُنہوں نے رب خدا کو
باغ میں چلتے پھرتے سنا۔ وہ ڈر مارےکے درختوں چھپپیچھےکے گئے۔
رب9 خدا نے پکار کر کہا، آدم،” تُو کہاں “ہے؟ آدم10 جوابنے مَیں”دیا، تجھےنے باغ میں چلتے ہوئے سنا تو ڈر گیا، مَیںکیونکہ ننگا ہوں۔ اِس
لئے مَیں چھپ “گیا۔ 11 اُس نے پوچھا، کس” نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا
ہے؟ کیا تُو نے اُس درخت کا پھل کھایا ہے جسے کھانے سے مَیں نے
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منع کیا “تھا؟ 12 آدم نے کہا، جو” عورت تُو میرےنے ساتھ ہنے ر کے
لئے دی اُسہے پھلمجھےنے دیا۔ اِس لئے مَیں نے “لیا۔کھا رباب13
عورتخدا مخاطبسے تُو”ہوا، نے یہ کیوں عورت“کیا؟ جوابنے سانپ”دیا، مجھےنے بہکایا تو مَیں نے “کھایا۔

رب14 خدا سانپنے سے کہا، چونکہ” تُو نے یہ کیا، اِس لئے تُو تمام
مویشیوں اور جنگلی جانوروں میں لعنتی ہے۔ تُو عمر بھر پیٹ بلکے رینگے
گا خاکاور چاٹے گا۔ تیرےمَیں15 اور عورت کے درمیان دشمنی پیدا
اُسگا۔کروں کی تیریاولاد اولاد دشمنکی ہو گی۔ تیرےوہ سر کچلکو
ڈالے گی جبکہ تُو اُس ایڑیکی پر کاٹے “گا۔

16 پھر رب عورتخدا مخاطبسے ہوا اور کہا، جب” تُو اُمید سے ہو
گی تو مَیں تکلیفتیری بہتکو بڑھاؤں تیرےجبگا۔ بچے ہوں گے تو تُو
شدید درد کا شکار ہو گی۔ تُو اپنے شوہر کی تمنا کرے گی لیکن وہ تجھ
پر کرےحکومت “گا۔ 17 آدم سے اُس نے کہا، تُو” نے اپنی بیوی کی
بات مانی اور اُس درخت کا پھل کھایا جسے کھانے سے مَیں نے منع کیا
تھا۔ اِس لئے سببتیرے زمینسے لعنتپر اُسہے۔ حاصلخوراکسے
کرنے کے لئے تجھے عمر مشقتمحنتبھر پڑےکرنی گی۔ تیرے18 لئے وہ
پودےخاردار اور اونٹ کٹارے پیدا کرے گی، حالانکہ تُو اُس سے اپنی
خوراک بھی کرےحاصل گا۔ 19 پسینہ بہا بہا کر تجھے روٹی کمانے کے
لئے بھاگ دوڑ پڑےکرنی گی۔ اور یہ جاریتکموتسلسلہ رہے گا۔ تُو
محنت کرتے کرتے دوبارہ زمین لوٹمیں جائے گا، کیونکہ تُو اُسی سے لیا
گیا ہے۔ خاکتُو ہے اور خاکدوبارہ میں مل جائے “گا۔

20 آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا یعنی زندگی رکھا، کیونکہ بعد میں وہ
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تمام زندوں کی ماں بن گئی۔ رب21 خدا آدمنے اور اُس بیویکی کے لئے
کھالوں لباسسے بنا کر اُنہیں پہنایا۔ اُس22 نے کہا، انسان” ہماری مانند
ہو گیا ہے، وہ اچھے بُرےاور کا علم رکھتا ابہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ
بڑھا کر زندگی بخشنے والے درخت کے پھل سے لے اور اُس سے کھا کر
تکہمیشہ زندہ “رہے۔ اِس23 لئے رب خدا نے اُسے باِغ عدن سے نکال
کر اُس زمین کی باڑیکھیتی کرنے کی میںجسدیداریذمہ سے اُسے
لیا گیا تھا۔ انسان24 کو خارج کرنے کے بعد اُس نے باِغ عدن کے مشرق
میں کروبی کھڑےفرشتے کئے اور آتشیایکساتھساتھ تلوار رکھی جو اِدھر
اُدھر تھیگھومتی تاکہ اُس راستے کرےحفاظتکی زندگیجو بخشنے والے
تکدرخت پہنچاتا تھا۔

4
قابیل اور ہابیل

آدم1 حوا ہمسے بستر ہوا تو اُن کا پہلا بیٹا قابیل پیدا ہوا۔ حوا نے رب”کہا، کی مدد سے مَیں ایکنے مرد حاصل کیا “ہے۔ بعد2 میں قابیل کا
بھائی ہابیل پیدا ہوا۔ ہابیل یوں بھیڑبکر کا چرواہا بن گیا جبکہ قابیل کھیتی
باڑی کرنے لگا۔
پہلا قتل

کچھ3 دیر کے بعد قابیل ربنے کو اپنی فصلوں میں سے پیشکچھ کیا۔
ہابیل4 نے بھی نذرانہ پیش کیا، لیکن اُس نے اپنی یوں بکر بھیڑ کے کچھ
پہلوٹھے اُن ہابیلچڑھائے۔سمیتچربیکی کا ربنذرانہ پسندکو آیا، 5 مگر
قابیل کا نذرانہ منظور نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر قابیل بڑے غصے میں آ گیا، اور
اُس کا منہ بگڑ گیا۔ رب6 نے پوچھا، تُو” میںغصے کیوں آ گیا ہے؟ تیرا منہ
کیوں لٹکا ہوا ہے؟ 7 کیا اگر تُو نیتاچھی رکھتا توہے اپنی نظر اُٹھا میریکر
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نہیںطرف دیکھ سکے گا؟ لیکن اگر نیتاچھی نہیں رکھتا تو !خبردار گناہ
دروازے پر دبکا بیٹھا اورہے تجھے چاہتا لیکنہے۔ فرضتیرا اُسکہہے
غالبپر “آئے۔

ایک8 قابیلدن نے اپنے بھائی سے کہا، آؤ،” ہم باہر کھلے میدان میں
“چلیں۔ اور جب وہ کھلے میدان میں تھے تو قابیل نے اپنے بھائی ہابیل پر
حملہ کر کے اُسے مار ڈالا۔

ربتب9 قابیلنے سے تیرا”پوچھا، بھائی ہابیل کہاں قابیل“ہے؟ نے
جواب مجھے”دیا، کیا !پتا کیا اپنے بھائی بھالدیکھکی میریکرنا داریذمہ
“ہے؟ رب10 نے کہا، تُو” نے کیا کِیا تیرےہے؟ بھائی کا زمینخون میں
پکارسے مجھکر یادسے فر کر ہے۔رہا اِس11 لئے تجھ لعنتپر اورہے زمین
ردتجھےنے کیا زمینکیونکہہے، کھولمنہکو ہاتھتیرےکر قتلسے کئے
ہوئے بھائی کا خون پینا پڑا۔ اب12 جبسے تُو کھیتی کرےباڑی گا تو
زمین اپنی پیداوار دینے گی۔کرےانکارسے تُو مفرور ہو کر مارا پھرےمارا
قابیل13“گا۔ میری”کہا،نے نہیںبرداشتاِسےمَیںہے۔سختنہایتسزا
کر پاؤں گا۔ آج14 تُو مجھے زمین سطحکی سے بھگا رہا اورہے تیرےمجھے
حضور سے بھی چھپ جانا ہے۔ مَیں مفرور کی حیثیت سے مارا مارا پھرتا
رہوں گا، اِس لئے بھیکوجس پتا چلے گا مَیںکہ ہوںکہاں قتلمجھےوہ
کر ڈالے “گا۔ لیکن15 رب نے اُس سے کہا، ہرگز” نہیں۔ جو قابیل کو
کرےقتل اُس ساتسے گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔ پھر رب نے اُس ایکپر
نشان لگایا تاکہ جو بھی قابیل کو دیکھے وہ اُسے قتل نہ کر دے۔ 16 اِس
ربقابیلبعدکے چلاسےحضورکے گیا اور عدن مشرقکے نودطرفکی
کے علاقے میں جا بسا۔
قابیل کا خاندان
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قابیل17 بیویکی ہوئی۔حاملہ بیٹا پیدا جسہوا حنوکنامکا گیا۔رکھا

قابیل ایکنے شہر تعمیر کیا اور اپنے بیٹے کی خوشی میں اُس کا حنوکنام
رکھا۔ حنوک18 کا بیٹا عیراد تھا، عیراد کا بیٹا یائیل، محو یائیل محو کا بیٹا
متوسائیل اور متوسائیل کا بیٹا لمک تھا۔ لمک19 کی دو یاں بیو تھیں، عدہ
عدہ20اورِضلّہ۔ کا یابلبیٹا تھا۔ اُس نسلکی میںخیموںلوگکے ہتے ر اور
مویشی لتے پا تھے۔ یابل21 کا بھائی یوبل تھا۔ اُس کی نسل لوگکے *سرود
بانسریاور بجاتے تھے۔ 22 ِضلّہ بھیکے بیٹا پیدا جسہوا کا نام بل تُو قابیل
تھا۔ وہ لوہار تھا۔ اُس کی نسل لوگکے پیتل اور لوہے کی چیزیں بناتے
تھے۔ بل تُو قابیل کی بہن کا نام نعمہ تھا۔ ایک23 لمکدن نے اپنی یوں بیو
سے کہا، عدہ” اور ِضلّہ، میری بات !سنو لمک کی یو، میرےبیو الفاظ پر
غور !کرو ایک24 آدمی نے مجھے زخمی کیا تو مَیں نے اُسے مار ایکڈالا۔
لڑکے چوٹمیرےنے لگائی تو مَیں نے اُسے قتل کر دیا۔ قابیلجو قتلکو
کرے اُس ساتسے گُنا بدلہ لیا جائے گا، لیکن لمکجو کو کرےقتل
اُس سے ستتر گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔
سیت انوساور

آدم25 اور حوا ایککا اَور بیٹا پیدا ہوا۔ حوا نے اُس کا نام سیت رکھ
کر کہا، الله” مجھےنے ہابیل کی قابیلجسےجگہ قتلنے ایککیا اَور بیٹا
بخشا “ہے۔ سیت26 کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام انوس
رکھا۔

اُن دنوں ربلوگمیں کا نام لے عبادتکر کرنے لـگے۔
* 4:21 :سرود لفظی :ترجمہ چنگ۔ چونکہ یہ ساز برِ میںصغیر کم استعمالہی ہوتا اِسہے، لئے
مترجمین نے اِس کی لفظجگہ استعمال‘سرود’ کیا ہے۔
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5
آدم تکنوحسے نسبکا نامہ

ذیل1 میں آدم نسبکا نامہ درج ہے۔
اللهجب انساننے خلقکو کیا تو اُس اُسےنے پرصورتاپنی بنایا۔ اُس2

نے اُنہیں مرد عورتاور پیدا کیا۔ دنجساور اُس نے اُنہیں خلق کیا اُس
نے اُنہیں دےبرکت کر اُن کا نام آدم یعنی انسان رکھا۔

3 آدم کی عمر 130 سال تھی جب اُس کا بیٹا سیت پیدا ہوا۔ سیت
صورت کے لحاظ سے اپنے باپ کی مانند تھا، وہ اُس سے مشابہت رکھتا
تھا۔ پیدائشکیسیت4 بعدکے آدم سال800مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور
بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 5 وہ سال930 کی عمر فوتمیں ہوا۔

سیت6 سال105 کا تھا جب اُس کا انوسبیٹا پیدا ہوا۔ اِس7 کے بعد
وہ مزید 807 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 8 وہ
سال912 کی عمر فوتمیں ہوا۔

انوس9 برس90 کا تھا جب اُس کا بیٹا قینان پیدا ہوا۔ اِس10 کے بعد
وہ سال815مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 11 وہ
سال905 کی عمر فوتمیں ہوا۔

قینان12 70 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا مہلل ایل پیدا ہوا۔ اِس13 کے
بعد وہ مزید 840 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
14 وہ سال910 کی عمر فوتمیں ہوا۔

سال65ایلمہلل15 کا اُسجبتھا کا بیٹا یارد پیدا ہوا۔ اِس16 بعدکے
وہ سال830مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 17 وہ
سال895 کی عمر فوتمیں ہوا۔
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18 یارد 162 سال کا تھا جب اُس کا حنوکبیٹا پیدا ہوا۔ اِس19 کے

بعد وہ مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
20 وہ سال962 کی عمر فوتمیں ہوا۔

سال65حنوک21 کا اُسجبتھا کا بیٹا متوسلح پیدا ہوا۔ اِس22 کے
بعد وہ مزید 300 سال الله کے ساتھ چلتا رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی
پیدا ہوئے۔ 23 وہ کُل 365 سال دنیا میں رہا۔ حنوک24 الله کے ساتھ
ساتھ چلتا سال365تھا۔ کی عمر میں غائبوہ ہوا، کیونکہ الله نے اُسے اُٹھا
لیا۔

متوسلح25 سال187 کا جبتھا اُس کا لمکبیٹا پیدا ہوا۔ 26 وہ مزید
سال782 زندہ اُسرہا۔ اَورکے بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 969وہ27
سال کی عمر فوتمیں ہوا۔

لمک28 سال182 کا تھا جب اُس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس29 نے اُس کا
نام نوح یعنی تسلی رکھا، کیونکہ اُس نے اُس بارےکے میں کہا، ہمارا”
باڑیکھیتی کا تکلیفنہایتکام دہ اِسہے، لئے کہ الله زمیننے لعنتپر
بھیجی ابلیکنہے۔ ہم بیٹے معرفتکی تسلی پائیں “گے۔ اِس30 کے بعد
وہ سال595مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 31 وہ
سال777 کی عمر فوتمیں ہوا۔

سال500نوح32 کا اُسجبتھا بیٹےکے سِم، یافتاورحام پیدا ہوئے۔
6

لوگوں کی یادتیاں ز
1 دنیا میں لوگوں کی تعداد ھنے بڑ لـگی۔ اُن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔

تب2 آسمانی ہستیوں نے دیکھا کہ بنی نوع انسان کی بیٹیاں صورتخوب
ہیں، اُنہوںاور میںاُننے کرچنکچھسے اُن نےربپھر3کی۔شادیسے



پَیدایش 6:4 xiii پَیدایش 6:13

کہا، میری” روح ہمیشہ کے لئے انسان میں نہ رہے کیونکہ وہ فانی مخلوق
ابہے۔ سے وہ سال120 سے یادہ ز زندہ نہیں رہے “گا۔ 4 اُن دنوں میں
اور بعد میں بھی دنیا میں قامتدیو افراد تھے جو انسانی عورتوں اور اُن آسمانی
ہستیوں شادیوںکی سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ قامتدیو افراد قدیم زمانے کے
مشہور سورما تھے۔

رب5 نے دیکھا کہ انسان نہایت بگڑ گیا ہے، کہ اُس کے تمام خیالات
لگاتار بُرائی طرفکی مائل ہتے ر ہیں۔ 6 وہ پچھتایا کہ مَیں نے انسان کو بنا
کر دنیا میں رکھ دیا اورہے، دُکھسختاُسے ہوا۔ اُس7 نے مَیںگو”کہا،
ہی انساننے کو خلق کیا مَیں اُسے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ مَیں نہ
لوگوںصرف کو بلـکہ زمین پر چلنے پھرنے اور رینگنے جانوروںوالے اور ہَوا
پرندوںکے ہلاکبھیکو کر دوں گا، کیونکہ مَیں پچھتاتا ہوں مَیںکہ نے
اُن کو “بنایا۔
سیلاببڑے کے لئے نوح کی یاں تیار

نوحصرف8 ربپر کی نظرِ کرم تھی۔ 9 یہ اُس کی زندگی کا بیان ہے۔
راستنوح باز تھا۔ اُس زمانے تھا۔بےقصوروہیصرفمیںلوگوںکے

وہ الله ساتھکے ساتھ چلتا تھا۔ نوح10 تینکے بیٹے تھے، سِم، حام اور یافت۔
لیکن11 دنیا الله کی نظر بگڑیمیں ہوئی اور ظلم و تشدد بھریسے ہوئی تھی۔
بھیجہاں12 الله دیکھتا خرابدنیا تھی، کیونکہ تمام جانداروں زمیننے پر
اپنی روِش کو بگاڑ دیا تھا۔

تب13 الله نوحنے سے کہا، مَیں” نے تمام جانداروں کو ختم کرنے کا
فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اُن سببکے پوریسے دنیا ظلم و تشدد سے بھر گئی
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مَیںچنانچہہے۔ اُن سمیتزمینکو تباہ دوںکر گا۔ اب14 اپنے لئے *سرو
کی لـکڑی کی کشتی بنا لے۔ اُس میں کمرے ہوں اور اُسے اندر اور باہر
تارکول 450لمبائیکیاُس15لگا۔ فٹ45اونچائیاورفٹ75چوڑائیفٹ،
ہو۔ 16 کشتی چھتکی کو یوں بنانا کہ اُس کے نیچے 18 انچ کھلا رہے۔
طرفایک دروازہ ہو، اور اُس کی تین منزلیں ہوں۔ مَیں17 پانی کا اِتنا بڑا
سیلاب لاؤں گا کہ وہ زمین کے تمام جانداروں ہلاککو کر ڈالے گا۔
زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تیرےلیکن18 ساتھ مَیں عہد باندھوں
جسگا تحتکے تُو اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں کے ساتھ کشتی میں
جائے گا۔ 19 ہر قسم کے جانور ایککا نر اور ایک مادہ بھی اپنے ساتھ
میںکشتی لے جانا تاکہ تیرےوہ ساتھ جیتے بچـیں۔ 20 ہر قسم کے پَر رکھنے
والے جانور اور ہر قسم کے زمین پر پھرنے یا رینگنے والے جانور دو دو ہو
پاستیرےکر آئیں گے تاکہ جیتے بچ جائیں۔ 21 خوراکبھیجو درکار ہے
اُسے اپنے اور اُن کے لئے جمع کر کے کشتی محفوظمیں کر “لینا۔

نوح22 کچھسبنے ویسا ہی کیا جیسا الله نے اُسے بتایا۔
7

سیلاب کا اغاز
1 ربپھر نوحنے سے کہا، اپنے” سمیتگھرانے کشتی میں داخل ہو

جا، کیونکہ اِس دور لوگوںکے میں مَیںسے راستتجھےصرفنے باز پایا
قسمہر2ہے۔ نرساتساتسےمیںجانوروںپاککے و مادہ جوڑےکے
ناپاکجبکہ میںجانوروں سے نر و مادہ ایکایکصرفکا ساتھجوڑا لے
* 6:14 :سرو عبرانی متروکلفظ شایدہے۔ اُس مطلبکا سرو یا دیودار لـکڑیکی ہو۔
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جانا۔ اِسی3 طرح ہر قسم کے پَر رکھنے والوں میں ساتساتسے نر و مادہ
جوڑےکے بھی ساتھ لے جانا تاکہ اُن کی نسلیں بچی رہیں۔ ایک4 ہفتے
کے بعد چالیسمَیں دن راتچالیساور بارشمتواتر برساؤں گا۔ اِس سے
مَیں تمام جانداروں کو رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اگرچہ مَیں ہی نے
اُنہیں بنایا “ہے۔

نوح5 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔ 6 سال600وہ کا تھا
جب یہ سیلابطوفانی زمین پر آیا۔

سیلابطوفانی7 سے بچنے کے لئے نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں
کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ 8 زمین پر پھرنے والے پاک اور ناپاک
جانور، پَر رکھنے والے اور تمام رینگنے والے جانور بھی آئے۔ 9 نر و مادہ کی
میںصورت دو دو ہو کر نوحوہ پاسکے آ کر میںکشتی سوار سبہوئے۔
کچھ ویسا ہی ہوا جیسا الله نے نوح کو حکم دیا تھا۔ ایک10 ہفتے کے بعد
سیلابطوفانی زمین پر آ گیا۔

کچھسبیہ11 وقتاُس سال600نوحجبہوا کا دوسرےتھا۔ مہینے
کے ویں17 دن زمین کی گہرائیوں میں سے تمام پھوٹچشمے نکلے اور
آسمان پر پانی کے دریچے کھل گئے۔ چالیس12 دن اور چالیس تکرات
بارشموسلادھار ہوتی رہی۔ بارشجب13 شروع ہوئی تو نوح، اُس کے
بیٹے سِم، حام اور یافت، اُس کی بیوی اور بہوئیں کشتی میں سوار ہو چکے
تھے۔ 14 اُن ساتھکے ہر قسم جنگلیکے جانور، مویشی، رینگنے اور پَر رکھنے
والے جانور تھے۔ 15 ہر قسم کے جاندار دو دو ہو کر نوح کے پاس آ کر
کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ 16 نر و مادہ آئے تھے۔ سب کچھ ویسا ہی
ہوا تھا جیسا الله نوحنے کو حکم دیا تھا۔ ربپھر دروازےنے کو بند کر
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دیا۔
چالیس17 دن تک طوفانی سیلاب جاری رہا۔ پانی چڑھا تو اُس نے

کشتی کو زمین پر سے اُٹھا لیا۔ 18 پانی زور پکڑ کر بہت بڑھ گیا، اور کشتی
اُس پر تیرنے لـگی۔ 19 آخرکار پانی اِتنا یادہ ز ہو گیا کہ تمام اونچے پہاڑ بھی
اُس میں چھپ گئے، 20 بلـکہ سب سے اونچی چوٹی پر پانی کی گہرائی 20
فٹ تھی۔ 21 زمین پر ہنے ر والی ہر ہلاکمخلوق ہوئی۔ پرندے، مویشی،
جنگلی جانور، تمام جاندار جن سے زمین بھری ہوئی تھی اور انسان، سب
کچھ مر گیا۔ زمین22 پر ہر ہلاکمخلوقجاندار ہوئی۔ یوں23 ہر مخلوق کو
رُوئے زمین پر سے مٹا دیا گیا۔ انسان، زمین پر پھرنے اور رینگنے والے جانور
اور پرندے، سب کچھ ختم کر دیا نوحصرفگیا۔ اور کشتی میں سوار اُس
ساتھیکے بچ گئے۔

سیلاب24 ڈیڑھ َسو تکدن زمین غالبپر رہا۔
8

سیلاب کا اختتام
لیکن1 الله کو نوح اور تمام جانور یاد رہے جو کشتی میں تھے۔ اُس نے

پانیسےجسدیچلاہَوا آسماناورچشمےکےزمین2لگا۔ہونےکم پر کے
پانی دریچےکے بند ہو گئے، بارشاور رُک گئی۔ پانی3 دن150گیا۔گھٹتا
کے بعد وہ کافی کم ہو گیا تھا۔ ساتویں4 مہینے ویں17کے دن اراراطکشتی
ایککے پہاڑ ٹکپر گئی۔ دسویں5 مہینے کے پہلے دن پانی اِتنا کم ہو گیا تھا
کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لـگی تھیں۔

چالیس6-7 دن کے بعد نوح نے کشتی کی کھڑکی کھول ایککر کوّا
چھوڑ دیا، اور وہ اُڑ کر چلا گیا۔ لیکن تکجب زمین پر پانی تھا وہ آتا جاتا
رہا۔ 8 پھر نوح ایکنے کبوتر چھوڑ دیا تاکہ پتا چلے زمینکہ پانی نکلسے
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آئی ہے یا نہیں۔ لیکن9 کبوتر کو کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، کیونکہ
تکاب پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ وہ کشتی اور نوح پاسکے واپس
آ گیا، اور نوح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کبوتر کو پکڑ کر پاساپنے کشتی میں
رکھ لیا۔

10 اُس ایکنے ہفتہ اَور انتظار کر کے کبوتر کو دوبارہ چھوڑ دیا۔
شام11 وقتکے لوٹوہ آیا۔ اِس دفعہ اُس کی چونچ میں زیتون کا تازہ پتا
تھا۔ تب نوح کو معلوم ہوا کہ زمین پانی نکلسے آئی ہے۔

12 اُس نے ایکمزید ہفتے کے بعد کبوتر کو چھوڑ دیا۔ اِس دفعہ وہ
واپس نہ آیا۔

نوحجب13 601 سال کا تھا تو پہلے مہینے کے پہلے دن زمین کی سطح
پر پانی ختم ہو گیا۔ تب نوح نے کشتی چھتکی دیکھول اور دیکھا کہ
زمین کی سطح پر پانی نہیں ہے۔ دوسرے14 مہینے کے ویں27 دن زمین
خشکبالکل ہو گئی۔

15 پھر الله نے نوح سے کہا، اپنی”16 بیوی، بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ
کشتی سے نکل آ۔ 17 جتنے بھی جانور ساتھ ہیں اُنہیں نکال دے، خواہ
پرندے ہوں، خواہ زمین پر پھرنے یا رینگنے والے جانور۔ وہ دنیا میں پھیل
نسلجائیں، بڑھائیں اور تعداد میں ھتے بڑ “جائیں۔ نوحچنانچہ18 اپنے بیٹوں،
اپنی بیوی اور بہوؤں سمیت نکل آیا۔ 19 تمام جانور پرندےاور بھی اپنی اپنی
قسم گروہوںکے میں کشتی سے نکلے۔

وقتاُس20 نوح ربنے کے لئے قربان گاہ بنائی۔ اُس نے تمام پھرنے
اور اُڑنے پاکوالے جانوروں میں سے کچھ چن کر اُنہیں ذبح کیا اور قربان
گاہ پر پوری طرح جلا دیا۔ 21 یہ قربانیاں دیکھ خوشربکر ہوا اور اپنے
دل میں کہا، اب” سے مَیں کبھی زمین پر انسان کی وجہ سے لعنت نہیں
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بھیجوں گا، کیونکہ اُس کا دل بچـپن ہی بُرائیسے مائلطرفکی ابہے۔
سے مَیں کبھی اِس طرح تمام جان رکھنے والی مخلوقات کو رُوئے زمین پر
سے نہیں مٹاؤں گا۔ 22 دنیا کے مقررہ اوقات جاری رہیں گے۔ بیج بونے
اور فصل کاٹنے کا وقت، ٹھنڈ اور تپش، گرمیوں اور سردیوں کا موسم، دن
اور رات، سبیہ کچھ دنیا کے تکاخیر قائم رہے “گا۔

9
الله کا نوح کے ساتھ عہد

1 پھر الله نوحنے اور اُس بیٹوںکے دےبرکتکو کر کہا، پھلو” پھولو
اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر جائے۔ زمین2 پر پھرنے اور رینگنے
والے جانور، پرندے اور مچھلیاں سب تم سے ڈریں گے۔ اُنہیں تمہارے
اختیار میں کر دیا گیا ہے۔ طرحجس3 مَیں تمہارےنے کھانے کے لئے
پودوں کی پیداوار مقرر کی اُسیہے ابطرح سے تمہیں ہر قسم کے جانور
کھانے اجازتکی بھی ہے۔ لیکن4 !خبردار ایسا گوشت کھاناجسنہ
میں خون ہے، کیونکہ خون میں اُس کی جان ہے۔

جانکیکسی5 لینا منع جوہے۔ کرےایسا اُسےگا اپنی پڑےدینیجان
گی، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ مَیں خود اِس کا مطالبہ کروں گا۔ 6 جو
بھی کسی کا خون بہائے اُس کا خون بھی بہایا جائے گا۔ کیونکہ الله نے
انسان کو صورتاپنی پر بنایا ہے۔

اب7 پھلو پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا میں پھیل “جاؤ۔
تب8 الله نے نوح اور اُس کے بیٹوں سے کہا، اب”9 تمہارےمَیں اور

تمہاری اولاد کے ساتھ عہد قائم کرتا ہوں۔ 10 یہ عہد اُن تمام جانوروں کے
بھیساتھ ہو گا جو میںکشتی نکلےسے ہیں یعنی پرندوں، مویشیوں اور زمین
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پر باندھعہدساتھتمہارےمَیں11ساتھ۔کےجانوروںتمامکے وعدہکر کرتا
ہوں ابکہ سے ایسا کبھی نہیں ہو گا کہ زمین کی تمام سیلابزندگی سے
ختم دیکر جائے ابگی۔ سے ایسا سیلاب کبھی نہیں آئے گا پوریجو
زمین کو تباہ کر دے۔ ابدیاِس12 عہد کا نشان جو تمہارےمَیں اور تمام
جانداروں کے ساتھ قائم کر رہا ہوں یہ ہے کہ مَیں13 اپنی کمان بادلوں میں
رکھتا ہوں۔ میرےوہ دنیا کے ساتھ عہد کا نشان ہو گا۔ جب14 کبھی
میرے کہنے پر آسمان پر بادل چھا جائیں گے اور قوِس قزح اُن میں سے نظر
آئے گی 15 تو مَیں یہ عہد یاد کروں گا تمہارےجو اور تمام جانداروں کے
ساتھ کیا گیا ہے۔ اب کبھی بھی ایسا سیلاب نہیں آئے گا جو تمام زندگی
ہلاککو کر دے۔ 16 قوِس قزح نظر آئے گی تو مَیں اُسے دیکھ کر اُس
دائمی عہد کو یاد کروں گا میرےجو اور دنیا کی تمام مخلوقاتجاندار کے
درمیان ہے۔ یہ17 اُس عہد نشانکا مَیںجوہے نے دنیا تمامکے جانداروں
کے ساتھ کیا “ہے۔
نوح کے بیٹے

نوح18 بیٹےجوکے اُس نکلےسےکشتیساتھکے سِم، یافتاورحام تھے۔
حام کنعان باپکا تھا۔ 19 دنیا بھر کے لوگتمام اِن تینوں کی اولاد ہیں۔

نوح20 کسان تھا۔ شروع میں اُس نے انگور کا باغ لگایا۔ 21 انگور سے
َمے بنا کر اُس نے اِتنی پی لی کہ وہ نشے دُھتمیں ڈیرےاپنے میں ننگا پڑا
رہا۔ کنعان22 باپکے حام نے اُسے یوں پڑا ہوا دیکھا تو باہر جا کر اپنے
دونوں بھائیوں کو اُس بارےکے میں بتایا۔ 23 یہ سن کر سِم اور یافت نے
کندھوںاپنے پر رکھا۔کپڑا پھر وہ لٹے ُ ا چلتے داخلمیںڈیرےہوئے ہوئے
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اور کپڑا باپاپنے پر ڈال دیا۔ اُن کے منہ مُڑےطرفدوسری رہے تاکہ
باپ کی برہنگی نظر نہ آئے۔

جب24 نوح ہوش میں آیا تو اُس کو پتا چلا کہ سب سے چھوٹے بیٹے
نے کیا کِیا ہے۔ اُس25 نے کنعان”کہا، !لعنتپر وہ اپنے بھائیوں ذلیلکا
ترین غلام ہو گا۔

مبارک26 ہو رب جو سِم کا خدا ہے۔ کنعان سِم کا غلام ہو۔ 27 الله
کرے کہ یافت کی حدود بڑھ جائیں۔ یافت سِم کے ڈیروں میں رہے اور
کنعان اُس کا غلام “ہو۔

سیلاب28 کے بعد نوح مزید سال350 زندہ رہا۔ 29 وہ سال950 کی
عمر فوتمیں ہوا۔

10
نوح کی اولاد

1 یہ نوح کے بیٹوں سِم، حام اور یافت کا نسب نامہ ہے۔ اُن کے بیٹے
سیلاب کے بعد پیدا ہوئے۔
یافت کی نسل

یافت2 کے بیٹے جُمر، ماجوج، مادی، یاوان، بل، تُو مسک اور تیراس
تھے۔ 3 جُمرکے بیٹے یفتاشکناز، ر اور ُتجرمہ تھے۔ یاوان4 کے بیٹے اِلیسہ اور
ترسیس تھے۔ ِکتّی اور دودانی بھی اُس کی اولاد ہیں۔ 5 وہ اُن قوموں کے
آبا و اجداد ہیں جو ساحلی علاقوں اور جزیروں میں پھیل گئیں۔ یافتیہ کی
اولاد ہیں جو اپنے قبیلےاپنے میںملـکاور ہتے ر اپنیہوئے اپنی زبان لتے ہیں۔بو
حام نسلکی
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حام6 کے بیٹے کوش، فوطمصر، اور کنعان تھے۔ کےکوش7 بیٹے ِسبا،

یلہ، حو سبتہ، رعمہ اور سبتکہ تھے۔ رعمہ کے بیٹے سبا اور ددان تھے۔
کوش8 ایککا اَور بیٹا بنام نمرود تھا۔ وہ دنیا میں پہلا زبردست حاکم

تھا۔ رب9 کے نزدیک وہ زبردست شکاری تھا۔ اِس لئے آج بھی کسی
میںبارےکےشکاریاچھے کہا جاتا نمرودوہ”ہے، مانندکی ربجوہے
“تھا۔شکاریزبردستنزدیککے اُس10 سلطنتکی پہلےکے ملـِکمرکز
ِسنعار میں بابل، ارک، اکاد اور کلنہ کے شہر تھے۔ ملـکاُس11 نکلسے
کر وہ اسور چلا گیا جہاں اُس نے نینوہ، رحوبوت عیر، کلح 12 اور رسن
کے شہر تعمیر کئے۔ بڑا شہر رسن نینوہ اور کلح درمیانکے واقع ہے۔

مصر13 اِن قوموں باپکا :تھا لودی، عنامی، لِہابی، نفتوحی، فتروسی،14
کسلوحی جن) سے فلستی (نکلے اور کفتوری۔

کنعان15 کا پہلوٹھا قوموںکیذیلکنعانتھا۔صیدا بھیباپکا :تھا ِحتّی
16 یبوسی، اموری، جرجاسی، 17 ِحوّی، عرقی، سینی، 18 اروادی، صماری
اور قبیلےکنعانیمیںبعدحماتی۔ پھیلاِتنے کہ19گئے اُن میںشمالحدودکی
صیدا جنوبسے طرفکی جرار سے ہو کر تکغزہ اور وہاں مشرقسے
طرفکی سدوم، عمورہ، ادمہ اور ضبوئیم سے ہو کر تکلَسَع تھیں۔

اولادکیحامسبیہ20 ہیں، جو اُن اپنےکے اپنے قبیلے، اپنی اپنی زبان،
اپنے ملـکاپنے اور اپنی اپنی قوم مطابقکے درج ہیں۔
سِم کی نسل

21 یافتسِم کا بڑا بھائی تھا۔ اُس بھیکے بیٹے پیدا ہوئے۔ سِم تمام بنی عِبر
باپکا ہے۔

22 سِم کے بیٹے عیلام، اسور، ارفکسد، لُود اور اَرام تھے۔
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اَرام23 کے بیٹے عُوض، حول، جتر مساور تھے۔
ارفکسد24 کا بیٹا سلح اور سلح کا بیٹا عِبر تھا۔
25 عِبر ہاںکے دو بیٹے پیدا ایکہوئے۔ فلجنامکا یعنی تقسیم تھا، کیونکہ

اُن ایام میں دنیا تقسیم ہوئی۔ فلج کے بھائی کا نام یُقطان تھا۔
یُقطان26 بیٹےکے الموداد، اُوزال،ہدورام،27اِراخ،حصرماوت،سلف،

دِقلہ، 28 عوبال، ابی مائیل، سبا، 29 اوفیر، یلہ حو اور یوباب تھے۔ یہ سب
یُقطان کے بیٹے تھے۔ 30 وہ میسا سے لے کر سفار اور مشرقی پہاڑی علاقے
تک آباد تھے۔

31 یہ سب سِم کی اولاد ہیں، جو اپنے اپنے قبیلے، اپنی اپنی زبان، اپنے
ملـکاپنے اور اپنی اپنی قوم مطابقکے درج ہیں۔

32 یہ سب نوح کے بیٹوں کے قبیلے ہیں، جو اپنی نسلوں اور قوموں کے
مطابق درج کئے گئے ہیں۔ سیلاب کے بعد تمام قومیں اِن ہی سے نکل کر
رُوئے زمین پر پھیل گئیں۔

11
بابل کا بُرج

پوریتکوقتاُس1 دنیا ایکلوگکے ہی زبان لتے بو تھے۔ مشرق2
کی طرف ھتے بڑ ھتے بڑ وہ ِسنعار کے ایک میدان میں پہنچ کر وہاں آباد
ہوئے۔ تب3 ایکوہ دوسرے سے کہنے لـگے، آؤ،” ہم مٹی سے اینٹیں
بنا کر اُنہیں آگ میں خوب “پکائیں۔ اُنہوں نے تعمیری کام کے لئے پتھر
کی جگہ اینٹیں اور مسالے کی جگہ تارکول استعمال کیا۔ 4 پھر وہ کہنے
لـگے، آؤ،” ہم اپنے لئے شہر بنا لیں جس میں ایسا بُرج ہو جو آسمان تک
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پہنچ جائے۔ پھر ہمارا نام قائم رہے گا اور ہم رُوئے زمین پر بکھر جانے
سے بچ جائیں “گے۔

لیکن5 رب اُس شہر اور بُرج کو دیکھنے کے لئے اُتر آیا لوگجسے بنا
رہے تھے۔ رب6 نے کہا، ایکلوگیہ” ہی قوم ہیں ایکاور ہی زبان
لتے بو ہیں۔ اور صرفیہ اُس کا آغاز ہے جو وہ کرنا ہتے چا ابہیں۔ سے
جو بھی وہ مل کر کرنا چاہیں گے اُس سے اُنہیں روکا نہیں جا سکے گا۔
اِس7 لئے آؤ، ہم دنیا میں اُتر کر اُن کی زبان کو درہم برہم کر دیں تاکہ وہ
دوسرےایک باتکی سمجھ نہ “پائیں۔

اِس8 یقے طر ربسے اُنہیںنے تمام رُوئے زمین پر منتشر کر دیا، اور شہر
کی تعمیر گئی۔رُک اِس9 لئے شہر کا بابلنام ابترییعنی ٹھہرا، ربکیونکہ
وہاںنے تمام لوگوں کی زبان کو درہم برہم کر کے اُنہیں تمام رُوئے زمین
پر منتشر کردیا۔
سِم سے تکابرام نسبکا نامہ

10 یہ سِم نسبکا نامہ :ہے

سِم 100 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا ارفکسد پیدا ہوا۔ یہ سیلاب کے
سالدو بعد ہوا۔ اِس11 بعدکے وہ سال500مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور
بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

ارفکسد12 سال35 کا تھا سلحجب پیدا ہوا۔ اِس13 کے بعد وہ مزید
سال403 زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

سال30سلح14 کا جبتھا عِبر پیدا ہوا۔ اِس15 کے بعد وہ 403مزید
سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
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16 عِبر سال34 کا تھا فلججب پیدا ہوا۔ اِس17 کے بعد وہ مزید 430

سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
سال30فلج18 کا جبتھا رعو پیدا ہوا۔ اِس19 کے بعد وہ 209مزید

سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
20 رعو 32 سال کا تھا جب سروج پیدا ہوا۔ 21 اِس کے بعد وہ مزید

سال207 زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
سروج22 30 سال کا تھا جب نحور پیدا ہوا۔ 23 اِس کے بعد وہ مزید

سال200 زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
سال29نحور24 کا تارحجبتھا پیدا ہوا۔ اِس25 بعدکے وہ 119مزید

سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
تارح26 70 سال کا تھا جب اُس کے بیٹے ابرام، نحور اور حاران پیدا

ہوئے۔
27 یہ تارح کا نسب نامہ :ہے ابرام، نحور اور حاران تارح کے بیٹے تھے۔

لوط حاران کا بیٹا تھا۔ 28 باپاپنے تارح کی زندگی میں کسدیوںحارانہی
کے اُور میں انتقال کر گیا جہاں وہ پیدا بھی ہوا تھا۔

باقی29 دونوں بیٹوں شادیکی ہوئی۔ ابرام بیویکی کا نام سارئی تھا اور
نحور بیویکی کا نام مِلکاہ۔ مِلکاہ حاران کی بیٹی تھی، اور اُس ایککی بہن
بنام اِسکہ تھی۔ سارئی30 بانجھ تھی، اِس لئے اُس بچےکے نہیں تھے۔

تارح31 کسدیوں کے اُور سے روانہ ہو کر ملـِک کنعان طرفکی سفر
کرنے لگا۔ اُس کے ساتھ اُس کا بیٹا ابرام، اُس کا پوتا لوط یعنی حاران کا
بیٹا اور اُس کی بہو سارئی جبتھے۔ وہ حاران پہنچے تو وہاں آباد ہو گئے۔
تارح32 سال205 کا جبتھا اُس حاراننے وفاتمیں پائی۔
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12
ابرام بُلاہٹکی

رب1 نے ابرام سے کہا، اپنے” وطن، اپنے رشتے داروں اور اپنے باپ
کوگھرکے میںملـکاُسچھوڑکر چلا جا گا۔دکھاؤںتجھےمَیںجو مَیں2
تجھ بڑیایکسے قوم بناؤں گا، برکتتجھے دوں گا تیرےاور نام بہتکو
بڑھاؤں گا۔ تُو دوسروں کے لئے برکت کا باعث ہو گا۔ 3 جو تجھے برکت
دیں اُنہیںگے مَیں برکتبھی دوں گا۔ جو تجھ کرےلعنتپر گا اُس پر مَیں
لعنتبھی کروں گا۔ دنیا کی تمام قومیں تجھ برکتسے پائیں “گی۔

ابرام4 لوطہوا۔روانہسےحاراناورسنیکیربنے اُس تھا۔ساتھکے
وقتاُس سال75ابرام کا تھا۔ اُس5 ساتھکے اُس بیویکی سارئی اور اُس
کا لوطبھتیجا تھے۔ وہ اپنے نوکر سمیتچاکروں ملـکیتپوریاپنی بھی ساتھ
لے گیا اُسجو تھی۔کیحاصلمیںحاراننے چلتے چلتے پہنچے۔کنعانوہ
6 ابرام ملـکاُس میں سے گزر کر ِسکم کے مقام پر ٹھہر گیا جہاں مورِہ کے
بلوط درختکا تھا۔ اُس زمانے ملـکمیں میں کنعانی قومیں آباد تھیں۔

ربوہاں7 ابرام پر ظاہر ہوا اور اُس سے کہا، مَیں” تیری اولاد کو یہ
ملـک دوں “گا۔ اِس لئے اُس نے ربوہاں کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی
جہاں وہ اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ وہاں8 سے وہ اُس پہاڑی علاقے طرفکی
گیا بیتجو ایل مشرقکے میں وہاںہے۔ اُس نے اپنا خیمہ لگایا۔ مغرب
بیتمیں ایل تھا اور مشرق میں عَی۔ اِس جگہ پر بھی اُس ربنے کی تعظیم
میں قربان گاہ بنائی رباور کا نام لے عبادتکر کی۔

9 پھر ابرام دوبارہ روانہ ہو جنوبکر نجبدشِتکے پڑا۔چلطرفکی
ابرام مصر میں
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10 اُن پڑا۔کالمیںکنعانملـِکمیںدنوں کال سختاِتنا تھا ابرامکہ اُس

کیبچنےسے کچھخاطر دیر لئےکے میںمصر جا پردیسیلیکنبسا، حیثیتکی
سے۔ مصروہجب11 کی سرحد قریبکے آئے تو اُس بیویاپنینے سارئی
سے کہا، مَیں” جانتا ہوں کہ تُو صورتخوبکتنی ہے۔ مصری12 تجھے
دیکھیں گے، پھر کہیں گے، یہ’ اِس کا شوہر نتیجے‘ہے۔ میں وہ مجھے مار
ڈالیں گے اور تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ اِس13 لئے لوگوں سے یہ کہتے رہنا
کہ مَیں ابرام کی بہن ہوں۔ میرےپھر ساتھ سلوکاچھا کیا جائے گا اور
میری سببتیرےجان سے بچ جائے “گی۔

ابرامجب14 مصر پہنچا تو مصریوںواقعی نے دیکھا نہایتسارئیکہ ہی
ہے۔صورتخوب فرعونجباور15 افسرانکے نے اُسے دیکھا تو اُنہوں
نے فرعون کے منے سا سارئی تعریفکی کی۔ آخرکار اُسے محل میں پہنچایا
گیا۔ فرعون16 نے سارئی کی خاطر ابرام پر احسان کر کے اُسے یاں، بکر بھیڑ
گائےبَیل، گدھے گدھیاں، نوکر چاکر اور اونٹ دیئے۔

ربلیکن17 سارئینے سببکے فرعونسے اور اُس کے میںگھرانے
قسمسخت امراضکے پھیلائے۔ فرعونآخرکار18 ابرامنے بُلاکو کر کہا،
تُو” نے میرے ساتھ کیا کِیا؟ تُو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سارئی تیری
بیوی ہے؟ 19 تُو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اِس دھوکے کی بنا
پر مَیں نے اُسے گھر میں رکھ لیا تاکہ اُس شادیسے کروں۔ دیکھ، تیری
بیوی حاضر ہے۔ اِسے لے کر یہاں سے نکل “!جا 20 پھر فرعون نے اپنے
سپاہیوں کو حکم دیا، اور اُنہوں نے ابرام، اُس کی بیوی اور پوری ملـکیت
رُخصتکو کر ملـککے سے روانہ کر دیا۔

13
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ابرام اور الـگلوط ہو جاتے ہیں
1 ابرام اپنی بیوی، لوط اور تمام جائیداد کو ساتھ لے کر مصر سے نکلا

اور کنعان کے جنوبی علاقے نجبدشِت واپسمیں آیا۔
منددولتنہایتابرام2 ہو گیا تھا۔ اُس بہتپاسکے مویشیسے اور سونا

چاندی تھی۔ وہاں3 سے جگہ بہ جگہ چلتے ہوئے وہ ایلبیتآخرکار سے ہو
کر اُس تکمقام پہنچ گیا جہاں اُس نے شروع میں اپنا ڈیرا لگایا تھا اور جو
بیت ایل اور عَی درمیانکے تھا۔ وہاں4 اُسجہاں قرباننے گاہ بنائی تھی
اُس ربنے کا نام لے کر اُس عبادتکی کی۔

لوط5 کے پاس بھی بہت سی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور خیمے تھے۔
6 نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار وہ مل کر نہ رہ سکے، کیونکہ اِتنی جگہ نہیں تھی
دونوںکہ یوڑکے ایکر ہی جگہ پر سکیں۔چر ابرام7 لوطاور کے چرواہے
آپس میں جھگڑنے لـگے۔ اُس) زمانے میں کنعانی اور فرِزّی بھی ملـک
میں آباد (تھے۔ تب8 ابرام لوطنے باتسے کی، ایسا” نہیں ہونا ہئے چا کہ
تیرے میرےاور درمیان جھگڑا ہو تیرےیا چرواہوں میرےاور چرواہوں
درمیان۔کے ہم تو بھائی ہیں۔ 9 ضرورتکیا ملہمکہہے رہیںکر جبکہ
تُو آسانی سے ملـکاِس کسیکی اَور جگہ رہ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ تُو مجھ
الـگسے ہو کر کہیں اَور رہے۔ اگر تُو بائیں ہاتھ جائے تو مَیں دائیں ہاتھ
جاؤں گا، اور اگر تُو دائیں ہاتھ جائے تو مَیں بائیں ہاتھ جاؤں “گا۔

لوط10 نے اپنی نظر اُٹھا کر دیکھا کہ یائے در یردن پورےکے علاقے
میں ُضغر تک پانی کی کثرت ہے۔ وہ رب کے باغ یا ملـِک مصر کی
مانند تھا، کیونکہ اُس ربوقت نے سدوم اور عمورہ کو تباہ نہیں کیا تھا۔
11 لوطچنانچہ نے یائے در یردن پورےکے علاقے کو چن لیا اور مشرق
کی طرف جا بسا۔ یوں دونوں رشتے دار ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔
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12 ابرام ملـِک کنعان میں رہا جبکہ لوط یردن کے علاقے کے شہروں کے
درمیان آباد ہو گیا۔ وہاں اُس نے اپنے خیمے سدوم قریبکے لگا دیئے۔
لیکن13 سدوم باشندےکے نہایت شریر تھے، اور اُن ربکے خلافکے
گناہ نہایت مکروہ تھے۔

رب کا ابرام کے ساتھ دوبارہ وعدہ
لوط14 ابرام سے جدا ہوا تو رب نے ابرام سے کہا، اپنی” نظر اُٹھا کر

یعنیطرفچاروں شمال، جو15دیکھ۔طرفکیمغرباورمشرقجنوب،
بھی زمین تجھے نظر آئے اُسے مَیں تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ کے لئے
دیتا ہوں۔ مَیں16 تیری اولاد خاککو کی طرح بےشمار ہونے دوں گا۔
خاکطرحجس ذرےکے گنے نہیں جا سکتے اُسی طرح تیری اولاد بھی
گنی نہیں جا سکے گی۔ 17 چنانچہ اُٹھ کر ملـکاِس کی ہر جگہ چل پھر،
کیونکہ مَیں اِسے تجھے دیتا “ہوں۔

18 ابرام روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس نے اپنے ڈیرے حبرون کے قریب
ممرے اُسوہاںلگائے۔پاسکےدرختوںکے کیربنے قربانمیںتعظیم
گاہ بنائی۔

14
ابرام لوط کو چھڑاتا ہے

کنعان1 جنگمیں ہوئی۔ بیروِن ملـک کے چار بادشاہوں نے کنعان
کے پانچ بادشاہوں جنگسے کی۔ بیروِن ملـک کے بادشاہ یہ :تھے ِسنعار
سے امرا اِلاسرفِل، یوک،سے ار اورکدرلاعُمرسےعیلام تِدعال۔سےجوئیم
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2 کنعان کے بادشاہ یہ :تھے سدوم سے بِرَع، عمورہ سے بِرَشع، ادمہ سے
ِسنیاب، ضبوئیم سے ِشمیبر اور بالع یعنی ُضغرکا بادشاہ۔

کنعان3 کے اِن پانچ بادشاہوں کا اتحاد ہوا تھا اور وہ وادئ ِسّد یم میں
جمع ہوئے تھے۔ اب) ِسّد یم نہیں ہے، کیونکہ اُس کی جگہ بحـیرۂ مُردار
آ گیا ۔(ہے 4 کدرلاعُمر نے بارہ سال تک اُن پر حکومت کی تھی، لیکن
تیرھویں سال وہ باغی ہو گئے تھے۔

ایکاب5 سال کے بعد کدرلاعُمر اور اُس اتحادیکے اپنی فوجوں کے
ساتھ پہلےآئے۔ اُنہوں عستاراتنے قرنَیم میں رفائیوں کو، ہام میں یوں زُوز
کو، َسوی یَتائم قِر میں ایمیوں کو 6 اور یوں حور کو اُن کے پہاڑی علاقے
سعیر میں شکست دی۔ یوں وہ ایل تکفاران پہنچ گئے جو یگستان ر کے
کنارے پر ہے۔ 7 پھر وہ واپس آئے اور عین مِصفات یعنی قادس پہنچے۔
اُنہوں نے عمالیقیوں پورےکے علاقے کو تباہ کر دیا اور حصصون تمر میں
آباد یوں امور کو شکستبھی دی۔

8 اُس وقت سدوم، عمورہ، ادمہ، ضبوئیم اور بالع یعنی ُضغر کے بادشاہ
اُن سے لڑنے کے لئے ِسّدیم کی وادی میں جمع ہوئے۔ 9 اِن پانچ بادشاہوں
عیلامنے بادشاہکے کدرلاعُمر، بادشاہکےجوئیم تِدعال، ِسنعار بادشاہکے
امرافِل اِلاسراور یوکبادشاہکے ار کا کیا۔مقابلہ تارکولمیںوادیاِس10
کے متعدد گڑھے تھے۔ جب باغی بادشاہ شکست کھا کر بھاگنے لـگے تو
سدوم اور عمورہ کے بادشاہ اِن گڑھوں میں گر گئے جبکہ باقی تین بادشاہ بچ
کر پہاڑی علاقے میں فرار ہوئے۔ فتح11 مند بادشاہ سدوم اور عمورہ کا
تمام مال تمام کھانے والی لُوٹسمیتچیزوں واپسکر چل دیئے۔ 12 ابرام
کا بھتیجا لوط سدوم میں رہتا تھا، اِس لئے وہ اُسے بھی اُس کی ملـکیت
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سمیت چھین کر ساتھ لے گئے۔
ایکلیکن13 آدمی نے جو بچ نکلا تھا عبرانی مرد ابرام پاسکے آ کر اُسے

کچھسب بتا دیا۔ وقتاُس ممرےوہ درختوںکے پاسکے آباد ممرےتھا۔
اموری تھا۔ وہ اور اُس کے بھائی اِسکال اور عانیر ابرام کے اتحادی تھے۔
ابرامجب14 کو پتا چلا بھتیجےکہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اُس نے اپنے
گھر میں پیدا ہوئے تمام جنگ آزمودہ غلاموں کو جمع کر کے دان تک
دشمن تعاقبکا کیا۔ اُس کے ساتھ 318 افراد تھے۔ وہاں15 اُس نے اپنے
بندوں میںگروہوںکو تقسیم کر راتکے دشمنوقتکے پر حملہ کیا۔ دشمن
شکست کھا بھاگکر گیا اور ابرام دمشقنے میںشمالکے واقع تکخوبہ
اُس کا تعاقب کیا۔ 16 وہ اُن سے لُوٹا ہوا تمام مال واپس لے آیا۔ لوط، اُس
کی جائیداد، عورتیں اور باقی قیدی بھی دشمن قبضےکے سے بچ نکلے۔

ـِک مَل صدق، سالم کا بادشاہ
ابرامجب17 کدرلاعُمر اور اُس اتحادیوںکے پر فتح پانے کے واپسبعد

پہنچا تو سدوم کا بادشاہ اُس سے ملنے کے لئے َسویوادٔی میں آیا۔ اِسے)
کلآج بادشاہ وادیکی کہا جاتا (ہے۔ 18 سالم کا ـِکبادشاہ بھیصدقمَل
وہاں پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ روٹی اور َمے لے آیا۔ ـِک مَل صدق الله تعالیٰ کا
امام تھا۔ 19 اُس نے ابرام کو برکت دے کر کہا، ابرام” پر الله تعالیٰ کی
برکت ہو، آسمانجو و زمین خالقکا ہے۔ 20 الله مبارکتعالیٰ نےجسہو
تیرے دشمنوں تیرےکو ہاتھ میں کر دیا “ہے۔ ابرام نے اُسے تمام مال کا
دسواں حصہ دیا۔
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21 سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا، لوگمیرےمجھے” واپس کر

دیں اور باقی چیزیں اپنے پاس رکھ “لیں۔ لیکن22 ابرام نے اُس سے مَیں”کہا، ربنے قَسمسے کھائی ہے، الله تعالیٰ سے آسمانجو و زمین کا خالق
میںاُسمَیںکہ23ہے لوںنہیںکچھسے گا آپجو ہے،کا وہچاہے دھاگا
یا جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو آپکہ کہیں، مَیں’ نے ابرام
دولتکو مند بنا دیا ‘ہے۔ 24 سوائے اُس کھانے کے میرےجو آدمیوں
نے راستے میں کھایا مَیںہے قبولکچھ نہیں کروں اتحادیمیرےلیکنگا۔
عانیر، اِسکال ممرےاور ضرور اپنا اپنا حصہ “لیں۔

15
ابرام کے ربساتھ کا عہد

اِس1 رببعدکے یا رو میں ابرام کلامہمسے مَیںڈر۔متابرام،”ہوا،
تیریہی سپر ہوں، مَیں ہی تیرا بہت بڑا اجر “ہوں۔

لیکن2 ابرام اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ مطلق، تُو مجھے دےکیا
گا میرےتکابھیجبکہ ہاں کوئی بچہ نہیں ہے اور اِلی عزر میریدمشقی
میراث پائے گا۔ 3 تُو نے مجھے اولاد نہیں بخشی، اِس لئے میرے گھرانے
کا نوکر وارثمیرا ہو “گا۔ تب4 ابرام کو الله ایکسے اَور کلام ملا۔ یہ”
آدمی اِلی عزر تیرا وارث نہیں ہو گا بلـکہ تیرا اپنا ہی بیٹا تیرا وارث ہو “گا۔
رب5 نے اُسے باہر لے جا کر کہا، آسمان” کی طرف دیکھ اور ستاروں
کو گننے کوششکی تیریکر۔ اولاد اِتنی ہی بےشمار ہو “گی۔

ابرام6 پرربنے بھروسا اِسرکھا۔ بنا پر الله راستاُسےنے باز قرار دیا۔
7 ربپھر نے اُس سے کہا، ربمَیں” ہوں جو تجھے کسدیوں کے اُور

سے یہاں لے آیا تاکہ تجھے یہ ملـک میراث میں دے “دوں۔ 8 ابرام نے
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پوچھا، اے” رب قادرِ مطلق، مَیں کس طرح جانوں کہ اِس ملـک پر
“گا؟کروںقبضہ میرے”کہا،نےربمیںجواب9 تینایکحضور سالہ
ایکگائے، تین سالہ بکری ایکاور تین سالہ مینڈھا لے ایکآ۔ قمری اور
ایک کبوتر کا بچہ بھی لے “آنا۔ 10 ابرام نے ایسا ہی کیا اور پھر ایکہر
جانور کو دو حصوں میں کاٹ کر اُن دوسرےایککو کے منے آ منے سا
رکھ دیا۔ لیکن پرندوں کو اُس نے سالم ہنے ر دیا۔ پرندےشکاری11 اُن پر
اُترنے لـگے، لیکن ابرام اُنہیں بھگاتا رہا۔

جب12 سورج ڈوبنے لگا تو ابرام پر گہری نیند طاری ہوئی۔ اُس پر
دہشت اور اندھیرا ہی اندھیرا گیا۔چھا 13 ربپھر اُسنے سے جان”کہا،
لے تیریکہ اولاد ملـکایسے میں رہے گی جو اُس کا نہیں ہو گا۔ وہاں
وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور اُس پر 400 تکسال بہت ظلم کیا جائے
گا۔ لیکن14 مَیں اُس قوم عدالتکی کروں جسگا نے اُسے غلام بنایا ہو
گا۔ اِس کے بعد وہ بڑی دولت پا کر ملـکاُس سے نکلیں گے۔ 15 تُو خود
عمر رسیدہ ہو کر سلامتی ساتھکے انتقال کر کے باپاپنے دادا سے ملےجا
گا اور دفنایا جائے گا۔ تیری16 اولاد کی پشتچوتھی غیروطن واپسسے
آئے گی، کیونکہ تکوقتاُس مَیں یوں امور برداشتکو کروں گا۔ لیکن
آخرکار اُن گناہکے اِتنے سنگین جائیںہو مَیںکہگے اُنہیں ملـِک کنعان سے
نکال دوں “گا۔

ہوا۔غروبسورج17 اندھیرا چھا ایکاچانکگیا۔ دھواں دار تنور اور
ایک بھڑکتی ہوئی مشعل نظر آئی اور جانوروں کے دو دو ٹکڑوں بیچکے میں
سے گزرے۔

18 اُس وقت رب نے ابرام کے ساتھ عہد کیا۔ اُس نے کہا، مَیں” یہ
ملـک مصر کی سرحد سے فرات تک تیری اولاد کو دوں گا، 19 اگرچہ
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تکابھی اِس میں قینی، قنِزّی، قدمونی، 20 ِحتّی، فرِزّی، رفائی، 21 اموری،
جرجاسیکنعانی، اور یبوسی آباد “ہیں۔

16
ہاجرہ اور اسمٰعیل

تکاب1 ابرام کی بیوی سارئی کے کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اُنہوں
ایکنے مصری لونڈی رکھی جستھی کا نام ہاجرہ تھا، 2 ایکاور دن
سارئی نے ابرام سے کہا، رب” نے مجھے بچے پیدا کرنے سے محروم رکھا
ہے، اِس لئے میری لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہوں۔ شاید مجھے اُس کی
معرفت بچہ مل “جائے۔

ابرام نے سارئی باتکی مان لی۔ چنانچہ3 سارئی اپنینے لونڈیمصری
ہاجرہ کو اپنے ابرامشوہر دےکو دیا تاکہ وہ اُس بیویکی بن اُسجائے۔
وقت ابرام کو کنعان میں بستے دسہوئے سال ہو گئے تھے۔ 4 ابرام ہاجرہ
سے ہم بستر ہوا تو وہ اُمید سے ہو جبگئی۔ ہاجرہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ
اپنی مالـکن کو حقیر جاننے لـگی۔ تب5 سارئی ابرامنے سے کہا، جو” ظلم
مجھ پر کیا جا رہا ہے آپوہ ہی پر آئے۔ مَیں نے خود آپاِسے بازوؤںکے
اِسےجبابتھا۔دیادےمیں معلوم ہوا اُمیدکہہے سے مجھےتوہے حقیر
لـگیجاننے ابرام6“کرے۔فیصلہدرمیانکےآپاورمیرےربہے۔ نے
دیکھو،”دیا،جواب لونڈیتمہارییہ تمہارےاورہے میںاختیار جوہے۔
تمہارا جی چاہے اُس کے ساتھ “کرو۔

اِس پر سارئی اُس سے اِتنا سلوکبُرا کرنے لـگی کہ ہاجرہ فرار ہو گئی۔
فرشتےکےرب7 یگستانہاجرہکو ر قریبکےچشمےاُسکے ملی ُشورجو
کے راستے پر ہے۔ اُس8 نے کہا، سارئی” لونڈیکی ہاجرہ، تُو کہاں سے آ
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رہی اورہے کہاں جا رہی “ہے؟ ہاجرہ جوابنے مَیں”دیا، اپنی مالـکن
سارئی سے فرار ہو رہی “ہوں۔ رب9 کے فرشتے نے اُس سے کہا، اپنی”
مالـکن واپسپاسکے چلی جا اور اُس کے تابع رہ۔ تیریمَیں10 اولاد اِتنی
بڑھاؤں گا اُسےکہ گنا نہیں “گا۔سکےجا فرشتےکےرب11 مزیدنے تُو”کہا، اُمید ایکہے۔سے بیٹا پیدا اُسگا۔ہو اسمٰعیلنامکا یعنی الله’ سنتا ‘ہے
رکھ، تیریمیںمصیبتنےربکیونکہ آواز سنی۔ وہ12 جنگلی کیگدھے
مانند ہو گا۔ اُس کا ہاتھ ایکہر خلافکے اور ایکہر کا ہاتھ اُس کے
خلاف ہو گا۔ توبھی وہ اپنے تمام بھائیوں کے منے سا آباد رہے “گا۔

رب13 کے اُس کے باتساتھ کرنے کے بعد ہاجرہ نے اُس کا نام اتا’
ایل ‘روئی یعنی تُو’ ایک معبود ہے جو مجھے دیکھتا ‘ہے رکھا۔ اُس نے
کہا، کیا” مَیں نے واقعی اُس کے پیچھے دیکھا جسہے نے مجھے دیکھا
“ہے؟ اِس14 لئے اُس جگہ کے کنوئیں کا نام بیر لحی روئی یعنی اُس’ زندہ
ہستی کا کنواں جو مجھے دیکھتا ‘ہے پڑ گیا۔ قادسوہ اور برد کے درمیان
واقع ہے۔

15 ہاجرہ واپس گئی، اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ ابرام نے اُس کا نام
اسمٰعیل رکھا۔ وقتاُس16 ابرام سال86 کا تھا۔

17
عہد کا :نشان ختنہ

سال99ابرامجب1 کا تھا ربتو اُس پر ظاہر ہوا۔ اُس نے کہا، مَیں”
الله قادرِ مطلق میرےہوں۔ حضور چلتا رہ اور بےالزام ہو۔ تیرےمَیں2
ساتھ اپنا عہد باندھوں گا اور تیری اولاد بہتکو ہی یادہ ز بڑھا دوں “گا۔
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عہد ہے کہ تُو بہت قوموں کا باپ ہو گا۔ اب5 سے تُو ابرام یعنی عظیم’
‘باپ نہیں کہلائے گا بلـکہ تیرا نام ابراہیم یعنی بہت’ قوموں کا ‘باپ ہو
گا۔ کیونکہ مَیں نے بہتتجھے قوموں باپکا بنا دیا ہے۔ مَیں6 بہتتجھے
ہی یادہ ز بخشاولاد دوں گا، اِتنی کہ قومیں بنیں گی۔ تجھ سے بادشاہ بھی
نکلیں گے۔ مَیں7 اپنا تیرےعہد اور تیری اولاد کے ساتھ نسل در نسل قائم
کروں ایکگا، ابدی جسعہد مطابقکے مَیں تیرا اور تیری اولاد کا خدا
ہوں گا۔ 8 تُو ملـِکوقتاِس پردیسیمیںکنعان لیکنہے، مَیں پورےاِس
ملـک کو تجھے اور تیری اولاد کو دیتا ہوں۔ یہ تکہمیشہ اُن کا ہی رہے
گا، اور مَیں اُن کا خدا ہوں “گا۔

9 الله نے ابراہیم سے یہ بھی کہا، تجھے” تیریاور اولاد نسلکو نسلدر
پوریشرائطکیعہدمیرے ہیں۔کرنی اِس10 یہشرطایککی ہرکہہے
ایک مرد کا ختنہ کیا جائے۔ 11 اپنا ختنہ کراؤ۔ آپسہمارےیہ کے عہد
نشانظاہریکا ہو گا۔ لازم12 ہے کہ تُو تیریاور اولاد نسل نسلدر اپنے
ایکہر بیٹے کا آٹھویں دن ختنہ کروائیں۔ یہ اصول اُس پر بھی لاگو ہے جو
تیرے میںگھر رہتا لیکنہے تجھ نہیںرشتہسے رکھتا، چاہے وہ میںگھر
پیدا ہوا ہو یا کسی اجنبی سے خریدا گیا ہو۔ 13 گھر کے ایکہر مرد کا
ختنہ کرنا لازم ہے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو یا کسی اجنبی سے خریدا
گیا ہو۔ یہ باتاِس کا نشان ہو گا کہ تیرےمیرا ساتھ عہد تکہمیشہ قائم
رہے گا۔ جس14 مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا
جائے گا، کیونکہ اُس میرےنے عہد پوریشرائطکی نہ “کیں۔

الله15 نے ابراہیم بھییہسے بیویاپنی”کہا، سارئی نامکا بدلبھی دینا۔
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اب سے اُس کا نام سارئی نہیں بلـکہ سارہ یعنی شہزادی ہو گا۔ مَیں16 اُسے
برکت بخشوں گا اور تجھے اُس معرفتکی بیٹا دوں گا۔ مَیں اُسے تکیہاں
برکت دوں گا کہ اُس سے قومیں بلـکہ قوموں کے بادشاہ نکلیں “گے۔

17 ابراہیم منہ بلکے میںدلہیدللیکنگیا۔گر ہنسوہ پڑا اور سوچا،
طرحکسیہ” ہو سکتا مَیںہے؟ سال100تو کا ایسےہوں۔ آدمی ہاںکے
طرحکسبچہ پیدا ہو سکتا اورہے؟ جیسیسارہ عمر عورترسیدہ بچہکے
طرحکس پیدا ہو سکتا اُسہے؟ کی عمر سال90تو “ہے۔ اُس18 نے الله
سے کہا، ہاں،” اسمٰعیل تیرےہی منے سا جیتا “رہے۔

19 الله نے کہا، نہیں،” تیری بیوی سارہ ہاںکے بیٹا پیدا ہو گا۔ تُو اُس
کا نام اسحاق یعنی وہ’ ہنستا ‘ہے رکھنا۔ مَیں اُس کے اور اُس کی اولاد
کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ مَیں20 اسمٰعیل کے سلسلے میں بھی تیری
پوریدرخواست کروں گا۔ مَیں اُسے دےبرکتبھی کر پھلنے لنے پھو دوں
گا اور اُس کی بہتاولاد ہی یادہ ز بڑھا دوں گا۔ وہ بارہ رئیسوں باپکا ہو
گا، مَیںاور اُس بڑیایکمعرفتکی بناؤںقوم گا۔ لیکن21 میرا اسحاقعہد
کے ساتھ ہو گا، جو ایکعین سال کے بعد سارہ ہاںکے پیدا ہو “گا۔

الله22 کی ابراہیم باتساتھکے ختم ہوئی، اور وہ اُس پاسکے آسمانسے
پر چلا گیا۔

اُسی23 دن ابراہیم نے الله کا حکم پورا کیا۔ اُس نے گھر کے ایکہر
مرد کا ختنہ کروایا، اپنے بیٹے اسمٰعیل کا بھی اور اُن کا بھی جو اُس کے گھر
میں ہتے ر لیکن اُس سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ اُس کے گھر میں
پیدا ہوئے تھے خریدےیا گئے تھے۔ 24 ابراہیم سال99 کا تھا جب اُس کا
ختنہ ہوا، 25 جبکہ اُس کا بیٹا اسمٰعیل 13 سال کا تھا۔ دونوں26 کا ختنہ
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اُسی دن ہوا۔ ساتھ27 ساتھ گھرانے کے تمام باقی مردوں کا ختنہ بھی ہوا،
بشمول اُن جنکے کا ابراہیم ساتھکے نہیںرشتہ تھا، چاہے وہ میںگھر پیدا
ہوئے یا کسی اجنبی خریدےسے گئے تھے۔

18
ممرے میں ابراہیم کے تین مہمان

ایک1 ممرےربدن درختوںکے پاسکے ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ ابراہیم
اپنے خیمے دروازےکے پر بیٹھا تھا۔ دن کی عروجگرمی پر تھی۔ اچانک2
اُس نے دیکھا تینکہ میرےمرد منے ہیں۔کھڑےسا اُنہیں دیکھتے ہی وہ
خیمے سے اُن سے ملنے کے لئے دوڑا اور منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ اُس3
نے کہا، میرے” آقا، اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہے تو آگے نہ بڑھیں
بلـکہ کچھ دیر بندےاپنے کے ٹھہریں۔گھر 4 اجازتاگر ہو تو مَیں کچھ پانی
آؤںلے آپتاکہ اپنے پاؤں دھو درختکر کے سائے میں آرام کر سکیں۔
ساتھ5 ساتھ آپمَیں کے لئے بہتتھوڑا کھانا بھی آؤںلے تقویتآپتاکہ
پا کر بڑھآگے مجھےسکیں۔ یہ کرنے دیں، آپکیونکہ اپنے خادم کے گھر آ
گئے اُنہوں“ہیں۔ نے کہا، ٹھیک” ہے۔ کچھجو تُو نے کہا ہے وہ “کر۔

6 ابراہیم خیمے کی طرف دوڑ کر سارہ پاسکے آیا اور کہا، جلدی”
!کرو 16 کلو گرام بہترین میدہ لے اور اُسے گوندھ کر روٹیاں “بنا۔ 7 پھر
بھاگوہ کر بَیلوں پاسکے پہنچا۔ اُن میں سے اُس ایکنے موٹا تازہ بچھڑا
چن جسلیا گوشتکا نرم تھا اور اُسے اپنے نوکر کو جسدیا جلدینے
سے اُسے تیار کیا۔ جب8 کھانا تیار تھا تو ابراہیم نے اُسے لے کر لسی اور
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دودھ ساتھکے اپنے مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ وہ لـگےکھانے اور ابراہیم
اُن کے منے درختسا کے سائے میں کھڑا رہا۔

اُنہوں9 نے پوچھا، تیری” بیوی سارہ کہاں “ہے؟ اُس جوابنے “میں۔خیمے”دیا، ایکعین”کہا،نےرب10 سال بعدکے واپسمَیں آؤں گا
تو تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہو “گا۔

سارہ یہ باتیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ اُس کے پیچھے خیمے کے
دروازے پاسکے تھی۔ بیویمیاںدونوں11 بوڑھے ہو تھےچکے اور سارہ
اُس عمر سے گزر چکی تھی جس میں عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔
اِس12 لئے سارہ اندر پڑیہنساندرہی اور ہوکیسےیہ”سوچا، ہے؟سکتا
مَیںجبکیا بُڑھاپے باعثکے گھسے لباسپھٹے کی مانند ہوں تو جوانی کے
جوبن لطفکا اُٹھاؤں؟ اور میرا شوہر بھی بوڑھا “ہے۔

رب13 نے ابراہیم سے پوچھا، سارہ” ہنسکیوں رہی ہے؟ وہ کیوں
کہہ رہی ہے، کیا’ واقعی میرے ہاں بچہ پیدا ہو گا جبکہ مَیں اِتنی عمر
رسیدہ ‘ہوں؟ 14 کیا رب کے لئے کوئی کام ناممکن ہے؟ ایک سال کے
بعد مقررہ وقت پر مَیں واپس آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہو “گا۔ 15 سارہ ڈر
گئی۔ اُس بولجھوٹنے کر انکار کیا، مَیں” ہنسنہیں رہی “تھی۔

رب نے کہا، نہیں،” تُو ہنسضرور رہی “تھی۔
ابراہیم سدوم کے لئے منت کرتا ہے

16 پھر مہمان اُٹھ کر روانہ ہوئے اور نیچے وادی میں سدوم کی طرف
دیکھنے لـگے۔ ابراہیم اُنہیں رُخصت کرنے کے لئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔
رب17 نے دل میں کہا، مَیں” ابراہیم سے وہ کام کیوں چھپائے رکھوں
جو مَیں کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟ اِسی18 سے ایکتو بڑی طاقتاور ور
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قوم نکلے گی اِسیاور مَیںسے دنیا کی تمام قوموں برکتکو دوں گا۔ اُسی19
مَیںکو چننے لیا تاکہہے وہ اپنی اولاد اور اپنے بعد کوگھرانےکے حکم
دے کہ ربوہ کی راہ پر چل راستکر اور منصفانہ کام کریں۔ کیونکہ
اگر وہ ایسا یں کر ربتو ابراہیم کے ساتھ اپنا وعدہ کرےپورا “گا۔

20 پھر رب نے کہا، سدوم” اور عمورہ کی بدی کے باعث لوگوں کی
آہیں بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ اُن بہتسے سنگین گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔
مَیں21 اُتر کر اُن پاسکے جا رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ الزام واقعی سچ
ہیں پہنچےتکمجھجو ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مَیں یہ جاننا چاہتا “ہوں۔

دوسرے22 دو آدمی سدوم طرفکی آگے نکلے ربجبکہ کچھ دیر کے
لئے وہاں ٹھہرا رہا اور ابراہیم اُس کے منے سا کھڑا رہا۔ 23 پھر اُس نے
قریب آ کر اُس باتسے کی، کیا” راستتُو بازوں بھیکو شریروں ساتھکے
تباہ کر دے گا؟ 24 ہو سکتا ہے کہ شہر میں راست50 باز ہوں۔ کیا تُو
پھر بھی شہر کو برباد دےکر گا اور اُسے اُن 50 سببکے معافسے نہیں
ہوکیسےیہ25گا؟کرے سکتا کہہے شریروںکوبےقصوروںتُو ساتھکے
ہلاک یہدے؟کر ناممکنتو کہہے نیکتُو اور لوگوںشریر ایکسے جیسا
سلوک کرے۔ کیا لازم نہیں پوریکہ دنیا انصافمنصفکا “کرے؟

رب26 جوابنے دیا، اگر” مجھے شہر میں راست50 باز مل جائیں تو
اُن سببکے سے تمام معافکو کر دوں “گا۔

27 ابراہیم نے کہا، مَیں” معافی چاہتا ہوں کہ مَیں نے رب سے بات
کرنے جرأتکی کی ہے اگرچہ خاکمَیں اور راکھ ہی ہوں۔ لیکن28
ہو سکتا ہے صرفکہ راست45 باز اُس میں ہوں۔ کیا تُو پھر بھی اُن پانچ
لوگوں کمیکی پورےسےسببکے شہر کو اُس“گا؟کرےتباہ کہا،نے
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اگر” مجھے بھی45 مل جائیں تو اُسے باد بر نہیں کروں “گا۔
29 ابراہیم نے اپنی بات جاری رکھی، اور” اگر صرف لوگنیک40

ہوں رب“تو؟ نے کہا، مَیں” 40اُن سببکے اُنہیںسے دوںچھوڑ “گا۔
30 ابراہیم نے کہا، رب” غصہ نہ کرے کہ مَیں ایک دفعہ اَور بات

کروں۔ شاید صرفوہاں 30 “ہوں۔ اُس جوابنے دیا، پھر” بھی اُنہیں
چھوڑ دوں “گا۔

31 ابراہیم نے کہا، مَیں” معافی چاہتا ہوں کہ مَیں نے رب سے بات
کرنے کی جرأت کی ہے۔ اگر صرف 20 پائے رب“جائیں؟ نے مَیں”کہا، 20 سببکے سے شہر کو برباد کرنے سے باز رہوں “گا۔

32 ابراہیم ایکنے آخری باتدفعہ کی، رب” غصہ کرےنہ اگر مَیں
ایک اَور بار بات کروں۔ شاید اُس صرفمیں 10 پائے رب“جائیں۔ نے
کہا، مَیں” اُسے اُن لوگوں10 سببکے بھیسے باد بر نہیں کروں “گا۔

33 اِن باتوں کے رببعد چلا گیا اور ابراہیم اپنے گھر لوٹکو آیا۔

19
سدوم اور عمورہ کی تباہی

شام1 وقتکے یہ دو فرشتے لوطپہنچے۔سدوم شہر دروازےکے پر بیٹھا
تھا۔ جب اُس نے اُنہیں دیکھا کھڑےتو ہو کر اُن سے ملنے گیا اور منہ کے
بل گر کر سجدہ کیا۔ اُس2 نے صاحبو،”کہا، بندےاپنے کے تشریفگھر
لائیں تاکہ اپنے پاؤں دھو راتکر کو ٹھہریں اور پھر سویرےصبحکل اُٹھ
کر اپنا سفر جاری “رکھیں۔ اُنہوں نے کہا، باتکوئی” نہیں، چوکہم
میں رات گزاریں “گے۔ لیکن3 لوط نے اُنہیں بہت مجبور کیا، اور آخرکار
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وہ اُس کے ساتھ اُس کے گھر آئے۔ اُس نے اُن کے لئے کھانا پکایا اور
بےخمیری روٹی بنائی۔ پھر اُنہوں نے کھانا کھایا۔

4 وہ ابھی سونے کے لئے لیٹے نہیں تھے کہ شہر کے جوانوں سے لے کر
بوڑھوں تک تمام مردوں نے لوط کے گھر کو گھیر لیا۔ اُنہوں5 نے آواز
دے لوطکر سے کہا، وہ” آدمی کہاں ہیں راتجو پاستیرےوقتکے
آئے؟ اُن کو باہر لے آ تاکہ ہم اُن کے ساتھ کاریحرام “کریں۔

لوط6 اُن سے ملنے باہر گیا۔ اُس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا 7 اور
کہا، میرے” بھائیو، ایسا مت کرو، ایسی بدکاری نہ کرو۔ 8 دیکھو، میری
بیٹیاںکنواریدو اُنہیںہیں۔ پاستمہارےمَیں باہر لے آتا ہوں۔ پھر جیجو
چاہے اُن کے ساتھ کرو۔ لیکن اِن آدمیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ میرےوہ
مہمان “ہیں۔

اُنہوں9 نے کہا، راستے” ہٹسے !جا دیکھو، ہمارےجبشخصیہ
پاس آیا تھا تو اجنبی تھا، ہمیہاباور پر حاکم بننا ساتھتیرےابہے۔چاہتا
اُن سے یادہ ز سلوکبُرا کریں “گے۔ وہ اُسے مجبور کرتے دروازےکرتے
کو توڑنے کے لئے آگے بڑھے۔ لیکن10 وقتعین پر اندر کے لوطآدمی کو
پکڑ کر اندر لے آئے، پھر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اُنہوں11 نے چھوٹوں
لےسے تکبڑوںکر باہر تمامکے آدمیوں کو اندھا کر دیا، اور دروازےوہ
کو ڈھونڈتے تھکڈھونڈتے گئے۔

آدمیوںدونوں12 لوطنے سے کیا”کہا، تیرا کوئی اَور رشتے دار اِس شہر
میں رہتا ًہے، مثلا کوئی داماد یا بیٹا بیٹی؟ سب کو ساتھ لے کر یہاں سے
چلا جا، 13 کیونکہ ہم یہ مقام تباہ کرنے کو ہیں۔ اِس کے باشندوں کی
بدی باعثکے لوگوں کی آہیں بلند ہو ربکر کے حضور پہنچ گئی ہیں،
اِس لئے اُس نے ہمیں اِس کو تباہ کرنے کے لئے بھیجا “ہے۔
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لوط14 گھر سے نکلا اور اپنے دامادوں سے بات کی جن کا اُس کی

بیٹیوں رشتہساتھکے ہو تھا۔چکا اُس اِسکرو،جلدی”کہا،نے سےجگہ
نکلو، اِسربکیونکہ شہر کو تباہ کرنے لیکن“ہے۔کو اُس دامادوںکے
نے اِسے مذاق ہی سمجھا۔

جب15 پَو پھٹنے لـگی تو دونوں آدمیوں لوطنے بہتکو سمجھایا اور جلدی”کہا، !کر اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر چلا جا، ورنہ
جب شہر کو سزا دی جائے گی تو تُو ہلاکبھی ہو جائے “گا۔ توبھی16
وہ جھجکتا رہا۔ آخرکار دونوں نے لوط، اُس کی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھ
پکڑ کر اُنہیں شہر کے تکباہر پہنچا دیا، ربکیونکہ لوطکو ترسپر آتا تھا۔

17 جوں ہی وہ اُنہیں باہر لے آئے اُن میں سے ایک نے کہا، اپنی”
جان بچا کر چلا جا۔ پیچھے مُڑ کر نہ دیکھنا۔ میدان میں کہیں نہ ٹھہرنا بلـکہ
پہاڑوں میں پناہ لینا، ورنہ ہلاکتُو ہو جائے “گا۔

لیکن18 لوط نے اُن سے کہا، میرےنہیں” آقا، ایسا نہ ہو۔ تیرے19
بندے تیریکو نظرِ کرم حاصل ہوئی ہے اور تُو میرینے جان بچانے میں
بہت مہربانی کر لیکنہے۔دکھائی مَیں پہاڑوں میں پناہ نہیں وہاںسکتا۔لے
پہنچنے سے پہلے مصیبتیہ مجھ پر پڑےآن گی اور ہلاکمَیں ہو جاؤں گا۔
20 قریبدیکھ، ایکہی چھوٹا قصبہ ہے۔ وہ نزدیکاِتنا ہے مَیںکہ اُس
ہجرتطرف کر سکتا مجھےہوں۔ وہاں پناہ لینے دے۔ وہ چھوٹا ہی نا؟ہے،
پھر میری جان بچے “گی۔

اُس21 تیریہے۔ٹھیکچلو،”کہا،نے بھیدرخواستیہ ہے۔منظور
مَیں یہ قصبہ تباہ نہیں کروں گا۔ بھاگلیکن22 کر وہاں پناہ لے، کیونکہ
تکجب تُو وہاں پہنچ نہ جائے مَیں کچھ نہیں کر “سکتا۔ اِس لئے قصبے کا
نام ُضغر یعنی چھوٹا ہے۔
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جب23 لوط ُضغر پہنچا تو سورج نکلا ہوا تھا۔ تب24 رب نے آسمان
سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ برسائی۔ 25 یوں اُس نے اُس
پورے میدان کو اُس کے شہروں، باشندوں اور تمام یالی ہر سمیت تباہ کر
دیا۔ لیکن26 فرار ہوتے وقت لوط کی بیوی نے پیچھے مُڑ کر دیکھا تو وہ
ً نمکفورا کا ستون بن گئی۔

27 ابراہیم سویرےصبح اُٹھ کر اُس واپسجگہ آیا جہاں ربکلوہ کے
منے سا کھڑا ہوا تھا۔ جب28 اُس نے نیچے سدوم، عمورہ اور پوری وادی
طرفکی نظر کی تو وہاں سے بھٹے کا سا دھواں اُٹھ رہا تھا۔

یوں29 الله نے ابراہیم کو یاد کیا جب اُس نے اُس میدان کے شہر تباہ
کئے۔ کیونکہ وہ اُنہیں تباہ کرنے سے پہلے لوط کو جو اُن میں آباد تھا وہاں
نکالسے لایا۔
لوط اور اُس کی بیٹیاں

لوط30 اور اُس کی بیٹیاں یادہ ز تکدیر ُضغر میں نہ ٹھہرے۔ وہ روانہ
ہو پہاڑوںکر میں آباد ہوئے، لوطکیونکہ میںُضغر ہنے ر سے تھا۔ڈرتا وہاں
اُنہوں ایکنے غار کو اپنا گھر بنا لیا۔

ایک31 بڑیدن بیٹی نے چھوٹی سے کہا، ابو” بوڑھا ہے اور یہاں کوئی
مرد ہے نہیں جس کے یعے ہمارےذر بچے پیدا ہو سکیں۔ 32 آؤ، ہم ابو
کو َمے پلائیں۔ جب وہ نشے میں دُھت ہو تو ہم اُس کے ساتھ ہم بستر ہو
کر اپنے لئے اولاد پیدا یں کر تاکہ ہماری نسل قائم “رہے۔

راتاُس33 اُنہوں نے باپاپنے کو َمے پلائی۔ جب وہ نشے میں تھا تو
بڑی بیٹی اندر جا کر اُس ساتھکے ہم بستر ہوئی۔ میںہوشلوطچونکہ نہیں
تھا اِس لئے اُسے بھیکچھ معلوم نہ ہوا۔ بہنبڑیدناگلے34 بہنچھوٹینے
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سے کہا، راتپچھلی” مَیں ابو سے ہم بستر ہوئی۔ آؤ، راتآج کو ہم اُسے
دوبارہ َمے نشےوہجبپلائیں۔ دُھتمیں ہو تو تم اُس ہمساتھکے بستر ہو
کر اپنے لئے اولاد پیدا کرنا تاکہ ہماری نسل قائم “رہے۔ 35 چنانچہ اُنہوں
نے اُس رات بھی اپنے باپ کو َمے پلائی۔ جب وہ نشے میں تھا تو چھوٹی
بیٹی اُٹھ کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔ اِس بار بھی ہوشوہ میں نہیں تھا،
اِس لئے اُسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔

لوطیوں36 بیٹیاںکی باپاپنے اُمیدسے ہوئیں۔سے بڑی37 بیٹی ہاںکے
بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام موآب رکھا۔ اُس سے موآبی نکلے ہیں۔
چھوٹی38 بیٹی ہاںکے بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام بن عمی رکھا۔
اُس سے عمونی نکلے ہیں۔

20
ابراہیم اور ـِکابی مَل

1 ابراہیم وہاں جنوبسے طرفکی نجبدشِت میں چلا گیا قادساور
اور ُشور درمیانکے کچھبسا۔جا دیر لئےکے وہ میںجرار لیکنٹھہرا، اجنبی
حیثیتکی سے۔ وہاں2 اُس نے لوگوں کو بتایا، سارہ” میری بہن “ہے۔
اِس لئے جرار بادشاہکے ـِکابی مَل کوکسینے بھجوا دیا میںمحلاُسےکہ
لے آئے۔

لیکن3 رات کے وقت الله خواب میں ابی ـِک مَل پر ظاہر ہوا اور تیرےموت”کہا، سر پر کھڑی ہے، کیونکہ عورتجو تُو اپنے گھر لے آیا ہے
شادیوہ شدہ “ہے۔
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اصل4 میں ابی ـِک مَل ابھی تک سارہ کے قریب نہیں گیا تھا۔ اُس نے

کہا، میرے” آقا، کیا ایکتُو بےقصور قوم کرےہلاکبھیکو گا؟ 5 کیا
ابراہیم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میریسارہ بہن ہے؟ اور سارہ نے اُس
کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری نیت اچھی تھی اور مَیں نے غلط کام نہیں
“کیا۔ 6 الله نے کہا، ہاں،” مَیں جانتا ہوں کہ اِس میں تیری نیت اچھی
تھی۔ اِس لئے مَیں نے تجھے میرا گناہ کرنے اور اُسے چھونے روکسے
دیا۔ عورتاُساب7 اُسکو کے شوہر واپسکو کر دے، کیونکہ وہ نبی
ہے تیرےاور لئے کرےدعا گا۔ پھر تُو مرےنہیں گا۔ لیکن اگر تُو اُسے
واپس کرےنہیں گا تو جان لے تیریکہ تیرےاور لوگوں موتکی یقینی
“ہے۔

ـِکابی8 مَل سویرےصبحنے اُٹھ کر اپنے تمام کارندوں کو کچھسبیہ
بتایا۔ یہ سن کر اُن دہشتپر گئی۔چھا پھر9 ـِکابی مَل نے ابراہیم بُلاکو کر
آپ”کہا، ہمارےنے ساتھ کیا کِیا مَیںہے؟ آپنے ساتھکے غلطکیا کام
کیا آپکہ نے مجھے اور میری سلطنت کو اِتنے سنگین جرم میں پھنسا دیا
ہے؟ آپسلوکجو ہمارےنے ساتھ کر دکھایا ہے وہ کسی شخصبھی
ساتھکے نہیں کرنا ہئے۔ چا آپ10 نے یہ کیوں “کیا؟

11 ابراہیم جوابنے دیا، مَیں” نے اپنے دل میں کہا یہاںکہ لوگکے
الله نہیںخوفکا ہوںرکھتے اِسگے، لئے بیویمیریوہ حاصلکو کرنے
کے لئے مجھے قتل کر دیں گے۔ حقیقت12 میں وہ میری بہن بھی ہے۔ وہ
میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ اُس کی اور میری ماں فرق ہیں۔ یوں مَیں
اُس سے شادی کر سکا۔ 13 پھر جب الله نے ہونے دیا کہ مَیں اپنے باپ
کے گھرانے سے نکل کر اِدھر اُدھر پھروں تو مَیں نے اپنی بیوی سے مجھ’کہا، پر یہ مہربانی کر بھیجہاںکہ بارےمیرےجائیںہم میں کہہ دینا کہ
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وہ میرا بھائی “۔‘ہے
14 پھر ـِکابی مَل نے ابراہیم کو یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، غلام اور لونڈیاں

دے کر اُس کی بیوی سارہ کو اُسے واپس کر دیا۔ 15 اُس نے آپملـکمیرا”کہا، کے لئے کھلا جہاںہے۔ جی چاہے اُس میں جا “بسیں۔
16 سارہ سے اُس نے کہا، آپمَیں” کے بھائی کو چاندی کے ہزار ِسکے
دیتا ہوں۔ اِس آپسے آپاور لوگوںکے کے منے آپسا ساتھکے کئے گئے
سلوکناروا کا ازالہ ہو آپاور کو بےقصور قرار دیا “جائے۔

تب17-18 ابراہیم اللهنے سے اورکیدعا الله ابینے ـِک، مَل اُس بیویکی
اور اُس کی لونڈیوں کو شفا دی، ربکیونکہ نے ـِکابی مَل کے گھرانے
کی تمام عورتوں کو سارہ سببکے سے بانجھ بنا دیا تھا۔ لیکن اب اُن کے
ہاں دوبارہ بچے پیدا ہونے لـگے۔

21
اسحاق پیدائشکی

ربتب1 نے سارہ کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا اُس نے فرمایا تھا۔ جو
وعدہ اُس نے سارہ بارےکے میں کیا تھا اُسے اُس نے پورا کیا۔ 2 وہ حاملہ
ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ عین وقتاُس بوڑھے ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو
الله نے مقرر کر کے اُسے بتایا تھا۔

3 ابراہیم نے اپنے اِس بیٹے کا نام اسحاق یعنی وہ’ ہنستا رکھا۔‘ہے جب4
اسحاق آٹھ دن کا تھا تو ابراہیم نے اُس کا ختنہ کرایا، جس طرح الله نے
اُسے حکم دیا تھا۔ اسحاقجب5 پیدا ہوا وقتاُس ابراہیم سال100 کا تھا۔
6 سارہ نے کہا، الله” مجھےنے ہنسایا، اور ہر کوئی بارےمیرےجو میں
یہ سنے گا ہنسے گا۔ اِس7 سے پہلے کون ابراہیم سے یہ کہنے جرأتکی کر
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سکتا تھا کہ سارہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی؟ اور میرےاب ہاں بیٹا
پیدا ہوا ہے، اگرچہ ابراہیم بوڑھا ہو گیا “ہے۔

اسحاق8 بڑا ہوتا جبگیا۔ اُس کا دودھ چھڑایا گیا تو ابراہیم نے اُس کے
لئے ضیافتبڑی کی۔
ابراہیم ہاجرہ اور اسمٰعیل کو نکال دیتا ہے

دنایک9 سارہ نے دیکھا لونڈیمصریکہ ہاجرہ کا بیٹا اسحاقاسمٰعیل
مذاقکا اُڑا رہا ہے۔ اُس10 نے ابراہیم سے لونڈیاِس”کہا، اور اُس کے
بیٹے کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ میرےوہ بیٹے اسحاق کے ساتھ میراث
نہیں پائے “گا۔

11 ابراہیم کو یہ بات بہت بُری لـگی۔ آخر اسمٰعیل بھی اُس کا بیٹا تھا۔
لیکن12 الله نے اُس سے کہا، باتجو” سارہ نے اپنی لونڈی اور اُس کے
بیٹے بارےکے میں کہی وہہے بُریتجھے نہ لـگے۔ سارہ باتکی مان لے،
اسحاقنسلتیریکیونکہ ہی سے قائم گی۔رہے لیکن13 اسمٰعیلمَیں بھیسے
ایک قوم بناؤں گا، کیونکہ وہ تیرا بیٹا “ہے۔

14 ابراہیم سویرےصبح اُٹھا۔ اُس نے روٹی اور پانی مشککی ہاجرہ
کندھوںکے پر رکھ کر اُسے لڑکے ساتھکے گھر نکالسے دیا۔ ہاجرہ چلتے
چلتے بیرسبع کے یگستان ر میں اِدھر اُدھر پھرنے لـگی۔ 15 پھر پانی ختم ہو
گیا۔ ہاجرہ لڑکے کو کسی جھاڑی کے نیچے چھوڑ کر 16 کوئی فٹ300
دُور بیٹھ گئی۔ کیونکہ اُس نے دل میں کہا، مَیں” اُسے مرتے نہیں دیکھ
“سکتی۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونے لـگی۔

لیکن17 الله نے بیٹے کی روتی ہوئی آواز سن لی۔ الله کے فرشتے آسماننے
پر سے پکار کر ہاجرہ باتسے کی، ہاجرہ،” باتکیا متہے؟ ڈر، کیونکہ
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الله نے لڑکے کا جو وہاں پڑا ہے رونا سن لیاہے۔ 18 اُٹھ، لڑکے کو اُٹھا کر
اُس کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ مَیں اُس بڑیایکسے قوم بناؤں “گا۔

پھر19 الله دیں،کھولآنکھیںکیہاجرہنے اور اُس کی کنوئیںایکنظر
پر پڑی۔ وہ وہاں گئی مشکاور کو پانی سے بھر کر لڑکے کو پلایا۔

الله20 لڑکے ساتھکے تھا۔ جوانوہ ہوا اور تیرانداز بن بیابانکر میں ہنے ر
لگا۔ جب21 وہ فاران کے یگستان ر میں رہتا تھا تو اُس کی ماں نے اُسے
ایک عورتمصری سے بیاہ دیا۔
ـِکابی مَل کے ساتھ عہد

22 اُن دنوں میں ـِکابی مَل اور اُس کے سپاہ سالار فیکل نے ابراہیم سے
کہا، جو” کچھ آپبھی کرتے ہیں الله آپ کے ساتھ ہے۔ اب23 مجھ سے
الله کھائیںقَسمکی مجھےآپکہ آلمیریاور اولاد کو گے۔دیںنہیںدھوکا
مجھ پر اور ملـکاِس پردیسیآپمیںجسپر ہیں وہی مہربانی کریں مَیںجو
آپنے پر کی “ہے۔

24 ابراہیم نے جواب دیا، مَیں” قَسم کھاتا “ہوں۔ 25 پھر اُس نے ابی
ـِک مَل سے شکایت کرتے ہوئے کہا، آپ” کے بندوں ایکہمارےنے
کنوئیں پر قبضہ کر لیا “ہے۔ ـِکابی26 مَل نے کہا، مجھے” نہیں معلوم کہ
نےکس ایسا کیا آپہے۔ نہیںمجھےبھینے بتایا۔ آج مَیں پہلی دفعہ باتیہ
سن رہا “ہوں۔

تب27 ابراہیم نے ابی ـِک مَل کو یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل دیئے، اور
دونوں دوسرےایکنے کے ساتھ عہد باندھا۔ 28 پھر ابراہیم نے بھیڑ کے
سات مادہ بچوں کو الـگ کر لیا۔ 29 ابی ـِک مَل نے پوچھا، آپ” نے یہ
کیوں “کیا؟ 30 ابراہیم جوابنے دیا، بھیڑ” کے ساتاِن بچوں کو مجھ سے
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لے لیں۔ یہ اِس کے گواہ ہوں کہ مَیں نے اِس کنوئیں کو کھودا “ہے۔
31 اِس لئے اُس جگہ کا نام بیرسبع یعنی قَسم’ کا ‘کنواں رکھا گیا، کیونکہ
وہاں اُن دونوں مردوں قَسمنے کھائی۔

32 یوں اُنہوں نے بیرسبع میں ایک دوسرے سے عہد باندھا۔ پھر ابی
ـِک مَل اور فیکل فلستیوں واپسملـککے چلے گئے۔ اِس33 کے بعد ابراہیم
بیرسبعنے میں جھاؤ لگایا۔درختکا وہاں اُس ربنے نامکا لے اُسکر
عبادتکی کی ابدیجو خدا ہے۔ 34 ابراہیم بہت تکعرصے فلستیوں کے
ملـک میں آباد رہا، لیکن اجنبی حیثیتکی سے۔

22
ابراہیم آزمائشکی

کچھ1 عرصے کے بعد الله نے ابراہیم کو آزمایا۔ اُس نے اُس سے کہا،
“!ابراہیم” اُس جوابنے دیا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ 2 الله نے کہا،
اپنے” اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر یاہ مور کے
علاقے میں چلا جا۔ وہاں مَیں ایکتجھے پہاڑ دکھاؤں گا۔ اُس پر اپنے بیٹے
کو قربان کر دے۔ اُسے ذبح کر قربانکے گاہ پر جلا “دینا۔

سویرےصبح3 ابراہیم اُٹھا اور اپنے گدھے پر ین زِ کسا۔ اُس نے اپنے
ساتھ دو نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا۔ پھر وہ قربانی کو جلانے کے
لئے کاٹلـکڑی اُسکر روانہطرفکیجگہ ہوا جو الله اُسےنے بتائی تھی۔
سفر4 قربانیدنتیسرےکرتےکرتے کی جگہ ابراہیم دُورکو نظرسے آئی۔
5 اُس نے نوکروں سے کہا، یہاں” گدھے پاسکے ٹھہرو۔ مَیں لڑکے کے
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ساتھ وہاں جا کر پرستش کروں گا۔ پھر ہم تمہارے پاس واپس آ جائیں
“گے۔

6 ابراہیم نے قربانی کو جلانے کے لئے یاں لـکڑ اسحاق کے کندھوں پر
رکھ دیں اور چھریخود آگاور جلانے کے لئے انگاروں کا برتن اُٹھایا۔
دونوں چل دیئے۔ اسحاق7 بولا، “!ابو” ابراہیم نے کہا، جی” “بیٹا۔ ابو،”
آگ اور یاں لـکڑ پاسہمارےتو لیکنہیں، قربانی کے لئے بھیڑ بکرییا کہاں
“ہے؟ 8 ابراہیم جوابنے دیا، الله” خود قربانی کے لئے جانور کرےمہیا
گا، “بیٹا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔

9 چلتے چلتے وہ اُس مقام پر پہنچے جو الله نے اُس پر ظاہر کیا تھا۔ ابراہیم
نے وہاں قربان گاہ بنائی اور اُس پر یاں لـکڑ ترتیب سے رکھ دیں۔ پھر اُس
اسحاقنے باندھکو یوںکر لـکڑ پر رکھ دیا چھریاور10 پکڑ لی تاکہ اپنے بیٹے
کو ذبح کرے۔ ربوقتاُسیعین11 کے فرشتے آسماننے پر سے اُسے آواز
ابراہیم،”دی، “!ابراہیم ابراہیم فرشتے12“ہوں۔حاضرمَیںجی،”کہا،نے
نے کہا، اپنے” بیٹے پر ہاتھ نہ چلا، نہ اُس کے ساتھ کچھ ابکر۔ مَیں نے
جان لیا ہے کہ تُو الله خوفکا رکھتا ہے، کیونکہ تُو اپنے اکلوتے بیٹے کو
بھی مجھے دینے کے لئے تیار “ہے۔

13 اچانک ابراہیم کو ایک مینڈھا نظر آیا جس کے سینگ گنجان
یوں جھاڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے اُسے ذبح کر کے اپنے بیٹے کی
جگہ قربانی کے طور پر جلا دیا۔ اُس14 نے اُس مقام کا نام رب” مہیا کرتا
“ہے رکھا۔ اِس لئے تکآج کہا جاتا ہے، رب” کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا
“ہے۔

فرشتےکےرب15 ایکنے بار پھر آسمان پر پکارسے اُسکر باتسے کی۔
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16 رب” کا فرمان میریہے، ذات کی قَسم، چونکہ تُو نے یہ کیا اور اپنے
اکلوتے بیٹے کو مجھے پیش کرنے کے لئے تیار تھا 17 اِس لئے مَیں تجھے
برکت دوں گا اور تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ساحل کی ریت
کی طرح بےشمار ہونے دوں گا۔ تیری اولاد اپنے دشمنوں کے شہروں کے
دروازوں پر چونکہ18گی۔کرےقبضہ تُو میرینے اِسسنی لئے تیری اولاد
سے دنیا کی تمام برکتقومیں پائیں “گی۔

19 اِس کے بعد ابراہیم اپنے نوکروں کے پاس واپس آیا، اور وہ مل کر
بیرسبع لوٹے۔ وہاں ابراہیم آباد رہا۔

20 اِن واقعات کے بعد ابراہیم کو اطلاع ملی، آپ” کے بھائی نحور کی
بیوی مِلکاہ کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ 21 اُس کے پہلوٹھے عُوض
کے بعد بوز، قموایل اَرام) کا ،(باپ 22 کسد، حزو، فِلداس، اِدلاف اور
بتوایل پیدا ہوئے “ہیں۔ 23 مِلکاہ اور نحور کے ہاں یہ آٹھ بیٹے پیدا ہوئے۔
بتوایل) بقہ رِ باپکا ۔(تھا 24 نحور کی حرم کا نام رُومہ تھا۔ اُس
بھیہاںکے بیٹے پیدا نامکےجنہوئے طِبخ، تخصجاحم، اور معکہ ہیں۔

23
سارہ وفاتکی

1 سارہ سال127 کی عمر میں حبرون میں انتقال کر گئی۔ اُس2 زمانے
میں حبرون کا نام یَت قِر اربع تھا، اور وہ ملـِک کنعان میں تھا۔ ابراہیم نے
اُس پاسکے آ کر ماتم کیا۔ 3 پھر جنازےوہ پاسکے سے اُٹھا اور ِحتّیوں
اُسکی۔باتسے پردیسیدرمیانکےآپمَیں”4کہا،نے کیغیرشہریاور
حیثیت سے رہتا ہوں۔ مجھے قبر کے لئے زمین بیچیں تاکہ اپنی بیوی کو اپنے
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گھر سے لے جا دفنکر کر “سکوں۔ ِحتّیوں5-6 جوابنے ہمارے”دیا،
آقا، باتہماری !سنیں ہمارےآپ درمیان الله رئیسکے ہیں۔ اپنی بیوی
بہترینہماریکو قبر میںہمکریں۔دفنمیں نہیںکوئیسے اپنیسےآپجو
قبر کا کرےانکار “گا۔

7 ابراہیم اُٹھا ملـکاور باشندوںکے ِحتّیوںیعنی منےکے ًسا جھکتعظیما
گیا۔ اُس8 نے کہا، اگر” آپ اِس کے لئے تیار ہیں کہ مَیں اپنی بیوی کو
اپنے جالےسےگھر توکروںدفنکر ُصحر عِفرونبیٹےکے سفارشمیریسے
کریں 9 کہ وہ مجھے مکفیلہ کا غار بیچ دے۔ وہ اُس کا ہے اور اُس کے
کھیت کنارےکے پر مَیںہے۔ اُس قیمتپوریکی دینے کے لئے تیار ہوں
آپتاکہ درمیانکے ہتے ر پاسمیرےہوئے قبر بھی “ہو۔

عِفرون10 ِحتّیوں کی جماعت میں موجود تھا۔ ابراہیم کی درخواست پر
اُس نے اُن تمام ِحتّیوں کے منے سا جو شہر دروازےکے پر جمع جوابتھے
دیا، میرےنہیں،”11 !آقا باتمیری سنیں۔ آپمَیں کو کھیتیہ اور اُس
میں موجود دےغار دیتا سبہوں۔ جو حاضر میرےہیں گواہ ہیں، مَیں
آپیہ کو دیتا ہوں۔ اپنی بیوی کو وہاں دفن کر “دیں۔

12 ابراہیم ملـکدوبارہ باشندوںکے کے منے ًسا جھکادبا گیا۔ اُس13
نے سب کے منے سا عِفرون سے کہا، مہربانی” کر کے میری بات پر غور
قیمتپوریکیکھیتمَیںکریں۔ کریںقبولاُسےگا۔کروںادا تاکہ وہاں
اپنی بیوی دفنکو کر “سکوں۔ عِفرون14-15 جوابنے دیا، میرے” آقا،
سنیں۔ اِس زمین صرفقیمتکی چاندی400 کے ِسکے آپ*ہے۔ کے
میرےاور درمیان یہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو دفن کر “دیں۔
* 23:14-15 چاندی400 :ِسکےکے ً تقریبا ساڑھے چار کلوگرام چاندی۔
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چاندی کے 400 ِسکے تول کر عِفرون دےکو دیئے۔ اِس کے لئے اُس
وقتاُسنے کے استعمالباٹرائج کئے۔ عِفرونمیںمکفیلہچنانچہ17 کی
زمین ابراہیم ملـکیتکی ہو گئی۔ یہ ممرےزمین مشرقکے میں تھی۔ اُس
میں کھیت، کھیت کا غار اور کھیت کی حدود میں موجود تمام درخت
شامل تھے۔ ِحتّیوں18 کی پوری جماعت نے جو شہر دروازےکے پر جمع
تھی زمین کے انتقال کی تصدیق کی۔ 19 پھر ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو
کنعانملـِک اُسکے غار دفنمیں کیا ممرےجو یعنی حبرون میںمشرقکے
واقع مکفیلہ کھیتکے میں تھا۔ اِس20 یقے طر سے یہ کھیت اور اُس کا
غار ِحتّیوں سے ابراہیم کے نام پر منتقل کر دیا گیا تاکہ اُس پاسکے قبر ہو۔

24
اسحاق اور بقہ رِ

1 ابراہیم اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ رب نے اُسے ہر لحاظ سے برکت
دی تھی۔ ایک2 دن اُس نے اپنے گھر سبکے بزرگسے نوکر سے جو
اُس کی جائیداد کا پورا انتظام چلاتا تھا بات کی۔ قَسم” کے لئے اپنا ہاتھ
میری ران کے نیچے رکھو۔ رب3 کی قَسم کھاؤ جو آسمان و زمین کا خدا
ہے کہ تم اِن کنعانیوں میں سے جن کے درمیان مَیں رہتا میرےہوں بیٹے
کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے 4 میرےبلـکہ وطن میرےمیں رشتے داروں کے
پاس جاؤ گے اور اُن ہی میں میرےسے بیٹے کے لئے بیوی لاؤ “گے۔ اُس5
کے نوکر نے کہا، شاید” میرےعورتوہ ساتھ یہاں آنا نہ چاہے۔ کیا مَیں
اِس صورت آپمیں کے بیٹے کو اُس وطن واپسمیں لے جسجاؤں سے
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آپ نکلے “ہیں؟ 6 ابراہیم نے کہا، !خبردار” اُسے واپسہرگز نہ لے جانا۔
رب7 جو آسمان کا خدا ہے اپنا فرشتہ تمہارے آگے بھیجے گا، اِس لئے
تم میرےوہاں بیٹے کے لئے بیوی چننے میں کامیابضرور ہو گے۔ کیونکہ
وہی باپمیرےمجھے کے گھر میرےاور وطن سے یہاں لے آیا ہے، اور
اُسی قَسمنے کھا کر مجھ سے وعدہ کیا ہے مَیںکہ کنعان کا تیریملـکیہ
اولاد دوںکو گا۔ 8 اگر وہاں یہاںعورتکی آنا نہ چاہے تو پھر تم اپنی قَسم
سے آزاد ہو میںصورتکسیلیکنگے۔ میرےبھی بیٹے واپسوہاںکو نہ
لے “جانا۔

9 ابراہیم کے نوکر نے اپنا ہاتھ اُس کی ران کے نیچے رکھ کر قَسم کھائی
کہ مَیں سب کچھ ایسا ہی کروں گا۔ 10 پھر وہ اپنے آقا دسکے اونٹوں پر
قیمتی تحفے لاد کر مسوپتامیہ کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ نحور کے
شہر پہنچ گیا۔

اُس11 اونٹوںنے کو شہر کے باہر کنوئیں پاسکے بٹھایا۔ شام وقتکا
تھا جب عورتیں کنوئیں پاسکے آ کر پانی بھرتی تھیں۔ 12 پھر اُس نے دعا
کی، اے” رب میرے آقا ابراہیم کے خدا، مجھے آج کامیابی بخش اور
میرے آقا ابراہیم پر مہربانی کر۔ اب13 مَیں اِس چشمے پر کھڑا ہوں، اور
شہر کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لئے آ رہی ہیں۔ 14 مَیں اُن میں سے کسی
کہوںسے گا، ذرا’ اپنا گھڑا نیچے کر کے مجھے پانی ‘پلائیں۔ اگر جوابوہ
دے، پی’ لیں، مَیں آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلا دیتی ‘ہوں، تو وہ وہی
ہو جسےگی تُو نے اپنے اسحاقخادم کے لئے چن رکھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو
مَیں جان لوں گا کہ تُو میرےنے آقا پر مہربانی کی “ہے۔

ابھیوہ15 دعا ہیکر رہا تھا بقہکہ رِ شہر آئی۔نکلسے اُس کے کندھے
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پر تھا۔گھڑا بتوایلوہ تھیبیٹیکی بتوایل) ابراہیم بھائیکے کینحور
بیوی مِلکاہ کا بیٹا ۔(تھا 16 بقہ رِ نہایت صورتخوب جوان لڑکی تھی، اور
بھیکنواریوہ تھی۔ وہ تکچشمے اُتری، اپنا گھڑا بھرا اور واپسپھر اوپر
آئی۔

17 ابراہیم کا نوکر دوڑ کر اُس سے ملا۔ اُس نے کہا، ذرا” مجھے اپنے
گھڑے سے تھوڑا سا پانی “پلائیں۔ 18 بقہ رِ نے کہا، جناب،” پی “لیں۔
جلدی سے اُس نے گھڑےاپنے کو کندھے پر سے اُتار کر ہاتھ میں پکڑا
تاکہ وہ پی سکے۔ وہجب19 پینے سے فارغ ہوا تو بقہ رِ نے کہا، آپمَیں”
کے اونٹوں کے لئے بھی پانی لے آتی ہوں۔ وہ پورےبھی طور پر پیاساپنی
“بجھائیں۔ جلدی20 اُسسے نے گھڑےاپنے ُنڈیلمیںحوضپانیکا ا دیا
اور بھاگپھر کر کنوئیں سے اِتنا پانی لاتی رہی کہ تمام اونٹوں پیاسکی بجھ
گئی۔

21 اِتنے میں ابراہیم کا آدمی خاموشی سے اُسے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ
جاننا چاہتا تھا کہ ربکیا مجھے سفر کی کامیابی بخشے گا یا نہیں۔ اونٹ22
پانی پینے سے فارغ ہوئے تو اُس نے بقہ رِ کو سونے کی ایک نتھ اور دو
کنگن دیئے۔ نتھ کا ًوزن تقریبا 6 گرام تھا اور کنگنوں کا 120 گرام۔

اُس23 نے پوچھا، کسآپ” کی بیٹی ہیں؟ کیا اُس کے ہاں اِتنی جگہ
ہے کہ ہم راتوہاں گزار “سکیں؟

24 بقہ رِ جوابنے دیا، باپمیرا” بتوایل ہے۔ وہ نحور اور مِلکاہ کا بیٹا
ہے۔ پاسہمارے25 بھوسا اور چارا راتہے۔ گزارنے کے لئے بھی کافی
جگہ “ہے۔ یہ26 سن کر ابراہیم کے نوکر ربنے کو سجدہ کیا۔ اُس27 نے
کہا، میرے” آقا ابراہیم کے خدا کی تمجید جسہو کے کرم اور وفاداری
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میرےنے آقا مجھےنےربچھوڑا۔نہیںکو مالـکمیرےسیدھا رشتےکے
تکداروں پہنچایا “ہے۔

بھاگلڑکی28 ماںاپنیکر اُسوہاںگئی۔چلیگھرکے کچھسبنے بتا
دیا جو ہوا تھا۔ بقہجب29-30 رِ بھائیکے لابن نتھنے اور بہن کلائیوںکی
میں کنگنوں کو دیکھا اور کچھسبوہ سنا جو ابراہیم کے نوکر نے بقہ رِ کو
بتایا تھا تو ًوہ فورا کنوئیں طرفکی دوڑا۔

ابراہیم کا نوکر تکاب اونٹوں سمیت وہاں کھڑا تھا۔ لابن31 نے کہا،
رب” مبارککے میرےبندے، ساتھ آئیں۔ آپ یہاں شہر کے باہر کیوں
مَیںہیں؟کھڑے اپنےنے آپمیںگھر لئےکے تیارکچھسب کیا آپہے۔
اونٹوںکے کے لئے بھی کافی جگہ “ہے۔ 32 وہ نوکر کو لے کر گھر پہنچا۔
اونٹوں سامانسے اُتارا گیا، اور اُن کو بھوسا اور چارا دیا گیا۔ پانی بھی لایا گیا
تاکہ ابراہیم کا نوکر اور اُس کے آدمی اپنے پاؤں دھوئیں۔

لیکن33 جب کھانا آ گیا تو ابراہیم کے نوکر نے کہا، اِس” سے پہلے کہ
مَیں کھانا کھاؤں لازم ہے کہ اپنا معاملہ پیش “کروں۔ لابن نے بتائیں”کہا، اپنی “بات۔ اُس34 نے کہا، مَیں” ابراہیم کا نوکر ہوں۔ رب35 نے
میرے آقا برکتبہتکو دی ہے۔ بہتوہ امیر بن گیا ربہے۔ نے اُسے
یاں،سےکثرت بکر بھیڑ گائےبَیل، سونا غلامچاندی، اور اونٹلونڈیاں، اور
گدھے دیئے ہیں۔ مالـکمیرےجب36 کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی تو
اُس کے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اُسے ہے۔دیدےملـکیتپوریاپنی
لیکن37 میرے آقا نے مجھ سے کہا، قَسم’ کھاؤ کہ تم اِن کنعانیوں میں
سے جن کے درمیان مَیں رہتا میرےہوں بیٹے کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے
38 بلـکہ میرے باپ کے گھرانے میرےاور رشتے داروں پاسکے جا کر
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اُس کے لئے بیوی لاؤ ‘گے۔ 39 مَیں نے اپنے مالـک سے کہا، شاید’ وہ
میرےعورت ساتھ آنا نہ ‘چاہے۔ اُس40 نے کہا، کےجسرب’ منے سا
مَیں چلتا رہا ہوں اپنے فرشتے تمہارےکو ساتھ بھیجے گا اور تمہیں کامیابی
بخشے گا۔ تمہیں میرےضرور رشتے داروں اور میرے باپ کے گھرانے
میرےسے بیٹے کے لئے بیوی ملے گی۔ لیکن41 اگر میرےتم رشتے داروں
پاسکے جاؤ اور وہ انکار کریں تو پھر تم اپنی قَسم سے آزاد ہو ‘گے۔ آج42
مَیںجب کنوئیں پاسکے آیا تو مَیں نے دعا کی، اے’ میرےرب، آقا کے
خدا، مرضیتیریاگر ہو تو مجھے میںمشناِس لئےکےجسبخشکامیابی
مَیں یہاں آیا ہوں۔ اب43 مَیں اِس کنوئیں پاسکے کھڑا جبہوں۔ کوئی
عورتجوان نکلسےشہر یہاںکر آئے اُسمَیںتو مجھےذرا”گا،کہوںسے
گھڑےاپنے سے تھوڑا سا پانی “پلائیں۔ 44 اگر وہ کہے، پی” لیں، آپمَیں
کے اونٹوں کے لئے بھی پانی لے آؤں “گی تو اِس مطلبکا یہ ہو کہ تُو نے
میرےاُسے آقا کے بیٹے کے لئے چن لیا ہے کہ اُس بیویکی بن ‘جائے۔

45 مَیں ابھی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ بقہ رِ شہر سے نکل آئی۔ اُس
کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ اُتریتکچشمے اور اپنا گھڑا بھر لیا۔ مَیں نے
اُس سے کہا، ذرا’ مجھے پانی ‘پلائیں۔ جواب46 میں اُس نے جلدی سے
گھڑےاپنے کو کندھے پر سے اُتار کر کہا، پی’ لیں، مَیں آپ کے اونٹوں
کو بھی پانی پلاتی ‘ہوں۔ مَیں نے پانی پیا، اور اُس نے اونٹوں کو بھی پانی
پلایا۔ 47 پھر مَیں نے اُس سے پوچھا، کسآپ’ کی بیٹی ‘ہیں؟ اُس نے
جواب دیا، میرا’ باپ بتوایل ہے۔ وہ نحور اور مِلکاہ کا بیٹا ‘ہے۔ پھر مَیں
اُسنے ناککی میں نتھ اور اُس کنگنمیںکلائیوںکی پہنا دیئے۔ تب48
مَیں ربنے کو سجدہ کر کے اپنے آقا ابراہیم کے کیخدا تمجید نےجسکی
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مجھے مالـکمیرےسیدھا کی تکبھتیجی پہنچایا تاکہ وہ اسحاق کی بیوی
بن جائے۔

مجھےاب49 بتائیں، میرےآپکیا آقا پر اپنی مہربانی وفاداریاور کا اظہار
کرنا ہتے چا ہیں؟ اگر ایسا توہے بقہ رِ اسحاقکی قبولشادیساتھکے کریں۔
آپاگر متفق نہیں ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ مَیں کوئی اَور قدم اُٹھا “سکوں۔

لابن50 اور بتوایل جوابنے ربباتیہ”دیا، طرفکی سے اِسہے،
لئے ہم کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے۔ 51 بقہ رِ آپ کے منے سا ہے۔
اُسے لے جائیں۔ آپوہ مالـککے کے بیٹے کی بیوی بن طرحجسجائے
رب نے فرمایا “ہے۔ 52 یہ سن کر ابراہیم کے نوکر ربنے کو سجدہ کیا۔
53 پھر اُس نے سونے اور چاندی کے یورات ز اور مہنگے ملبوسات اپنے
سامان میں سے نکال کر بقہ رِ کو دیئے۔ بقہ رِ کے بھائی اور ماں کو بھی
قیمتی تحفے ملے۔

اِس54 کے بعد اُس نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ شام کا کھانا کھایا۔
راتوہ کو وہیں ٹھہرے۔ اگلے اُٹھےجبدن تو نوکر نے کہا، ہمیںاب”
اجازت دیں تاکہ اپنے آقا کے پاس لوٹ “جائیں۔ 55 بقہ رِ کے بھائی اور
ماں نے کہا، بقہ” رِ کچھ دن ہمارےاَور ہاں ٹھہرے۔ پھر آپ “جائیں۔
لیکن56 اُس نے اُن سے کہا، اب” دیر نہ کریں، کیونکہ رب نے مجھے
میرے مشن میں کامیابی بخشی ہے۔ مجھے اجازت دیں تاکہ اپنے مالـک
واپسپاسکے “جاؤں۔ اُنہوں57 نے چلیں،”کہا، ہم لڑکی کو بُلا اُسیکر
سے پوچھ لیتے “ہیں۔

58 اُنہوں نے بقہ رِ کو بُلا کر اُس سے پوچھا، کیا” تُو ابھی اِس آدمی
کے ساتھ جانا چاہتی “ہے؟ اُس نے کہا، جی،” مَیں جانا چاہتی “ہوں۔
59 چنانچہ اُنہوں نے اپنی بہن بقہ، رِ اُس کی دایہ، ابراہیم کے نوکر اور اُس



پَیدایش 24:60 lix پَیدایش 25:3

سفروںہمکے رُخصتکو کر دیا۔ پہلے60 اُنہوں نے بقہ رِ دےبرکتکو
کر کہا، ہماری” بہن، کرےالله کہ تُو کروڑوں کی ماں بنے۔ تیری اولاد
دشمنوںاپنے شہروںکے دروازوںکے پر قبضہ “کرے۔ پھر61 بقہ رِ اور اُس
نوکرانیاںکی اُٹھ اونٹوںکر پر ہوئیںسوار اور ابراہیم کے نوکر پیچھےکے ہو لیں۔
چنانچہ نوکر اُنہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔

وقتاُس62 ملـکاسحاق کے جنوبی حصے، نجبدشِت میں رہتا تھا۔
وہ بیر لحی روئی سے آیا تھا۔ ایک63 شام وہ نکل کر کھلے میدان میں اپنی
سوچوں میں مگن ٹہل رہا تھا اچانککہ اونٹ اُس طرفکی آتے ہوئے
نظر آئے۔ جب64 بقہ رِ نے اپنی نظر اُٹھا کر اسحاق کو دیکھا تو اُس نے
اونٹ سے اُتر کر 65 نوکر سے پوچھا، وہ” آدمی کون ہے جو میدان میں ہم
سے ملنے آ رہا “ہے؟ نوکر نے کہا، مالـکمیرا” “ہے۔ یہ سن کر بقہ رِ نے
چادر لے کر چہرےاپنے ڈھانپکو لیا۔

66 نوکر نے اسحاق سبکو کچھ بتا دیا جو اُس نے کیا تھا۔ 67 پھر اسحاق
بقہ رِ ماںاپنیکو سارہ میںڈیرےکے گیا۔لے اُس اُسنے کی،شادیسے
اور وہ اُس بیویکی بن اسحاقگئی۔ اُسمیںدلکے لئےکے محبتبہت پیدا
ہوئی۔ یوں اُسے اپنی ماں موتکی کے بعد سکون ملا۔

25
ابراہیم کی مزید اولاد

1 ابراہیم ایکنے اَور شادی کی۔ نئی بیوی کا نام قطورہ تھا۔ 2 قطورہ
کے چھ بیٹے پیدا ہوئے، زِمران، یُقسان، مِدان، مِدیان، اِسباق اور سوخ۔
یُقسان3 کے دو بیٹے تھے، سبا اور ددان۔ اسوری، لطُوسی اور لومی ددان کی
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اولاد ہیں۔ مِدیان4 کے بیٹے عیفہ، عِفر، حنوک، ابیداع اور اِلدعا تھے۔ یہ
سب قطورہ کی اولاد تھے۔

5 ابراہیم نے اپنی ملـکیتساری اسحاق دےکو دی۔ 6 اپنی موت سے
پہلے اُس نے اپنی دوسری یوں بیو کے بیٹوں کو دےتحفے کر اپنے بیٹے سے
دُور مشرق بھیجطرفکی دیا۔
ابراہیم وفاتکی

7-8 ابراہیم 175 سال کی عمر فوتمیں غرضہوا۔ بہتوہ عمر رسیدہ
اور زندگی سے آسودہ ہو کر انتقال کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملا۔
اُس9-10 کے بیٹوں اسحاق اور اسمٰعیل نے اُسے مکفیلہ کے غار میں دفن کیا
ممرےجو غاروہییہہے۔میںمشرقکے سمیتکھیتجسےتھا ِحتّی آدمی
عِفرون بن ُصحر سے خریدا گیا تھا۔ ابراہیم اور اُس کی بیوی سارہ دونوں کو
اُس میں دفن کیا گیا۔

11 ابراہیم کی وفات کے بعد الله نے اسحاق کو برکت دی۔ اُس وقت
اسحاق بیر لحی روئی قریبکے آباد تھا۔
اسمٰعیل کی اولاد

12 ابراہیم کا بیٹا اسمٰعیل جو سارہ کی مصری لونڈی ہاجرہ کے ہاں
پیدا ہوا اُس کا نسب نامہ یہ ہے۔ 13 اسمٰعیل کے بیٹے بڑے سے لے کر
چھوٹے تک یہ :ہیں نبایوت، قیدار، ادبئیل، مِبسام، 14 مِشماع، دُومہ،
مّسا، 15 حدد، تیما، نفیسیطور، اور قِدمہ۔

16 یہ بیٹے بارہ قبیلوں کے بانی بن گئے، اور جہاں جہاں وہ آباد ہوئے اُن
جگہوں کا وہی نام پڑ گیا۔ سال137اسمٰعیل17 کا کوچوہجبتھا کر کے
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اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ 18 اُس کی اولاد اُس علاقے میں آباد تھی جو
یلہ حو اور ُشور درمیانکے ہے اور جو مصر مشرقکے میں اسور طرفکی
یوںہے۔ اسمٰعیل اپنے تمام بھائیوں کے منے سا ہی آباد ہوا۔
عیسَو یعقوباور پیدائشکی

19 یہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا بیان ہے۔
سال40اسحاق20 کا اُسجبتھا کی بقہ رِ شادیسے ہوئی۔ بقہ رِ لابن

کی بہن اور اَرامی مرد بتوایل کی بیٹی تھی بتوایل) مسوپتامیہ کا
۔(تھا 21 بقہ رِ کے بچے پیدا نہ ہوئے۔ لیکن اسحاق نے اپنی بیوی کے لئے
دعا کی ربتو نے اُس کی سنی، اور بقہ رِ اُمید سے ہوئی۔ اُس22 پیٹکے
میں دوسرےایکبچے سے زورآزمائی کرنے لـگے تو وہ رب سے پوچھنے
گئی، اگر” یہ میری حالت رہے گی تو پھر مَیں یہاں تک کیوں پہنچ گئی
“ہوں؟ رب23 نے اُس سے کہا، تیرے” اندر دو قومیں ہیں۔ وہ تجھ سے
نکل دوسریایککر الـگالـگسے ہو جائیں گی۔ اُن میں ایکسے یادہ ز
طاقت ور ہو گی، اور بڑا چھوٹے کرےخدمتکی “گا۔

پیدائش24 کا وقت آ گیا تو جُڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ 25 پہلا بچہ نکلا تو
سرخ سا تھا، اور لـگایسا رہا تھا کہ وہ بالوںگھنے کوٹکا ہی پہنے ہوئے
ہے۔ اِس لئے اُس کا نام عیسَو یعنی بالوں’ ‘والا رکھا گیا۔ 26 اِس کے بعد
دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ وہ عیسَو کی پکڑےایڑی ہوئے نکلا، اِس لئے اُس کا
نام یعقوب یعنی ایڑی’ پکڑنے ‘والا رکھا گیا۔ اُس وقت اسحاق 60 سال کا
تھا۔

27 لڑکے جوان ہوئے۔ عیسَو ماہر شکاری بن گیا اور کھلے میدان میں
خوش رہتا تھا۔ اُس کے مقابلے یعقوبمیں شائستہ تھا ڈیرےاور میں رہنا



پَیدایش 25:28 lxii پَیدایش 26:5

پسند کرتا تھا۔ اسحاق28 عیسَو کو پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ شکار گوشتکا
پسند کرتا تھا۔ لیکن بقہ یعقوبرِ کو پیار کرتی تھی۔

ایک29 یعقوبدن سالن پکا رہا تھا کہ عیسَو تھکا ہارا جنگل سے آیا۔
اُس30 نے کہا، جلدیمجھے” لالسے سالن، اِسیہاں لال سالن کچھسے
کھانے کو دو۔ مَیں تو بےدم ہو رہا “ہوں۔ اِسی) لئے بعد میں اُس کا
نام ادوم یعنی سرخ پڑ (گیا۔ یعقوب31 نے کہا، پہلے” مجھے پہلوٹھے کا حق
بیچ “دو۔ 32 عیسَو مَیں”کہا،نے بھوکتو مرسے رہا پہلوٹھےہوں، حقکا
کامکسمیرے “کا؟ یعقوب33 نے پہلے”کہا، قَسم کھا مجھےکر یہ حق
بیچ “دو۔ عیسَو قَسمنے کھا کر اُسے پہلوٹھے کا منتقلحق کر دیا۔

یعقوبتب34 اُسےنے روٹیکچھ اوردی،دےدالاور عیسَو نے کھایا
اور پیا۔ پھر وہ اُٹھ کر چلا گیا۔ یوں اُس پہلوٹھےنے حقکے کو حقیر جانا۔

26
اسحاق اور بقہ رِ جرار میں

1 ملـکاُس میں دوبارہ کال پڑا، جس طرح ابراہیم کے دنوں میں بھی
پڑ گیا تھا۔ اسحاق جرار شہر گیا جس پر فلستیوں کے بادشاہ ابی ـِک مَل کی
حکومت تھی۔ رب2 اسحاقنے پر ظاہر ہو کر کہا، مصر” نہ جا بلـکہ اُس
ملـک بسمیں جو مَیں تجھے دکھاتا ہوں۔ ملـکاُس3 میں اجنبی رہ تو مَیں
تیرے ساتھ ہوں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ کیونکہ مَیں تجھے اور تیری
اولاد کو یہ تمام علاقہ دوں گا اور وہ وعدہ پورا کروں گا جو مَیں نے قَسم
کھا تیرےکر باپ ابراہیم سے کیا تھا۔ مَیں4 تجھے اِتنی اولاد دوں گا جتنے
آسمان ہیں۔ستارےپر اور مَیں یہ ملـکتمام تیریگا۔دوںدےاُنہیں اولاد
سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ 5 مَیں تجھے اِس لئے برکت دوں
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گا کہ ابراہیم میرے تابع رہا اور میری ہدایات اور احکام پر چلتا “رہا۔
6 اسحاقچنانچہ جرار میں آباد ہو گیا۔

جب7 وہاں کے مردوں نے بقہ رِ بارےکے میں پوچھا تو اسحاق نے
کہا، یہ” میری بہن “ہے۔ وہ اُنہیں یہ بتانے سے ڈرتا تھا کہ یہ میری بیوی
ہے، کیونکہ اُس نے سوچا، بقہ” رِ نہایت خوب صورت ہے۔ اگر اُنہیں
معلوم ہو جائے کہ بقہ رِ بیویمیری ہے تو وہ اُسے حاصل کرنے کی خاطر
مجھے قتل کر دیں “گے۔

وقتکافی8 گزر ایکگیا۔ دن فلستیوں کے بادشاہ نے اپنی کھڑکی میں
جھانکسے کر دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہے۔ اُس9 نے
اسحاق کو بُلا کر کہا، وہ” تو آپ کی بیوی !ہے آپ نے کیوں کہا کہ
میری بہن اسحاق“ہے؟ جوابنے دیا، مَیں” نے سوچا کہ اگر مَیں بتاؤں
کہ یہ بیویمیری ہے لوگتو مجھے قتل کر دیں “گے۔

ـِکابی10 مَل نے کہا، آپ” ہمارےنے ساتھ سلوککیسا کر !دکھایا
کتنی آسانی سے میرے آدمیوں میں سے کوئی آپ کی بیوی سے ہم بستر
ہو جاتا۔ اِس طرح ہم آپ کے سبب سے ایک بڑے جرم کے قصوروار
“ٹھہرتے۔ 11 پھر ـِکابی مَل نے تمام لوگوں کو حکم دیا، بھیجو” اِس مرد
یا اُس بیویکی چھیڑےکو اُسے دیموتسزائے جائے “گی۔
اسحاق کا فلستیوں کے ساتھ جھگڑا

اسحاق12 نے اُس علاقے کاریکاشتمیں کی، اور اُسی سال اُسے َسو
گُنا پھل ملا۔ یوں رب نے اُسے برکت دی، 13 اور وہ امیر ہو گیا۔ اُس کی
دولت بڑھتی گئی، اور وہ نہایت دولت مند ہو گیا۔ 14 اُس کے پاس اِتنی
یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور غلام تھے کہ فلستی اُس سے حسد کرنے لـگے۔
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اب15 ایسا ہوا کہ اُنہوں نے اُن تمام کنوؤں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا
جو اُس باپکے نوکروںکے کھودےنے تھے۔

16 آخرکار ابی ـِک مَل نے اسحاق سے کہا، کہیں” اَور جا کر رہیں،
آپکیونکہ ہم سے یادہ ز زورآور ہو گئے “ہیں۔

17 چنانچہ اسحاق نے وہاں سے جا کر جرار کی وادی میں ڈیرےاپنے
لگائے۔ وہاں18 فلستیوں نے ابراہیم موتکی کے بعد تمام کنوؤں کو مٹی
سے بھر دیا تھا۔ اسحاق نے اُن کو دوبارہ کھدوایا۔ اُس نے اُن کے وہی نام
رکھے جو اُس باپکے رکھےنے تھے۔

اسحاق19 نوکروںکے وادیکو میں کھودتے کھودتے تازہ پانی مل گیا۔
لیکن20 جرار کے چرواہے آ کر اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑنے لـگے۔
اُنہوں نے کہا، یہ” ہمارا کنواں “!ہے اِس لئے اُس نے اُس کنوئیں کا نام
عِسق یعنی رکھا۔جھگڑا اسحاق21 نوکروںکے ایکنے اَور لیا۔کھودکنواں
لیکن اُس پر بھی جھگڑا ہوا، اِس لئے اُس نے اُس کا نام ستنہ یعنی مخالفت
رکھا۔ وہاں22 سے جا کر اُس ایکنے تیسرا کنواں کھدوایا۔ اِس دفعہ
کوئی جھگڑا نہ ہوا، اِس لئے اُس اُسنے کا رحوبوتنام یعنی کھلی’ ‘جگہ
رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، رب” نے ہمیں کھلی جگہ دی ہے، اور اب
ملـکہم میں پھلیں پھولیں “گے۔

وہاں23 سے وہ بیرسبع چلا گیا۔ اُسی24 ربرات اُس پر ظاہر ہوا اور
باپتیرےمَیں”کہا، ابراہیم کا ڈر،متہوں۔خدا ساتھتیرےمَیںکیونکہ
ہوں۔ مَیں تجھے برکت دوں گا اور تجھے اپنے خادم ابراہیم کی خاطر بہت
اولاد دوں “گا۔
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وہاں25 اسحاق نے قربان گاہ بنائی اور رب کا نام لے عبادتکر کی۔

وہاں اُس نے اپنے خیمے لگائے اور اُس نوکروںکے کنواںنے کھود لیا۔

ـِکابی مَل کے ساتھ عہد
ایک26 دن ابی ـِک، مَل اُس کا ساتھی اخوزت اور اُس کا سپہ سالار

فیکل جرار اُسسے پاسکے آئے۔ اسحاق27 میرےکیوںآپ”پوچھا،نے
پاس آئے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے مجھے اپنے
درمیان سے خارج نہیں کیا “تھا؟ 28 اُنہوں نے جواب دیا، ہم” نے جان
لیا ہے آپربکہ کے ساتھ ہے۔ اِس لئے ہم نے کہا کہ آپہمارا کے
عہدساتھ ہئے۔ہونا چا قَسمہمآئیے کھا باندھیںعہدسےدوسرےایککر
29 آپکہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم آپبھینے کو نہیں
چھیڑا بلـکہ آپ صرفسے سلوکاچھا کیا اور آپ کو سلامتی کے ساتھ
رُخصت کیا ہے۔ اباور ظاہر ہے ربکہ آپنے برکتکو دی “ہے۔

اسحاق30 اُننے اُنہوںاورکی،ضیافتکی نے اورکھایا پیا۔ صبحپھر31
سویرے اُٹھ کر اُنہوں دوسرےایکنے کے منے سا قَسم کھائی۔ اِس کے
بعد اسحاق نے اُنہیں رُخصت کیا اور وہ سلامتی سے روانہ ہوئے۔

اُسی32 دن اسحاق کے نوکر آئے اور اُسے اُس کنوئیں کے بارے میں
اطلاع دی جو اُنہوں نے کھودا تھا۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں” پانی مل گیا
“ہے۔ اُس33 کنوئیںنے کا نام سبع یعنی ساتھتکآجرکھا۔‘قَسم’ والے
شہر کا نام بیرسبع ہے۔

عیسَو کی اجنبی یاں بیو
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جب34 سال40عیسَو کا تھا تو اُس نے دو ِحتّی عورتوں شادیسے کی،

بیری کی بیٹی یہودِت سے اور ایلون کی باسمتبیٹی سے۔ 35 یہ عورتیں اسحاق
اور بقہ رِ کے لئے بڑے دُکھ باعثکا بنیں۔

27
یعقوباسحاق برکتکو دیتا ہے

اسحاق1 بوڑھا ہو گیا تو اُس کی نظر دُھندلا گئی۔ اُس نے بڑےاپنے بیٹے
کو بُلا کر کہا، “بیٹا۔” عیسَو نے جواب دیا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔
اسحاق2 نے کہا، مَیں” بوڑھا ہو گیا ہوں اور خدا جانے کب مر جاؤں۔
اِس3 لئے اپنا تیر کمان لے نکلمیںجنگلکر جا میرےاور لئے کسی جانور
کا شکار کر۔ 4 اُسے تیار کر کے ایسا لذیذ کھانا پکا جو مجھے پسند ہے۔ پھر
پاسمیرےاُسے لے آ۔ مرنے سے پہلے مَیں وہ کھانا کھا کر تجھے برکت
دینا چاہتا “ہوں۔

5 بقہ رِ اسحاقنے کی عیسَو کے چیتباتساتھ سن لی جبتھی۔ عیسَو
شکار کرنے کے لئے چلا گیا تو اُس یعقوبنے سے کہا، ابھی”6 ابھی مَیں
تمہارےنے ابو کو عیسَو سے یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ 7 میرے’ لئے
کسی جانور کا شکار کر کے لے آ۔ اُسے تیار کر میرےکے لئے لذیذ کھانا
پکا۔ مرنے سے پہلے مَیں یہ کھانا کھا کر ربتجھے کے منے سا برکت دینا
چاہتا ‘ہوں۔ اب8 میرےسنو، !بیٹے جو کچھ مَیں بتاتی ہوں وہ کرو۔ 9 جا
کر یوڑ ر میں سے یوں بکر کے دو اچھے اچھے بچے چن لو۔ پھر مَیں وہی لذیذ
کھانا پکاؤں گی تمہارےجو ابو کو پسند ہے۔ 10 تم یہ کھانا اُس پاسکے
لے جاؤ گے تو وہ اُسے کھا کر مرنے پہلےسے دےبرکتتمہیں “گا۔

یعقوبلیکن11 اعتراضنے کیا، آپ” جانتی ہیں کہ عیسَو جسمکے پر
گھنے بال ہیں میرےجبکہ بال کم ہیں۔ کہیں12 مجھے چھونے میرےسے
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باپ کو پتا جائےچلنہ مَیںکہ دےفریباُسے ہوں۔رہا پھر مجھ برکتپر
نہیں بلـکہ لعنت آئے “گی۔ اُس13 کی ماں نے کہا، تم” پر آنے لعنتوالی
مجھ پر آئے، بیٹا۔ بس میری بات مان لو۔ جاؤ اور یوں بکر کے وہ بچے لے
“آؤ۔

14 چنانچہ وہ گیا اور اُنہیں اپنی ماں پاسکے لے آیا۔ بقہ رِ نے ایسا لذیذ
کھانا پکایا جو یعقوب کے باپ کو پسند تھا۔ 15 عیسَو خاصکے موقعوں
لئےکے لباساچھے بقہ رِ پاسکے تھے۔میںگھر اُس میںاُننے بہترینسے
لباس چن کر اپنے چھوٹے بیٹے کو پہنا دیا۔ 16 ساتھ ساتھ اُس نے یوں بکر
کی کھالیں اُس ہاتھوںکے اور گردن پر جہاں بال نہ لپیٹتھے دیں۔ 17 پھر
اُس نے اپنے یعقوببیٹے روٹیکو اور وہ لذیذ کھانا دیا اُسجو نے پکایا تھا۔

یعقوب18 نے اپنے باپ کے پاس جا کر کہا، ابو” “جی۔ اسحاق نے
کہا، جی،” بیٹا۔ تُو کون “ہے؟ اُس19 نے کہا، آپمَیں” کا پہلوٹھا عیسَو
مَیںہوں۔ وہنے کیا مجھےنےآپجوہے ابتھا۔کہا اُٹھیںذرا بیٹھاور کر
میرے شکار کا کھائیںکھانا آپتاکہ بعد برکتمجھےمیں “دیں۔ اسحاق20
نے پوچھا، بیٹا،” تجھے یہ شکار اِتنی طرحکسجلدی مل “گیا؟ اُس نے
جواب دیا، آپرب” کے خدا نے میرےاُسے منے سا سے گزرنے “دیا۔

اسحاق21 نے کہا، بیٹا،” میرے قریب آ تاکہ مَیں تجھے چھو لوں کہ
تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو ہے کہ “نہیں۔ یعقوب22 باپاپنے نزدیککے آیا۔
اسحاق اُسےنے چھو کر تیری”کہا، آواز یعقوبتو کی تیرےلیکنہے ہاتھ
عیسَو “ہیں۔کے یوں23 اُس فریبنے کھایا۔ یعقوبچونکہ ہاتھکے عیسَو
ہاتھکے کی مانند تھے اِس لئے اُس نے برکتاُسے دی۔ توبھی24 اُس نے
دوبارہ پوچھا، کیا” تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو یعقوب“ہے؟ نے جواب جی،”دیا، مَیں وہی “ہوں۔ 25 آخرکار اسحاق نے کہا، شکار” کا میرےکھانا
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پاس لے آ، بیٹا۔ اُسے کھانے کے بعد مَیں تجھے برکت دوں یعقوب“گا۔
کھانا اور َمے لے آیا۔ اسحاق نے کھایا اور پیا، 26 پھر کہا، بیٹا،” میرے
پاس آ اور مجھے بوسہ “دے۔ یعقوب27 پاسنے آ کر اُسے بوسہ اسحاقدیا۔
نے اُس لباسکے کو سونگھ کر برکتاُسے دی۔ اُس نے میرے”کہا، بیٹے کی خوشبو اُس کھلے میدان کی خوشبو کی مانند ہے
ربجسے برکتنے دی ہے۔ 28 الله تجھے آسمان کی اوس اور زمین کی
زرخیزی دے۔ وہ کثرتتجھے کا اناج اور انگور رسکا دے۔ قومیں29
تیری خدمت کریں، اور تیرےاُمّتیں منے جھکسا جائیں۔ اپنے بھائیوں کا
حکمران بن، اور تیری ماں کی اولاد تیرے منے سا گھٹنے ٹیکے۔ جو تجھ
پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تجھے برکت دے وہ خود برکت
“پائے۔
عیسَو برکتبھی مانگتا ہے

اسحاق30 برکتکی کے یعقوببعد ابھی رُخصت ہی ہوا تھا کہ اُس کا
بھائی عیسَو شکار کر واپسکے آیا۔ 31 وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اُسے اپنے
باپ پاسکے لے آیا۔ اُس نے کہا، ابو” جی، اُٹھیں اور میرے شکار کا
کھانا کھائیں تاکہ آپ مجھے برکت “دیں۔ اسحاق32 نے پوچھا، تُو” کون
“ہے؟ اُس جوابنے دیا، آپمَیں” کا بڑا بیٹا عیسَو “ہوں۔

اسحاق33 گھبرا شدتکر سے کانپنے لگا۔ اُس نے پوچھا، پھر” وہ کون
تھا کسیجو جانور کا شکار کر پاسمیرےکے لے تیرےآیا؟ آنے سے ذرا
پہلے مَیں نے اُس شکار کا کھانا کھا کر شخصاُس برکتکو ابدی۔ وہ
برکت اُسی پر رہے “گی۔

34 یہ سن کر عیسَو زوردار اور تلخ چیخیں مارنے لگا۔ ابو،” مجھے بھی
برکت “دیں، اُس نے کہا۔ لیکن35 اسحاق جوابنے دیا، تیرے” بھائی
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نے آ کر مجھے فریب دیا۔ اُس نے تیری برکت تجھ سے چھین لی “ہے۔
36 عیسَو نے کہا، اُس” کا ٹھیکیعقوبنام ہی رکھا گیا ہے، ابکیونکہ
اُس نے مجھے دوسری بار دھوکا دیا پہلےہے۔ اُس نے پہلوٹھے کا حق مجھ
سے چھین لیا برکتمیریاباور بھی زبردستی لے لی۔ آپکیا میرےنے
لئے برکتکوئی محفوظ نہیں “رکھی؟ لیکن37 اسحاق نے کہا، مَیں” نے
اُسے تیرا حکمران اور اُس تمامکے بھائیوں کو اُس خادمکے بنا دیا مَیںہے۔
نے اُسے اناج اور انگور رسکا مہیا کیا ابہے۔ مجھے بتا بیٹا، کیا کچھ رہ گیا
ہے جو مَیں تجھے “دوں؟ لیکن38 خاموشعیسَو نہ ہوا بلـکہ کہا، ابو،” کیا
آپ پاسکے صرفواقعی برکتیہی تھی؟ ابو، مجھے برکتبھی “دیں۔ وہ
زار و قطار رونے لگا۔

39 پھر اسحاق نے کہا، تُو” زمین کی زرخیزی اور آسمان کی اوس سے
محروم رہے گا۔ 40 تُو صرف اپنی تلوار سہارےکے زندہ رہے گا اور اپنے
بھائی کی کرےخدمت گا۔ لیکن ایک دن تُو بےچین ہو کر اُس کا جوا
اپنی گردن پر سے اُتار پھینکے “گا۔
یعقوب ہجرتکی

باپ41 برکتکی سببکے سے یعقوبعیسَو کا دشمن بن گیا۔ اُس نے
میںدل وہ”کہا، قریبدن آ ہیںگئے کہ ابو انتقال کر جائیں اورگے ہم اُن
کا ماتم کریں گے۔ پھر مَیں اپنے بھائی کو مار ڈالوں “گا۔

42 بقہ رِ کو بڑےاپنے بیٹے عیسَو کا یہ ارادہ معلوم ہوا۔ اُس یعقوبنے
کو بُلا کر کہا، تمہارا” بھائی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں قتل کرنے کا
ارادہ رکھتا ہے۔ 43 بیٹا، اب میری سنو، یہاں ہجرتسے کر جاؤ۔ حاران
شہر میں میرے بھائی لابن پاسکے چلے جاؤ۔ 44 وہاں کچھ ٹھہرےدن
رہنا تمہارےتکجب بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جب45 اُس کا
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غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور تمہارےوہ اُس کے ساتھ کئے سلوکگئے کو
بھول جائے تبگا، مَیں اطلاع دوں گی کہ تم وہاں واپسسے آ سکتے ہو۔
مَیں ایککیوں ہی دن میں تم دونوں سے محروم ہو “جاؤں؟

46 پھر بقہ رِ اسحاقنے باتسے مَیں”کی، عیسَو یوںکی بیو سببکے سے
اپنی زندگی تنگسے ہوں۔ یعقوباگر بھی ملـکاِس کی عورتوں میں سے
کسی کرےشادیسے تو بہتر ہے کہ مَیں پہلے ہی مر “جاؤں۔

28
اسحاق1 یعقوبنے کو بُلا کر اُسے برکت دی اور کہا، لازم” ہے کہ

تُو کسی عورتکنعانی شادیسے نہ کرے۔ اب2 سیدھے مسوپتامیہ میں
اپنے نانا بتوایل کے گھر جا اور وہاں اپنے ماموں لابن کی لڑکیوں میں سے
الله3کر۔شادیسےایککسی پھلنےکردےبرکتتجھےمطلققادرِ لنے پھو
دے اور تجھے اِتنی دےاولاد کہ تُو بہت ساری قوموں باپکا بنے۔ 4 وہ
تجھے اور تیری اولاد کو ابراہیم کی برکت دے جسے اُس نے یہ ملـک
دیا جس میں تُو مہمان کے طور پر رہتا ہے۔ تمہارےملـکیہ قبضے میں
“آئے۔ 5 یوں اسحاق نے یعقوب کو مسوپتامیہ میں لابن کے گھر بھیجا۔
لابن اَرامی مرد بتوایل کا بیٹا اور بقہ رِ کا بھائی تھا۔
ایکعیسَو اَور شادی کرتا ہے

6 عیسَو کو پتا چلا کہ اسحاق یعقوبنے کو دےبرکت کر مسوپتامیہ
بھیج دیا ہے تاکہ شادیوہاں کرے۔ اُسے یہ بھی معلوم ہوا اسحاقکہ نے
اُسے عورتکنعانی شادیسے کرنے منعسے کیا ہے اور7 یعقوبکہ اپنے
ماں باپ کی سن کر مسوپتامیہ چلا گیا ہے۔ 8 عیسَو سمجھ گیا کہ کنعانی
باپمیرےعورتیں کو منظور نہیں ہیں۔ اِس9 لئے وہ ابراہیم کے بیٹے اسمٰعیل
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پاسکے گیا اور اُس کی محلتبیٹی شادیسے کی۔ نبایوتوہ کی بہن تھی۔
یوں اُس کی یوں بیو میں اضافہ ہوا۔
بیت ایل یعقوبمیں خوابکا

بیرسبعیعقوب10 غروبسورججب11ہوا۔روانہطرفکیحارانسے
ہوا تو راتوہ گزارنے کے لئے رُک گیا اور وہاں پتھروںکے میں ایکسے
کو لے کر اُسے اپنے سرہانے رکھا اور سو گیا۔

جب12 وہ سو رہا تھا تو خواب ایکمیں سیڑھی دیکھی جو زمین سے
تھی۔پہنچتیتکآسمان اُسفرشتے پر ھتے اورچڑ اُترتے نظر رب13تھے۔آتے
اُس کے اوپر کھڑا تھا۔ اُس نے کہا، مَیں” رب ابراہیم اور اسحاق کا خدا
ہوں۔ مَیں تجھے اور تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا جس پر تُو لیٹا ہے۔
تیری14 اولاد زمین خاکپر طرحکی بےشمار ہو گی، اور تُو طرفچاروں
پھیل جائے گا۔ دنیا کی تمام قومیں تیرے اور تیری اولاد کے وسیلے سے
برکت پائیں گی۔ 15 تیرےمَیں ساتھ ہوں گا، تجھے محفوظ رکھوں گا اور
آخرکار تجھے ملـکاِس واپسمیں لاؤں گا۔ ممکن ہی نہیں کہ تیرےمَیں
ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے پہلےسے تجھے چھوڑ “دوں۔

تب16 جاگیعقوب اُٹھا۔ اُس نے کہا، یقیناً” رب یہاں حاضر ہے،
اور مجھے معلوم نہیں “تھا۔ 17 وہ ڈر گیا اور کہا، یہ” ناکخوفکتنا مقام
ہے۔ یہ تو الله ہی کا گھر اور آسمان کا دروازہ “ہے۔

یعقوب18 صبح سویرے اُٹھا۔ اُس نے وہ پتھر لیا جو اُس نے اپنے
سرہانے رکھا تھا اور طرحکیستوناُسے کیا۔کھڑا پھر اُس اُسنے زیتونپر
کا تیل ُنڈیل ا دیا۔ اُس19 نے مقام کا نام بیت ایل یعنی الله’ کا ‘گھر رکھا
پہلے) ساتھ والے شہر کا نام لُوز ۔(تھا اُس20 قَسمنے کھا کر کہا،
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اگر” میرےرب ساتھ ہو، سفر پر میری حفاظت کرے، مجھے کھانا اور
کپڑا کرےمہیا 21 اور مَیں سلامتی سے باپاپنے کے واپسگھر پہنچوں تو
پھر وہ میرا خدا ہو گا۔ جہاں22 یہ پتھر ستون طورکے پر کھڑا وہاںہے الله
کا گھر ہو گا، اور جو بھی تُو دےمجھے گا اُس کا دسواں حصہ تجھے دیا
کروں “گا۔

29
یعقوب لابن کے گھر پہنچتا ہے

یعقوب1 نے اپنا جاریسفر رکھا اور چلتے چلتے مشرقی قوموں ملـککے
میں پہنچ گیا۔ وہاں2 اُس کھیتنے میں کنواں جسدیکھا کے ارد گرد
یوں بھیڑبکر کے تین یوڑ ر جمع تھے۔ یوڑوں ر کو کنوئیں کا پانی پلایا جانا تھا،
لیکن اُس کے منہ پر بڑا پتھر پڑا تھا۔ وہاں3 پانی پلانے کا یہ یقہ طر تھا کہ
پہلے چرواہے تمام یوڑوں ر کا انتظار کرتے اور پھر پتھر کو لُڑھکا کر منہ سے
ہٹا دیتے تھے۔ پانی پلانے کے بعد وہ پتھر کو دوبارہ منہ پر رکھ دیتے تھے۔

یعقوب4 میرے”پوچھا،سےچرواہوںنے “ہیں؟کےکہاںآپبھائیو،
اُنہوں جوابنے دیا، حاران” “کے۔ اُس5 نے پوچھا، کیا” آپ نحور کے
پوتے لابن کو جانتے اُنہوں“ہیں؟ “ہاں۔جی”کہا،نے اُس6 کیا”پوچھا،نے وہ خیریت سے “ہے؟ اُنہوں نے کہا، جی،” وہ خیریت سے ہے۔
دیکھو، اُدھر اُس کی بیٹی راخل یوڑ ر لے کر آ رہی “ہے۔ یعقوب7 نے
ابھی”کہا، تو باقیوقتبہتتکشام یوڑوںہے۔ ر جمعکو کرنے وقتکا
تو نہیں آپہے۔ کیوں اُنہیں پانی پلا کر دوبارہ چرنے نہیں “دیتے؟ اُنہوں8
جوابنے دیا، پہلے” ضروری ہے کہ تمام یوڑ ر یہاں پہنچیں۔ تب ہی پتھر
کو لُڑھکا ہٹایاطرفایککر جائے یوڑوںہماورگا ر پلائیںپانیکو “گے۔
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یعقوب9 ابھی اُن باتسے کر ہی رہا تھا راخلکہ باپاپنے کا یوڑ ر لے

کر آ پہنچی، کیونکہ یوں بھیڑبکر کو چَرانا اُس کا کام تھا۔ یعقوبجب10
راخلنے کو ماموں لابن کے یوڑ ر ساتھکے آتے دیکھا تو اُس کنوئیںنے
پاسکے جا کر پتھر کو لُڑھکا کر منہ سے ہٹا دیا یوںاور بکر بھیڑ پانیکو پلایا۔
11 پھر اُس نے اُسے بوسہ دیا خوباور رونے لگا۔ اُس12 نے کہا، مَیں”
آپ کے ابو کی بہن بقہ رِ کا بیٹا “ہوں۔ یہ سن راخلکر بھاگنے کر اپنے
ابو کو اطلاع دی۔

لابنجب13 نے سنا کہ میرا یعقوببھانجا آیا ہے تو وہ دوڑ کر اُس سے
ملنے گیا اور اُسے گلے لگا کر اپنے گھر لے آیا۔ یعقوب نے اُسے سب کچھ
بتا دیا جو ہوا تھا۔ لابن14 نے کہا، آپ” میرےواقعی رشتے دار “ہیں۔
یعقوب ایکوہاںنے پورا مہینہ گزارا۔
اپنی یوں بیو کے لئے یعقوب مشقتمحنتکی

15 پھر یعقوبلابن سے کہنے لگا، میرےآپبےشک” رشتے دار ہیں،
لیکن آپ میرےکو لئے کام کرنے کے بدلے میں کچھ ملنا ہئے۔ چا مَیں
آپ کو پیسےکتنے “دوں؟ لابن16 کی بیٹیاںدو بڑیتھیں۔ کا نام لیاہ تھا اور
چھوٹی کا راخل۔ 17 لیاہ کی آنکھیں ُچندھی تھیں جبکہ راخل ہر طرح سے
صورتخوب تھی۔ یعقوب18 کو راخل محبتسے تھی، اِس لئے اُس نے
کہا، اگر” آپمجھے کی چھوٹی بیٹی راخل مل جائے آپتو کے لئے سات
سال کام کروں “گا۔ لابن19 نے کہا، کسی” اَور آدمی نسبتکی مجھے یہ
یادہ ز پسند ہے آپکہ ہی سے اُس شادیکی “کراؤں۔

پس20 یعقوب نے راخل کو پانے کے لئے سات سال تک کام کیا۔
لیکن اُسے ایسا لگا جیسا ایکدو دن گزرےہی ہوں کیونکہ وہ راخل کو
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پیارسےشدت اِس21تھا۔کرتا اُسبعدکے لابننے پوریمدت”کہا،سے
ہو گئی ابہے۔ مجھے اپنی بیٹی شادیسے کرنے “دیں۔ لابن22 نے اُس
مقام کے تمام لوگوں دےدعوتکو کر شادی کی ضیافت کی۔ لیکن23
اُس رات وہ راخل کی بجائے لیاہ یعقوبکو پاسکے لے آیا، اور یعقوب
اُسی ہمسے بستر ہوا۔ 24 لابن) نے لیاہ کو اپنی لونڈی دیدےزِلفہ
تھی تاکہ وہ اُس خدمتکی (کرے۔

جب25 صبح ہوئی تو یعقوب نے دیکھا کہ لیاہ میرےہی پاس ہے۔
اُس نے لابن پاسکے جا کر کہا، یہ” آپ میرےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟
کیا مَیں نے راخل کے لئے کام نہیں کیا؟ آپ نے مجھے دھوکا کیوں “دیا؟
لابن26 یہاں”دیا،جوابنے نہیںدستور بیٹیچھوٹیکہہے بڑیشادیکی
پہلےسے جائے۔دیکر ایک27 ہفتے شادیبعدکے پوریرسوماتکی ہو
جائیں گی۔ تکوقتاُس صبر کریں۔ پھر آپمَیں راخلکو دوںدےبھی
شرطگا۔ یہ ہے آپکہ ساتمزید میرےسال لئے کام “کریں۔

یعقوب28 مان گیا۔ ایکجبچنانچہ ہفتے کے بعد شادی رسوماتکی
ہوئیںپوری لابنتو اپنینے اُسبھیشادیکیراخلبیٹی ساتھکے دی۔کر
29 لابن) نے راخل کو اپنی لونڈی بِلہاہ دے دی تاکہ وہ اُس کی
خدمت (کرے۔ یعقوب30 راخل سے بھی ہم بستر ہوا۔ وہ لیاہ نسبتکی
اُسے یادہ ز پیار کرتا تھا۔ پھر اُس نے راخل ساتعوضکے سال اَور لابن
خدمتکی کی۔
یعقوب بچےکے

ربجب31 نے دیکھا کہ لیاہ نفرتسے کی جاتی ہے تو اُس نے اُسے
اولاد دی راخلجبکہ ہاںکے بچے پیدا نہ ہوئے۔
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32 لیاہ حاملہ ہوئی اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، رب” نے

دیکھیمصیبتمیری اباورہے میرا مجھےشوہر اُس“گا۔کرےپیار نے
اُس کا نام روبن یعنی ایکدیکھو’ ‘بیٹا رکھا۔

33 وہ دوبارہ حاملہ ایکہوئی۔ اَور بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، رب”
نے سنا کہ مجھ نفرتسے کی جاتی ہے، اِس لئے اُس نے مجھے یہ بھی دیا
“ہے۔ اُس نے اُس کا نام شمعون یعنی رب’ نے سنا ‘ہے رکھا۔

ایکوہ34 اَور دفعہ ہوئی۔حاملہ تیسرا بیٹا پیدا اُسہوا۔ اب”کہا،نے
آخرکار شوہر کے ساتھ میرا بندھن مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ مَیں نے
اُس کے لئے تین بیٹوں کو جنم دیا “ہے۔ اُس نے اُس کا نام لاوی یعنی
بندھن رکھا۔

35 ایکوہ بار پھر حاملہ ہوئی۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، اِس”
دفعہ مَیں رب کی تمجید کروں “گی۔ اُس نے اُس کا نام یہوداہ یعنی تمجید
رکھا۔ اِس کے بعد اُس سے اَور بچے پیدا نہ ہوئے۔

30
لیکن1 راخل بےاولاد ہی رہی، اِس لئے وہ اپنی بہن سے حسد کرنے

لـگی۔ اُس یعقوبنے سے کہا، مجھے” بھی اولاد دیں ورنہ مَیں مر جاؤں
“گی۔ یعقوب2 کو غصہ آیا۔ اُس نے کہا، کیا” مَیں الله ہوں جس نے
اولادتجھے لونڈیمیرییہاں”کہا،نےراخل3“رکھاہے؟محرومسے بِلہاہ
ہے۔ اُس کے ساتھ ہم بستر ہوں تاکہ میرےوہ لئے بچے کو دےجنم اور
مَیں اُس معرفتکی ماں بن “جاؤں۔

یوں4 اُس نے اپنے شوہر کو بِلہاہ دی، اور وہ اُس سے ہم بستر ہوا۔
5 بِلہاہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ راخل6 نے کہا، الله” میرےنے حق



پَیدایش 30:7 lxxvi پَیدایش 30:15

میں فیصلہ دیا اُسہے۔ میرینے سندعا مجھےکر دےبیٹا دیا اُس“ہے۔
نے اُس کا نام دان یعنی کسی’ میںحقکے فیصلہ کرنے ‘والا رکھا۔

7 بِلہاہ دوبارہ حاملہ ہوئی ایکاور اَور بیٹا پیدا ہوا۔ راخل8 نے مَیں”کہا، نے اپنی بہن سختسے لڑیُکشتی جیتلیکنہے، گئی “ہوں۔ اُس
نے اُس کا نام نفتالی یعنی ُکشتی’ میں مجھ سے جیتا ‘گیا رکھا۔

جب9 لیاہ نے دیکھا میرےکہ اَور بچے پیدا نہیں ہو رہے تو اُس نے
یعقوب کو لونڈیاپنی دیدےزِلفہ تاکہ وہ بھی اُس بیویکی ہو۔ زِلفہ10
کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ 11 لیاہ نے کہا، مَیں” کتنی خوش قسمت
“!ہوں چنانچہ اُس نے اُس کا نام جد خوشیعنی قسمتی رکھا۔

12 پھر زِلفہ کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ 13 لیاہ نے کہا، مَیں” مبارککتنی
ہوں۔ اب خواتین مبارکمجھے کہیں “گی۔ اُس نے اُس کا نام آشر یعنی
مبارک رکھا۔

ایک14 دن اناج کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی کہ روبن باہر نکل کر
کھیتوں میں چلا گیا۔ وہاں اُسے مردم مل*گیاہ گئے۔ وہ اُنہیں اپنی ماں لیاہ
پاسکے لے آیا۔ یہ دیکھ کر راخل نے لیاہ سے کہا، مجھے” ذرا اپنے بیٹے
کے مردم گیاہ میں سے دےکچھ “دو۔ 15 لیاہ نے جواب دیا، کیا” یہی
کافی نہیں کہ تم میرےنے شوہر مجھکو چھینسے لیا میرےابہے؟ بیٹے
کے مردم گیاہ کو بھی چھیننا چاہتی “ہو۔ راخل نے کہا، اگر” تم مجھے
اپنے بیٹے کے مردم گیاہ میں سے دو تو آج رات یعقوب کے ساتھ سو سکتی
“ہو۔
* 30:14 مردم :گیاہ ایک پودا جس بارےکے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اُسے کھا کر بانجھ
عورت بھی بچے کو گی۔دےجنم
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شام16 یعقوبکو کھیتوں واپسسے آ رہا تھا کہ لیاہ آگے سے اُس سے
ملنے کو گئی اور کہا، آپراتآج” میرےکو ساتھ سونا ہے، کیونکہ مَیں
نے اپنے بیٹے کے مردم گیاہ آپعوضکے اُجرتکو پر لیا “ہے۔ چنانچہ
یعقوب نے لیاہ راتپاسکے گزاری۔

وقتاُس17 الله لیاہنے کی دعا سنی اور وہ اُسہوئی۔حاملہ پانچواںکے
بیٹا پیدا ہوا۔ لیاہ18 نے الله”کہا، مجھےنے اِس کا اجر دیا مَیںکہہے نے
اپنے شوہر کو اپنی لونڈی “دی۔ اُس اُسنے کا نام اِشکار یعنی اجر رکھا۔

19 اِس کے بعد وہ ایک اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ اُس کے چھٹا بیٹا پیدا
ہوا۔ 20 اُس نے کہا، الله” نے ایکمجھے اچھا خاصا تحفہ دیا ابہے۔
ساتھمیرےخاوندمیرا گا،رہے اُسسےمجھکیونکہ بیٹےچھکے پیدا ہوئے
“ہیں۔ اُس نے اُس کا نام زبولون رہائشیعنی رکھا۔

اِس21 کے بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ اُس نے اُس کا نام دینہ رکھا۔
22 پھر الله نے راخل کو بھی یاد کیا۔ اُس نے اُس کی دعا سن کر اُسے

اولاد بخشی۔ 23 وہ حاملہ ہوئی ایکاور بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے مجھے”کہا،
بیٹا عطا کرنے سے الله نے میری عزت بحال کر دی ہے۔ رب24 مجھے
ایک اَور بیٹا “دے۔ اُس نے اُس کا یوسفنام یعنی وہ’ ‘دےاَور رکھا۔
یعقوب کا لابن کے ساتھ سودا

یوسف25 کی پیدائش کے بعد یعقوب نے لابن سے کہا، اب” مجھے
اجازت دیں کہ مَیں اپنے وطن اور گھر واپسکو جاؤں۔ میرےمجھے26
بال بچے دیں جن عوضکے مَیں آپنے خدمتکی کی ہے۔ پھر مَیں چلا
جاؤں آپگا۔ تو خود ہیںجانتے مَیںکہ محنتکتنینے آپساتھکے کے
لئے کام کیا “ہے۔
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لیکن27 لابن نے کہا، مجھ” پر مہربانی کریں اور یہیں رہیں۔ غیبمجھے

دانی سے پتا چلا ہے ربکہ آپمجھےنے سببکے برکتسے دی ہے۔
اُجرتاپنی28 خود مقرر کریں تو مَیں وہی دیا کروں “گا۔

یعقوب29 نے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ مَیں آپطرحکسنے کے
لئے کام کیا، مویشیکےآپسےوسیلےمیرےکہ بڑھکتنے ہیں۔گئے جو30
تھوڑا میرےبہت آنے سے پہلے آپ پاسکے تھا بہتابوہ یادہ ز بڑھ گیا
ربہے۔ میرےنے کام آپسے برکتبہتکو دی ابہے۔ وقتوہ آ
گیا ہے کہ مَیں اپنے گھر کے لئے کچھ “کروں۔

لابن31 نے آپمَیں”کہا، کو کیا یعقوب“دوں؟ نے مجھے”کہا، کچھ
نہ دیں۔ مَیں اِس شرط پر آپ کی یوں بھیڑبکر کی دیکھ بھال جاری رکھوں
گا کہ آج32 آپمَیں کے یوڑ ر میں سے گزر کر اُن تمام بھیڑوں الـگکو کر
لوں جنگا جسمکے پر چھوٹے بڑےیا ھبے د ہوں یا جو سفید نہ اِسیہوں۔
مَیںطرح اُن تمام یوں بکر الـگبھیکو کر لوں جنگا جسمکے پر چھوٹے یا
بڑے ھبے د ہوں۔ یہی اُجرتمیری ہو گی۔ 33 آئندہ جن یوں بکر کے جسم
پر چھوٹے بڑےیا ھبے د ہوں گے یا بھیڑوںجن رنگکا سفید نہیں ہو گا وہ
میرا اجر ہوں جبگی۔ آپکبھی اُن کا معائنہ کریں گے تو آپ معلوم کر
سکیں گے کہ مَیں دیانت دار رہا ہوں۔ میرےکیونکہ جانوروں رنگکے
سے ہی ظاہر ہو گا کہ مَیں آپنے کا کچھ چُرایا نہیں “ہے۔ لابن34 نے
کہا، ٹھیک” ہے۔ ایسا ہی ہو آپجیسا نے کہا “ہے۔

اُسی35 لابندن نے اُن بکروں الـگکو کر لیا جن جسمکے پر یاں دھار یا
ھبے تھےد اور اُن تمام یوں بکر جسمکےجنکو پر چھوٹے بڑےیا ھبے د تھے۔
جس کے بھی جسم پر سفید نشان تھا اُسے اُس الـگنے کر لیا۔ اِسی طرح
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اُس نے اُن تمام بھیڑوں کو الـگبھی کر لیا پورےجو طور پر سفید نہ تھے۔
پھر لابن اُنہیںنے اپنے بیٹوں سپردکے کر دیا جو36 اُن یعقوبساتھکے سے
اِتنا دُور چلے گئے کہ اُن کے درمیان تین دن کا فاصلہ تھا۔ یعقوبتب لابن
کی باقی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کرتا گیا۔

یعقوب37 نے سفیدہ، بادام اور چنار کی ہری ہری شاخیں لے کر اُن
سے کچھ چھلکا یوں اُتار دیا کہ اُس پر سفید یاں دھار نظر آئیں۔ اُس38 نے
اُنہیں یوں بکر بھیڑ کے منے سا اُن حوضوں میں گاڑ دیا جہاں وہ پانی پیتے تھے،
یہوہاںکیونکہ ہومستجانور شاخوںاِنوہجب39تھے۔کرتےملاپکر
کے منے ملاپسا کرتے تو جو بچے پیدا ہوتے اُن کے جسم پر چھوٹے اور
بڑے ھبے د اور یاں دھار ہوتی تھیں۔ 40 پھر یعقوب نے بھیڑ کے بچوں کو
الـگ کر کے اپنے یوڑوں ر کو لابن کے اُن جانوروں کے منے سا چرنے دیا
جن جسمکے پر یاں دھار تھیں اور جو سفید نہ تھے۔ یوں اُس نے اپنے ذاتی
یوڑوں ر الـگکو کر لیا اور اُنہیں لابن کے یوڑ ر کے ساتھ چرنے نہ دیا۔

لیکن41 اُس نے یہ صرفشاخیں اُس وقت حوضوں میں کھڑی کیں
طاقتجب ور جانور مست ہو کر ملاپ کرتے تھے۔ 42 کمزور جانوروں
کے ساتھ اُس نے ایسا نہ کیا۔ اِسی طرح لابن کو کمزور جانور اور یعقوب
طاقتکو ور جانور مل گئے۔ بہتیعقوبیوں43 امیر بن گیا۔ اُس پاسکے
بہت سے یوڑ، ر غلام اور لونڈیاں، اونٹ اور گدھے تھے۔

31
یعقوب ہجرتکی

ایک1 یعقوبدن کو پتا چلا کہ لابن کے بارےمیرےبیٹے میں کہہ
رہے ہیں، یعقوب” ہمارےنے ابو سبسے کچھ چھین لیا ہے۔ اُس نے
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یہ باپہمارےدولتتمام ملـکیتکی حاصلسے کی “ہے۔ یعقوب2 نے
یہ بھی دیکھا کہ لابن میرےکا ساتھ یہ رو پہلے نسبتکی بگڑ گیا ہے۔ 3 پھر
رب اُسنے باپاپنے”کہا،سے ملـککے اور اپنے داروںرشتے پاسکے
واپس چلا جا۔ تیرےمَیں ساتھ ہوں “گا۔

یعقوبوقتاُس4 میدانکھلے میں اپنے یوڑوں ر پاسکے تھا۔ اُس نے
وہاں راخلسے اور لیاہ کو بُلا کر 5 اُن سے مَیں”کہا، دیکھنے لیا ہے کہ
آپ باپکے میرےکا ساتھ یہ رو پہلے نسبتکی بگڑ گیا میرےلیکنہے۔
باپ کا میرےخدا ساتھ رہا ہے۔ دونوںآپ6 جانتی ہیں کہ مَیں آپنے
ابوکے لئےکے فشانیجاںکتنی کامسے کیا ہے۔ لیکن7 فریبمجھےوہ دیتا
رہا دساُجرتمیریاور بار بدلی۔ تاہم الله نے اُسے مجھے نقصان پہنچانے
نہ دیا۔ ماموںجب8 لابن کہتے تھے، جانوروںجن’ جسمکے پر ھبے د ہوں
وہی آپ اُجرتکو کے طور پر ملیں ‘گے تو تمام یوں بکر بھیڑ کے ایسے بچے
پیدا ہوئے جن کے جسموں پر ھبے د ہی تھے۔ جب اُنہوں نے کہا، جن’
جانوروں جسمکے پر یاں دھار ہوں گی آپوہی اُجرتکو کے طور پر ملیں
‘گے تو تمام یوں بکر بھیڑ بچےایسےکے پیدا یاںپرجسموںکےجنہوئے دھار
ہی تھیں۔ یوں9 الله آپنے کے ابو کے مویشی چھین کر دےمجھے دیئے
ہیں۔ اب10 ایسا ہوا کہ حیوانوں کی مستی کے موسم میں مَیں نے ایک
خواب دیکھا۔ اُس میں جو مینڈھے اور بکرے یوں بھیڑبکر سے ملاپ کر
تھےرہے اُن جسمکے بڑےپر اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار تھیں۔ اُس11
خواب میں الله کے فرشتے نے مجھ باتسے کی، ‘!یعقوب’ مَیں نے جی،’کہا، مَیں حاضر ‘ہوں۔ 12 فرشتے نے کہا، اپنی’ نظر اُٹھا کر اُس پر غور کر
جو ہو رہا ہے۔ وہ تمام مینڈھے اور بکرے جو یوں بھیڑبکر سے ملاپ کر
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رہے ہیں اُن کے جسم بڑےپر اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار ہیں۔ مَیں یہ
خود کروا رہا ہوں، کیونکہ مَیں نے کچھسبوہ دیکھ لیا ہے لابنجو نے
تیرے ساتھ کیا ہے۔ مَیں13 وہ خدا ہوں بیتجو ایل میں تجھ پر ظاہر ہوا
تھا، اُس جگہ جہاں تُو نے ستون پر تیل ُنڈیل ا کر میرےاُسے لئے مخصوص
کیا میرےاور حضور قَسم کھائی تھی۔ اب اُٹھ اور روانہ ہو کر اپنے وطن
واپس چلا “۔‘جا

راخل14 اور لیاہ جوابنے یعقوبمیں سے کہا، اب” ہمیں باپاپنے
میراثکی سے کچھ ملنے کی اُمید نہیں رہی۔ اُس15 ہمارےکا ساتھ اجنبی
کا سلوکسا پہلےہے۔ اُس نے ہمیں بیچ دیا، اور اب اُس نے سارےوہ
پیسے بھیکھا لئے ہیں۔ چنانچہ16 دولتبھیجو الله باپہمارےنے سے
چھین لی ہے ہماریوہ ہمارےاور بچوں کی ہی ابہے۔ جو کچھ بھی الله
آپنے کو بتایا ہے وہ “کریں۔

یعقوبتب17 اُٹھنے کر بچوںبالاپنے اونٹوںکو پر بٹھایا اور18 اپنے تمام
مویشی اور مسوپتامیہ سے حاصل کیا ہوا تمام سامان لے کر ملـِک کنعان
میں اپنے باپ کے ہاں جانے کے لئے روانہ ہوا۔ 19 اُس وقت لابن اپنی
یوں بکر بھیڑ کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا۔ اُس کی غیرموجودگی میں راخل
نے باپاپنے کے بُت چُرا لئے۔

یعقوب20 لابننے دےفریبکو کر اُسے اطلاع دینہ مَیںکہ جا رہا
ہوں 21 بلـکہ اپنی ملـکیتساری سمیٹ کر فرار ہوا۔ یائے فراتدر کو پار
کر کے وہ ِجلعاد پہاڑیکے علاقے طرفکی سفر کرنے لگا۔

یعقوبلابن تعاقبکا کرتا ہے
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22 تین دن گزر گئے۔ پھر لابن کو بتایا گیا کہ یعقوب بھاگ گیا ہے۔

23 اپنے رشتے داروں کو ساتھ لے کر اُس نے اُس تعاقبکا ساتکیا۔ دن
چلتے چلتے اُس یعقوبنے کو آ وہجبلیا ِجلعاد پہاڑیکے علاقے پہنچمیں
گیا تھا۔ لیکن24 اُس رات الله خوابنے میں لابن پاسکے آ کر اُس سے
کہا، یعقوب!خبردار” کو بُرا بھلا نہ “کہنا۔

لابنجب25 اُس پاسکے پہنچا یعقوبتو نے ِجلعاد پہاڑیکے علاقے
میں اپنے خیمے لگائے تھے۔ہوئے لابن بھینے اپنے داروںرشتے ساتھکے
وہیں اپنے خیمے لگائے۔ اُس26 یعقوبنے سے کہا، یہ” آپ نے کیا کِیا
مجھےآپہے؟ بیٹیوںمیریکردےدھوکا قیدیوںجنگیکیوںکو طرحکی
ہانک لائے ہیں؟ آپ27 کیوں مجھے دےفریب کر خاموشی بھاگسے
آئے ہیں؟ آپاگر مجھے اطلاع دیتے تو آپمَیں دفخوشیخوشیکو اور
سرود کے ساتھ گاتے بجاتے رُخصت کرتا۔ آپ28 نے مجھے اپنے نواسے
نواسیوں اور بیٹیوں کو بوسہ دینے کا موقع بھی نہ دیا۔ آپ کی یہ حرکت
بڑی احمقانہ تھی۔ آپمَیں29 بہتکو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن پچھلی
آپرات کے ابو کے خدا مجھنے سے کہا، یعقوب!خبردار’ کو بُرا بھلا نہ
‘کہنا۔ ٹھیک30 آپہے، اِس لئے چلے گئے کہ باپاپنے کے واپسگھر
جانے بڑےکے آرزومند تھے۔ لیکن یہ آپ نے کیا کِیا ہے میرےکہ بُت
چُرا لائے “ہیں؟

یعقوب31 جوابنے دیا، مجھے” ڈر تھا آپکہ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے
لیںچھین گے۔ لیکن32 آپاگر کسییہاںکو پاسکے اپنے بُت مل جائیں
تو اُسے سزائے موت دی ہمارےجائے۔ رشتے داروں کی موجودگی میں
معلوم کریں آپپاسمیرےکہ کی کوئی چیز نہیں۔کہہے اگر ہے تو اُسے
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لے یعقوب“لیں۔ کو معلوم نہیں تھا راخلکہ بُتوںنے کو چُرایا ہے۔
لابن33 یعقوب کے خیمے میں داخل ہوا اور ڈھونڈنے لگا۔ وہاں سے

نکل کر وہ لیاہ کے خیمے میں اور دونوں لونڈیوں کے خیمے میں گیا۔ لیکن
اُس کے بُت کہیں نظر نہ آئے۔ آخر میں وہ راخل کے خیمے میں داخل
ہوا۔ راخل34 بُتوں کو اونٹوں ایککی کاٹھی نیچےکے چھپا کر اُس پر بیٹھ
گئی تھی۔ لابن ٹٹول ٹٹول پورےکر خیمے میں سے گزرا لیکن بُت نہ ملے۔
راخل35 نے باپاپنے سے کہا، ابو،” مجھ ناراضسے نہ ہونا کہ آپمَیں
کے منے کھڑیسا نہیں ہو سکتی۔ مَیں ایاِم ماہواری سببکے سے اُٹھ نہیں
“سکتی۔ لابن اُسے چھوڑ کر ڈھونڈتا رہا، لیکن کچھ نہ ملا۔

36 یعقوبپھر کو غصہ آیا اور لابنوہ لگا۔جھگڑنےسے اُس مجھ”پوچھا،نے سے کیا جرم سرزد ہوا مَیںہے؟ نے کیا گناہ کیا ہے آپکہ اِتنی تُندی
سے میرے تعاقب کے لئے نکلے ہیں؟ آپ37 نے ٹٹول ٹٹول کر میرے
سارے سامان کی تلاشی لی ہے۔ تو آپ کا کیا نکلا ہے؟ اُسے یہاں اپنے
میرےاور رشتے داروں کے منے سا رکھیں۔ پھر وہ فیصلہ کریں کہ ہم میں
سے کون حق پر ہے۔ بیسمَیں38 آپتکسال کے ساتھ رہا ہوں۔ اُس
دوران آپ کی یاں بکر بھیڑ بچوں سے محروم نہیں رہیں بلـکہ مَیں آپنے کا
ایک مینڈھا بھی نہیں کھایا۔ جب39 بھی کوئی بھیڑ یا بکری کسی جنگلی
جانور نے پھاڑ ڈالی تو مَیں آپاُسے پاسکے نہ لایا بلـکہ مجھے خود اُس کا
نقصان بھرنا آپپڑا۔ کا تقاضا تھا مَیںکہ چوریخود مالہوئے کا عوضانہ
دوں، خواہ وہ دن وقتکے چوری ہوا یا رات کو۔ مَیں40 دن کی شدید
گرمی باعثکے پگھل گیا راتاور کی سردیشدید باعثکے گیا۔جم کام
سختاِتنا تھا مَیںکہ نیند رہا۔محرومسے میںحالتاِسیسالبیسپورے41
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گئے۔گزر مَیںسالچودہ بیٹیوںکیآپنے کامعوضکے کیا اور سالچھ
آپ کی یوں بھیڑبکر کے لئے۔ اُس دوران آپ دسنے بار میری تنخواہ بدل
دی۔ 42 اگر میرے باپ اسحاق کا خدا اور میرے دادا ابراہیم کا *معبود
میرے ساتھ نہ ہوتا آپتو مجھے ضرور خالی رُخصتہاتھ لیکنکرتے۔ الله
میرینے مصیبت اور میری محنتسخت مشقت دیکھی ہے، اِس لئے اُس
راتکلنے میرےکو حق میں فیصلہ “دیا۔
یعقوب اور لابن درمیانکے عہد

تب43 لابن یعقوبنے سے کہا، یہ” بیٹیاں تو میری بیٹیاں ہیں، اور اِن
کے میرےبچے بچے ہیں۔ یہ یاں بکر بھیڑ بھی میری ہی ہیں۔ لیکن اب مَیں
اپنی بیٹیوں اور اُن کے بچوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ اِس44 لئے آؤ، ہم
دوسرےایک باندھیں۔عہدساتھکے اِس کے لئے پتھروںیہاںہم کا ڈھیر
لگائیں جو عہد کی گواہی دیتا “رہے۔

یعقوبچنانچہ45 ایکنے پتھر لے کر اُسے ستون کے طور پر کھڑا کیا۔
46 اُس نے اپنے رشتے داروں سے کہا، کچھ” پتھر جمع “کریں۔ اُنہوں نے
پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا۔ پھر اُنہوں نے اُس ڈھیر کے پاس بیٹھ کر
کھانا کھایا۔ لابن47 نے اُس کا نام ‘یجرشاہدوتھا’ رکھا یعقوبجبکہ ‘جلعید’نے رکھا۔ دونوں ناموں کا مطلب گواہی’ کا ‘ڈھیر ہے یعنی وہ ڈھیر
جو گواہی دیتا ہے۔ لابن48 نے کہا، آج” ہم دونوں درمیانکے یہ ڈھیر
عہد کی گواہی دیتا “ہے۔ اِس لئے اُس کا نام جلعید رکھا گیا۔ اُس49 کا
ایک اَور نام مِصفاہ یعنی داروںپہرے’ کا بھی‘مینار گیا۔رکھا لابنکیونکہ
نے ہمرب”کہا، پر دوسرےایکہمجبدےپہرا الـگسے ہو جائیں
* 31:42 :معبود لفظی دہشت:ترجمہ یعنی اسحاق کا وہ دہشتانسانسےجسخدا کھاتا ہے۔
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گے۔ میری50 بیٹیوں سے سلوکبُرا نہ کرنا، نہ اُن کے علاوہ کسی اَور سے
شادی کرنا۔ اگر مجھے پتا بھی نہ چلے لیکن ضرور یاد رکھیں کہ میرےالله
اور آپ کے منے سا گواہ ہے۔ یہاں51 یہ ڈھیر ہے جو مَیں نے لگا دیا ہے
اور یہاں یہ ستون بھی ہے۔ 52 یہ ڈھیر اور ستون دونوں اِس کے گواہ ہیں
کہ نہ مَیں یہاں سے گزر آپکر کو نقصان پہنچاؤں گا اور نہ آپ یہاں سے
گزر کر مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ 53 ابراہیم، نحور اور اُن باپکے کا خدا
ہم دونوں درمیانکے کرےفیصلہ اگر ایسا کوئی معاملہ جواب“ہو۔ میں
یعقوب اسحاقنے مَیںکہکھائیقَسمکیمعبودکے یہ توڑوںنہیںکبھیعہد
گا۔ 54 اُس نے پہاڑ پر ایک جانور قربانی کے طور پر چڑھایا اور اپنے رشتے
داروں کو کھانا اُنہوںدی۔دعوتکیکھانے نے کھانا کھا وہیںکر پہاڑ
راتپر گزاری۔

اگلے55 دن سویرےصبح لابن نے اپنے نواسے نواسیوں اور بیٹیوں کو
دےبوسہ کر اُنہیں برکت دی۔ پھر وہ اپنے واپسگھر چلا گیا۔

32
یعقوب عیسَو سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے

یعقوب1 بھینے اپنا رکھا۔جاریسفر راستے میں الله کے فرشتے اُس سے
ملے۔ اُنہیں2 دیکھ اُسکر یہ”کہا،نے الله کی لشکرگاہ اُس“ہے۔ اُسنے
مقام کا نام محنائم یعنی دو’ ‘لشکرگاہیں رکھا۔

یعقوب3 بھائیاپنےنے عیسَو پاسکے اپنے آگے بھیجے۔قاصدآگے عیسَو
سعیر یعنی ادوم ملـککے میں آباد تھا۔ 4 اُنہیں عیسَو کو بتانا تھا، آپ” کا
خادم یعقوب آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ مَیں پردیس میں جا کر تکاب
لابن کا مہمان رہا ہوں۔ وہاں5 مجھے بَیل، گدھے، یاں، بکر بھیڑ غلام اور
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لونڈیاں حاصل ہوئے ابہیں۔ مَیں مالـکاپنے کو دےاطلاع رہا ہوں
واپسکہ آ گیا ہوں آپاور کی نظرِ کرم خواہشکا مند “ہوں۔

واپسقاصدجب6 آئے تو اُنہوں نے کہا، آپہم” کے بھائی عیسَو کے
پاس گئے، اور وہ 400 آدمی ساتھ لے آپکر سے ملنے آ رہا “ہے۔

یعقوب7 گھبرا بہتکر پریشان ہوا۔ اُس نے اپنے ساتھ کے تمام لوگوں،
یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں اور اونٹوں کو میںگروہوںدو تقسیم کیا۔ خیال8 یہ
تھا کہ اگر عیسَو آ ایککر گروہ پر کرےحملہ تو باقی گروہ شاید بچ جائے۔
9 پھر یعقوب نے دعا کی، میرےاے” دادا ابراہیم میرےاور باپ اسحاق
کے میریخدا، دعا اے!سن رب، تُو نے مجھےخود بتایا، ملـکاپنے’ اور
داروںرشتے واپسپاسکے اُسمَیں10‘گا۔دوںکامیابیتجھےمَیںاورجا،
تمام مہربانی وفاداریاور نہیںلائقکے جو تُو ہے۔دکھائیکوخادماپنےنے
مَیںجب نے لابن پاسکے وقتجاتے یائے در یردن کو پار کیا میرےتو
پاس صرف یہ لاٹھی تھی، اور میرےاب پاس یہ دو گروہ ہیں۔ مجھے11
اپنے بھائی عیسَو سے بچا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر بالکے
سبسمیتبچوں کچھ تباہ دےکر گا۔ 12 تُو نے خود کہا تھا، مَیں’ تجھے
کامیابی دوں گا اور تیری اولاد اِتنی بڑھاؤں گا کہ وہ سمندر کی ریت کی
مانند بےشمار ہو “۔‘گی

یعقوب13 نے راتوہاں گزاری۔ پھر اُس نے اپنے مال میں سے عیسَو
کے لئے تحفے چن لئے : 14 200 یاں، بکر 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20
مینڈھے، دودھ1530 دینے والی اونٹنیاں بچوں 40سمیت، 10گائیں، بَیل،
گدھیاں20 گدھے۔10اور اُس16 مختلفاُنہیںنے یوڑوں ر میں تقسیم کر
کے نوکروںمختلفاپنے سپردکے کیا اور اُن سے میرے”کہا، آگے آگے چلو
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لیکن ہر یوڑ ر درمیانکے فاصلہ “رکھو۔
17 جو نوکر پہلے یوڑ ر لے کر آگے نکلا اُس یعقوبسے نے کہا، میرا”

بھائی عیسَو تم سے ملے گا اور پوچھے گا، مالـکتمہارا’ کون ہے؟ تم کہاں
جا رہے ہو؟ تمہارے منے سا کے جانور کس کے ‘ہیں؟ جواب18 میں
تمہیں کہنا ہے، آپیہ’ یعقوبخادمکے ہیں۔کے یہ تحفہ ہیں جو وہ اپنے
مالـک عیسَو بھیجکو پیچھےہمارےیعقوبہیں۔رہے پیچھے آ “۔‘ہیںرہے

یعقوب19 نے یہی حکم ایکہر نوکر کو دیا جسے یوڑ ر لے کر اُس کے
آگے آگے جانا تھا۔ اُس نے تمجب”کہا، عیسَو سے ملو گے تو اُس یہیسے
کہنا ہے۔ تمہیں20 یہ بھی ضرور کہنا ہے، آپ’ ہمارےیعقوبخادمکے
پیچھے آ “۔‘ہیںرہے یعقوبکیونکہ نے سوچا، مَیں’ اِن تحفوں اُسسے کے
کروںصلحساتھ گا۔ اُسجبپھر ملاقاتسے ہو گی تو شاید قبولمجھےوہ
کر ‘لے۔ یوں21 اُس نے یہ تحفے اپنے آگے بھیجآگے لیکندیئے۔ اُس نے
خود خیمہ گاہ راتمیں گزاری۔
یعقوب کی ُکشتی

22 اُس رات وہ اُٹھا اور اپنی دو یوں، بیو دو لونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو
لے کر یائے یبوقدر وہاںکو پارسے کیا جہاں کم تھی۔گہرائی 23 پھر اُس
نے اپنا سارا سامان بھی وہاں بھیج دیا۔ لیکن24 وہ خود اکیلا ہی پیچھے رہ
گیا۔

ایکوقتاُس آدمی آیا اور پَو تکپھٹنے اُس سے ُکشتی لڑتا رہا۔ جب25
اُس نے دیکھا یعقوبمَیںکہ غالبپر نہیں آ رہا تو اُس اُسنے کولھےکے
کو چھوا، اور اُس کا نکلجوڑ گیا۔ آدمی26 نے مجھے”کہا، جانے دے،
کیونکہ پَو پھٹنے والی “ہے۔
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یعقوب نے کہا، پہلے” مجھے برکت دیں، پھر ہی آپ کو جانے
دوں “گا۔ 27 آدمی نے پوچھا، تیرا” کیا نام “ہے؟ اُس نے جواب “یعقوب۔”دیا، 28 آدمی نے کہا، اب” سے تیرا نام یعقوب نہیں بلـکہ اسرائیل
یعنی وہ’ الله سے لڑتا ‘ہے ہو گا۔ کیونکہ تُو الله اور آدمیوں کے ساتھ لڑ کر
غالب آیا “ہے۔

یعقوب29 نے مجھے”کہا، اپنا نام “بتائیں۔ اُس نے تُو”کہا، کیوں میرا
نام جاننا چاہتا “ہے؟ پھر اُس یعقوبنے برکتکو دی۔

یعقوب30 نے کہا، مَیں” نے الله کو برُو رُو دیکھا توبھی بچ گیا “ہوں۔
اِس لئے اُس اُسنے مقام کا نام فنی ایل رکھا۔ یعقوب31 وہاں سے چلا تو
سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ کولھے سببکے سے لنگڑاتا رہا۔

یہی32 وجہ اسرائیلبھیآجکہہے کی اولاد کولھے جوڑکے پر نسکی
کو نہیں کھاتے، یعقوبکیونکہ نساِسیکی کو چھوا گیا تھا۔

33
یعقوب عیسَو سے ملتا ہے

1 پھر عیسَو اُن طرفکی آتا ہوا نظر آیا۔ اُس کے ساتھ 400 آدمی تھے۔
اُنہیں دیکھ یعقوبکر نے بچوں بانٹکو کر لیاہ، راخل اور دونوں لونڈیوں
کے حوالے کر دیا۔ 2 اُس نے دونوں لونڈیوں کو اُن کے بچوں سمیت آگے
چلنے دیا۔ پھر لیاہ اُس کے بچوں سمیت اور آخر میں راخل یوسفاور آئے۔
یعقوب3 آگےسےسبخود عیسَو ملنےسے گیا۔ چلتے چلتے زمیندفعہساتوہ
تک جھکا۔ لیکن4 عیسَو دوڑ کر اُس سے ملنے آیا اور اُسے گلے لگا کر بوسہ
دیا۔ دونوں رو پڑے۔
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5 پھر عیسَو نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اُس نے پوچھا، تمہارے”

ساتھ لوگیہ کون یعقوب“ہیں؟ نے آپیہ”کہا، خادمکے بچےکے ہیں
جو الله نے اپنے کرم نوازےسے “ہیں۔

لونڈیاںدونوں6 اپنے سمیتبچوں آ اُسکر کے منے گئیں۔جھکسا 7 پھر
لیاہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور آخر یوسفمیں اور راخل آ جھککر گئے۔

8 عیسَو نے پوچھا، جس” جانوروں بڑےکے غول سے میری ملاقات
ہوئی اُس سے کیا مراد یعقوب“ہے؟ نے جواب دیا، یہ” تحفہ ہے تاکہ
آپ کا آپخادم کی نظر میں مقبول “ہو۔ لیکن9 عیسَو نے کہا، میرے”
بہتپاسمیرےبھائی، کچھ ہے۔ یہ پاساپنے ہی “رکھو۔ یعقوب10 نے
نہیں”کہا، جی، اگر مجھ آپپر کرمکے کی نظر ہے میرےتو اِس تحفے کو
قبولضرور فرمائیں۔ مَیںجبکیونکہ آپنے کا چہرہ دیکھا تو میرےوہ
لئے الله مانندکیچہرےکے آپتھا، اِسساتھمیرےنے قدر سلوکاچھا
کیا ہے۔ مہربانی11 کر یہکے قبولتحفہ کریں آپمَیںجو کے لئے لایا ہوں۔
کیونکہ الله نے مجھ پر اپنے کرم کا اظہار کیا ہے، بہتپاسمیرےاور کچھ
“ہے۔

یعقوب اصرار کرتا رہا تو آخرکار عیسَو نے اُسے قبول کر لیا۔ پھر عیسَو
کہنے لگا، آؤ،”12 ہم روانہ ہو جائیں۔ تمہارےمَیں آگے آگے چلوں “گا۔
یعقوب13 جوابنے دیا، میرے” آپمالـک، جانتے ہیں میرےکہ بچے
نازک پاسمیرےہیں۔ یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور اُن دودھکے پینے والے
بچے بھی ہیں۔ اگر مَیں ایکاُنہیں دن کے لئے بھی حد سے یادہ ز ہانکوں تو
میرے14گے۔جائیںمروہ مالـک، مہربانی کر میرےکے آگے جائیں۔آگے
آراممَیں اُسیسے رفتار پیچھےپیچھےکےآپسے رہوںچلتا رفتارجسگا سے
مویشیمیرے آہستہہمیوںگے۔سکیںچلبچےمیرےاور چلتے آپہوئے
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پاسکے سعیر پہنچیں “گے۔ 15 عیسَو نے کہا، کیا” مَیں اپنے آدمیوں میں
سے آپکچھ پاسکے چھوڑ “دوں؟ لیکن یعقوب نے کہا، کیا” ضرورت
سبہے؟ باتاہمسے یہ ہے آپکہ مجھےنے قبول کر لیا “ہے۔

اُس16 دن عیسَو سعیر کے لئے اور ُسکاتیعقوب17 کے لئے روانہ ہوا۔
وہاں اُس نے اپنے لئے مکان بنا لیا اور اپنے مویشیوں کے لئے یاں۔ جھونپڑ
اِس لئے اُس مقام کا ُسکاتنام یعنی یاں جھونپڑ پڑ گیا۔

یعقوبپھر18 چلتے ِسکمسےسلامتیچلتے اُسیوںپہنچا۔شہر مسوپتامیہکا
تککنعانملـِکسے کا پہنچتکاختتامسفر گیا۔ اُس خیمےاپنےنے شہر
کے منے سا لگائے۔ اُس19 خیمےکے حمور کی اولاد کی زمین پر لـگے تھے۔
اُس نے یہ چاندیزمین ِسکوں100کے کے بدلے خرید لی۔ وہاں20 اُس
قرباننے گاہ جسبنائی کا نام اُس نے ایل’ ‘اسرائیلخدائے رکھا۔

34

دینہ دریعصمتکی
ایک1 یعقوبدن اور لیاہ کی بیٹی دینہ کنعانی عورتوں سے ملنے کے لئے

نکلی۔سےگھر ایکمیںشہر2 آدمی بنام ِسکم رہتا تھا۔ اُس کا والد حمور اُس
علاقے حکمرانکا تھا اور ِحوّی قوم تعلقسے رکھتا جبتھا۔ ِسکم دینہنے
کو دیکھا تو اُس نے اُسے پکڑ کر اُس دریعصمتکی کی۔ لیکن3 اُس کا
دل دینہ لـگسے گیا۔ وہ اُس محبتسے کرنے لگا اور پیار اُسسے باتیںسے
کرتا رہا۔ اُس4 نے اپنے باپ سے کہا، اِس” لڑکی کے ساتھ میری شادی
کرا “دیں۔
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یعقوبجب5 نے اپنی بیٹی کی عصمت دری کی خبر سنی تو اُس کے

بیٹے مویشیوں ساتھکے میدانکھلے میں تھے۔ اِس لئے وہ اُن واپسکے آنے
خاموشتک رہا۔

6 ِسکم باپکا حمور شہر نکلسے یعقوبکر باتسے کرنے کے لئے آیا۔
یعقوبجب7 بیٹوںکے دینہکو کیدریعصمتکی ملیخبر تو اُن دلکے
رنجش اور غصے سے بھر گئے کہ ِسکم یعقوبنے کی بیٹی دریعصمتکی
اسرائیلسے کی اِتنی بےعزتی کی ہے۔ وہ سیدھے کھلے میدان واپسسے
آئے۔ 8 حمور نے یعقوب سے کہا، میرے” بیٹے کا دل آپ کی بیٹی سے
لـگ گیا ہے۔ مہربانی کر کے اُس کی میرےشادی بیٹے کے ساتھ کر دیں۔
ہمارے9 ساتھ رشتہ ہمارےباندھیں، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کرائیں۔
10 پھر ہمارےآپ ساتھ اِس ملـک میں رہ سکیں گے اور پورا ملـک آپ
کے لئے کھلا ہو آپگا۔ جہاں بھی چاہیں آباد ہو سکیں تجارتگے، کر
سکیں گے اور زمین خرید سکیں “گے۔ 11 ِسکم نے بھیخود دینہ باپکے
اور بھائیوں منتسے میریاگر”کی، درخواستیہ منظور ہو تو مَیں کچھجو
آپ کہیں گے ادا کر دوں گا۔ 12 بھیجتنا مَہر اور آپتحفے مقرر کریں مَیں
دوںدے میریصرفگا۔ پوریخواہشیہ کریں کہ یہ میرےلڑکی عقد
میں آ “جائے۔

لیکن13 دینہ دریعصمتکی سببکے یعقوبسے بیٹوںکے نے ِسکم
اور اُس باپکے حمور چالاکیسے کر کے ہم”کہا،14 ایسا نہیں سکتے۔کر
ہم اپنی بہن کی شادی کسی ایسے آدمی سے نہیں کرا جسسکتے کا ختنہ
نہیں ہوا۔ اِس سے ہماری بےعزتی ہوتی ہے۔ 15 صرفہم اِس شرط پر
راضی ہوں گے آپکہ اپنے تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کروانے سے
ہماری مانند ہو جائیں۔ 16 پھر آپ کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ہماری شادیاں
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ہو سکیں گی اور ہم آپ کے ایکساتھ قوم بن جائیں گے۔ لیکن17 اگر
آپ ختنہ کرانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم اپنی بہن کو لے جائیںچلےکر
“گے۔

باتیںیہ18 اُساورحمور بیٹےکے ِسکم نوجوان19لـگیں۔اچھیکو ِسکم نے
ً فورا اُن پر عمل کیا، کیونکہ وہ دینہ بہتکو پسند کرتا تھا۔ ِسکم اپنے خاندان
میں سب سے معزز تھا۔ 20 حمور اپنے بیٹے ِسکم کے ساتھ شہر دروازےکے
پر گیا جہاں شہر کے فیصلے کئے جاتے تھے۔ وہاں اُنہوں نے باقی یوں شہر
باتسے کی۔ یہ”21 آدمی ہم جھگڑنےسے نہیںوالے ہیں، اِس لئے کیوں
نہ وہ ملـکاِس ہمارےمیں ساتھ رہیں ہمارےاور تجارتدرمیان کریں؟
ہمارے ملـک میں اُن کے لئے بھی کافی جگہ ہے۔ آؤ، ہم اُن کی بیٹیوں
اور بیٹوں سے شادیاں کریں۔ لیکن22 یہ آدمی صرف اِس شرط ہمارےپر
درمیان ہنے ر ایکاور ہی قوم بننے کے لئے تیار ہیں ہمکہ اُن طرحکی اپنے
تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کرائیں۔ 23 اگر ہم ایسا کریں تو اُن کے تمام
مویشی اور سارا مال ہمارا ہی ہو گا۔ چنانچہ آؤ، ہم متفق ہو کر فیصلہ کر
لیں تاکہ ہمارےوہ درمیان “رہیں۔

24 ِسکم اورحمورشہریکے ِسکم لڑکوںتمامہوئے۔راضیپرمشورےکے
اور مردوں کا ختنہ کرایا گیا۔ تین25 دن کے بعد جب ختنے سببکے سے
لوگوں بُریحالتکی تھی تو دینہ کے دو بھائی شمعون اور لاوی اپنی تلواریں
لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ کسی تکشککو نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو
گا۔ اندر جا اُنہوںکر بچوںنے سے لے تکبوڑھوںکر تمام مردوں قتلکو
کر دیا میںجن26 حمور اور اُس کا بیٹا ِسکم بھی شامل تھے۔ پھر وہ دینہ کو
ِسکم کے گھر سے لے کر چلے گئے۔
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27 اِس قتِل عام کے بعد یعقوب کے باقی بیٹے شہر پر پڑےٹوٹ اور اُسے

لُوٹ لیا۔ یوں اُنہوں نے اپنی بہن کی عصمت دری کا بدلہ لیا۔ 28 وہ
یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، گدھے اور شہر کے اندر اور باہر کا سب کچھ لے
کر چلتے بنے۔ اُنہوں29 سارےنے مال پر قبضہ کیا، عورتوں اور بچوں کو
قیدی بنا لیا اور تمام گھروں کا سامان بھی لے گئے۔

30 یعقوبپھر شمعوننے لاویاور سے کہا، تم” مصیبتمجھےنے میں
ڈال دیا ہے۔ اب کنعانی، فرِزّی اور ملـک کے باقی باشندوں میں میری
بدنامی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ کم آدمی ہیں۔ اگر دوسرے مل کر ہم پر
حملہ کریں پورےہمارےتو خاندان ستیاناسکا ہو جائے “گا۔ لیکن31
اُنہوں نے کہا، کیا” ٹھیکیہ تھا کہ اُس نے ہماری بہن کے ساتھ کسبی
کا سلوکسا “کیا؟

35
بیت ایل یعقوبمیں پر الله برکتکی

1 الله یعقوبنے سے بیتاُٹھ،”کہا، ایل جا وہاںکر آباد ہو۔ وہیں الله
کے لئے تجھجو پر ظاہر جبہوا تُو اپنے بھائی عیسَو بھاگسے رہا تھا قربان
گاہ “بنا۔ یعقوبچنانچہ2 نے اپنے والوںگھر اور ساتھیوںسارےباقی سے
کہا، جو” بھی اجنبی بُت آپ کے پاس ہیں اُنہیں پھینک دیں۔ اپنے آپ
صافپاککو کر کے کپڑےاپنے بدلیں، 3 کیونکہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر
ایلبیت جانا مَیںوہاںہے۔ اُس خدا کے لئے قربان بناؤںگاہ نےجسگا
مصیبت وقتکے میری دعا سنی۔ جہاں بھی مَیں گیا وہاں میرےوہ ساتھ
رہا “ہے۔ 4 یہ سن کر اُنہوں یعقوبنے کو تمام دےبُت دیئے جو اُن کے
پاس تھے اور تمام بالیاں جو اُنہوں نے تعویذ کے طور پر کانوں میں پہن رکھی
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تھیں۔ اُس کچھسبنے ِسکم بلوطقریبکے درختکے نیچےکے میںزمین
دبا دیا۔ 5 پھر وہ روانہ ہوئے۔ ارد گرد کے شہروں پر الله طرفکی سے اِتنا
شدید خوف چھا گیا کہ اُنہوں نے یعقوب اور اُس کے بیٹوں کا تعاقب کیا۔نہ

6 چلتے یعقوبچلتے اپنے لوگوں سمیت لُوز پہنچ گیا جو ملـِک کنعان میں
تھا۔ آج لُوز کا نام بیت ایل ہے۔ یعقوب7 نے وہاں قربان گاہ بنا کر مقام
کا بیتنام ایل یعنی الله’ کا ‘گھر رکھا۔ کیونکہ وہاں الله نے آپاپنے کو
اُس پر ظاہر کیا جبتھا وہ اپنے بھائی سے فرار ہو رہا تھا۔

وہاں8 بقہ رِ کی دایہ دبورہ مر گئی۔ وہ بیت ایل جنوبکے میں بلوط
درختکے دفننیچےکے اِسہوئی، لئے اُس کا نام بکوتالّون یعنی رونے’
بلوطکا ‘درختکا رکھا گیا۔

یعقوبالله9 ایکپر دفعہ اَور ظاہر ہوا اور برکتاُسے یہدی۔ مسوپتامیہ
واپسسے آنے پر دوسری بار ہوا۔ 10 الله نے اُس سے کہا، اب” سے تیرا
نام یعقوب نہیں بلـکہ اسرائیل ہو “گا۔ یوں اُس نے اُس کا نیا نام اسرائیل
رکھا۔ الله11 یہنے بھی اُس سے مَیں”کہا، الله قادرِ مطلق پھلہوں۔ پھول
اور تعداد میں بڑھتا ایکجا۔ قوم نہیں بلـکہ بہت سی قومیں تجھ سے نکلیں
گی۔ تیری اولاد میں بادشاہ بھی شامل ہوں گے۔ مَیں12 تجھے ملـکوہی
دوں گا جو ابراہیم اور اسحاق کو دیا تیرےاورہے۔ بعد تیریاُسے اولاد کو
دوں “گا۔

13 پھر الله وہاں آسمانسے پر چلا گیا۔ جہاں14 یعقوبالله ہمسے کلام
ہوا تھا وہاں اُس نے پتھر کا ستون کھڑا کیا اور اُس پر َمے اور تیل ُنڈیل ا کر
مخصوصاُسے کیا۔ اُس15 نے جگہ کا بیتنام ایل رکھا۔
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راخل موتکی
16 یعقوبپھر اپنے گھر والوں کے بیتساتھ ایل کو چھوڑ کر اِفراتہ کی

راخلپڑا۔چلطرف اُمید تھی،سے اور پیدائشکیبچےمیںراستے وقتکا آ
گیا۔ بڑیبچہ مشکل سے پیدا ہوا۔ جب17 دردِ عروجزہ پہنچکو گیا تو دائی
نے اُس سے کہا، مت” ڈرو، ایککیونکہ اَور بیٹا “ہے۔ لیکن18 وہ دم
توڑنے والی تھی، اور مرتے مرتے اُس نے اُس کا نام بن اونی یعنی میری’
مصیبت کا لیکنرکھا۔‘بیٹا اُس باپکے اُسنے کا نام بن یمین یعنی ہنے’ د
ہاتھ خوشیا قسمتی کا ‘بیٹا رکھا۔ فوتراخل19 ہوئی، اور وہ اِفراتہ کے
راستے میں دفن ہوئی۔ آج کل اِفراتہ بیتکو لحم کہا جاتا ہے۔ یعقوب20
نے اُس کی قبر پر پتھر کا ستون کھڑا کیا۔ وہ راخلتکآج کی قبر کی نشان
دہی کرتا ہے۔

21 وہاں سے یعقوب نے اپنا سفر جاری رکھا اور ِمجدل عِدر کی پرلی
طرف اپنے خیمے لگائے۔ جب22 وہ ٹھہرےوہاں تھے تو روبن یعقوب
کی حرم بِلہاہ سے ہم بستر یعقوبہوا۔ کو معلوم ہو گیا۔

یعقوب کے بیٹے
یعقوب کے بارہ بیٹے تھے۔ 23 لیاہ کے بیٹے یہ :تھے اُس سبکا سے بڑا بیٹا

روبن، پھر شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار اور زبولون۔ راخل24 کے دو بیٹے
یوسفتھے، اور بن یمین۔ راخل25 لونڈیکی بِلہاہ کے دو بیٹے تھے، دان اور
نفتالی۔ 26 لیاہ کی لونڈی زِلفہ کے دو بیٹے تھے، جد اور یعقوبآشر۔ کے یہ
بیٹے مسوپتامیہ میں پیدا ہوئے۔

اسحاق موتکی
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27 پھر یعقوب اپنے باپ اسحاق پاسکے پہنچ گیا جو حبرون کے قریب

ممرے میں اجنبی کی حیثیت سے رہتا تھا وقتاُس) حبرون کا نام یَت قِر
اربع اسحاقوہاں۔(تھا اور اُس پہلےسے ابراہیم رہا تھے۔کرتے اسحاق28-29
180 سال کا تھا جب وہ عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو کر باپاپنے
دادا سے جا ملا۔ اُس کے بیٹے عیسَو یعقوباور نے اُسے دفن کیا۔

36
عیسَو کی اولاد

1 یہ عیسَو کی اولاد نسبکا نامہ ہے عیسَو) کو ادوم بھی کہا جاتا
:(ہے

2 عیسَو نے تین کنعانی عورتوں شادیسے :کی ِحتّی آدمی ایلون کی بیٹی
عدہ سے، عنہ کی بیٹی اُہلی بامہ سے جو ِحوّی آدمی ِصبعون کی نواسی تھی
اور3 اسمٰعیل کی باسمتبیٹی سے نبایوتجو کی بہن تھی۔ 4 عدہ ایککا بیٹا
اِلی فز اور باسمت ایککا بیٹا رعوایل پیدا ہوا۔ 5 اُہلی بامہ کے تین بیٹے پیدا
ہوئے، یعوس، یعلام اور قورح۔ عیسَو کے یہ تمام بیٹے ملـِک کنعان میں پیدا
ہوئے۔

6 بعد میں ملـکدوسرےعیسَو میں چلا گیا۔ اُس نے اپنی یوں، بیو بیٹے
بیٹیوں اور گھر کے ہنے ر والوں کو اپنے تمام مویشیوں اور ملـِک کنعان میں
حاصل کئے ہوئے مال سمیت اپنے ساتھ لیا۔ 7 وہ اِس وجہ سے چلا گیا
کہ دونوں بھائیوں پاسکے اِتنے یوڑ ر تھے کہ چَرانے کی جگہ کم پڑ گئی۔
8 چنانچہ عیسَو پہاڑی علاقے سعیر میں آباد ہوا۔ عیسَو کا دوسرا نام ادوم
ہے۔

یہ9 عیسَو یعنی سعیر پہاڑیکے میںعلاقے آباد ادومیوں نسبکا نامہ :ہے
10 عیسَو کی بیوی عدہ ایککا بیٹا اِلی فز تھا جبکہ اُس کی بیوی باسمت کا
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ایک بیٹا رعوایل تھا۔ اِلی11 فز کے بیٹے تیمان، اومر، صفو، جعتام، قنز 12 اور
عمالیق تھے۔ عمالیق اِلی فز کی حرم تِمنع کا بیٹا تھا۔ یہ سب عیسَو کی بیوی
عدہ کی اولاد میں شامل تھے۔ رعوایل13 کے بیٹے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ
تھے۔ یہ سب عیسَو کی بیوی باسمت کی اولاد میں شامل تھے۔ 14 عیسَو کی
بیوی اُہلی بامہ جو عنہ کی بیٹی اور ِصبعون نواسیکی تھی تینکے بیٹے یعوس،
یعلام اور قورح تھے۔

15 عیسَو مختلفسے قبیلوں کے سردار نکلے۔ اُس کے پہلوٹھے اِلی فز سے
یہ قبائلی :نکلےسردار تیمان، اومر، صفو، قنز، قورح،16 جعتام اور عمالیق۔ یہ
سب عیسَو بیویکی عدہ اولادکی تھے۔ 17 عیسَو کے رعوایلبیٹے یہسے قبائلی
سردار :نکلے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ۔ یہ سب عیسَو کی بیوی باسمت کی
اولاد تھے۔ 18 عیسَو بیویکی اُہلی بامہ یعنی عنہ کی بیٹی سے یہ قبائلی سردار
:نکلے یعوس، یعلام اور قورح۔ 19 یہ تمام سردار عیسَو کی اولاد ہیں۔

سعیر کی اولاد
ملـِک20 ادوم کے باشندےکچھ حوری آدمی سعیر کی اولاد تھے۔ اُن

کے نام لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ، 21 دیسون، ایصر اور دیسان تھے۔ سعیر
کے یہ بیٹے ملـِک ادوم میں حوری قبیلوں کے سردار تھے۔

22 لوطان حوری اور ہیمام کا باپ تھا۔ تِمنع) لوطان کی بہن
(تھی۔ 23 سوبل کے بیٹے علوان، مانحت، عیبال، سفو اور اونام تھے۔
24 ِصبعون کے بیٹے ایّاہ اور عنہ تھے۔ اِسی عنہ کو گرم چشمے ملے جب
وہ بیابان میں باپاپنے کے گدھے چَرا رہا تھا۔ 25 عنہ ایککا بیٹا دیسون
ایکاور بیٹی اُہلی بامہ تھی۔ دیسون26 چارکے بیٹے حمدان، اِشبان، یِتران اور
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کِران تھے۔ ایصر27 کے تین بیٹے بِلہان، زعوان اور عقان تھے۔ دیسان28 کے
دو عُوضبیٹے اور اران تھے۔

29-30 یہی یعنی لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ، دیسون، ایصر اور دیسان
سعیر ملـککے قبائلحوریمیں کے سردار تھے۔
ادوم کے بادشاہ

اِس31 سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ تھا ذیل کے بادشاہ یکے
دیگرےبعد ملـِک ادوم حکومتمیں کرتے :تھے

بالع32 بن بعور جو دنہابا شہر کا تھا ملـِک ادوم کا پہلا بادشاہ تھا۔
اُس33 موتکی یوبابپر بن زارح جو بُصرہ شہر کا تھا۔
اُس34 موتکی پر ُحشام جو تیمانیوں ملـککے کا تھا۔
اُس35 موتکی پر ہدد بن جسبِدد موآبملـِکنے میں مِدیانیوں کو

شکست دی۔ عویتوہ کا تھا۔
اُس36 موتکی پر سملہ جو مسرِقہ کا تھا۔
اُس37 موتکی پر ساؤل جو یائے فراتدر رحوبوتپر شہر کا تھا۔
اُس38 موتکی پر بعل حنان بن عکبور۔
39 اُس کی موت پر ہدد جو فاعُو شہر کا تھا بیوی) کا نام مہیطب

بنتایل میزاہاببنتمطرِد ۔(تھا
40-43 عیسَو سے ادومی قبیلوں کے یہ سردار :نکلے تِمنع، علوَہ، یتیت،

اُہلی بامہ، ایلہ، فینون، قنز، تیمان، مِبصار، مجدی ایل اور عِرام۔ ادوم کے
سرداروں کی یہ فہرست اُن کی موروثی زمین کی آبادیوں اور قبیلوں کے
مطابق ہی بیان کی گئی ہے۔ عیسَو اُن باپکا ہے۔
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37
یوسف خوابکے

یعقوب1 ملـِک کنعان میں رہتا تھا جہاں پہلے اُس باپکا بھی پردیسی
تھا۔ 2 یعقوبیہ خاندانکے کا بیان ہے۔

یعقوبوقتاُس کا سال17یوسفبیٹا تھا۔کا وہ بھائیوںاپنے یعنی بِلہاہ
اور زِلفہ بیٹوںکے یوںساتھکے بھیڑبکر کی بھالدیکھ کرتا یوسفتھا۔ اپنے
باپ کو اپنے بھائیوں بُریکی حرکتوں کی اطلاع دیا کرتا تھا۔

یوسفیعقوب3 کو اپنے تمام بیٹوں نسبتکی یادہ ز پیار کرتا تھا۔ وجہ یہ
تھی کہ وہ تب پیدا ہوا باپجب بوڑھا تھا۔ اِس لئے یعقوب نے اُس کے
لئے رنگخاصایک دار لباس بنوایا۔ جب4 اُس کے بھائیوں نے دیکھا
کہ ہمارا باپ یوسف کو ہم سے یادہ ز پیار کرتا ہے تو وہ اُس سے نفرت
کرنے لـگے ادباور سے اُس باتسے نہیں کرتے تھے۔

ایک5 یوسفرات خوابنے دیکھا۔ جب اُس نے اپنے بھائیوں کو
خواب سنایا تو وہ اُس سے اَور بھی نفرت کرنے لـگے۔ 6 اُس نے سنو،”کہا، مَیں خوابنے دیکھا۔ کھیتسبہم7 میں پُولے باندھ رہے تھے
کہ میرا پُولا کھڑا آپگیا۔ہو میرےپُولےکے پُولے اردکے جمعگرد ہو کر
اُس کے منے “گئے۔جھکسا اُس8 بھائیوںکے نے اچھا،”کہا، تُو بادشاہ
بن کر ہم پر کرےحکومت “گا؟ اُس کے خوابوں اور اُس کی باتوں کے
سبب سے اُن کی اُس نفرتسے مزید بڑھ گئی۔

9 کچھ دیر کے بعد یوسف نے ایک اَور خواب دیکھا۔ اُس نے اپنے
بھائیوں سے کہا، مَیں” ایکنے اَور خواب دیکھا ہے۔ اُس میں سورج،
چاند اور میرےستارےگیارہ منے جھکسا “گئے۔ اُس10 نے خوابیہ



پَیدایش 37:11 c پَیدایش 37:20

باپاپنے بھیکو سنایا تو اُس اُسڈانٹا۔اُسےنے یہ”کہا،نے خوابکیسا
جوہے تُو نے !دیکھا باتکیسییہ تیریمَیں،کہہے ماں تیرےاور بھائی آ
تیرےکر منے سا “جائیں؟جھکتکزمین نتیجے11 میں اُس بھائیکے اُس
بہتسے حسد کرنے لـگے۔ لیکن اُس باپکے میںدلنے محفوظباتیہ
رکھی۔
یوسف کو بیچا جاتا ہے

ایک12 یوسفجبدن کے بھائی اپنے باپ کے یوڑ ر چَرانے کے لئے
پہنچتکِسکم تھےگئے 13 یعقوبتو یوسفنے سے تیرے”کہا، بھائی ِسکم
میں یوڑوں ر کو چَرا رہے ہیں۔ آ، مَیں تجھے اُن پاسکے بھیج دیتا “ہوں۔
یوسف جوابنے دیا، ٹھیک” “ہے۔ یعقوب14 نے کہا، جا” کر معلوم
کر تیرےکہ بھائی اور اُن کے ساتھ کے یوڑ خیریتر ہیںسے کہ نہیں۔ پھر
واپس آ کر مجھے بتا “دینا۔ چنانچہ اُس باپکے نے اُسے وادٔی حبرون سے
بھیج دیا، یوسفاور ِسکم پہنچ گیا۔

15 وہاں وہ اِدھر اُدھر پھرتا رہا۔ آخرکار ایک آدمی اُس سے ملا اور
پوچھا، آپ” کیا ڈھونڈ رہے “ہیں؟ یوسف16 جوابنے دیا، مَیں” اپنے
بھائیوں تلاشکو کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے جانوروں کو کہاں
چَرا رہے “ہیں۔ 17 آدمی نے کہا، وہ” یہاں سے چلے گئے ہیں۔ مَیں نے
اُنہیں یہ کہتے سنا کہ آؤ، ہم دوتین “جائیں۔ یہ سن یوسفکر اپنے بھائیوں
کے پیچھے دوتین چلا گیا۔ وہاں اُسے وہ مل گئے۔

جب18 یوسف ابھی دُور سے نظر آیا تو اُس کے بھائیوں نے اُس کے
پہنچنے پہلےسے قتلاُسے کرنے اُنہوں19بنایا۔منصوبہکا دیکھو،”کہا،نے
خواب دیکھنے والا آ رہا ہے۔ 20 آؤ، ہم اُسے مار ڈالیں اور اُس لاشکی
کسی گڑھے پھینکمیں دیں۔ ہم کہیں گے کہ کسی وحشی جانور نے
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اُسے پھاڑ کھایا ہے۔ پھر پتا چلے گا کہ اُس کے خوابوں کی کیا حقیقت
“ہے۔

جب21 روبن نے اُن کی باتیں سنیں تو اُس نے یوسف کو بچانے کی
کوشش کی۔ اُس نے کہا، نہیں،” ہم اُسے قتل نہ کریں۔ اُس22 کا خون
نہ بےشککرنا۔ اُسے اِس گڑھے پھینکمیں دیں جو یگستان ر میں ہے،
لیکن اُسے ہاتھ نہ “لگائیں۔ اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ وہ اُسے بچا باپکر
واپسپاسکے پہنچانا چاہتا تھا۔

جوں23 یوسفہی اپنے بھائیوں پاسکے پہنچا اُنہوں نے اُس رنگکا
دار لباس اُتار کر یوسف24 کو گڑھے میں پھینک دیا۔ گڑھا خالی تھا،
اُس میں پانی نہیں تھا۔ 25 پھر وہ روٹی کھانے کے لئے بیٹھ اچانکگئے۔
اسمٰعیلیوں ایککا قافلہ نظر آیا۔ وہ ِجلعاد مصرسے جا رہے تھے، اور اُن کے
اونٹ قیمتی مسالوں یعنی لادن، بلسان اور مُر لدےسے ہوئے تھے۔ تب26
یہوداہ نے اپنے بھائیوں سے کہا، ہمیں” کیا فائدہ ہے اگر اپنے بھائی قتلکو
کر کے اُس کے خون کو چھپا دیں؟ 27 آؤ، ہم اُسے اِن اسمٰعیلیوں کے ہاتھ
فروخت کر دیں۔ پھر ضرورتکوئی نہیں ہو گی کہ ہم اُسے ہاتھ لگائیں۔
آخر وہ ہمارا بھائی “ہے۔

اُس کے بھائی راضی ہوئے۔ 28 چنانچہ جب مِدیانی تاجر وہاں سے
گزرے تو بھائیوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے نکالا اور چاندی
کے ِسکوں20 بیچعوضکے ڈالا۔ اسمٰعیلی اُسے لے کر مصر چلے گئے۔

29 اُس وقت روبن موجود نہیں تھا۔ جب وہ گڑھے پاسکے واپس آیا
تو یوسف اُس میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اُس نے پریشانی میں کپڑےاپنے
پھاڑ ڈالے۔ 30 وہ اپنے بھائیوں واپسپاسکے گیا اور کہا، لڑکا” نہیں ہے۔
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اب طرحکسمَیں ابو پاسکے “جاؤں؟ تب31 اُنہوں نے بکرا ذبح کر کے
یوسف لباسکا اُس میںخونکے یا، ڈبو رنگپھر32 لباسدار اِس خبر کے
ساتھ اپنے باپ کو بھجوا دیاکہ ہمیں” یہ ملا ہے۔ اِسے غور سے دیکھیں۔
آپیہ کے بیٹے لباسکا تو “نہیں؟

یعقوب33 نے اُسے پہچان لیا اور کہا، بےشک” اُسی کا ہے۔ کسی
وحشی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ًہے۔ یقینا یوسف کو پھاڑ دیا گیا “ہے۔
یعقوب34 نے غم مارےکے پھاڑےکپڑےاپنے اور اپنی کمر ٹاٹسے
اوڑھ کر بڑی تکدیر اپنے بیٹے کے لئے ماتم کرتا رہا۔ 35 اُس کے تمام بیٹے
بیٹیاں اُسے تسلی دینے آئے، لیکن اُس نے تسلی پانے سے انکار کیا اور مَیں”کہا، پاتال میں اُترتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لئے ماتم کروں “گا۔ اِس
حالت میں وہ اپنے بیٹے کے لئے روتا رہا۔

36 اِتنے میں مِدیانی مصر پہنچ کر یوسف کو بیچ چکے تھے۔ مصر کے
بادشاہ فرعون ایککے اعلٰی افسر فوطی فار نے اُسے خرید لیا۔ فوطی فار
بادشاہ محافظوںکے پر مقرر تھا۔

38
یہوداہ اور تمر

1 اُن دنوں میں یہوداہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کے پاس
ہنے ر لگا جس کا نام حیرہ تھا اور جو عدُلام شہر سے تھا۔ 2 وہاں یہوداہ
ایکملاقاتکی عورتکنعانی سے جسہوئی باپکے کا نام سوع تھا۔
اُس اُسنے کی۔شادیسے 3 بیٹا پیدا جسہوا نامکا یہوداہ نے عیر رکھا۔
ایک4 اَور بیٹا پیدا جسہوا کا نام بیوی نے اونان رکھا۔ اُس5 کے تیسرا
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بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام سیلہ رکھا۔ کزیبیہوداہ میں جبتھا
وہ پیدا ہوا۔

6 یہوداہ نے بڑےاپنے بیٹے عیر ایکشادیکی لڑکی سے جسکرائی کا
نام تمر تھا۔ نزدیککےرب7 عیر شریر تھا، اِس لئے اُس ہلاکاُسےنے کر
دیا۔ اِس8 پر یہوداہ نے عیر کے چھوٹے بھائی اونان سے کہا، بڑےاپنے”
بھائی کی بیوہ پاسکے جاؤ اور اُس شادیسے کرو تمہارےتاکہ بھائی کی
نسل قائم “رہے۔ اونان9 نے ایسا کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بھیجو بچے پیدا
ہوں قانونوہگے بڑےمیرےمطابقکے بھائی اِسگے۔ہوںکے لئے جب
بھی وہ تمر ہمسے بستر ہوتا تو نطفہ زمینکو پر گرا دیتا، کیونکہ نہیںوہ چاہتا
تھا میرےمعرفتمیریکہ بھائی بچےکے پیدا ہوں۔ ربباتیہ10 بُریکو
لـگی، اور اُس اُسےنے بھی موتسزائے دی۔ تب11 یہوداہ اپنینے بہو تمر
سے کہا، اپنے” باپ کے واپسگھر چلی جاؤ اور اُس تکوقت بیوہ رہو
تکجب میرا بیٹا سیلہ بڑا نہ ہو “جائے۔ اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ اُسے
ڈر تھا کہ کہیں سیلہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح مر نہ جائے۔ چنانچہ تمر
اپنے میکے چلی گئی۔

دنوںکافی12 بعدکے یہوداہ بیویکی کیسوعجو بیٹی تھی مر گئی۔ ماتم
وقتکا گزر گیا تو یہوداہ اپنے دوستعدُلامی حیرہ تِمنتساتھکے گیا جہاں
یہوداہ کی بھیڑوں کی پشم کتری جا رہی تھی۔ 13 تمر کو بتایا گیا، آپ” کا
ُسسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لئے تِمنت جا رہا “ہے۔ 14 یہ سن کر
تمر نے بیوہ کپڑےکے اُتار کر کپڑےعام پہن لئے۔ پھر وہ اپنا منہ چادر
لپیٹسے کر عینیم شہر دروازےکے پر بیٹھ گئی جو تِمنت کے راستے میں
تھا۔ تمر نے اِسحرکتیہ لئے کی کہ یہوداہ کا بیٹا ابسیلہ بالغ ہو چکا تھا
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توبھی اُس کی اُس کے شادیساتھ نہیں کی گئی تھی۔
جب15 یہوداہ وہاں سے گزرا تو اُس نے اُسے دیکھ کر سوچا کہ یہ

کسبی ہے، کیونکہ اُس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ 16 وہ راستے ہٹسے کر
اُس پاسکے گیا اور کہا، ذرا” مجھے اپنے ہاں آنے “دیں۔ اُس) نے نہیں
پہچانا کہ یہ میری بہو ۔(ہے تمر نے کہا، مجھےآپ” کیا دیں “گے؟ اُس17
نے جواب دیا، مَیں” آپ کو بکری کا بچہ بھیج دوں “گا۔ تمر نے ٹھیک”کہا، لیکنہے، اُسے ضمانتمجھےتکبھیجنے “دیں۔ اُس18 نے مَیں”پوچھا، آپ کو کیا “دوں؟ تمر نے کہا، اپنی” مُہر اور اُسے گلے میں لٹکانے
کی ڈوری۔ وہ لاٹھی بھی دیں پکڑےآپجو ہوئے “ہیں۔ چنانچہ یہوداہ
اُسے یہ دےچیزیں کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ نتیجے میں تمر اُمید سے
ہوئی۔ 19 پھر تمر اُٹھ کر اپنے واپسگھر چلی گئی۔ اُس نے اپنی چادر اُتار
کر دوبارہ بیوہ پہنکپڑےکے لئے۔

20 یہوداہ نے اپنے دوست حیرہ عدُلامی کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیج دیا
تاکہ وہ چیزیں واپس مل جائیں جو اُس نے ضمانت کے طور پر دی تھیں۔
لیکن حیرہ کو پتا نہ چلا کہ عورت کہاں ہے۔ 21 اُس نے عینیم کے
باشندوں سے پوچھا، وہ” کسبی کہاں ہے جو سڑکیہاں پر بیٹھی “تھی؟
اُنہوں جوابنے دیا، یہاں” ایسی کوئی کسبی نہیں “تھی۔

22 اُس نے یہوداہ پاسکے واپس جا کر کہا، وہ” مجھے نہیں ملی بلـکہ
وہاں کے ہنے ر والوں نے کہا کہ یہاں کوئی ایسی کسبی تھی “نہیں۔
23 یہوداہ نے کہا، پھر” وہ ضمانت کی چیزیں اپنے پاس ہی رکھے۔ اُسے
چھوڑ دو لوگورنہ ہمارا مذاق اُڑائیں گے۔ ہم نے تو پوری کوشش کی
بکریاُسےکہ کا ملبچہ لیکنجائے، کھوج لگانے آپباوجودکے کو پتا
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نہ چلا کہ وہ کہاں “ہے۔
تین24 ماہ کے بعد یہوداہ کو اطلاع دی گئی، آپ” کی بہو تمر نے زنا

کیا ہے، اور اب وہ حاملہ “ہے۔ یہوداہ نے حکم دیا، اُسے” باہر لا کر
جلا “دو۔ 25 تمر کو جلانے کے لئے باہر لایا گیا تو اُس نے اپنے ُسسر کو
خبر بھیج دی، یہ” چیزیں دیکھیں۔ یہ اُس آدمی کی جسہیں معرفتکی
مَیں اُمید سے ہوں۔ پتا کریں کہ یہ مُہر، اُس کی ڈوری اور یہ لاٹھی کس
کی “ہیں۔ 26 یہوداہ نے اُنہیں پہچان لیا۔ اُس نے کہا، مَیں” نہیں بلـکہ یہ
عورت حق پر ہے، کیونکہ مَیں نے اُس کی اپنے بیٹے سیلہ سے شادی نہیں
لیکن“کرائی۔ بعد میں یہوداہ کبھی بھی تمر سے ہم بستر نہ ہوا۔

جب27 جنم دینے وقتکا آیا تو معلوم ہوا جُڑواںکہ بچے ہیں۔ ایک28
بچے کا ہاتھ نکلا تو دائی نے اُسے پکڑ کر اُس میں سرخ دھاگا باندھ دیا اور
کہا، یہ” پہلے پیدا “ہوا۔ لیکن29 اُس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، اور
اُس کا بھائی پہلے پیدا ہوا۔ یہ دیکھ بولدائیکر پھوٹطرحکستُو”اُٹھی،
نکلا اُس“!ہے اُسنے کا فارصنام پھوٹیعنی رکھا۔ 30 پھر اُس کا بھائی
پیدا جسہوا ہاتھکے میں سرخ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اُس کا نام زارح یعنی
چمک رکھا گیا۔

39
یوسف اور فوطی فار بیویکی

اسمٰعیلیوں1 یوسفنے کو مصر لے جا کر بیچ دیا تھا۔ مصر کے بادشاہ
ایککے اعلٰی افسر بنام فوطی فار نے اُسے خرید لیا۔ وہ شاہی محافظوں کا
یوسفرب2تھا۔کپتان تھا۔ساتھکے بھیجو کام وہ کامیابمیںاُسکرتا
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رہتا۔ وہ اپنے مالـکمصری کے گھر میں رہتا تھا جس3 نے دیکھا کہ
یوسفرب کے ساتھ ہے اور اُسے ہر کام میں کامیابی دیتا ہے۔ 4 چنانچہ
یوسف مالـککو خاصکی مہربانی حاصل ہوئی، اور فوطی فار نے اُسے
اپنا ذاتی نوکر بنا لیا۔ اُس نے اُسے اپنے گھرانے کے انتظام پر مقرر کیا اور
اپنی پوری ملـکیت اُس کے سپرد کر دی۔ وقتجس5 سے فوطی فار نے
اپنے گھرانے کا انتظام اور پوری ملـکیت یوسف کے سپرد کی اُس وقت
ربسے فوطینے فار یوسفکو سببکے برکتسے اُسدی۔ برکتکی
فوطی فار کی ہر چیز پر تھی، خواہ گھر میں تھی یا کھیت میں۔ فوطی6 فار
اپنینے ہر یوسفچیز میںہاتھکے اوردی۔چھوڑ کچھسبیوسفچونکہ
طرحاچھی چلاتا تھا اِس لئے فوطی فار کو کھانا کےکھانے بھیکسیسوا
معاملے کی فکر نہیں تھی۔

آدمیصورتخوبنہایتیوسف تھا۔ کچھ7 دیر بعدکے اُس مالـککے
بیویکی آنکھکی اُس پر لـگی۔ اُس اُسنے ہمساتھمیرے”کہا،سے بستر
“!ہو یوسف8 انکار کر کے کہنے لگا، مالـکمیرے” سببمیرےکو سے
معاملےکسی کی فکر نہیں اُنہوںہے۔ میرےکچھسبنے سپرد کر دیا ہے۔
9 گھر انتظامکے پر اُن کا میرےاختیار اختیار سے یادہ ز نہیں آپہے۔ کے
سوا اُنہوں نے کوئی بھی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی۔ تو پھر طرحکسمَیں
اِتنا غلط کام کروں؟ طرحکسمَیں الله کا گناہ “کروں؟

مالـک10 کی بیوی روز بہ روز یوسف کے پیچھے پڑی رہی کہ میرے
ساتھ ہم بستر ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا۔

ایک11 دن وہ کام کرنے کے لئے گھر میں گیا۔ میںگھر اَور کوئی نوکر
نہیں تھا۔ فوطی12 فار کی بیوی یوسفنے کا لباس پکڑ کر کہا، میرے”
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ساتھ ہم بستر بھاگیوسف“!ہو کر باہر چلا گیا لیکن اُس لباسکا پیچھے
عورت کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ مالـکجب13 بیویکی نے دیکھا کہ وہ
اپنا لباس چھوڑ بھاگکر گیا ہے 14 تو اُس نے گھر کے نوکروں کو بُلا کر
کہا، یہ” !دیکھو مالـکمیرے اِس عبرانی پاسہمارےکو لے آئے ہیں
تاکہ وہ ہمیں ذلیل کرے۔ وہ میری عصمت دری کرنے کے لئے میرے
کمرے میں آ گیا، لیکن مَیں اونچی آواز سے چیخنے لـگی۔ جب15 مَیں مدد
کے لئے اونچی آواز سے چیخنے لـگی تو وہ اپنا لباس چھوڑ بھاگکر “گیا۔
اُس16 مالـکنے کے یوسفتکآنے لباسکا پاساپنے رکھا۔ جب17
وہ واپسگھر آیا تو اُس نے اُسے یہی کہانی سنائی، یہ” عبرانی غلام آپجو
لے آئے ہیں میری تذلیل کے لئے پاسمیرے آیا۔ لیکن18 جب مَیں مدد
کے لئے چیخنے لـگی تو وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر “گیا۔
یوسف قید خانے میں

19 یہ سن کر فوطی فار بڑے غصے میں آ گیا۔ 20 اُس نے یوسف کو
گرفتار کر کے اُس جیل میں ڈال دیا جہاں بادشاہ قیدیکے رکھے جاتے
تھے۔ وہیں وہ رہا۔ 21 لیکن رب یوسف کے ساتھ تھا۔ اُس نے اُس پر
مہربانی اورکی اُسے قیدخانے کے کیداروغے یوسف22کیا۔مقبولمیںنظر
تکیہاں مقبول ہوا کہ داروغے نے تمام قیدیوں کو اُس کے سپرد کر کے
اُسے پورا انتظام چلانے کی ذمہ داری دی۔ 23 داروغے کو کسی بھی
معاملے کی جسے اُس یوسفنے کے سپرد کیا تھا فکر نہ رہی، ربکیونکہ
یوسف کے ساتھ تھا اور اُسے ہر کام میں کامیابی بخشی۔

40
قیدیوں خوابکے
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کچھ1 دیر بعدکے یوں ہوا مصرکہ کے بادشاہ کے سردار ساقی بیکریاور

انچارجکے نے مالـکاپنے کا گناہ کیا۔ فرعون2 دونوںکو افسروں پر غصہ
آ گیا۔ 3 اُس نے اُنہیں اُس قیدخانے میں ڈال دیا جو شاہی محافظوں کے
کپتان کے سپرد تھا اور جس میں یوسف تھا۔ 4 محافظوں کے کپتان نے
اُنہیں یوسف کے حوالے کیا تاکہ وہ اُن خدمتکی کرے۔ وہاں وہ کافی
تکدیر رہے۔

ایک5 رات بادشاہ کے سردار ساقی اور بیکری کے انچارج خوابنے
دیکھا۔ دونوں فرقخوابکا فرق تھا، اور اُن مطلبکا بھی فرق فرق تھا۔
یوسفجب6 صبح وقتکے اُن پاسکے آیا تو وہ دبے ہوئے نظر آئے۔
7 اُس نے اُن سے پوچھا، آج” آپ کیوں اِتنے پریشان “ہیں؟ 8 اُنہوں نے
جواب دیا، ہم” دونوں خوابنے دیکھا ہے، اور کوئی نہیں جو ہمیں اُن
مطلبکا یوسف“بتائے۔ نے کہا، خوابوں” کی تعبیر تو الله کا کام ہے۔
ذرا مجھے خواباپنے تو “سنائیں۔

سردار9 ساقی شروعنے کیا، مَیں” میںخوابنے اپنے منے سا انگور کی
بیل دیکھی۔ اُس10 تینکی شاخیں تھیں۔ اُس کے پتے لـگے، پھوٹکونپلیں
نکلیں اور انگور پک گئے۔ میرے11 ہاتھ میں بادشاہ کا پیالہ تھا، اور مَیں
انگوروںنے کو توڑ کر یوں بھینچ دیا کہ اُن رسکا بادشاہ کے پیالے میں آ
گیا۔ پھر مَیں نے پیالہ بادشاہ پیشکو “کیا۔

یوسف12 نے کہا، تین” شاخوں سے مراد تین دن ہیں۔ تین13 دن کے
بعد آپفرعون بحالکو کر آپگا۔لے پہلیکو ملواپسداریذمہ جائے
آپگی۔ پہلے کی طرح سردار ساقی حیثیتکی سے بادشاہ کا پیالہ سنبھالیں
گے۔ لیکن14 آپجب بحال ہو جائیں تو میرا خیال کریں۔ مہربانی کر کے
بادشاہ کے منے سا میرا کریںذکر تاکہ مَیں یہاں سے رِہا ہو جاؤں۔ 15 کیونکہ
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مجھے عبرانیوں ملـککے سے اغوا کر یہاںکے لایا گیا ہے، اور یہاں بھی مجھ
سے ایسیکوئی غلطی نہیں ہوئی کہ مجھے اِس گڑھے میں پھینکا “جاتا۔

بیکریشاہیجب16 انچارجکے نے دیکھا کہ سردار ساقی خوابکے
کا اچھا مطلب نکلا تو اُس یوسفنے سے کہا، میرا” خواب بھی سنیں۔
مَیں سرنے یاںتینپر ٹوکر اُٹھا تھیںرکھی بیکریجو بھریسےچیزوںکی ہوئی
تھیں۔ سےسب17 اوپر ٹوکریوالی میں وہ تمام چیزیں تھیں جو بادشاہ کی میز
کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ پرندےلیکن آ کر اُنہیں کھا رہے “تھے۔

یوسف18 نے کہا، تین” یوں ٹوکر سے مراد تین دن ہیں۔ تین19 دن کے
بعد ہی فرعون آپ کو قیدخانے سے نکال کر درخت سے لٹکا دے گا۔
آپپرندے لاشکی کو کھا جائیں “گے۔

تین20 دن کے بعد بادشاہ کی سال گرہ تھی۔ اُس نے اپنے تمام افسروں
کی ضیافت کی۔ اِس موقع پر اُس نے سردار ساقی اور بیکری کے انچارج
کو جیل سے نکال کر اپنے حضور لانے کا حکم دیا۔ 21 سردار ساقی کو
پہلے والی گئی،دیسونپداریذمہ بیکریلیکن22 انچارجکے کو سزائے
دےموت درختکر سے لٹکا دیا سبگیا۔ کچھ ویسا ہی ہوا یوسفجیسا
نے کہا تھا۔

لیکن23 سردار ساقی یوسفنے کا خیال نہ کیا بلـکہ اُسے بھول ہی گیا۔
41

بادشاہ خوابکے
1 دو سال گزر گئے راتایککہ بادشاہ خوابنے دیکھا۔ وہ یائے در

نیل کنارےکے کھڑا تھا۔ اچانک2 یا در میں صورتخوبساتسے اور
موٹی گائیں نکل کر سرکنڈوں میں چرنے لـگیں۔ 3 اُن کے بعد سات اَور
گائیں نکل آئیں۔ لیکن بدصورتوہ اور دُبلی پتلی تھیں۔ وہ یا در کنارےکے
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دوسری گائیوں کھڑیپاسکے ہو کر صورتخوبساتپہلی4 اور موٹی
موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ اِس کے بعد مصر کا جاگبادشاہ اُٹھا۔ 5 پھر
وہ دوبارہ سو گیا۔ اِس دفعہ اُس ایکنے اناجدیکھا۔خواباَور ایککے
پودے پر سات موٹی موٹی اور اچھی اچھی بالیں لـگی تھیں۔ 6 پھر سات اَور
پھوٹبالیں نکلیں جو دُبلی پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے ہوئی تھیں۔ اناج7
دُبلیساتکی پتلی بالوں موٹیساتنے بالوںصورتخوباور نگلکو لیا۔
پھر جاگفرعون اُٹھا تو معلوم ہوا کہ مَیں خوابنے ہی دیکھا ہے۔

صبح8 ہوئی تو وہ پریشان تھا، اِس لئے اُس نے مصر کے تمام جادوگروں
اور ِموں عال کو بُلایا۔ اُس نے اُنہیں خواباپنے سنائے، لیکن کوئی بھی اُن
کی تعبیر نہ کر سکا۔

9 پھر سردار ساقی نے فرعون سے کہا، آج” مجھے اپنی خطائیں یاد آتی
فرعوندنایک10ہیں۔ ناراضسےخادموںاپنے مجھےنےحضورہوئے۔
اور بیکری کے انچارج کو قیدخانے میں ڈلوا جسدیا پر شاہی محافظوں کا
کپتان مقرر تھا۔ ایک11 راتہی میں دونوںہم دیکھےخوابمختلفنے
جن فرقمطلبکا فرق تھا۔ وہاں12 جیل ایکمیں عبرانی نوجوان تھا۔ وہ
محافظوں کے کپتان کا غلام تھا۔ ہم نے اُسے اپنے خواب سنائے تو اُس
نے ہمیں اُن کا مطلب بتا دیا۔ 13 اور جو کچھ بھی اُس نے بتایا سب کچھ
ویسا ہی ہوا۔ مجھے اپنی ذمہ واپسداری مل گئی بیکریجبکہ انچارجکے
کو دےموتسزائے درختکر سے لٹکا دیا “گیا۔

14 یہ سن کر فرعون یوسفنے کو بُلایا، اور اُسے جلدی سے قیدخانے
سے لایا گیا۔ اُس نے شیو کروا کر کپڑےاپنے بدلے اور سیدھے بادشاہ
کے حضور پہنچا۔
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بادشاہ15 نے مَیں”کہا، خوابنے دیکھا اورہے، یہاں نہیںکوئی جو

اُس کی تعبیر لیکنسکے۔کر سنا کہہے خوابتُو سنکو اُسکر مطلبکا
بتا سکتا “ہے۔ یوسف16 جوابنے دیا، میرےیہ” اختیار میں نہیں ہے۔
لیکن الله ہی بادشاہ کو سلامتی کا دےپیغام “گا۔

فرعون17 یوسفنے کو خواباپنے میںخوابمَیں”سنائے، یائے در
نیل کے کنارے کھڑا تھا۔ اچانک18 یا در میں سے سات موٹی موٹی اور
صورتخوب گائیں نکل کر سرکنڈوں میں چرنے لـگیں۔ 19 اِس کے بعد
سات اَور گائیں نکلیں۔ بدصورتنہایتوہ اور دُبلی پتلی تھیں۔ مَیں نے اِتنی
بدصورت گائیں مصر میں کہیں بھی نہیں دیکھیں۔ 20 دُبلی اور بدصورت
گائیں پہلی موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ 21 اور نگلنے کے بعد بھی معلوم نہیں
ہوتا تھا اُنہوںکہ گائیوںموٹینے کو پہلےوہہے۔کھایا بدصورتطرحکی
ہی تھیں۔ اِس کے بعد مَیں جاگ اُٹھا۔ 22 پھر مَیں نے ایک اَور خواب
دیکھا۔ سات موٹی اور اچھی بالیں ایک ہی پودے پر لـگی تھیں۔ 23 اِس
ساتبعدکے اَور بالیں نکلیں جو دُبلیخراب، پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے
پتلیدُبلیسات24تھیں۔ہوئی بالوںاچھیساتبالیں مَیںگئیں۔نگلکو نے
سبیہ کچھ اپنے جادوگروں کو بتایا، لیکن وہ اِس کی تعبیر نہ کر “سکے۔

یوسف25 بادشاہنے خوابوںدونوں”کہا،سے ایککا ہے۔مطلبہی
اِن اللهسے پرحضورنے ظاہر کیا وہکہہے سات26ہے۔کوکرنےکچھکیا
اچھی گائیوں سے مراد سات سال ہیں۔ اِسی طرح سات اچھی بالوں سے
مراد بھی سات سال ہیں۔ دونوں ایکخواب ہی بات بیان کرتے ہیں۔
27 ساتجو دُبلی اور بدصورت گائیں بعد میں نکلیں اُن سے ساتمراد اَور
سال ہیں۔ یہی سات دُبلی پتلی اور مشرقی ہَوا سے ُجھلسی ہوئی بالوں کا
مطلب بھی ہے۔ ایکوہ باتہی بیان کرتی ہیں ساتکہ تکسال کال
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پڑے گا۔ 28 یہ وہی بات ہے جو مَیں نے حضور سے کہی کہ الله نے
حضور پر ظاہر کیا ہے کہ وہ کرےکیا گا۔ سالسات29 آئیں جنگے کے
دوران مصر ملـکپورےکے میں کثرت سے پیداوار ہو گی۔ اُس30 کے
بعد سات سال کال پڑے گا۔ کال اِتنا شدید ہو گا کہ لوگ بھول جائیں
گے کہ پہلے اِتنی کثرت تھی۔ کیونکہ کال ملـک کو تباہ کر دے گا۔
کال31 شدتکی باعثکے اچھے سالوں کثرتکی یاد ہی نہیں رہے گی۔
حضور32 اِسکو لئے ایک ہی پیغام مختلفدو خوابوں میںصورتکی ملا
کہ الله اِس کا پکا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ جلد ہی اِس پر کرےعمل گا۔
اب33 سمجھکسیبادشاہ دار دانشاور مند آدمی ملـِککو مصر کا انتظام
سونپیں۔ اِس34 کے علاوہ وہ ایسے آدمی مقرر کریں ساتجو اچھے سالوں
دورانکے فصلہر پانچواںکا لیں۔حصہ 35 وہ اُن اچھے سالوں دورانکے
خوراک جمع کریں۔ بادشاہ اُنہیں اختیار دیں کہ وہ شہروں میں گودام بنا
اناجکر محفوظکو کر لیں۔ کالخوراکیہ36 کے سالوںساتاُن کے لئے
مخصوص کی جائے جو مصر میں آنے والے ہیں۔ ملـکیوں تباہ نہیں ہو
“گا۔
یوسف کو مصر پر حاکم مقرر کیا جاتا ہے

37 یہ منصوبہ بادشاہ اور اُس کے افسران کو اچھا لگا۔ 38 اُس نے اُن
سے ہمیں”کہا، اِس کام کے لئے یوسف سے یادہ ز لائق آدمی نہیں ملے گا۔
اُس میں الله کی روح “ہے۔ 39 بادشاہ یوسفنے سے کہا، الله” نے یہ
سب کچھ تجھ پر ظاہر کیا ہے، اِس لئے کوئی بھی تجھ سے یادہ ز سمجھ دار
دانشاور مند نہیں ہے۔ مَیں40 تجھے اپنے محل پر مقرر کرتا میریہوں۔ تمام
تیرےرعایا تابع رہے گی۔ تیرا اختیار میرےصرف اختیار سے کم ہو گا۔
اب41 مَیں پورےتجھے ملـِک مصر پر حاکم مقرر کرتا “ہوں۔
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42 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی اُتاری جس سے مُہر لگاتا تھا
اور اُسے یوسف کی اُنگلی میں پہنا دیا۔ اُس نے اُسے کتان باریککا لباس
پہنایا اور اُس کے گلے میں سونے کا گلوبند پہنا دیا۔ 43 پھر اُس نے اُسے
دوسرےاپنے رتھ میں سوار کیا لوگاور اُس کے آگے آگے پکارتے گھٹنے”رہے، !ٹیکو گھٹنے “!ٹیکو

پورےیوسفیوں مصر کا حاکم بنا۔ فرعون44 نے اُس سے کہا، مَیں”
تو بادشاہ ہوں، لیکن اجازتتیری کے ملـکپورےبغیر میں کوئی بھی اپنا
ہاتھ یا پاؤں نہیں ہلائے “گا۔ اُس45-46 یوسفنے مصریکا نام صافنَت
فعنیح رکھا اور اون پجاریکے فوطی فرع کی بیٹی آسنَت کے ساتھ اُس کی
شادی کرائی۔

سال30یوسف کا مصروہجبتھا بادشاہکے فرعون کرنےخدمتکی
لگا۔ اُس فرعوننے کے حضور نکلسے کر مصر کا دورہ کیا۔

سات47 اچھے سالوں کے ملـکدوران میں نہایت اچھی فصلیں اُگیں۔
یوسف48 نے خوراکتمام جمع کر کے شہروں میں محفوظ کر لی۔ ہر شہر
میں اُس نے ارد گرد کے کھیتوں کی پیداوار محفوظ رکھی۔ 49 جمع شدہ
اناج سمندر ریتکی کی بکثرتمانند تھا۔ اِتنا اناج تھا یوسفکہ نے آخرکار
اُس پیمائشکی کرنا چھوڑ دیا۔

کال50 سے پہلے یوسف اور آسنَت کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ 51 اُس نے
پہلے کا نام منسّی یعنی جو’ بُھلا دیتا ‘ہے رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، الله”
نے میری مصیبت میرےاور باپ کا گھرانا میری یادداشت سے نکال دیا
“ہے۔ دوسرے52 کا نام اُس نے افرائیم یعنی دُگنا’ پھل ‘دار رکھا۔ کیونکہ
اُس نے کہا، الله” نے مجھے مصیبتمیری ملـککے میں پھلنے لنے پھو دیا
“ہے۔
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سات53 اچھے سال جن میں کثرت کی فصلیں اُگیں گزر گئے۔ 54 پھر

کال ساتکے سال شروع یوسفطرحجسہوئے نے کہا تھا۔ تمام دیگر
ممالـک میں بھی کال پڑ گیا، لیکن مصر میں وافر خوراک پائی جاتی تھی۔
جب55 کال نے تمام مصر میں زور پکڑا لوگتو چیخ کر کھانے کے لئے
بادشاہ سے منت کرنے لـگے۔ تب فرعون نے اُن سے کہا، یوسف” کے
پاس جاؤ۔ جو کچھ وہ تمہیں بتائے گا وہی “کرو۔ پوریکالجب56 دنیا
میں پھیل گیا یوسفتو اناجنے کے گودام کھول کر مصریوں کو اناج بیچ
دیا۔ کیونکہ کال کے باعث ملـک کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔
57 ممالـکتمام سے لوگبھی اناج خریدنے کے لئے یوسف پاسکے آئے،
پوریکیونکہ سختدنیا کال گرفتکی میں تھی۔

42
یوسف کے بھائی مصر میں

یعقوبجب1 کو معلوم ہوا مصرکہ میں اناج ہے تو اُس نے اپنے بیٹوں
سے کہا، تم” دوسرےایککیوں کا منہ تکتے ہو؟ 2 سنا ہے کہ مصر میں
اناج وہاںہے۔ جا ہمارےکر لئے لاؤخریدکچھ تاکہ ہم بھوکے نہ “مریں۔

تب3 یوسف دسکے بھائی اناج خریدنے کے لئے مصر گئے۔ لیکن4
یعقوب یوسفنے کے سگے بھائی بن یمین کو ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اُس
نے کہا، ایسا” نہ ہو کہ اُسے جانی نقصان “پہنچے۔ یعقوبیوں5 کے بیٹے
سارےبہت اَور لوگوں کے ساتھ مصر گئے، کیونکہ ملـِک کنعان بھی کال
گرفتکی میں تھا۔

یوسف6 مصر کے حاکم حیثیتکی لوگوںسے اناجکو بیچتا تھا، اِس لئے
اُس کے بھائی آ کر اُس کے منے سا منہ کے جھکبل گئے۔ یوسفجب7
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نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اُس نے اُنہیں پہچان لیا لیکن ایسا کیا جیسا اُن
ناواقفسے ہو اور اُنسےسختی باتسے اُنہوں“ہو؟آئےسےکہاںتم”کی،
جوابنے دیا، ہم” ملـِک کنعان اناجسے خریدنے کے لئے آئے “ہیں۔
8 یوسفگو نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اُنہوں نے اُسے نہ پہچانا۔
9 اُسے خوابوہ یاد آئے جو اُس نے اُن بارےکے میں دیکھے تھے۔ اُس
نے کہا، تم” جاسوس ہو۔ تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ ملـکہمارا کن کن
جگہوں پر غیرمحفوظ “ہے۔

اُنہوں10 نے کہا، جناب،” ہرگز آپنہیں۔ کے غلام غلہ خریدنے آئے
ہیں۔ ایکسبہم11 ہی مرد کے بیٹے ہیں۔ آپ کے لوگشریفخادم
نہیںجاسوسہیں، “ہیں۔ یوسفلیکن12 اصرارنے نہیں،”کیا، تم دیکھنے
آئے ہو کہ ملـکہمارا جگہوںکنکن پر غیرمحفوظ “ہے۔

اُنہوں13 عرضنے کی، آپ” کے خادم کُل بارہ بھائی ہیں۔ ایکہم
ہی آدمی کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتا سبہے۔ سے چھوٹا بھائی اِس
ہمارےوقت باپ پاسکے ہے ایکجبکہ مر گیا “ہے۔ لیکن14 یوسف
نے اپنا الزام دہرایا، ایسا” ہی ہے جیسا مَیں نے کہا ہے کہ تم جاسوس
ہو۔ تمہاریمَیں15 باتیں لوںجانچ فرعونگا۔ پہلےقَسم،کیحیاتکی تمہارا
سب سے چھوٹا بھائی آئے، ورنہ تم اِس جگہ سے کبھی نہیں جا سکو گے۔
ایک16 بھائی کو اُسے لانے کے لئے بھیج دو۔ باقی سب یہاں گرفتار رہیں
گے۔ پھر پتا چلے گا تمہاریکہ باتیں سچ ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو فرعون کی
حیات کی قَسم، اِس مطلبکا یہ ہو گا کہ جاسوستم “ہو۔

17 یہ کہہ یوسفکر نے اُنہیں تین دن کے لئے قیدخانے میں ڈال دیا۔
تیسرے18 اُسدن نے اُن سے مَیں”کہا، الله خوفکا مانتا ہوں، اِس لئے
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تم ایککو شرط پر جیتا چھوڑوں گا۔ 19 اگر تم واقعی لوگشریف ہو تو
ایسا کرو کہ تم میں ایکسے یہاں قیدخانے میں رہے جبکہ باقی سب اناج
لے کر اپنے بھوکے گھر والوں پاسکے واپس جائیں۔ لیکن20 لازم ہے
کہ تم سباپنے سے چھوٹے بھائی پاسمیرےکو لے صرفآؤ۔ اِس سے
تمہاری باتیں ثابتسچ ہوں گی اور موتتم سے بچ جاؤ “گے۔

یوسف کے بھائی راضی ہو گئے۔ 21 آپسوہ میں کہنے لـگے، بےشک”
ہمارےیہ اپنے بھائی پر ظلم کی سزا جبہے۔ وہ التجا کر رہا تھا کہ مجھ پر
رحم کریں تو ہم نے اُس کی بڑی مصیبت دیکھ کر بھی اُس کی نہ سنی۔
اِس لئے یہ مصیبت ہم پر آ گئی “ہے۔ 22 اور روبن نے کہا، کیا” مَیں نے
نہیں کہا تھا کہ لڑکے پر متظلم کرو، لیکن تم ایکمیرینے نہ ابمانی۔
اُس موتکی کتابحسابکا کیا جا رہا “ہے۔

اُنہیں23 معلوم نہیں تھا یوسفکہ ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ
وہ مترجم معرفتکی اُن باتسے کرتا تھا۔ یہ24 باتیں سن کر وہ اُنہیں چھوڑ
کر رونے لگا۔ پھر وہ سنبھل واپسکر آیا۔ اُس نے شمعون کو چن کر اُسے
اُن کے منے سا ہی باندھ لیا۔

یوسف کے بھائی واپسکنعان جاتے ہیں
یوسف25 نے حکم دیا کہ ملازم اُن کی یاں بور اناج سے بھر کر ایکہر

بھائی کے پیسے اُس کی بوری میں واپس رکھ دیں اور اُنہیں سفر کے لئے
بھیکھانا دیں۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ 26 یوسفپھر بھائیکے اپنے گدھوں
پر اناج لاد کر روانہ ہو گئے۔
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جب27 راتوہ کے لئے کسی جگہ ٹھہرےپر تو ایک بھائی نے اپنے

گدھے کے لئے چارا لنے نکا غرضکی سے اپنی بوری کھولی تو دیکھا کہ
بوری کے منہ میں اُس کے پڑےپیسے ہیں۔ 28 اُس نے اپنے بھائیوں سے
کہا، میرے” واپسپیسے کر دیئے گئے !ہیں بوریمیریوہ میں “ہیں۔ یہ
دیکھ کر اُن ہوشکے اُڑ گئے۔ کانپتے ہوئے دوسرےایکوہ کو دیکھنے
اور کہنے لـگے، یہ” کیا ہے جو الله ہمارےنے ساتھ کیا “ہے؟

میںکنعانملـِک29 باپاپنے پہنچپاسکے اُنہوںکر کچھسباُسےنے
سنایا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ اُنہوں نے کہا، 30 ملـکاُس” مالـککے
بڑینے سختی ہمارےسے باتساتھ کی۔ اُس نے جاسوسہمیں قرار دیا۔
لیکن31 ہم نے اُس سے کہا، جاسوسہم’ نہیں بلـکہ لوگشریف ہیں۔
ہم32 بارہ بھائی ایکہیں، باپہی کے ایکبیٹے۔ تو مر گیا سبجبکہ سے
بھائیچھوٹا باپمیںکنعانوقتاِس پاسکے ‘ہے۔ 33 پھر ملـکاُس کے
مالـک نے ہم سے کہا، اِس’ سے مجھے پتا چلے گا کہ لوگشریفتم ہو
ایککہ بھائی پاسمیرےکو چھوڑ دو اور اپنے بھوکے والوںگھر کے لئے
جاؤ۔چلےکرلےخوراک لیکن34 بھائیچھوٹےسےسباپنے میرےکو
پاس آؤلے معلوممجھےتاکہ ہو کہجائے نہیںجاسوستم لوگشریفبلـکہ
ہو۔ پھر مَیں تم کو تمہارا واپسبھائی دوںکر گا اور تم ملـکاِس آزادیمیں
تجارتسے کر سکو “۔‘گے

اُنہوں35 اپنینے یوں بور اناجسے نکال دیا تو دیکھا کہ ایکہر بوریکی
میں اُس کے پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ پیسے دیکھ کر وہ خود
اور اُن کا باپ ڈر گئے۔ 36 اُن کے باپ نے اُن سے کہا، تم” نے مجھے
بچوںمیرے محرومسے کر دیا نہیںیوسفہے۔ بھیشمعونرہا، نہیں رہا اور
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اب تم بن یمین کو بھی مجھ سے چھیننا ہتے چا سبہو۔ خلافمیرےکچھ
“ہے۔ 37 پھر بولروبن اگر”اُٹھا، مَیں اُسے سلامتی آپسے واپسپاسکے
نہ پہنچاؤں تو میرےآپ دو بیٹوں کو دےموتسزائے سکتے ہیں۔ اُسے
میرے سپرد کریں تو مَیں اُسے واپس لے آؤں “گا۔ لیکن38 یعقوب نے
کہا، میرا” بیٹا تمہارے ساتھ جانے کا نہیں۔ کیونکہ اُس کا بھائی مر گیا
ہے اور وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اگر اُس کو راستے میں جانی نقصان پہنچے
تو تم مجھ بوڑھے کو غم مارےکے پاتال میں پہنچاؤ “گے۔

43
بن یمین کے ہمراہ دوسرا سفر

کال1 نے زور پکڑا۔ جب2 مصر سے لایا گیا اناج ختم ہو گیا تو یعقوب
نے کہا، واپساب” جا ہمارےکر لئے کچھ اَور غلہ خرید “لاؤ۔ لیکن3
یہوداہ نے کہا، اُس” مرد نے سختی سے کہا تھا، تم’ صرف اِس صورت
میں میرے پاس آ سکتے ہو کہ تمہارا بھائی ساتھ ‘ہو۔ 4 اگر آپ ہمارے
بھائی کو ساتھ بھیجیں تو پھر ہم جا آپکر کے لئے غلہ خریدیں گے 5 ورنہ
نہیں۔ کیونکہ اُس آدمی نے کہا تھا کہ ہم صرف اِس صورت میں اُس
پاسکے آ سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی ساتھ “ہو۔ یعقوب6 نے کہا، تم” نے
اُسے کیوں بتایا کہ ایکہمارا اَور بھائی بھی ہے؟ اِس سے تم نے مجھے بڑی
مصیبت میں ڈال دیا “ہے۔ اُنہوں7 جوابنے دیا، وہ” ہمارےآدمی اور
ہمارے خاندان بارےکے میں پوچھتا رہا، کیا’ تمہارا باپ تکاب زندہ
ہے؟ کیا تمہارا کوئی اَور بھائی ‘ہے؟ پھر ہمیں جواب دینا پڑا۔ ہمیں کیا پتا
تھا کہ وہ ہمیں اپنے بھائی کو ساتھ لانے کو کہے “گا۔ 8 پھر یہوداہ نے
باپ سے کہا، لڑکے” میرےکو ساتھ بھیج دیں تو ہم ابھی روانہ ہو جائیں
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ورنہگے۔ بچےہمارےآپ، بلـکہ بھوکےسبہم گے۔جائیںمر مَیں9 خود
اُس ہوںضامنکا آپگا۔ مجھے اُس کی جان کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔
اگر مَیں اُسے سلامتی واپسسے نہ پہنچاؤں تو پھر مَیں زندگی کے آخر تک
قصوروار ٹھہروں گا۔ 10 جتنی تکدیر ہم جھجکتے رہے ہیں اُتنی دیر میں
تو ہم دو دفعہ مصر جا واپسکر آ سکتے “تھے۔

تب11 اُن باپکے اسرائیل نے اگر”کہا، اَور نہیںصورتکوئی تو اِس
ملـک کی بہترین پیداوار میں سے کچھ تحفے کے طور پر لے کر اُس آدمی کو
دے دو یعنی کچھ بلسان، شہد، لادن، مُر، پستہ اور بادام۔ 12 اپنے ساتھ
دُگنی رقم لے کر جاؤ، کیونکہ تمہیں وہ واپسپیسے کرنے ہیں تمہاریجو
یوں بور میں رکھے گئے تھے۔ شاید کسی سے غلطی ہوئی ہو۔ 13 اپنے بھائی
کو لے کر واپسسیدھے پہنچنا۔ 14 الله قادرِ کرےمطلق کہ یہ آدمی تم پر
رحم کر کے بن یمین دوسرےتمہارےاور بھائی واپسکو بھیجے۔ جہاں
تک میرا تعلق ہے، اگر مجھے اپنے بچوں سے محروم ہونا ہے تو ایسا ہی “ہو۔

15 چنانچہ وہ تحفے، دُگنی رقم اور بن یمین کو ساتھ لے کر چل پڑے۔
مصر پہنچ کر وہ یوسف کے منے سا حاضر ہوئے۔ یوسفجب16 نے بن
یمین کو اُن کے ساتھ دیکھا تو اُس نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے اِن”کہا، آدمیوں میرےکو گھر لے جاؤ تاکہ وہ دوپہر کا میرےکھانا ساتھ
کھائیں۔ جانور کو ذبح کر کے کھانا تیار “کرو۔

17 ملازم نے ایسا ہی کیا اور بھائیوں کو یوسف کے گھر لے گیا۔
اُنہیںجب18 اُس گھرکے پہنچایا جا رہا تھا تو وہ ڈر کر ہمیں”لـگے،سوچنے
پیسوںاُن یہاںسےسببکے لایا جا رہا پہلیجوہے یوںہماریدفعہ بور میں
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واپس کئے گئے تھے۔ وہ ہم اچانکپر حملہ کر ہمارےکے لیںچھینگدھے
گے اور ہمیں غلام بنا لیں “گے۔

اِس19 لئے گھر دروازےکے پر پہنچ کر اُنہوں نے گھر پر مقرر ملازم
سے کہا، 20 جناِب” عالی، ہماری بات سن لیجئے۔ اِس سے پہلے ہم اناج
خریدنے کے لئے یہاں آئے تھے۔ لیکن21 جب ہم یہاں سے روانہ ہو کر
راستے راتمیں کے لئے ٹھہرے تو ہم نے اپنی یاں بور کھول کر دیکھا کہ
ہر بوری کے منہ ہمارےمیں پیسوں کی پوری رقم پڑی ہے۔ ہم یہ پیسے
واپس لے آئے ہیں۔ 22 نیز، ہم خوراکمزید خریدنے کے لئے اَور پیسے
لے آئے ہیں۔ خدا کسجانے ہمارےنے یہ پیسے ہماری یوں بور میں
رکھ “دیئے۔

ملازم23 نے کہا، فکر” نہ متکریں۔ آپڈریں۔ کے آپاور باپکے
کے خدا آپنے کے لئے آپ کی یوں بور میں یہ خزانہ رکھا ہو گا۔ بہرحال
آپمجھے پیسےکے مل گئے “ہیں۔

ملازم شمعون کو اُن پاسکے باہر لے آیا۔ 24 پھر اُس نے بھائیوں کو
یوسف کے گھر میں لے جا کر اُنہیں پاؤں دھونے کے لئے پانی اور گدھوں
کو چارا دیا۔ 25 اُنہوں نے اپنے تحفے تیار رکھے، کیونکہ اُنہیں بتایا یوسف”گیا، دوپہر کا آپکھانا ساتھکے ہی کھائے “گا۔

یوسفجب26 گھر پہنچا تو وہ اپنے تحفے لے کر اُس کے منے سا آئے
اور منہ گئے۔جھکبلکے اُس27 نے اُن یافتخیریتسے در کی اور پھر
تم”کہا، نے اپنے باپبوڑھے کا ذکر کیا۔ کیا ٹھیکوہ ہیں؟ کیا تکابوہ
زندہ “ہیں؟ اُنہوں28 آپجی،”دیا،جوابنے ابباپہمارےخادمکے
تک زندہ “ہیں۔ وہ دوبارہ منہ جھکبلکے گئے۔
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یوسفجب29 نے اپنے سگے بھائی بن یمین کو دیکھا تو اُس نے کیا”کہا، یہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جسہے کا تم نے ذکر کیا تھا؟ بیٹا، الله

کی نظرِ کرم تم پر “ہو۔ یوسف30 اپنے بھائی کو دیکھ کر اِتنا متاثر ہوا کہ
وہ رونے کو تھا، اِس لئے جلدیوہ وہاںسے نکلسے کر اپنے سونے کے
میںکمرے گیا اور رو پڑا۔ 31 پھر وہ اپنا منہ دھو واپسکر آیا۔ آپاپنے پر قابو
پا کر اُس نے حکم دیا کہ نوکر کھانا لے آئیں۔

32 نوکروں نے یوسف کے لئے کھانے کا الـگ انتظام کیا اور بھائیوں
کے لئے الـگ۔ مصریوں کے لئے بھی کھانے الـگکا انتظام تھا، کیونکہ
عبرانیوں ساتھکے کھانا کھانا اُن کی نظر میں نفرتقابِل تھا۔ بھائیوں33 کو
اُن کی عمر کی ترتیب کے مطابق یوسف کے منے سا بٹھایا گیا۔ یہ دیکھ کر
بھائی نہایت حیران ہوئے۔ نوکروں34 نے اُنہیں یوسف کی میز پر سے کھانا
لے کر لیکنکھلایا۔ بن یمین دوسروںکو نسبتکی پانچ گُنا یادہ ز ملا۔ یوں
اُنہوں یوسفنے کے ساتھ جی بھر کر کھایا اور پیا۔

44
گم شدہ پیالہ

یوسف1 نے گھر پر مقرر ملازم کو حکم دیا، اُن” مردوں کی یاں بور
اِتنیسےخوراک بھر دینا جتنی وہ اُٹھا کر لے سکیں۔جا ایکہر پیسےکے
اُس کی اپنی بوری کے منہ میں رکھ دینا۔ سب2 سے چھوٹے بھائی کی
میںبوری پیسےصرفنہ پیالےکےچاندیمیرےبلـکہ “دینا۔رکھبھیکو
ملازم نے ایسا ہی کیا۔

3 اگلی صبح جب پَو پھٹنے لـگی تو بھائیوں کو اُن کے گدھوں سمیت
رُخصت کر دیا گیا۔ 4 وہ ابھی شہر نکلسے کر دُور نہیں گئے تھے یوسفکہ
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نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے کہا، جلدی” کرو۔ اُن آدمیوں کا تعاقب
کرو۔ اُن پاسکے پہنچ کر یہ پوچھنا، آپ’ نے ہماری بھلائی جوابکے
میں غلط کام کیوں کیا ہے؟ آپ5 نے میرے مالـک کا چاندی کا پیالہ
کیوں چُرایا اُسہے؟ سے وہ صرفنہ پیتے ہیں بلـکہ غیباُسے دانی کے لئے
بھی استعمال کرتے ایکآپہیں۔ نہایت سنگین جرم مرتکبکے ہوئے
“۔‘ہیں

جب6 ملازم بھائیوں پاسکے پہنچا تو اُس نے اُن سے یہی باتیں کیں۔
میںجواب7 اُنہوں نے ایسیمالـکہمارے”کہا، باتیں کیوں کرتے ہیں؟
نہیںکبھی ہو سکتا آپکہ خادمکے ایسا کریں۔ آپ8 تو ہیںجانتے ہمکہ
واپسپیسےوہسےکنعانملـِک آئےلے یوںہماریجو بور میں تھے۔ تو پھر
ہم آپکیوں مالـککے کے گھر چاندیسے یا سونا چُرائیں گے؟ 9 اگر وہ
آپ خادموںکے میں کسیسے پاسکے مل جائے تو اُسے مار ڈالا جائے
اور باقی آپسب کے غلام “بنیں۔

10 ملازم نے کہا، ٹھیک” ہے ایسا ہی ہو گا۔ لیکن صرف وہی میرا
غلام بنے جسگا نے پیالہ چُرایا ہے۔ باقی سب آزاد “ہیں۔ اُنہوں11 نے
جلدی سے اپنی یاں بور اُتار کر زمین پر رکھ دیں۔ ہر ایک نے اپنی بوری
کھول دی۔ 12 ملازم یوں بور کی تلاشی لینے لگا۔ بڑےوہ بھائی سے شروع
کر کے آخرکار سب سے چھوٹے تکبھائی پہنچ گیا۔ اور وہاں بن یمین کی
بوری میں سے پیالہ نکلا۔ بھائیوں13 نے یہ دیکھ کر پریشانی میں لباساپنے
پھاڑ لئے۔ وہ اپنے گدھوں کو دوبارہ لاد کر واپسشہر آ گئے۔

یہوداہجب14 اور اُس یوسفبھائیکے کے پہنچےگھر تو وہ ابھی وہیں
تھا۔ وہ اُس کے منے سا منہ بلکے گر گئے۔ یوسف15 نے کہا، یہ” تم نے
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کیا کِیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھ جیسا آدمی غیب کا علم رکھتا “ہے؟
16 یہوداہ نے کہا، جناِب” عالی، ہم کیا کہیں؟ اب ہم اپنے دفاع میں
کیا کہیں؟ الله ہی نے ہمیں قصوروار ٹھہرایا ہے۔ اب ہم سب آپ کے
غلام ہیں، نہ صرف جسوہ پاسکے سے پیالہ مل “گیا۔ یوسف17 نے
کہا، الله” کرےنہ کہ مَیں ایسا کروں، بلـکہ صرف وہی میرا غلام ہو گا
پاسکےجس پیالہ تھا۔ باپاپنےسےسلامتیسبباقی چلےواپسپاسکے
“جائیں۔
یہوداہ بن یمین سفارشکی کرتا ہے

لیکن18 یہوداہ یوسفنے قریبکے آ کر میرے”کہا، مالـک، مہربانی
کر کے بندےاپنے ایککو بات کرنے کی اجازت دیں۔ مجھ پر غصہ نہ
کریں آپاگرچہ مصر کے بادشاہ جیسے ہیں۔ جناِب19 آپعالی، نے ہم
سے پوچھا، کیا’ تمہارا باپ یا کوئی اَور بھائی ‘ہے؟ ہم20 جوابنے دیا،
باپہمارا’ وہہے۔ بوڑھا ہے۔ ایکہمارا بھائیچھوٹا بھی وقتاُسجوہے
پیدا جبہوا باپہمارا عمر رسیدہ تھا۔ اُس لڑکے کا بھائی مر اُسہے۔چکا
ماںکی یہصرفکے دو بیٹے پیدا ابہوئے۔ وہ اکیلا ہی رہ گیا اُسہے۔ کا
باپ پیارسےشدتاُسے ہمیںنےآپعالی،جناِب21‘ہے۔کرتا بتایا، اُسے’
یہاں لے آؤ تاکہ مَیں خود اُسے دیکھ ‘سکوں۔ ہم22 جوابنے دیا، یہ’
لڑکا باپاپنے کو چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ اُس باپکا مر جائے ‘گا۔ 23 پھر
آپ نے کہا، صرفتم’ صورتاِس پاسمیرےمیں آ سکو گے کہ تمہارا
سب سے چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ ‘ہو۔ جب24 ہم اپنے باپ پاسکے
واپس پہنچے تو ہم کچھسباُنہیںنے بتایا آپجو نے تھا۔کہا 25 پھر اُنہوں
ہمنے سے کہا، لوٹمصر’ کر کچھ غلہ خرید ‘لاؤ۔ ہم26 جوابنے دیا،
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ہم’ جا نہیں سکتے۔ صرفہم میںصورتاِس اُس مرد پاسکے جا سکتے
ہیں کہ سبہمارا سے چھوٹا بھائی ساتھ ہو۔ تبہم ہی جا سکتے جبہیں
وہ ہمارےبھی ساتھ ‘چلے۔ ہمارے27 باپ نے ہم سے کہا، تم’ جانتے
ہو بیویمیریکہ راخل میرےسے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا28 مجھے چھوڑ
چکا کسیہے۔ جنگلی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ہو گا، وقتاُسیکیونکہ
سے مَیں نے اُسے نہیں دیکھا۔ 29 اگر اِس کو بھی مجھ سے لے جانے کی
وجہ سے جانی نقصان پہنچے تو تم مجھ بوڑھے کو غم مارےکے پاتال میں
پہنچاؤ “۔‘گے

یہوداہ30-31 ابعالی،جناِب”رکھی،جاریباتاپنینے مَیںاگر اپنے
باپ پاسکے جاؤں اور وہ دیکھیں کہ میرےلڑکا ساتھ نہیں ہے تو وہ دم
توڑ دیں گے۔ اُن کی زندگی اِس قدر لڑکے کی زندگی پر منحصر ہے اور وہ
اِتنے بوڑھے ہیں حرکتایسیہمکہ اُنہیںسے تکقبر پہنچا دیں گے۔ نہ32
صرف یہ بلـکہ مَیں نے باپ سے کہا، مَیں’ خود اِس کا ضامن ہوں گا۔
اگر مَیں اِسے سلامتی واپسسے نہ پہنچاؤں تو پھر مَیں زندگی کے آخر تک
قصوروار ٹھہروں ‘گا۔ اب33 اپنے خادم کی گزارش سنیں۔ مَیں یہاں رہ
کر اِس لڑکے کی جگہ غلام بن جاتا ہوں، اور دوسرےوہ بھائیوں کے ساتھ
واپس چلا جائے۔ 34 اگر لڑکا میرے ساتھ نہ ہوا تو مَیں کس طرح اپنے
باپ کو منہ دکھا سکتا ہوں؟ مَیں برداشت نہیں کر سکوں گا کہ وہ اِس
مصیبت میں مبتلا ہو “جائیں۔

45

یوسف آپاپنے کو ظاہر کرتا ہے
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1 یہ سن یوسفکر آپاپنے پر قابو نہ رکھ سکا۔ اُس اونچینے آواز سے

حکم دیا کہ تمام کمرےملازم نکلسے جائیں۔ کوئی میںکمرےشخصاَور
نہیں تھا یوسفجب نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ کون ہے۔ 2 وہ اِتنے
زور سے رو پڑا کہ مصریوں نے اُس کی آواز سنی اور فرعون کے گھرانے
کو پتا چل گیا۔ یوسف3 نے اپنے بھائیوں سے کہا، یوسفمَیں” ہوں۔ کیا
تکابباپمیرا زندہ “ہے؟

لیکن اُس کے بھائی یہ سن کر اِتنے گھبرا گئے کہ وہ جواب نہ دے
سکے۔

4 پھر یوسف نے کہا، میرے” قریب “آؤ۔ وہ قریب آئے تو اُس نے
مَیں”کہا، تمہارا یوسفبھائی ہوں جسے تم بیچنے کر مصر بھجوایا۔ اب5
باتمیری سنو۔ نہ اورگھبراؤ نہ آپاپنے الزامکو دو ہمکہ یوسفنے کو
بیچ دیا۔ اصل میں الله نے خود تمہارےمجھے آگے یہاں بھیج دیا تاکہ ہم
کالیہ6رہیں۔بچےسب کا ہے۔سالدوسرا پانچ ہلنہدورانکےسالاَور
چلے گا، نہ فصل کٹے گی۔ 7 الله تمہارےمجھےنے آگے بھیجا تاکہ دنیا میں
ایکتمہارا بچا کھچا محفوظحصہ رہے اور تمہاری ایکجان بڑی مخلصی
کی معرفت چھوٹ جائے۔ 8 چنانچہ تم نے مجھے یہاں نہیں بھیجا بلـکہ الله
اُسنے۔ مجھےنے فرعون کا باپ، اُس پورےکے گھرانے مالـککا اور
مصر کا حاکم بنا دیا ہے۔ جلدیاب9 باپمیرےسے واپسپاسکے جا
کر اُن سے کہو، آپ’ کا آپیوسفبیٹا اطلاعکو دیتا اللهکہہے مجھےنے
مصر مالـککا بنا دیا پاسمیرےہے۔ آ جائیں، دیر نہ کریں۔ جشنآپ10
کے علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ میرےآپوہاں قریب ہوں گے، آپآپ،
کی آل اولاد، گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور جو کچھ آپبھی کا ہے۔ وہاں11
مَیں آپ یاتکی ضرور پوری کروں گا، کیونکہ کال کو ابھی پانچ سال اَور
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لـگیں ورنہگے۔ آپآپ، والےگھرکے اور آپبھیجو بدحالہیںکے ہو
جائیں ‘گے۔ 12 تم خود اور میرا بھائی بن یمین دیکھ سکتے ہو کہ یوسفمَیں
ہی ہوں تمہارےجو باتساتھ کر رہا ہوں۔ باپمیرے13 کو مصر میں
میرے اثر و رسوخ بارےکے میں اطلاع دو۔ کچھسباُنہیں بتاؤ جو تم نے
دیکھا ہے۔ پھر جلد باپمیرےہی کو یہاں لے “آؤ۔

یہ14 کہہ کر وہ اپنے بھائی بن یمین گلےکو لگا کر رو پڑا۔ بن یمین بھی اُس
کے لـگگلے کر رونے لگا۔ 15 یوسفپھر نے روتے ہوئے اپنے ایکہر
بھائی کو بوسہ دیا۔ اِس کے بعد اُس کے بھائی اُس کے ساتھ باتیں کرنے
لـگے۔

جب16 یہ خبر بادشاہ کے محل تک پہنچی کہ یوسف کے بھائی آئے
ہیں تو فرعون اور اُس کے تمام افسران خوش ہوئے۔ 17 اُس یوسفنے
سے کہا، اپنے” بھائیوں کو بتا کہ اپنے جانوروں پر غلہ لاد کر ملـِک کنعان
واپس چلے جاؤ۔ وہاں18 اپنے باپ اور خاندانوں کو لے میرےکر پاس
آ جاؤ۔ مَیں تم کو مصر سبکی سے اچھی دےزمین دوں گا، اور تم اِس
ملـک کی بہترین پیداوار کھا سکو گے۔ 19 اُنہیں یہ ہدایت بھی دے کہ
اپنے بال بچوں کے لئے مصر سے یاں گاڑ لے جاؤ اور باپاپنے کو بھی بٹھا
کر یہاں آؤ۔لے 20 اپنے مال کی یادہ ز فکر نہ کرو، تمہیںکیونکہ ملـِک مصر
کا بہترین مال ملے “گا۔

یوسف21 بھائیوںکے نے ایسا ہی یوسفکیا۔ اُنہیںنے بادشاہ کے حکم
یاںمطابقکے اورگاڑ لئےکےسفر اُس22دی۔خوراک بھائیایکہرنے
کو کپڑوں ایککا جوڑا بھی دیا۔ لیکن بن یمین کو اُس نے چاندی کے
300 ِسکے اور جوڑےپانچ دیئے۔ اُس23 نے اپنے باپ دسکو گدھے
بھجوا دیئے مصرجو بہترینکے مال لدےسے ہوئے تھے گدھیاںدساور
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جو اناج، روٹی اور باپ کے سفر کے لئے کھانے سے لدی ہوئی تھیں۔
یوں24 اُس نے اپنے بھائیوں کو رُخصت کر کے کہا، راستے” میں جھگڑا
نہ “کرنا۔

مصروہ25 روانہسے ہو ملـِککر میںکنعان باپاپنے پاسکے پہنچے۔
26 اُنہوں نے اُس سے کہا، یوسف” زندہ !ہے وہ پورے مصر کا حاکم
“ہے۔ لیکن یعقوب ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اُسے یقین نہ آیا۔ تاہم27 اُنہوں
نے اُسے سب کچھ بتایا جو یوسف نے اُن سے کہا تھا، اور اُس نے خود
وہ یاں گاڑ دیکھیں یوسفجو نے اُسے مصر لے جانے کے لئے بھجوا دی
تھیں۔ پھر یعقوب کی جان میں جان آ گئی، 28 اور اُس نے کہا، میرا” بیٹا
یوسف زندہ !ہے یہی کافی ہے۔ مرنے سے پہلے مَیں جا کر اُس سے ملوں
“گا۔

46
یعقوب مصر جاتا ہے

یعقوب1 سب کچھ لے کر روانہ ہوا اور بیرسبع پہنچا۔ وہاں اُس نے
باپاپنے اسحاق کے خدا کے حضور قربانیاں چڑھائیں۔ رات2 کو الله یا رو
میں اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا، یعقوب“!یعقوبیعقوب،” نے
جواب دیا، مَیںجی،” حاضر “ہوں۔ 3 الله نے کہا، مَیں” الله تیرےہوں،
باپ اسحاق کا خدا۔ مصر جانے سے مت ڈر، کیونکہ وہاں مَیں تجھ سے
بڑیایک بناؤںقوم جاؤںمصرساتھتیرےمَیں4گا۔ ملـکاِستجھےاورگا
میں واپس بھی لے آؤں گا۔ جب مرےتُو گا تو یوسف خود تیری آنکھیں
کرےبند “گا۔
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اِس5 کے یعقوببعد بیرسبع سے روانہ ہوا۔ اُس بیٹوںکے نے اُسے اور

اپنے بال بچوں کو اُن یوں گاڑ میں بٹھا دیا جو مصر کے بادشاہ نے بھجوائی
تھیں۔ یعقوبیوں6 اور اُس تمامکی اولاد مویشیاپنے حاصلمیںکنعاناور
کیا ہوا مال لے چلےمصرکر گئے۔ یعقوب7 کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور
باقی سباولاد ساتھ گئے۔

اسرائیل8 کی اولاد کے نام جو مصر چلی گئی یہ :ہیں
یعقوب بیٹےکے9روبنپہلوٹھےکے اورحصرونفلّو،حنوک، تھے۔کرمی

10 شمعون کے بیٹے یموایل، یمین، اُہد، یکین، ُصحر اور ساؤل تھے ساؤل)
کنعانی عورت کا بچہ ۔(تھا لاوی11 کے بیٹے جَیرسون، قِہات اور مِراری
تھے۔ 12 یہوداہ کے بیٹے عیر، اونان، فارصسیلہ، اور زارح تھے عیر) اور
اونان میںکنعان فارص۔(تھےچکےمر دوکے بیٹے تھے۔حمولاورحصرون
13 اِشکار کے بیٹے تولع، فُوّہ، یوب اور ِسمرون تھے۔ زبولون14 کے بیٹے سرد،
ایلون اور یحلئیل تھے۔ 15 اِن بیٹوں کی ماں لیاہ تھی، اور وہ مسوپتامیہ میں
پیدا ہوئے۔ اِن کے علاوہ دینہ اُس کی بیٹی تھی۔ 33کُل مرد لیاہ کی تھے۔اولاد

16 جد کے بیٹے صفیان، حجی، ُسونی، اِصبون، عیری، ارودی اور یلی ار
تھے۔ آشر17 کے بیٹے یِمنہ، اِسواہ، اِسوی اور یعہ بر تھے۔ آشر کی بیٹی سِرح
تھی، اور یعہ بر کے دو بیٹے تھے، ِحبر اور ملـکی ایل۔ 18 کُل 16 افراد زِلفہ
کی اولاد تھے لابنجسے نے اپنی بیٹی لیاہ کو دیا تھا۔

راخل19 یوسفبیٹےکے اور بن یمین تھے۔ یوسف20 دوکے بیٹے منسّی اور
افرائیم مصر میں پیدا ہوئے۔ اُن کی ماں اون پجاریکے فوطی فرع کی بیٹی
آسنَت تھی۔ بن21 یمین کے بیٹے بالع، بکر، اشبیل، جیرا، نعمان، اِخی، روس،
مُفیم، ُحفیم اور ارد تھے۔ 22 کُل 14 مرد راخل کی اولاد تھے۔
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دان23 کا بیٹا ُحشیم تھا۔ 24 نفتالی کے بیٹے یحصی ایل، جونی، یصر اور
ِسلیم تھے۔ 25 کُل 7 مرد بِلہاہ کی اولاد تھے لابنجسے نے اپنی بیٹی راخل
کو دیا تھا۔

یعقوب26 کی اولاد کے 66 افراد اُس کے ساتھ مصر چلے گئے۔ اِس
تعداد میں بیٹوں یاںکی بیو شامل نہیں تھیں۔ ہمجب27 یوسفیعقوب، اور
اُس کے دو بیٹے اِن میں شامل کرتے ہیں تو یعقوب کے گھرانے کے 70
افراد مصر گئے۔

یعقوب اور اُس کا خاندان مصر میں
یعقوب28 نے یہوداہ کو اپنے یوسفآگے پاسکے بھیجا تاکہ وہ جشن

میں اُن سے جبملے۔ وہ وہاں پہنچے 29 یوسفتو اپنے رتھ پر سوار ہو کر
اپنے باپ سے ملنے کے لئے جشن گیا۔ اُسے دیکھ کر وہ اُس کے لـگگلے
کر کافی دیر روتا رہا۔ یعقوب30 یوسفنے سے کہا، مَیںاب” مرنے کے
لئے تیار ہوں، کیونکہ مَیں نے خود دیکھا ہے کہ تُو زندہ “ہے۔

31 پھر یوسف نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے خاندان کے باقی افراد
سے کہا، ضروری” ہے کہ مَیں جا کر بادشاہ کو اطلاع دوں میرےکہ
بھائی باپمیرےاور کا پورا خاندان جو کنعان کے ہنے ر والے میرےہیں
پاس آ اُسمَیں32ہیں۔گئے گا،کہوںسے یہ’ یوںآدمی بھیڑبکر کے چرواہے
ہیں۔ وہ مویشی لتے پا ہیں، اِس لئے اپنی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور باقی
سارا مال اپنے ساتھ لے آئے ‘ہیں۔ 33 بادشاہ تمہیں بُلا کر پوچھے گا کہ
تم کیا کام کرتے ہو؟ 34 پھر تم کو جواب دینا ہے، آپ’ کے خادم بچـپن
سے مویشی لتے پا آئے ہیں۔ ہمارےیہ باپ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی



پَیدایش 47:1 cxxx پَیدایش 47:10

‘ہے۔ اگر تم یہ کہو تو تمہیں جشن میں ہنے ر اجازتکی ملے گی۔ کیونکہ
یوں بھیڑبکر کے چرواہے مصریوں کی نظر میں نفرتقابِل “ہیں۔

47
یوسف1 فرعون پاسکے گیا اور اُسے دےاطلاع کر کہا، میرا” باپ

اور بھائی اپنی یوں، بکر بھیڑ گائےبَیلوں سارےاور سمیتمال ملـِک کنعان
سے آ کر جشن ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔ اُس2 نے اپنے بھائیوں میں سے
پانچ چنکو فرعونکر کے منے کیا۔پیشسا فرعون3 بھائیوںنے تم”پوچھا،سے کیا کام کرتے “ہو؟ اُنہوں جوابنے دیا، آپ” کے خادم یوں بھیڑبکر
کے چرواہے ہیں۔ باپہمارےیہ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔ ہم4
یہاں آئے ہیں تاکہ کچھ دیر اجنبی کی حیثیت سے آپ کے پاس ٹھہریں،
کیونکہ کال کنعاننے بہتمیں زور پکڑا آپوہاںہے۔ خادموںکے کے
جانوروں لئےکے چراگاہیں ختم اِسہیں۔گئیہو لئے میںجشنہمیں ہنے ر
اجازتکی “دیں۔

بادشاہ5 یوسفنے سے باپتیرا”کہا، اور پاستیرےبھائی آ ہیں۔گئے
ملـِک6 تیرےمصر منے سا اُنہیںہے۔کھلا بہترین جگہ پر آباد کر۔ جشنوہ
میں رہیں۔ اور اگر اُن میں ہیںکچھسے قابلیتخاصجو ہیںرکھتے تو اُنہیں
میرے مویشیوں نگہداشتکی پر “رکھ۔

7 یوسفپھر یعقوبباپاپنے کو لے آیا اور فرعون کے منے پیشسا کیا۔
یعقوب نے بادشاہ برکتکو دی۔ 8 بادشاہ نے اُس سے پوچھا، تمہاری”
عمر کیا “ہے؟ یعقوب9 نے جواب دیا، مَیں” 130 سال سے اِس دنیا کا
مہمان ہوں۔ میری زندگی مختصر اور تکلیف دہ تھی، اور میرے باپ دادا
مجھ سے یادہ ز عمر رسیدہ ہوئے تھے جب وہ اِس دنیا کے مہمان “تھے۔
10 یہ کہہ یعقوبکر فرعون کو دےبرکتدوبارہ کر چلا گیا۔
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11 پھر یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو مصر میں آباد کیا۔ اُس نے

رعمسیساُنہیں کے علاقے میں بہترین طرحجسدیزمین بادشاہ نے حکم
دیا تھا۔ یوسف12 باپاپنے پورےکے گھرانے خوراککو مہیا رہا۔کرتا
ہر خاندان کو اُس بچوںکے کی تعداد خوراکمطابقکے ملتی رہی۔

کال سختکا اثر
کال13 اِتنا سخت تھا کہ کہیں بھی روٹی نہیں ملتی تھی۔ مصر اور کنعان

لوگمیں نڈھال ہو گئے۔
مصر14 اور کنعان تمامکے پیسے اناج خریدنے کے لئے صَرف ہو گئے۔

یوسف اُنہیں جمع کر کے فرعون کے محل میں لے آیا۔ جب15 مصر اور
کنعان کے پیسے ختم ہو گئے تو مصریوں نے یوسف کے پاس آ کر کہا،
ہمیں” روٹی !دیں ہم آپ کے منے سا کیوں مریں؟ ہمارے پیسے ختم ہو
گئے “ہیں۔ یوسف16 جوابنے دیا، آپاگر” پیسےکے ختم ہیں تو مجھے
اپنے مویشی دیں۔ مَیں اُن عوضکے روٹی دیتا “ہوں۔ 17 چنانچہ وہ اپنے
گھوڑے، یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور یوسفگدھے پاسکے لے آئے۔ اِن
اُسعوضکے اُسدی۔خوراکاُنہیںنے سال اُس اُنہیںنے اُن تمامکے
مویشیوں خوراکعوضکے مہیا کی۔

18 اگلے سال وہ دوبارہ اُس کے پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا، جناِب”
عالی، ہم یہ بات آپ سے نہیں چھپا سکتے ابکہ صرفہم اپنے آپ اور
اپنی زمین کو آپ دےکو سکتے ہمارےہیں۔ پیسے تو ختم ہیں اور آپ
بھیمویشیہمارے ہیں۔چکےلے آنکھوںکیآپکیوںہم19 کے منے سا
مر تباہکیوںزمینہماریجائیں؟ ہو ہمیںجائے؟ دیںروٹی تو ہم ہماریاور
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زمین بادشاہ کی ہو گی۔ ہم فرعون کے غلام ہوں گے۔ ہمیں بیج دیں تاکہ
ہم جیتے بچـیں اور زمین تباہ نہ ہو “جائے۔

یوسفچنانچہ20 فرعوننے کے لئے مصر پوریکی زمین کاللی۔خرید
کی سختی تمامسےسببکے مصریوں نے بیچکھیتاپنے یقےاِسدیئے۔ طر
سے ملـکپورا فرعون ملـکیتکی میں آ گیا۔ یوسف21 نے مصر ایککے
سرے تکسرےدوسرےسے کے لوگوں کو شہروں میں منتقل کر دیا۔
یوںصرف22 پجار زمینکی آزاد اُنہیںرہی۔ اپنی زمین بیچنے ہیضرورتکی
نہیں تھی، کیونکہ اُنہیں فرعون سے اِتنا وظیفہ ملتا تھا کہ گزارہ ہو جاتا تھا۔

یوسف23 نے لوگوں سے کہا، غور” سے سنیں۔ آج مَیں نے آپ کو
اور آپ کی زمین کو بادشاہ کے لئے خرید لیا ابہے۔ یہ بیج لے کر اپنے
کھیتوں میں بونا۔ آپ24 کو فرعون کو فصل کا پانچواں حصہ دینا ہے۔
باقی پیداوار آپ کی ہو آپگی۔ اِس سے بیج بو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے
آپاور کے گھرانوں اور بچوں کے کھانے کے لئے ہو “گا۔ اُنہوں25 نے
جواب دیا، آپ” نے ہمیں بچایا مالـکہمارےہے۔ ہم پر مہربانی کریں تو
ہم فرعون کے غلام بنیں “گے۔

یوسفطرحاِس26 میںمصرنے یہ قانون نافذ کیا کہ فصلہر پانچواںکا
بادشاہحصہ کا یوںصرفہے۔جاریتکآجقانونیہہے۔ پجار زمینکی
بادشاہ ملـکیتکی میں نہ آئی۔
یعقوب گزارشآخریکی

اسرائیلی27 جشنمیںمصر علاقےکے میں آباد وہاںہوئے۔ اُنہیں زمین
ملی، اور وہ پھلے پھولے اور تعداد بہتمیں بڑھ گئے۔

یعقوب28 سال17 مصر میں رہا۔ وہ سال147 کا تھا فوتجب ہوا۔
مرنےجب29 قریبوقتکا آیا تو اُس یوسفنے کو بُلا کر مہربانی”کہا،
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کر کے اپنا میریہاتھ ران نیچےکے رکھ قَسمکر کھا کہ تُو مجھ شفقتپر اور
وفاداری کا اِس طرح کرےاظہار گا کہ مجھے مصر میں دفن کرےنہیں
گا۔ مَیںجب30 مر کر باپاپنے دادا سے ملوںجا گا تو مجھے مصر سے لے
جا باپمیرےکر دادا کی قبر میں یوسف“دفنانا۔ جوابنے دیا، ٹھیک”
“ہے۔ یعقوب31 نے کہا، قَسم” کھا کہ تُو ایسا کرےہی یوسف“گا۔
قَسمنے اسرائیلتبکھائی۔ نے اپنے بستر سرہانےکے پر الله کو کیا۔سجدہ

48
یعقوب افرائیم اور منسّی برکتکو دیتا ہے

کچھ1 دیر بعدیوسفکے کو اطلاع دی گئی آپکہ باپکا بیمار ہے۔
وہ اپنے دو بیٹوں منسّی اور افرائیم کو ساتھ لے یعقوبکر سے ملنے گیا۔

یعقوب2 کو بتایا گیا، آپ” کا بیٹا آ گیا “ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال
کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اُس3 یوسفنے سے کہا، مَیںجب” کنعانی شہر
لُوز میں تھا تو الله قادرِ مطلق مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس دےبرکتمجھےنے کر
4 کہا، مَیں’ تجھے پھلنے لنے پھو دوں گا اور تیری اولاد بڑھا دوں گا بلـکہ تجھ
بہتسے سی قومیں نکلنے دوں گا۔ اور مَیں تیری اولاد کو ملـکیہ ہمیشہ
کے لئے دے دوں ‘گا۔ اب5 میری بات سن۔ مَیں چاہتا ہوں تیرےکہ
بیٹے میرےجو آنے میںمصرپہلےسے پیدا میرےہوئے بیٹے ہوں۔ افرائیم اور
منسّی روبن اور شمعون کے برابر میرےہی بیٹے ہوں۔ 6 اگر اِن تیرےبعدکے
ہاں اَور بیٹے پیدا ہو جائیں تو میرےوہ بیٹے نہیں تیرےبلـکہ ٹھہریں گے۔ جو
میراث وہ پائیں گے وہ اُنہیں افرائیم اور منسّی کی میراث میں سے ملے گی۔
مَیں7 تیرییہ راخلماں سےسببکے کر ہوںرہا جو مسوپتامیہ واپسیسے
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کے وقت کنعان میں اِفراتہ کے قریب مر گئی۔ مَیں نے اُسے وہیں راستے
میں دفن “کیا آج) اِفراتہ بیتکو لحم کہا جاتا ۔(ہے

8 یعقوبپھر یوسفنے بیٹوںکے پر نظر ڈال کر یہ”پوچھا، کون “ہیں؟
یوسف9 جوابنے میرےیہ”دیا، بیٹے ہیں جو الله یہاںمجھےنے میںمصر
یعقوب“دیئے۔ نے کہا، میرےاُنہیں” قریب لے آ تاکہ مَیں اُنہیں برکت
“دوں۔ 10 بوڑھا ہونے سببکے یعقوبسے کی آنکھیں کمزور تھیں۔ وہ
اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا یوسفتھا۔ اپنے بیٹوں یعقوبکو پاسکے لے
آیا تو اُس نے اُنہیں دےبوسہ کر گلے لگایا 11 یوسفاور سے کہا، مجھے”
توقع نہیںہی تھی مَیںکہ کبھی تیرا دیکھوںچہرہ گا، اباور الله مجھےنے
تیرے بیٹوں کو دیکھنے کا موقع بھی دیا “ہے۔

12 یوسفپھر یعقوباُنہیں کی میںگود سے لے کر خود اُس کے منے سا
منہ گیا۔جھکبلکے یوسف13 نے افرائیم یعقوبکو بائیںکے ہاتھ رکھا
اور منسّی کو اُس کے دائیں ہاتھ۔ لیکن14 یعقوب نے اپنا دہنا ہاتھ بائیں
طرف بڑھا کر افرائیم سرکے پر رکھا اگرچہ وہ چھوٹا تھا۔ اِس طرح اُس نے
اپنا بایاں ہاتھ طرفدائیں بڑھا کر منسّی سرکے پر رکھا جو بڑا تھا۔ پھر15 اُس
یوسفنے اُسکو بیٹوںکے برکتمعرفتکی حضورکےجسالله”دی،
باپمیرے دادا ابراہیم اور اسحاق چلتے رہے اور جو شروع تکآجسے میرا
چرواہا رہا فرشتےجس16دے۔برکتاِنہیںہے مجھےکردےعوضانہنے
ہر نقصان سے بچایا ہے وہ اِنہیں برکت دے۔ کرےالله کہ اِن میں میرا نام
اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے نام جیتے رہیں۔ دنیا میں اِن کی
اولاد کی بہتتعداد بڑھ “جائے۔

یوسفجب17 نے دیکھا باپکہ نے اپنا دہنا ہاتھ چھوٹے بیٹے افرائیم
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سرکے پر رکھا ہے تو یہ اُسے بُرا لگا، اِس لئے اُس باپنے کا ہاتھ پکڑا تاکہ
اُسے افرائیم کے سر پر سے اُٹھا کر منسّی کے سر پر رکھے۔ اُس18 نے کہا،
ابو،” ایسے نہیں۔ دوسرا لڑکا بڑا اُسیہے۔ پر اپنا دہنا ہاتھ “رکھیں۔ لیکن19
باپ نے انکار کر کے کہا، مجھے” پتا ہے بیٹا، مجھے پتا ہے۔ وہ ایکبھی
بڑی قوم بنے گا۔ پھر بھی اُس کا چھوٹا بھائی اُس سے بڑا ہو گا اور اُس سے
قوموں بڑیکی تعداد نکلے “گی۔

20 اُس دن اُس نے دونوں بیٹوں کو برکت دے کر کہا، اسرائیلی”
تمہارا نام لے برکتکر دیا کریں برکتوہجبگے۔ دیں گے تو کہیں الله’گے، آپ کے ساتھ کرےویسا جیسا اُس نے افرائیم اور منسّی کے ساتھ کیا
“۔‘ہے یعقوبطرحاِس نے افرائیم کو منسّی سے بڑا بنا دیا۔ یوسف21 سے
اُس نے کہا، مَیں” تو مرنے والا ہوں، لیکن تمہارےالله ساتھ ہو گا اور
باپتمہارےتمہیں دادا ملـککے واپسمیں لے جائے گا۔ باتایک22
میں مَیں تیرےتجھے بھائیوں پر ترجیح دیتا ہوں، مَیں تجھے کنعان میں وہ
قطعہ دیتا ہوں جو مَیں نے اپنی تلوار اور کمان یوںسے امور سے چھینا “تھا۔

49
یعقوب اپنے بیٹوں برکتکو دیتا ہے

یعقوب1 نے اپنے بیٹوں کو بُلا کر کہا، پاسمیرے” جمع ہو جاؤ تاکہ
مَیں تمہیں بتاؤں کہ مستقبل تمہارےمیں ساتھ کیاکیا ہو گا۔ یعقوباے2
کے بیٹو، اکٹھے ہو کر سنو، باپاپنے اسرائیل کی باتوں پر غور کرو۔

3 روبن، میرےتم پہلوٹھے میرےہو، زور طاقتمیریاور کا پہلا پھل۔
عزتتم قوتاور لحاظکے سے برتر ہو۔ لیکن4 چونکہ تم سیلاببےقابو
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کی مانند ہو اِس لئے تمہاری اّول حیثیت جاتی رہے۔ کیونکہ تم میرینے
حرم سے ہم بستر ہو کر باپاپنے کی بےحرمتی کی ہے۔

شمعون5 لاویاور دونوں بھائیوں کی تلواریں ظلم و تشدد کے ہتھیار رہے
ہیں۔ نہجانمیری6 اُن اورشاملمیںمجلسکی نہ اُن داخلمیںجماعتکی
ہو، اُنہوںکیونکہ میںغصےنے آ قتلکودوسروںکر کیا اُنہوںہے، اپنینے
مرضی سے بَیلوں کی کونچـیں کاٹی ہیں۔ 7 اُن کے غصے پر لعنت ہو جو اِتنا
زبردست ہے اور اُن طیشکے پر جو اِتنا سخت ہے۔ مَیں اُنہیں یعقوب کے
ملـک میں تتر بتر کروں گا، اُنہیں اسرائیل میں منتشر کر دوں گا۔

8 تمہارےیہوداہ، بھائی تمہاری یف تعر یں کر گے۔ تم اپنے دشمنوں کی
پکڑےگردن رہو گے، اور تمہارے باپ کے بیٹے تمہارے منے سا جھک
جائیں گے۔ 9 یہوداہ ببر شیر کا بچہ میرےہے۔ بیٹے، تم ابھی ابھی شکار مار
کر واپس آئے ہو۔ یہوداہ ببر شیر بلـکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ جاتا
ہے۔ کون اُسے چھیڑنے کرےجرأتکی گا؟ 10 شاہی عصا یہوداہ سے
دُور نہیں ہو گا بلـکہ شاہی اختیار اُس وقت تک اُس کی اولاد کے پاس
رہے تکجبگا وہ حاکم نہ تابعکےجسآئے قومیں رہیں گی۔ وہ11 اپنا
جوان انگورگدھا بیلکی گدھیاپنیاورسے بہترینبچہکا انگور بیلکی سے
باندھے گا۔ وہ اپنا لباس َمے میں اور اپنا کپڑا انگور کے خون میں دھوئے
گا۔ 12 اُس کی آنکھیں َمے سے یادہ ز گدلی اور اُس کے دانت دودھ سے
یادہ ز سفید ہوں گے۔

زبولون13 ساحل پر آباد ہو گا بحریجہاں جہاز ہوں گے۔ اُس کی حد
تکصیدا ہو گی۔

14 اِشکار طاقت ور گدھا ہے جو اپنے ین زِ کے دو بوروں کے درمیان
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بیٹھا ہے۔ جب15 وہ دیکھے گا کہ اُس کی آرام گاہ اچھی اور اُس کا
خوشملـک نما ہے تو وہ بوجھ اُٹھانے کے لئے تیار ہو جائے گا اُجرتاور
کے بغیر کام کرنے کے لئے مجبور کیا جائے گا۔

دان16 اپنی قوم کرےانصافکا گا اگرچہ وہ اسرائیل کے قبیلوں میں
ایکسے ہی ہے۔ سڑکدان17 کے سانپ اور راستے کے افعی کی مانند
ہو گا۔ گھوڑےوہ یوںکی ایڑ کو کاٹے گا تو اُس کا سوار پیچھے گر جائے
گا۔

اے18 رب، تیریمَیں نجاتہی کے انتظار میں !ہوں
19 جد پر ڈاکوؤں کا جتھا کرےحملہ گا، لیکن وہ پلٹ کر اُسی پر حملہ

دےکر گا۔
آشر20 غذائیتکو حاصلخوراکوالی گی۔ہو لذیذوہ شاہی کھانا مہیا

کرے گا۔
21 نفتالی آزاد چھوڑی ہوئی ہرنی ہے۔ وہ خوب صورت باتیں کرتا

*ہے۔
پھلیوسف22 لـگیپرچشمےوہہے۔بیلدار پھلہوئی بیلدار جسہے

شاخیںکی دیوار پر چڑھ گئی ہیں۔ تیراندازوں23 نے اُس پر تیر چلا کر اُسے
تنگ کیا اور اُس کے پیچھے پڑ گئے، 24 لیکن اُس کی کمان مضبوط رہی،
اور اُس کے بازو یعقوب کے زورآور خدا کے سبب سے طاقت ور رہے،
اُس چرواہے اسرائیلجوسےسببکے زبردستکا ہے۔سورما 25 کیونکہ
باپتیرے کا تیریخدا مدد اللهہے،کرتا برکت،کیآسمانتجھےمطلققادرِ
زمین کی گہرائیوں برکتکی اور اولاد برکتکی دیتا ہے۔ باپتیرے26
برکتکی قدیم پہاڑوں ابدیاور یوں پہاڑ چیزوںمرغوبکی یادہسے ز عظیم
* 49:21 باتیںصورتخوب کرتا :ہے بچےصورتخوبیا پیدا کرتی ہے۔
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ہے۔ یہ تمام برکت یوسف کے سر پر ہو، اُس شخص کے چاند پر جو اپنے
بھائیوں پر شہزادہ ہے۔

بن27 یمین پھاڑنے والا یا بھیڑ صبحہے۔ وہ اپنا شکار کھا جاتا راتاور
کو اپنا لُوٹا ہوا مال تقسیم کر دیتا “ہے۔

یہ28 اسرائیل کے کُل بارہ قبیلے ہیں۔ اور یہ وہ کچھ ہے جو اُن باپکے
نے اُن برکتسے وقتدیتے کہا۔ اُس نے ایکہر کو اُس کی دی۔برکتاپنی
یعقوب کا انتقال

29 پھر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اب” مَیں کوچ کر کے اپنے
باپ باپمیرےمجھےگا۔ملوںجاسےدادا دادا اُسساتھکے میںغار دفنانا
جو ِحتّی آدمی عِفرون کھیتکے میں ہے۔ 30 یعنی اُس غار میں جو ملـِک
کنعان ممرےمیں کے مشرق میں مکفیلہ کھیتکے میں ہے۔ ابراہیم نے
اُسے سمیتکھیت اپنے لوگوں کو دفنانے کے لئے عِفرون ِحتّی سے خرید
لیا تھا۔ وہاں31 ابراہیم اور اُس بیویکی سارہ دفنائے گئے، اسحاقوہاں اور
اُس کی بیوی بقہ رِ دفنائے گئے اور وہاں مَیں نے لیاہ کو دفن کیا۔ 32 وہ
کھیت اور اُس کا غار ِحتّیوں سے خریدا گیا “تھا۔

33 اِن ہدایات کے بعد یعقوب نے اپنے پاؤں بستر پر سمیٹ لئے اور دم
چھوڑ کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔

50
یعقوب کو دفن کیا جاتا ہے

یوسف1 اپنے باپ کے چہرے سے لپٹ گیا۔ اُس نے روتے ہوئے
اُسے بوسہ دیا۔ اُس2 کے ملازموں میں سے کچھ ڈاکٹر تھے۔ اُس نے اُنہیں
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دیہدایت باپمیرےکہ اسرائیل لاشکی حنوطکو کریں تاکہ وہ گل
نہ جائے۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ اِس3 میں 40 لـگدن گئے۔ عام طور پر
حنوط کرنے کے لئے اِتنے ہی دن لـگتے ہیں۔ مصریوں نے 70 تکدن
یعقوب کا ماتم کیا۔

ماتمجب4 وقتکا ختم ہوا یوسفتو بادشاہنے یوںکے دربار کہا،سے
مہربانی” کر یہکے خبر تکبادشاہ پہنچا دیں باپمیرےکہ5 قَسممجھےنے
دلا کر کہا تھا، مَیں’ مرنے والا ہوں۔ مجھے اُس قبر میں دفن کرنا جو مَیں
ملـِکنے میںکنعان اپنے لئے اجازتمجھےاب‘بنوائی۔ دیں مَیںکہ وہاں
جاؤں اور باپاپنے کو دفن کر واپسکے “آؤں۔ فرعون6 جوابنے دیا،
جا،” باپاپنے کو دفن طرحجسکر اُس تجھےنے قَسم دلائی “تھی۔

یوسفچنانچہ7 باپاپنے کو دفنانے کے لئے کنعان روانہ ہوا۔ بادشاہ
کے تمام ملازم، محل بزرگکے پورےاور مصر بزرگکے اُس کے ساتھ
تھے۔ یوسف8 کے گھرانے کے افراد، اُس کے بھائی اور اُس باپکے کے
گھرانے بھیلوگکے ساتھ صرفگئے۔ اُن کے بچے، اُن یاںکی بکر بھیڑ اور
میںجشنگائےبَیل رہے۔ رتھ9 اور بھیگھڑسوار ساتھ ملسبگئے۔ کر
بڑا لشکر بن گئے۔

جب10 وہ یردن قریبکے اتد کے کھلیان پر پہنچے تو اُنہوں نہایتنے
دلسوز نوحہ کیا۔ وہاں یوسف نے سات دن تک اپنے باپ کا ماتم کیا۔
اتدنےکنعانیوںمقامیجب11 کھلیانکے پر ماتم یہکا نظارہ دیکھا اُنہوںتو
یہ”کہا،نے تو ماتم بہتکا بڑا انتظام مصریجوہے کروا اِس“ہیں۔رہے
لئے اُس جگہ ابیلنامکا مصریم یعنی مصریوں’ کا ‘ماتم پڑ گیا۔ یعقوبیوں12
بیٹوںکے باپاپنےنے کا حکم پورا کیا۔ اُنہوں13 میںکنعانملـِکاُسےنے
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لے جا کر مکفیلہ کھیتکے غارکے دفنمیں کیا ممرےجو میںمشرقکے
ہے۔ یہ وہی کھیت ہے جو ابراہیم نے عِفرون ِحتّی سے اپنے لوگوں کو
دفنانے کے لئے خریدا تھا۔

اِس14 بعدکے یوسف، اُس بھائیکے اور باقی لوگتمام جنازےجو کے
لئے ساتھ گئے تھے مصر لوٹکو آئے۔
یوسف اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے

انتقالیعقوبجب15 کر گیا یوسفتو بھائیکے ڈر اُنہوںگئے۔ خطرہ”کہا،نے ہے یوسفابکہ ہمارا تعاقب کر کے اُس غلط کام کا بدلہ لے
جو ہم نے اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر کیا ہو “گا؟ 16 یہ سوچ کر اُنہوں نے
یوسف کو خبر بھیجی، آپ” کے باپ نے مرنے سے پیشتر ہدایت دی
17 یوسفکہ کو بتانا، اپنے’ بھائیوں کے اُس غلط کام معافکو کر دینا
جو اُنہوں تمہارےنے ساتھ اب‘کیا۔ ہمیں آپجو باپکے کے خدا کے
پیروکار معافہیں کر “دیں۔

یہ سنخبر یوسفکر رو پڑا۔ 18 پھر اُس کے بھائی خود آئے اور اُس کے
منے سا گر اُنہوںگئے۔ نے کہا، آپہم” خادمکے “ہیں۔ یوسفلیکن19
نے کہا، مت” ڈرو۔ کیا مَیں الله کی جگہ ہوں؟ ہرگز !نہیں 20 تم نے مجھے
نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن الله نے اُس سے بھلائی پیدا کی۔ اور
اب اِس کا مقصد پورا ہو رہا بہتہے۔ موتلوگسے سے بچ رہے ہیں۔
21 ابچنانچہ ڈرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ مَیں تمہیں تمہارےاور بچوں
خوراککو مہیا کرتا رہوں “گا۔

یوسفیوں نے اُنہیں تسلی دی اور اُن سے نرمی باتسے کی۔
یوسف کا انتقال
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یوسف22 باپاپنے سمیتخاندانکے میںمصر رہا۔ سال110وہ زندہ

رہا۔ موت23 پہلےسے اُس نے صرفنہ افرائیم بچوںکے کو بلـکہ اُس کے
پوتوں بھیکو دیکھا۔ منسّی بیٹےکے مکیر بھیبچےکے اُس میںموجودگیکی
پیدا ہو کر اُس کی گود میں رکھے *گئے۔

24 ایکپھر وقت آیا یوسفکہ نے اپنے بھائیوں سے کہا، مَیں” مرنے
والا لیکنہوں۔ الله بھالدیکھکیآپضرور کر آپکے ملـکاِسکو سے
ملـکاُس میں لے جائے جسگا کا اُس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب
سے قَسم کھا کر وعدہ کیا “ہے۔ 25 یوسفپھر نے اسرائیلیوں کو قَسم دلا
ًالله”کہا،کر تمہارییقینا بھالدیکھ کر وہاںکے وقتاُسگا۔جائےلے
میری ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے “جانا۔

فوتیوسفپھر26 گیا۔ہو سال110وہ تھا۔کا حنوطاُسے کر مصرکے
تابوتایکمیں میں رکھا گیا۔

* 50:23 اُس کی گود میں رکھے :گئے ً غالبا اِس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اُنہیں پالـکلے
بنایا۔
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